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1 Inleiding

In één van de nieuwsuitzendingen in 1996 berichtte TV-Noord over de slui-
ting van bioscoop ‘Centrum’ in Sappemeer, omdat in de stad Groningen een
grote Pathé-bioscoop was gekomen. Door de concurrentie van de ‘stad’ was
het in de tweede gemeente van de provincie Groningen niet meer mogelijk om
een bioscoop rendabel exploiteren.1 De sluiting van deze bioscoop vormde een
schakel in de ontwikkeling die zich vanaf ongeveer de jaren 1870 voltrok.
Meer en meer werd deze industrie-plaats aangewezen op voorzieningen in de
stad. Dat was ook wel eens anders geweest, want in 1931 gingen de stadjers
in groten getale in Hoogezand-Sappemeer naar de bioscoop, omdat door een
staking de bioscopen in de stad ‘plat’ lagen.2 In Stadskanaal en Winschoten
zijn nog wel bioscopen in exploitatie, hoewel deze plaatsen kleiner zijn dan de
buurgemeente van Groningen. Kennelijk hebben die minder last van de ope-
ning van een nieuwe bioscoop in de stad. Deze plaatsen weten hun
voorzieningenniveau op een hoger peil te houden dan Hoogezand-Sappemeer.
Groter zijn betekent dus niet automatisch meer functies. Ook de afstand tot
en het voorzieningenniveau in een andere (nabije) kern spelen een rol.

Hiermee komen we terecht bij het onderwerp van dit proefschrift: de 
ontwikkeling en verspreiding van stedelijke functies. Dit proefschrift gaat
over het Oost-Groningse veengebied: Hoogezand-Sappemeer, Veendam,
Stadskanaal, Winschoten en omgeving. Dit is het veengebied ten zuidoosten
van de stad Groningen, waar al in de 19e eeuw enkele industriële bedrijfstak-
ken van de grond kwamen, die de streek een geheel eigen economisch gezicht
gaven. De opkomst van deze industrie is pas goed te begrijpen, wanneer die
geplaatst wordt in de economische ontwikkeling van Nederland in de 19e
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1.1 De (theoretische) kaders voor een regionale geschiedenis

1.1.1 Economische ontwikkeling, industrialisatie en de economische een-
wording van Nederland in de 19e eeuw

Het beeld van het veengebied wordt nog steeds gevormd door het proefschrift
De Groninger Veenkoloniën van H.J. Keuning uit 1933, dat in 1989 nog is her-
drukt. Keuning beschreef de ontwikkeling van dit gebied in het kader van een
regionaal systeem van ‘backward’ en ‘forward linkages’, gecentreerd om de
landbouw en de verveningen.3 Dit agrarisch-industrieel complex maakte dit
gebied tot een regio. In het jaar van de herdruk werd dit agrarisch-industrieel
complex geproblematiseerd in het proefschrift van Van der Werf en een jaar
later in een artikel van Kooij.4 Tegenwoordig wordt de ontwikkeling van de
industrie in dit gebied vooral gezien in het kader van de economische eenwor-
ding van Nederland, waarbij buiten het economisch centrum van Nederland
(West-Nederland) een aantal specialisatiegebieden tot ontwikkeling kwam.

De discussie over de economische ontwikkeling van Nederland in de 19e

eeuw ging lange tijd vooral over de malaise in de eerste helft van de 19e eeuw
en de late industrialisatie. Het was zelfs aanvankelijk niet duidelijk wanneer
die industrialisatie nu precies begonnen was. Deze discussie greep terug op
Rostow’s Stages of economic growth, waarin hij stelde dat de industriële en eco-
nomische ontwikkeling van een land verloopt via een aantal fases, waarbij de
ene fase noodzakelijkerwijs voorafgaat aan de daaropvolgende. In één van
deze fases vindt de take-off van de industrialisatie plaats, waarbij enkele lei-
dende bedrijfstakken de ontwikkeling stuwen. De discussie in Nederland
werd vertroebeld doordat de terminologie niet altijd helder werd gehanteerd.
Termen als ‘industrialisatie’, ‘economische groei’ en ‘economische ontwikke-
ling’ werden nogal eens als synoniemen gebruikt, hoewel het verschillende
begrippen zijn.5 Fischer heeft ze in 1983 als volgt gedefinieerd:

‘Onder industrialisatie wordt verstaan een combinatie van veranderingen op micro- en
macroniveau. Op microniveau in de afzonderlijke takken van nijverheid, waarbij de
voortbrenging van goederen op gemechaniseerde wijze gaat plaatsvinden en het hand-
werk ... in steeds sterkere mate verdrongen gaat worden door machinale (semi-) auto-
matische produktie. Kenmerkend in deze is het voorkomen van het fabriekssysteem
waarbij ... voornamelijk gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen ... en van
stoominstallaties die in combinatie de drijfkracht leveren voor machines. ... Dit veran-
deringsproces moet voldoende gewicht hebben. Op macroniveau komt dit tot uitdruk-
king in het relatief belangrijker worden van de nijverheid ten opzichte van de overige
sectoren van bedrijvigheid. ... Dit laatste kan op ten minste twee manieren tot uitdruk-
king worden gebracht en wel door te bezien in hoeverre het aandeel van de beroeps-
bevolking dat in de nijverheid werkzaam is toeneemt, of door te bezien of de bijdrage
van de nijverheid aan het nationaal inkomen stijgt.
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Onder economische ontwikkeling wordt verstaan een veranderingsproces in de
samenleving, dat leidt tot een niet-incidentele toename van voortgebrachte goederen
en diensten. ...
Onder economische groei wordt verstaan de niet-incidentele toename van het reële
inkomen per hoofd van de bevolking.’6

Gewapend met deze terminologie analyseerde Fischer de historiografie van de
19e eeuwse industrialisatie. Na meer kwalitatieve werken geschreven door
Brugmans, Van Dillen en Wieringa, betekende het werk van De Jonge uit
1968, met een meer kwantitatieve aanpak, een doorbraak.7 De primaire vraag
was wanneer de start van de industrialisatie in Nederland moest worden
gelegd. De Jonge plaatste die tussen 1890 en 1910. Vervolgens verschoof de
vraag naar het waarom van de late industrialisatie. De discussie hierover werd
na het werk van De Jonge vooral in economische termen gevoerd, met als
argumenten de loonkosten en de andere factorkosten.8 En passant werd het
beeld van de economische ontwikkeling en de groei van vóór de industriali-
satie bijgesteld. De voorstelling, dat de eerste helft van de 19e eeuw een perio-
de van economische malaise was, bleek toch wat eenzijdig te zijn. De Meere
en Griffiths concludeerden dat er sprake was van economische groei, zeker na
1825. Alleen de periodes 1831-1833 en 1841-1843 kenschetsten zij als perio-
des van recessie. In een artikel uit 1987 nam Van Zanden een middenpositie
in tussen het traditionele sombere beeld en de positieve waardering van De
Meere en Griffiths.9 De wat positievere waardering van de economie tussen
ruwweg 1800 en 1850 had zeker ook te maken met het feit dat de landbouw,
de dienstensector en de ambachtsnijverheid meer voor het voetlicht kwamen.
In dit proefschrift komt de periode van vóór de industrialisatie uitgebreid aan
de orde, aangezien het veengebied gedurende deze periode een specifieke eco-
nomische ontwikkeling doormaakte.

Langzamerhand werd duidelijk dat, zoals Griffiths in zijn oratie poneerde,
de economische groei in Nederland in de 19e eeuw en later niet werd gestuwd
door de industrialisatie.10 Fremdling rekende helemaal af met wat hij noemde
het ‘inhaalparadigma’. Hiermee wordt bedoeld het afmeten van de economi-
sche ontwikkeling c.q. industrialisatie van een bepaald land aan het meest
voorlijke land: Engeland. Het verstrikt raken in het inhaalparadigma belem-
merde volgens Fremdling de economisch-historicus oog te hebben voor ont-
wikkelingen die specifiek anders zijn geweest. Hij introduceerde daarom het
convergentie-divergentie model. Hij zag divergenties daarbij als gelijkwaardige
antwoorden op problemen in een specifiek sociaal-economische context. Hij
wees daarbij op de Nederlandse situatie waarin de industrie niet die dominan-
te rol in de economische ontwikkeling heeft gehad. Op het moment dat de his-
torici zich bewust waren van de divergerende Nederlandse route, was het ook
niet meer nodig om het startpunt van de industrialisatie te bepalen.11

De economische ontwikkeling van Nederland in de 19e eeuw ging gepaard
met economische integratie. Bij deze integratie kregen verschillende gebieden
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hun eigen rol toebedeeld. In een artikel uit 1971 ging De Jonge in op de rol
van de gebieden buiten de Randstad in de economische ontwikkeling. Hij
wees daarbij op een aantal regionale specialisaties. Zo kwam in de 19e eeuw in
de provincie Groningen de aardappelzetmeel- en de strokartonindustrie op, in
Friesland de boterfabricage, in Twente de katoentextielindustrie, in Brabant de
woltextiel- en de leer- en schoenenindustrie en in de Betuwe en Limburg de
fruitteelt. Het ging dus niet alleen om streken met industrie. In de 20e eeuw
kwamen daar nog de steenkoolmijnen in Zuid-Limburg en Philips in
Eindhoven bij.12 Deze regio’s hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
Nederlandse economie.

De regionale specialisaties werden bevorderd door verbeteringen in de
infrastructuur, het graven van kanalen en de aanleg van (spoor)wegen, waar-
mee de markten voor de regionale specialisaties werden vergroot. De regio’s
kregen via de opname in de nationale volkshuishouding aansluiting op de
wereldmarkt.13 Wat dat voor de regio zelf betekende, komt voor Groningen tot
uitdrukking in Van der Werf’s Industrie en regio. Hij beschreef de ontwikkeling
van de regio Groningen in termen van periferisering en benoemde de krach-
ten die deze tegenwerkten of bevorderden. Zijn conclusie was dat de krachten
van periferisering na 1895 sterker werden. Het economisch hart (West-Neder-
land) kreeg met de eenwording een dusdanige zuigkracht dat de bedrijvigheid
in de regio Groningen werd versmald tot bepaalde basisindustrieën.14 In zijn
optiek pakte de economische integratie van Nederland nadelig uit voor een
regio als Groningen.

De regionale specialisaties werden, zoals gezegd, bevorderd door verbete-
ring, vernieuwing en uitbreiding van de infrastructuur. In de 19e eeuw kwam
er een netwerk van spoorwegen tot stand, dat alle delen van het land met
elkaar verbond. In de 17e en 18e eeuw was dat met het waterwegennetwerk al
het geval geweest met de kustprovincies. Toen vormden de trekvaarten de ver-
bindingen binnen deze geïntegreerde kusteconomie. Het gewest Groningen
viel daar wat buiten, hoewel Groningen (inclusief het noorden van het veen-
gebied) deel uitmaakte van dit trekvaartennetwerk.15 De verbinding naar
Holland verliep via Dokkum en Leeuwarden. De meeste passagiers die in
Groningen waren ingestapt, hadden echter de trekschuit al verlaten, voordat
deze Dokkum had aangedaan.16 Het gewest Groningen vormde toen nog een
relatief op zichzelf staande eenheid.

Van der Werf noemde in de titel van zijn boek Groningen een regio, maar
verklaarde deze term eigenlijk niet. Voor mijn studie is van belang dat dit
begrip wordt afgebakend. Daarvoor moeten we te rade gaan bij de geografen.
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1.1.2 Regio, regionale geografie, regionale geschiedenis

Zoals historici zich veelvuldig bezig houden met het indelen van de tijd:
periodiseren, zo hebben geografen zich bezig gehouden (en doen dat nog
steeds) met het afbakenen van de ruimte: regionaliseren.17 Lambooy heeft in
een artikel uit 1966 de opvattingen over het begrip regio samengevat in vier
typen regio’s: 1. De uniforme regio: waarbij een bepaalde oppervlakte overal
min of meer dezelfde kenmerken ten aanzien van een door de onderzoeker
bepaald verschijnsel vertoont, bijv. kleiregio, graanregio, een katholieke regio etc.
2. De homogene regio: een ruimtelijke eenheid van enkele geïntegreerde
verschijnselen, bijv. ontvolkingsregio, industrieregio etc. 3. De nodale of gepo-
lariseerde regio: een gebied dat ten aanzien van één of enkele verschijnselen
betrokken is op een centrale plaats. 4. Het regionaal systeem; hiervoor achtte
Lambooy de regio-definitie van Keuning het meest geschikt: ‘een tot op zekere
hoogte gesloten ruimtelijk complex van menselijke bestaanswijzen, die onderling
functioneel met elkaar zijn verbonden en die als geheel genomen eveneens een naar
buiten gerichte functie vertonen.’18

De geografie heeft haar grondslagen als vak voor een belangrijk deel via
regionale studies verkregen.19 De regionale geografie werd echter aan het eind
van de jaren 1960 dood verklaard. Volgens critici ontbrak de synthese vaak in
de regionale studies. Hiervoor in de plaats kwam de thematische geografie met
een meer kwantitatieve benaderingswijze. De behoefte aan samenhang van de
verschillende deelaspecten, die in de thematische geografie werden bestu-
deerd, bracht in de jaren 1980 de regionale geografie weer in de belangstel-
ling.20 Bijgevolg werd ook weer nagedacht over wat een regio is, en welke
typen onderscheiden kunnen worden.

In een artikel van Van Ginkel en De Pater uit 1986 staat een uiteenzetting
over het regio-begrip sinds 1945.21 Vanaf halverwege de jaren 1960 tot begin
jaren 1980 zijn, naast de door Lambooy opgesomde definities, nog twee nieu-
we ideeën over het begrip regio gelanceerd. Het eerste is de opvatting van de
behaviorale en humanistische geografen, die een regio als een ‘internally per-
ceived region’ omschrijven waarbij het menselijk bewustzijn de bepalende fac-
tor is. De tweede opvatting wordt geleverd door de Marxistisch georiënteerde
geografen. Bij hen refereert het begrip regio aan de ruimtelijk ongelijke verde-
ling van klassen en kapitaal. De sociaal-ruimtelijke structuur wordt daarbij
verklaard uit de vroegere en tegenwoordige rollen van de regio in de nationa-
le en mondiale ruimtelijke arbeidsdeling. Belangrijk voor de regio zijn dus
macro-economische ontwikkelingen en het (inter)nationale politieke beleid.
De regio is daarbij de ‘arena’ waar conflicten worden uitgevochten.22 Regio’s
zijn dus in de Marxistische visie veel minder afzonderlijke eenheden, maar
maken deel uit van een groter geheel.

Halverwege de jaren 1980 heeft Thrift blijkens het artikel van De Pater en
Van Ginkel een nieuwe regio definitie geformuleerd: ‘Een regio is een ontmoe-
tingsplaats van enerzijds de maatschappelijke structuur en de daaruit voortkomen-
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de mogelijkheden voor en beperkingen van het individuele handelen en anderzijds
individuen die hun preferenties in daadwerkelijk gedrag omzetten’. De regio wordt
(om)gevormd door zowel de wereldwijde processen binnen het politiek-eco-
nomische wereldsysteem en door de positie van de regio daarin, als door de
manier van reageren van individuen op deze processen vanuit hun eigen
achtergronden en doelstellingen.23

Buursink constateerde dat met de hernieuwde belangstelling voor de regio-
nale geografie de benaderingswijze wat anders is geworden. Regio’s worden
niet zozeer als afzonderlijke entiteiten beschouwd, maar meer als elementen
in een groter maatschappelijk geheel. Iets dergelijks zagen we ook al bij de
Marxistisch georiënteerde geografen. Een dergelijke benadering wordt wel de
systeembenadering genoemd.24

Zo’n systeembenadering is bijvoorbeeld te vinden bij Hoekveld. Zijn voor-
stel maakte hij in navolging van de Canadese geograaf Simmons, die voorstel-
de om bij de nieuwe regionale geografie uit te gaan van het metropolitaan-
urbane stedensysteem. Hoekveld zag in Simmons’ voorstel een samenbunde-
ling van een aantal lijnen die rond 1980 zijn uitgezet: de combinatie van regio-
nale en thematische geografie met de nadruk op het procesmatige binnen
regio’s en de reductie van complexiteit in de onderzoeksmethoden van de
regionale geografie.25 Wat Simmons betreft vormt het stedensysteem de kern
van de reconceptualisering van de regionale geografie.

‘A national urban system begins with a set of cities above a predetermined treshold
population (or functional composition). These places provide a basis for allocating the
entire area ... of the country into functional regions around these nodes. These functional
regions are defined by laboursheds in high density areas and by tertiary service areas in
low density areas. ...[The] role of the urban region [is] within the system as a whole: their
specializations, essential linkages, and response to growth and change. The relationship
of each city to other cities is critical, and the nature of each relationship, its magnitude
and the number and spatial extent of all relationships are the research concerns.’26

De relaties tussen steden zijn niet alleen economisch van aard, maar ook demo-
grafisch, cultureel, politiek, bestuurlijk en bedrijfsmatig-organisatorisch.27

Onder invloed van de socioloog Norbert Elias komt Hoekveld tot een
amendering van Simmons’ voorstel. Elias stelt dat als gevolg van verdergaan-
de integratie op een hoger niveau, er sprake is van een ontdifferentiatie op
‘community’-niveau. Dit heeft een toenemende afhankelijkheid van de ‘com-
munities’ tot gevolg. Het ‘ontdifferentiërende’ platteland is niet in Simmons’
concept opgenomen. En dat is nu precies wat Hoekveld in het nieuwe concept
van de regionale geografie wel wil doen. Hij verruimt Simmons’ voorstel tot
een metropolitaan-ruraal systeem.28

In zijn oratie Hoe provinciaal is de regio? ging Kooij in op het begrip regio en de
theorievorming in de regionale geschiedenis. Hij kwam tot de conclusie dat
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het tijd werd voor nieuwe kaders voor de regionale geschiedschrijving. Naar
goed gebruik - economisch- en sociaal-historici plegen, daar waar het gaat om
hun theoretische kaders, leentjebuur te spelen bij andere disciplines - ging hij
te rade bij de geografen en greep met zijn voorstel voor een nieuw regio
begrip, evenals Hoekveld, terug op het voorstel van Simmons. Kooij maakte
drie amenderingen op Simmons’ voorstel. Het bezwaar van Hoekveld over het
platteland werd door Kooij overgenomen. Platteland en dorpen dient een
actievere ruimteregulerende werking te worden toegeschreven. Verder wilde
hij het voorstel verruimen tot een internationaal stedelijk netwerk, en niet
beperken tot de nationale staat. Bovendien diende er in dit kader ruimte
komen voor supra-lokale verbanden zoals bijvoorbeeld de staat of de provin-
cie, en voor sub-lokale verbanden zoals culturele identiteit of eigenschap van
een landschap.29

De term regio dient te worden gebruikt voor verdichtingen binnen het ste-
densysteem: een aantal naburige, sterk op elkaar betrokken steden met hun
verzorgingsgebieden.

‘Die verdichtingen manifesteren zich in de eerste plaats door handelscontacten en
migratiebewegingen, maar ook bijvoorbeeld door culturele beïnvloeding en de interac-
tie binnen en met bovenlokale verbanden.’30

Wanneer een regio zo beschouwd wordt, heeft dit voor de regionale geschied-
schrijving tot gevolg dat deze een meer procesmatig karakter moet krijgen met
aandacht voor externe relaties.31 Precies wat Hoekveld voor de regionale
geografie constateerde.32

Hoewel deze regiodefinitie mij aantrekkelijk voorkomt, is het moeilijk om
deze a priori in te bedden in mijn studie. Daarvoor staat deze definitie te haaks
op het regio-concept dat door Keuning uitgerekend voor het veengebied is uit-
gedragen. Dit regionaal systeem heeft betrekking op de comparatieve voorde-
len die het veengebied tot een specialisatiegebied binnen de Nederlandse eco-
nomie maakten. Vooralsnog zal ik mij hieraan conformeren door in feite een
regionaal systeem te analyseren. Omdat verstedelijking echter de kern van
mijn probleemstelling is, moet aan het eind van de studie nog wel de vraag
beantwoord worden in hoeverre er regiovorming à la Simmons heeft plaats
gevonden in een gebied dat door Keuning op andere gronden als een regio is
gekarakteriseerd.33 Eerst moet nu verstedelijking aan de orde komen.
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1.1.3 Verstedelijking, stad, stadsgeschiedenis

Verstedelijking is wel gedefinieerd als een proces van bevolkingsconcentratie,
waarbij het aantal bevolkingsconcentratiepunten toenam en de concentratie-
punten zelf groter werden.34 Gelukkig bleek deze definitie echter niet te zijn.
Steden zijn meer dan bevolkingsconcentraties. In een overzichtsartikel uit
1975 heeft Kooij de historiografie van het denken over het begrip stad - en
daarmee ook over verstedelijking - in de stadsgeschiedenis uiteengezet.35 In
Engeland was de theorievorming halverwege de jaren 1970 nog niet erg van
de grond gekomen. In Frankrijk stond de stadsgeschiedenis onder invloed van
de école des Annales, die meer een praktische dan theoretische benadering
voor stond. Binnen de Amerikaanse stadsgeschiedenis had de theorievorming
echter al in het Interbellum een hoge vlucht genomen. Hier stond die theorie-
vorming sterk onder invloed van de sociologie, vooral van de Chicago School
binnen deze wetenschap. De meest vruchtbare ideeën kwamen in de jaren
1960 echter van de Amerikaanse geograaf Lampard die erop wees dat de
‘crystallization of the urban process took the form of the concentration of integral
functions at a node’.36 De stad was een ‘multifaceted central place’. De stad stond
ook niet op zichzelf, maar bevond zich in een stedensysteem dat hij omschreef
als een ‘network of channels and nodes’.37

In Nederland heeft het idee dat alleen het aantal inwoners geen goed cri-
terium is om een stad te onderscheiden van een dorp, voor het eerst postge-
vat bij Jacob Postmus. Hij legde in 1927 al een lijst van steden aan, waarbij
niet alleen het inwoneraantal een rol speelde.38 Tegenwoordig wordt een stad
gedefinieerd ‘...als een multifunctionele centrale plaats: een knooppunt van activi-
teiten in de produktieve en consumptieve sfeer, van innovatie en van culturele activi-
teiten etc.’ Steden herbergen activiteiten in de industriële sector, de diensten-
sector en de overheidssector, kortom alle activiteiten behalve de landbouw.
Verder hebben steden bepaalde morfologische kenmerken, zoals een hoge
bebouwingsdichtheid, meergezinshuizen en representatieve bebouwing rond
een stedenbouwkundig hoogtepunt, bijvoorbeeld een marktplein.39 In dit
proefschrift zal vooral de economische functie van de stad worden belicht en
staat de functie van de stad als een centrum van politiek en cultuur wat meer
op de achtergrond.

Het op een kluitje zitten van functies en mensen is voordelig. We noemen
dit ook wel agglomeratievoordelen. De term werd in 1909 gelanceerd door
Alfred Weber, maar Adam Smith, Von Thünen en Marshall hebben de gedach-
ten hieromtrent al eerder verwoord. Lambooy heeft dat in zijn oratie uit 1998
duidelijk samengevat.40 Bij Adam Smith speelde vooral de gedachte dat de
ruimtelijke actieradius van de markt, arbeidsdeling en economische groei met
elkaar te maken hadden. Hoe groter de geografische ruimte die de markt
bediende, des te sterker de arbeidsdeling, die de productiviteit en daarmee de
economische groei bevorderde. Von Thünen wees vooral op de schaalvoorde-
len van de grote vraag in de stad, waardoor kapitaalinvesteringen in een
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agglomeratie eerder rendabel waren dan daarbuiten. Ook vestigde hij de aan-
dacht op de positieve bijdragen van het elkaar ondersteunen door bedrijven
die vlakbij elkaar lagen. Marshall legde de nadruk op het feit dat bij vergro-
ting van de productiviteit niet alleen marktrelaties belangrijk waren, maar ook
wat hij noemde ‘external economies’. Deze externe effecten bestonden zowel
uit het leren van elkaar als gevolg van onderlinge contacten of het imiteren van
elkaar als uit de aanwezigheid van geschoold personeel dat in een ander
bedrijf was opgeleid. Het begrip externe effecten gebruikte Marshall in eerste
instantie in zijn beschouwing van stedelijke deelgebieden die in een bepaalde
tak van bedrijvigheid gespecialiseerd waren (‘industrial districts’ of ‘clusters’).
Hij breidde echter het begrip verder uit met de voordelen van complementaire
activiteiten en bracht een direct verband aan tussen geografische nabijheid en
de overdracht van kennis.

Alfred Weber heeft het begrip agglomeratievoordelen systematisch uitge-
werkt in het kader van de locatietheorie. De optimale locatie wordt vooral ver-
kregen door de mogelijkheid tot reductie van de productiekosten. We noemen
dit ook wel lokalisatievoordelen. Daarnaast onderscheiden we nog interne
schaalvoordelen, de voordelen die worden behaald wanneer de productiekos-
ten per eenheid afnemen bij een toename van de productie. Interne schaal-
voordelen kunnen van invloed zijn op de optimale locatie.

Wanneer bedrijven in dezelfde sector in de nabijheid van elkaar zitten,
bestaan de agglomeratievoordelen uit de uitbesteding van de transportfunctie
om daarmee de productiekosten te verlagen. Ook kan het gaan om de aanwe-
zigheid van gespecialiseerde bedrijven, die in elk geval een minimum aan effi-
ciëntie kunnen bereiken als gevolg van de nabijheid van andere bedrijven.
Tegenwoordig worden agglomeratievoordelen ook wel aangeduid als
urbanisatievoordelen. Hier wordt dan vooral gedoeld op de verhoogde wer-
king door de nabijheidseffecten van veelsoortige activiteiten in stedelijke
gebieden. Het gaat hier om ‘de relatie tussen de schaal van activiteiten en [de
schaal] van steden en de variatie van economische activiteiten met de
productiviteitsverschillen tussen locaties’.41 Het begrip agglomeratievoordeel is
dus direct verbonden met de stad, gedefinieerd als multifunctionele centrale
plaats.

Met het functionele stadsbegrip kan ook verstedelijking opnieuw worden
gedefinieerd. Verstedelijking is de concentratie van mensen en activiteiten op
centrale punten en de landelijke verdeling van deze concentratiepunten. Op
deze wijze is er ook ruimte gemaakt voor (afhankelijkheids)relaties tussen ste-
den door het verschil in functioneren van steden bloot te leggen. Een voor-
beeld van de functie van zo’n stad is de verzorgingsfunctie ten behoeve van het
omliggende platteland. Hierbij spelen bijvoorbeeld agglomeratievoordelen
voor de consument een rol als gevolg van de ruime keuzemogelijkheden in de
stad. Deze verzorgende functie is vervat in de leer der centrale plaatsen.
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1.1.4 Centrale plaatsen en stedelijke netwerken

De grondslag van de leer der centrale plaatsen is gelegd door Walter Christaller
in 1933. In zijn boek Die zentrale Orte in Süddeutschland stelde Christaller dat het
patroon van dorpen en steden onderhevig was aan wetmatigheden, die het aan-
tal, de grootte en de onderlinge afstand van steden van bepaalde grootte, vast-
stelden. Zo kwam hij tot een patroon van zeshoeken, dat hij in Zuid-Duitsland
meende te ontdekken. Het ordeningsprincipe daarbij was centraliteit, dat vol-
gens hem een algemeen ordeningsprincipe van de natuur was. Middelpunt van
zo’n zeshoek vormde de centrale stad. De hoofdfunctie van zo’n stad was het
‘Mittelpunkt ihrer ländlichen Umgebung und Vermittlerin des Lokalverkehrs mit der
Außenwelt zu sein’. Onder centraliteit werd door hem verstaan ‘... die relative
Bedeutung eines Ortes in bezug auf das ihn umgebende Gebiet, oder den Grad, in dem
die Stadt zentrale Funktionen ausübt’.42 August Lösch heeft in Die räumliche
Ordnung der Wirtschaft uit 1939 een minder rigide blik op het centrale plaatsen
patroon. Bij hem speelden transport en de reductie van transportkosten een
belangrijke rol in de totstandkoming van het centrale plaatsen patroon.43

De centrale functie van een plaats is de marktplaatsfunctie voor centrale
goederen, of, zoals Buursink het omschreef: ‘de levering van goederen en dien-
sten door het lokale verzorgingsapparaat aan de rondom de plaats woonachtige
bevolking’. Een verzorgingscentrum heeft dus een verzorgingsrayon, het gebied
waar de mensen wonen die gebruik maken van de voorzieningen in de cen-
trale plaats. Naast verzorging en verzorgingsrayons speelt het begrip hiërarchie
een belangrijke rol. Je hebt centrale plaatsen van een hogere en van een lage-
re orde. Samen vormen die in een bepaald gebied een functionele hiërarchie,
zoals Buursink dat noemde:

‘Het in een zeker gebied aanwezige netwerk van kernen met centrale functies die teza-
men het gehele gebied bestrijken en die daartoe zo gelokaliseerd zijn, dat de rayons van
centra die alleen de meer frequente functies bezitten, voor wat betreft de minder fre-
quente functies opgenomen zijn in het verzorgingsgebied van hogere centra, zodat het
netwerk een hiërarchische opbouw verkrijgt.’44

Hoewel het geometrische patroon van Christaller door anderen werd afgewe-
zen, werden centraliteit en hiërarchie belangrijke begrippen in de geografie.
De ideeën van Christaller werden in Nederland toegepast door de geografen
Keuning, Voortman en Buursink.45 De historicus Lesger deed dat voor Holland
ten noorden van het IJ omstreeks 1800.46 Vooral Keuning en Voortman pasten
de centrale plaatsen leer op een rekenkundig-statistische manier toe. Keuning
deed dat door te kijken naar het winkelapparaat. Hij kende de verschillen
soorten winkels een waardecijfer toe. Daarmee kwam hij tot een getal dat de
mate van verzorging aangaf. Voortman deed iets dergelijks met instellingen,
winkels en ambachtsbedrijven. Zo’n overzicht leverde natuurlijk een conti-
nuüm op, zodat met behulp van een al dan niet aanvechtbare classificatie een
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hiërarchie werd verkregen. Buursink vond dit een ruimteloze wijze van hië-
rarchisering. Hij keek liever naar de verzorgingsinstellingen in de plaats en het
rayon dat zij werkelijk bedienden.47

Vanuit de definitie van verstedelijking, waarin immers het functioneren
van steden centraal staat en die ruimte laat voor afhankelijkheidsrelaties, bete-
kent de ontwikkeling van de verzorgingsfuncties een toename van de afhan-
kelijkheidsrelaties in de richting van de top van de stedenhiërarchie. Kleine
nederzettingen verliezen verzorgingsfuncties ten gunste van de centrale kern
met de (agglomeratie)voordelen voor de consument. Dit betekent dus dat die
kleine nederzettingen steeds meer afhankelijk worden van de centrale plaats.

Een belangrijke kritiek op Christaller’s centrale plaatsen leer is dat hij de
industrialisatie slechts een bijrol toebedeelde. Volgens Christaller had de indu-
strie vestigingspunten nodig die het systeem van centrale plaatsen bood, maar
beïnvloedde zij het systeem niet.48 Buursink daarentegen had veel meer oog
voor de dynamiek die de industrie aan het systeem van centrale plaatsen gaf.
Immers door de toeloop van de bevolking als gevolg van de industrialisatie,
kon de plaatselijke verzorging dusdanig groot worden dat die ook het omrin-
gende gebied ging omvatten. Hoezeer de industrialisatie het centrale plaatsen
systeem kon beïnvloeden, heeft Buursink in zijn proefschrift uit 1971 voor
enkele Nederlandse industriegebieden geanalyseerd.49

De industrie kan in de door Buursink geanalyseerde industriegebieden opge-
vat worden als een ‘stuwende activiteit’, die onderscheiden kan worden van
verzorgende activiteiten. In de theorie van de economische basis wordt de
groei in de verzorgende activiteiten en dus de werkgelegenheid in de verzor-
gende sector als een afgeleide beschouwd van de groei in de stuwende activi-
teiten. Dit wordt ook wel de export-basis theorie genoemd.50

Behalve dat de industrie de centrale plaatsen hiërarchie kan beïnvloeden,
plaatsen de stuwende activiteiten de steden dus in een ander perspectief. Dit
is vervat in het idee van het stedelijk netwerk systeem. Een stad kan dusdanig
gespecialiseerd zijn in het produceren van een bepaald goed of een bepaalde
dienst, dat de afzet plaats vindt ver buiten wat nog tot het verzorgingsrayon
van de stad kan worden gerekend. Een dergelijke specialisatie is mogelijk door
de comparatieve voordelen die de betreffende stad heeft. In verband met deze
specialisatie verkrijgt de stad via stromen goederen, informatie en mensen
relaties met verder weg gelegen gebieden, buiten het centrale plaatsen systeem
om. Dit wordt het stedelijk netwerk systeem genoemd. Bij deze zienswijze
speelt hiërarchie geen rol zonder deze noodzakelijkerwijs uit te sluiten. In het
kader van de groei van steden door industrialisatie gaven Hohenberg en Lees
in The making of urban Europe ruim aandacht aan het stedelijk netwerk sys-
teem.51 Het ontstaan van stedelijke netwerken hoeft echter niet gepaard te
gaan met industrialisatie. Vóór de industrialisatie zaten veel havensteden, die
meededen in de internationale handel, in een stedelijk netwerk. Lesger liet
zien hoe dat werkte in Hoorn, tijdens de late Middeleeuwen en de
Vroegmoderne Tijd.52 Ook De Vries beschreef het trekvaartennetwerk in de
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17e en 18e eeuw als een stedelijk netwerksysteem in de kustgebieden van de
Republiek.53

Een stad in het netwerk systeem fungeert als de poort van het verzor-
gingsrayon naar de buitenwereld. Als je het centrale plaatsen systeem en het
netwerk systeem over elkaar heen legt, overlappen de concentratiepunten (ste-
den) elkaar, maar je kunt de verbindingen onderscheiden in hiërarchisch en
niet-hiërarchisch georiënteerde verbindingen.

1.2 De probleemstelling

Zoals gezegd, kan specialisatie, en dus de opname van steden in een stedelijk
netwerk systeem, het centrale plaatsen systeem beïnvloeden. Steden kunnen
bijvoorbeeld door een industriële specialisatie een verzorgingsfunctie verkrij-
gen en hoger in de stedenhiërarchie opklimmen. Dit gebeurde ook in
Nederland gedurende de 19e en 20e eeuw, toen een aantal regio’s, van een
meer geïsoleerde situatie door specialisatie en ontsluiting opgenomen werd in
een nationale economie. In het al eerder genoemde Centraliteit en hiërarchie,
liet Buursink zien hoe de industrialisatie het patroon van verzorgingskernen in
drie industriegebieden heeft gewijzigd. De drie industriegebieden die in dit
boek worden behandeld, waren alle drie specialisatiegebieden buiten het
economische hart van Nederland, nl. Twente, Zuid-Limburg en Oostelijk
Noord-Brabant. In deze drie gebieden kwamen als gevolg van de industriali-
satie nieuwe steden op die het regionale hoofdcentrum van vóór de industria-
lisatie naar de kroon gingen steken of zelfs gingen overvleugelen. In Zuid-
Limburg leidde de steenkoolwinning tot de opkomst van Heerlen, dat welis-
waar het oude centrum Maastricht niet overtrof, maar wel een belangrijke con-
current werd.54 In Oostelijk Noord-Brabant moest het oude regionale
hoofdcentrum ‘s-Hertogenbosch het afleggen tegen Eindhoven, dat door
Philips het regionale hoofdcentrum van dit deel van Brabant werd.55 In Twente
werd Enschede aanmerkelijk groter dan het vroegere hoofdcentrum Almelo en
wist deze plaats ook tal van verzorgingsfuncties binnen te slepen.56

Oost-Groningen was ook zo’n industrieel specialisatie-gebied buiten de
Randstad. Het is natuurlijk duidelijk dat hier niet één nederzetting er in is
geslaagd om het regionale hoofdcentrum, de stad Groningen, naar de kroon te
steken. Kennelijk heeft de industrialisatie in Oost-Groningen andere effecten
gehad dan in de andere regionale industriegebieden. Maar wat is er dan wel
gebeurd? Is er wel verstedelijking waar te nemen in Oost-Groningen? Één van
de centrale vragen in deze studie is hierop geënt: hoe heeft de economische
ontwikkeling in Oost-Groningen ingewerkt op de verspreiding van verzor-
gingsfuncties in het gebied? En is hierin ook een periodisering aan te brengen?
De vraag naar de ontwikkeling van een patroon van verzorgingskernen (steden)
betreft het niveau van de regio als geheel. De opkomst en de wijziging van het
patroon van verzorgingskernen, die in laatste instantie tot het verzor-
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gingsgebied van Groningen behoorden, geeft de dynamiek aan binnen de
regio.

De tweede vraag borduurt voort op de vraag naar de opkomst van en de
wijziging in een stedelijk patroon. We hebben in Oost-Groningen te maken
met nederzettingen die in veel gevallen het voorkomen van langgerekte linten
langs een kanaal hebben. Bij steden denken we aan het op een kluitje zitten,
aan agglomeratievoordelen. Voor nederzettingen die de overgang maken van
een meer monofunctionele dorpsnederzetting naar een meer multifunctionele
centrale plaats - we gaan er maar even van uit dat er inderdaad verstedelijking
opgetreden is - is de specifieke morfologie en de wijzigingen daarin van belang
om te weten of de betreffende nederzetting er inderdaad in slaagde een ver-
zorgingskern te worden. We hebben in ons gebied niet te maken met kleine
stedelijke nederzettingen die groeiden en aldus een treetje hoger in de hië-
rarchie terecht kwamen, maar met nederzettingen die de overstap maakten
van plattelandsdorp naar stedelijk verzorgingscentrum. Daarom is een analy-
se van de morfologische ontwikkeling in samenhang met de functionele ont-
wikkeling van de nederzettingen van belang om het verstedelijkingsproces
goed in kaart te brengen.

Een derde vraag die hier aan de orde is, gaat in op de inkomens van de
beroepsgroepen die het verstedelijkingsproces droegen. Ons gebied werd een
industriegebied. In hoeverre heeft de industrialisatie bijgedragen aan de ver-
schuivingen in de inkomensverdeling tussen de verschillende beroepsgroe-
pen? Zien we dat vooral de inkomens in de stedelijke beroepen (verzorgende
beroepen) er op vooruitgingen?

De industrialisatie leidde tot een toename van de werkgelegenheid in de
industrie. De vraag is dan ook wat dit betekende voor de bevolkingsontwik-
keling in het gebied als geheel en in de afzonderlijke nederzettingen. Leidde
de industrialisatie tot het aantrekken van mensen naar Oost-Groningen?
Welke ontwikkelingen in de tijd zijn hierin te zien? En zijn er ook verschillen
tussen de nederzettingen? Hoe verliep de bevolkingsontwikkeling in de regio
als geheel, daar waar het ging om het aantrekken van mensen van buiten de
regio. Zien we behalve de concentratie van functies ook bevolkingsconcentra-
tie in de verstedelijkende nederzettingen?

Samengevat luidt de probleemstelling als volgt. Tot welk ruimtelijk
patroon van verzorgingskernen hebben de verschillende fases van economi-
sche ontwikkeling in het veengebied geleid? Welke bedrijfstakken waren hier-
in belangrijk? Wat waren de demografische gevolgen? Welke beroepsgroepen
deden het als gevolg van de verwerving van stedelijke functies goed op de
inkomensladder? En tot welke morfologische ontwikkelingen hebben de ste-
delijke functies in de urbaniserende kernen geleid?

Zoals in de vorige paragrafen al aan de orde kwam, staan zowel bij de leer
der centrale plaatsen als bij het stedelijk netwerk ‘verbindingen’ centraal. Deze
‘verbindingen’ binnen een stedenhiërarchie en een stedelijk netwerk worden
gevormd door de verplaatsingen van goederen, diensten, informatie en men-
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sen. Voor de provincie Groningen in de 19e eeuw zijn de goederenstromen
geanalyseerd.57 Hier worden voor enkele kernen in het veengebied de stromen
mensen gereconstrueerd. De reconstructie van de migratiestromen wordt dan
ook als ‘bindmiddel’ gebruikt, zowel voor de regio intern als voor de relaties
met de ‘buitenwereld’. Dit verklaart de voorname plaats van de analyse van de
migratiestromen in dit boek. Kunnen we in de migratiestromen van en naar de
belangrijkste nederzettingen een interne samenhang van de regio waarnemen?
En zien we met de opkomst van de industrie ook in het migratiepatroon een
directe aansluiting op het landelijk migratie netwerk als gevolg van de opna-
me van de regio in de nationale economie? Of blijft het regionale hoofdcen-
trum in het migratiepatroon van de regio de dominante factor?

Hoewel er niet echt een migratietheorie bestaat, zijn er in de loop der tijd
wel theoretische noties en invalshoeken gelanceerd. Deze hebben de vorm
gekregen van generalisaties die ‘migratiewetten’ worden genoemd. Ze worden
behandeld in het betreffende hoofdstuk. De reconstructie van de migratiestro-
men is gekoppeld aan de centrale onderzoeksmethode.

1.3 De opzet van het onderzoek: methoden en bronnen

In tegenstelling tot beoefenaren van andere disciplines kunnen historici niet
even een databestand van het C.B.S. opvragen en dat gaan analyseren, althans
wanneer zij zich bezighouden met de periode vóór de 20e eeuw. Historici
maken vaak hun eigen gegevensbestanden aan, een leuke maar tijdrovende
bezigheid. Voor dit onderzoek is dit ook gedaan. Het onderzoek voor de tot-
standkoming van dit proefschrift is dan ook begonnen met het maken van een
groot databestand, waarmee een aantal van de deelvragen kan worden beant-
woord: de structuuranalyses.

Een structuuranalyse is gebaseerd op een bestand op gemeentelijk niveau.
Het betreft een dwarsdoorsnede van de bevolking in de gemeente voor een
bepaald steekjaar. De basis-eenheid is een adres met bewoners. Het gaat dus
meestal om gezinnen. Ze staan in de bevolkingsregisters, de belangrijkste
bron. Voor de jaren 1815, 1829 en 1839 zijn deze bevolkingsregisters de neer-
slag van de volkstelling. Met ingang van 1850 werden de mutaties (geboorten,
overlijdens, immigratie en emigratie) in de registers bijgehouden tot aan de
volgende volkstelling. Bij de eerstvolgende volkstelling moest een nieuw
bevolkingsregister worden aangelegd. Overigens gebeurde dat lang niet altijd.

In de bestanden zijn op elke kaart (record in het bestand) alle bewoners
van een adres, die op 31 december van het steekjaar aanwezig waren, opge-
nomen: een gezinshoofd (meestal een man), een echtgenote, kinderen, inwo-
nende familieleden en inwonende dienstboden.58 Kostgangers kregen een
aparte kaart. In de meeste bevolkingsregisters zijn de dienstboden opgenomen
in een apart dienstbodenregister. Meestal staan hun werkgevers wel vermeld,
en zijn zij aan hun werkgevers gekoppeld. De gegevens van de bewoners
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betreffen geboortedatum, geboorteplaats, beroep, religie en eventuele datum
van overlijden of van vertrek en de bestemming. Beroepsvermelding bij ande-
re leden van het gezin dan het gezinshoofd ontbreekt nogal eens.

Aan de gezinsgegevens zijn via de kohieren van de hoofdelijke omslag
inkomensgegevens toegevoegd. Daarmee is een databestand verkregen waar-
mee een groot aantal gegevens betreffende de economische en sociale struc-
tuur op gemeentelijk niveau kan worden geanalyseerd. Door verschillende
steekjaren achter elkaar te zetten kan een ontwikkeling in de tijd worden
weergegeven.

Deze databases zijn gemaakt voor de gemeente Hoogezand (1849, 1869,
1889, 1909), de gemeente Sappemeer (1829, 1849, 1869, 1889, 1909), de
gemeente Veendam (1815, 1829, 1849, 1869, 1889, 1909) en de gemeente
Winschoten (1815, 1829, 1849, 1869, 1889, 1909). De chaos die ik in een
groot aantal bevolkingsregisters aantrof, maakte de totstandkoming van de
structuuranalyses lastig en tijdrovend.

De bestanden zijn gebruikt voor de reconstructie van de beroepsstructuur
in de jaren 1815, 1829, 1849, 1869 en 1909. Verder zijn de analyses van
beroep en inkomen en de ruimtelijke spreiding van beroeps- en inkomens-
groepen ermee tot stand gekomen. Ook zijn hiermee de migratiestromen van
en naar de betreffende gemeenten gereconstrueerd. De structuuranalyses
bestrijken niet de gehele periode. Vóór 1815 zijn geen bevolkingsregisters
aangemaakt. Na 1910 zijn ze niet toegankelijk. Gelukkig waren ze voor de
reconstructie van de beroepsstructuur na 1910 ook niet nodig, omdat we voor
1930 en 1947 beroepstellingen beschikbaar hebben.

Voor het in kaart brengen van de bedrijvigheid zijn systematisch nijver-
heidsenquêtes, lijsten van fabrieken en ambachten in de gemeenteverslagen en
de bedrijfstelling van 1930 verzameld. De bevolkingsontwikkeling kon wor-
den gereconstrueerd aan de hand van volkstellingscijfers, aantallen geboorten
en aantallen overlijdens, die in verschillende bronnen staan vermeld.59

Daarnaast hebben voor de reconstructie van de beroepsstructuur ook de
gemeentelijke en landelijke beroepstellingen in de jaren 1889, 1899, (1909,)
1930 en 1947 dienst gedaan. Verder is nog allerlei bronnenmateriaal inciden-
teel gebruikt, zoals akten van de burgerlijke stand, de arbeidsenquête van
1890, adresboeken, lijsten van ingezetenen, militieregisters, allerlei registraties
uit de archieven van de provinciale overheid etc. Voor de analyse van de
bedrijvigheid in de 20e eeuw zijn ook rapporten over de gemeenten in het
gebied gebruikt. Deze rapporten werden vaak opgesteld onder de vlag van de
Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (NETO).

De oudste bron die voor dit onderzoek is gebruikt, is de volkstelling van
1795 en de jongste bron is de volks- en beroepstelling van 1947. Beide bron-
nen liggen net iets buiten de onderzoeksperiode.
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1.4 De afbakening van het onderzoek in de tijd

Als beginjaar van het onderzoek is 1800 gekozen en als eindjaar 1940. Af en
toen wordt er natuurlijk wel even een blik geworpen op ontwikkelingen voor
of na deze periode. Niettemin vormen deze 140 jaar de periode waarop de
analyses in dit proefschrift betrekking hebben. Het beginjaar 1800 is ingege-
ven door een aantal redenen. De nederzettingen in het veengebied in Oost-
Groningen hebben voor een deel hun ontstaan te danken aan de turfgraverij,
die daar in de 17e en de 18e eeuw grootschalig werd aangepakt. De turfwin-
ning legde het gebied open. Over die turfwinning is inmiddels een proefschrift
verschenen.60 Het is niet zo dat de turfgraverij rond 1800 in ons gebied afge-
lopen was, maar het belang daarvan voor de oudste veennederzettingen was
toen niet meer zo groot. Je kunt stellen dat in het gebied dat vanaf ongeveer
halverwege de 17e eeuw aan snee was gekomen, na anderhalve eeuw een nieu-
we fase in de ontwikkeling was aangebroken. Het onderzoek heeft betrekking
op de ontwikkelingen na de periode van de turfgraverij. Daarnaast speelt ook
een heel praktische reden een rol. Voor de periode vóór 1800 zijn nauwelijks
seriële bronnen beschikbaar om dit soort onderzoek te doen.

Als eindjaar is 1940 gekozen. Dit eindpunt is ingegeven door de ontwik-
keling van de rol van de overheid in het economisch leven. Na de Tweede
Wereldoorlog bleek Oost-Groningen een probleemgebied te zijn geworden.
Daarom ging de industrialisatiepolitiek van de rijksoverheid steeds meer de
economische ontwikkeling in het gebied bepalen. Dit einde van het econo-
misch ‘laissez faire’ betekende een breuk, omdat ‘Den Haag’ nu veel meer de
ontwikkelingen stuurde. Bij de analyse daarvan zou dan ook veel meer een
analyse van het regeringsbeleid horen.

Binnen de periode tussen 1800 en 1940 deden zich economische ontwik-
kelingen voor, die het verstedelijkingspatroon kunnen hebben gewijzigd. Om
dit goed te kunnen analyseren worden drie ontwikkelingsfases onderscheiden.

1.4.1 De drie fases van economische ontwikkeling

De onderzoeksperiode wordt in drie subperiodes verdeeld. Deze verschillende
periodes komen aan de orde in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Als eerste wordt de
periode van vóór de industrialisatie onderscheiden. In deze fase was de domi-
nantie van de turfgraverij in het economisch leven in een aantal nederzettingen
in het veengebied inmiddels verdwenen. Kenmerkend voor deze periode was
de ontwikkeling van de zeescheepvaart, die uit de (buitengaatse) turfvaart
voortkwam. Deze zeescheepvaart had belangrijke uitstralingseffecten in het
veengebied, zoals bijvoorbeeld op de ontwikkeling van de scheepsbouw.
Bovendien kunnen we dan de wisselwerking tussen deze fase van economische
ontwikkeling en het ruimtelijk patroon van verzorgingscentra zien. Dit wordt
uit de doeken gedaan in hoofdstuk twee. Deze periode eindigt omstreeks 1855.
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Halverwege de jaren ‘50 van de 19e eeuw waren inmiddels al wat indu-
strieën van de grond gekomen, die na 1855 een steeds groter stempel op het
economisch leven gingen drukken. Dit is de eerste fase van industrialisatie.
Het industriële gezicht van het gebied werd toen bepaald door de landbouw-
industrieën: de aardappelmeel- en strokartonindustrie. In hoofdstuk drie
komt ook weer aan de orde hoezeer de eerste fase van de industrialisatie het
patroon van verzorgingskernen wijzigde. Deze periode eindigt rond 1900.

Rond deze eeuwwisseling brak er een nieuwe fase in de ontwikkeling van
de landbouwindustrieën aan: de opkomst van de coöperaties. Dit had gevol-
gen voor de spreiding van de industrie. Verder kwamen er naast de
landbouwindustrieën veel meer nieuwe industrieën van de grond, die voor
een deel in verband stonden met de landbouwindustrieën. Daarom wordt dit
de fase van verdergaande industrialisatie genoemd. De invloed van de
industrialisatie op het ruimtelijk patroon van verzorgingskernen in deze fase
komt aan de orde in hoofdstuk vier. We laten deze fase stoppen aan het eind
van de onderzoeksperiode, met het einde van het economisch ‘laissez faire’ in
het Oost-Groningse veengebied.

1.5 De afbakening van het onderzoek in de ruimte

Het zal de lezer wel zijn opgevallen dat ik niet het woord ‘veenkoloniën’, al
dan niet met een hoofdletter, maar het woord ‘veengebied’ gebruik. Dat ik juist
deze term hanteer, hangt samen met twee dingen. Allereerst is het verstandig
het woord ‘veenkolonie’ te reserveren voor een bepaalde nederzettingsvorm:
een lintnederzetting op voormalige veengrond langs een kanaal dat voor de
afvoer van turf is gegraven. Het grootste deel van het gebied dat hier aan de
orde is, betreft inderdaad in die zin veenkoloniën. Keuning heeft in zijn proef-
schrift De Groninger Veenkoloniën juist het verband tussen de ontstaanswijze
van de nederzettingen en de bijbehorende economische ontwikkeling gelegd.
Voor hem vormden het ontstaan van de veenkoloniën, en de verknoping daar-
mee van de latere economische ontwikkelingen in de zin van comparatieve
voordelen, een samenhangend systeem, dat ‘zijn’ regio vorm gaf. Maar ook
Keuning moest erkennen dat een als ‘veenkoloniaal’ bekend staande industrie
als de strokarton voor een belangrijk deel buiten deze nederzettingen geves-
tigd was.61

De aanduiding van het veengebied als een specialisatiegebied binnen een
integrerende Nederlandse economie is niet hetzelfde als Keunings relatief
gesloten regionaal systeem, omdat in het eerste geval meer de nadruk ligt op
de verbanden van het veengebied met elders. Bovendien gaat het hier om ver-
stedelijking. Dat heeft dan ook geleid tot een andere keuze van gemeenten.
Niet alle gemeenten, of beter alle nederzettingen, die hier aan de orde zijn, zijn
als veenkolonie te karakteriseren. Zo heeft Winschoten, in aanleg geen
veenkolonie, een zeer prominente plaats gekregen in dit boek. Deze centrale
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plaats in Oost-Groningen vormde een belangrijke schakel in het stedensys-
teem. Verder zijn Hoogezand-Sappemeer en Veendam bijzonder prominent in
beeld als belangrijkste centra van industrie. Daartussenin bevinden zich
gemeenten als Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Wildervank en Onstwedde
(Stadskanaal). In deze gemeenten deed zich wel een industriële ontwikkeling
voor, maar ze zagen geen kans belangrijke schakels in het stedensysteem van
Oost-Groningen te worden. Voor een belangrijk deel waren deze gemeenten
agrarisch van aard, met uitzondering van Oude Pekela. Bovendien was in
Stadskanaal de turfgraverij gedurende een groot deel van de onderzoeksperio-
de nog aan de gang. Aandacht wordt besteed aan de wijze waarop in deze
gemeenten tijdens de periode van de industrialisatie het ruimtelijk patroon
van verzorgingskernen is bevorderd dan wel beconcurreerd. Stadskanaal komt
meer in beeld naarmate de verveningen in deze plaats verdwenen. Verder pas-
seren nog enkele typische agrarische gemeenten de revue: Meeden,
Muntendam en Zuidbroek. In deze gemeenten kwam hooguit incidenteel
industrie voor.

Elf gemeenten zijn hier dus aan de orde, alle elf gelegen in de provincie
Groningen. Er wordt natuurlijk wel over de grens van het afgebakende gebied
gekeken, want het veengebied had banden met elders. Maar in principe heb
ik me toch tot dit gebied beperkt. Dit gebied bestond dus uit een aantal neder-
zettingen, dat vanaf 1600 was ontstaan en een aantal andere, dat daarvóór al
bestond.

1.5.1 Het ontstaan van de gemeenten

De nederzettingen, die al vóór de 17e eeuw waren ontstaan, bevonden zich
langs de rand van het veenpakket. In het noord-oosten waren dat Westerbroek
en Kropswolde, beide gelegen in de gemeente Hoogezand. Ook Zuidbroek,
Muntendam en Meeden bestonden in de hoge Middeleeuwen al.62 Dat gold
ook voor Winschoten, dat in 1391 voor het eerst werd genoemd.63 Eveneens
is dat het geval met de dorpen en gehuchten op de zandrug van Westerwolde
en op de randen van deze zandrug en het veen. Voor een deel waren dit neder-
zettingen die hun ontstaan dankten aan de eerste veenontginningen aan de
rand van het veenpakket.

Met de koop van de venen te Pekela door Feicko Clocq in 1599 kwamen
de systematische verveningen op gang. Deze begonnen dus in het noorden: in
Pekela (1599, zuidelijk deel vanaf 1760), Sappemeer (1622: eerste huizen;
1628: gereed komen Winschoterdiep) en Hoogezand. Van daaruit gingen de
verveningen zuidwaarts, langs het Kieldiep (vanaf 1637 in fases gegraven),
Nieuwe Compagniesterdiep (1637), het Kalkwijksterdiep (vanaf 1632 in fases
gegraven), Borgercompagniesterdiep (1647), Tripscompagniesterdiep (1648),
Oosterdiep (1647), Westerdiep (1649), Ommelanderdiep (1653),
Zuidwendiger Hoofddiep (1650), Stadskanaal en Boerendiep (1765-1784),
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Musselkanaal en Boerendiep (1819).64 Langs deze diepen ontstonden neder-
zettingen als gevolg van de kolonisatie in deze nieuw ontsloten gebieden.
Juridisch-bestuurlijk viel het gebied onder drie jurisdicties: Oldambt, Wester-
wolde en Gorecht. In alle drie jurisdicties was de invloed en macht van de stad
Groningen alom aanwezig. De bestuurlijke laag op lokaal niveau werd
gevormd door de kerkgemeenten: de kerspelen.

Met de Bataafse Omwenteling in 1795 kwam er een einde aan het bestaan
van de Republiek in zijn oude vorm. Voor Oost-Groningen betekende dit dat
de zeggenschap van de stad Groningen ingeperkt werd. Uit het kerspel, de
kerkelijke gemeente, ontwikkelde zich een burgerlijke gemeente met een
eigen bestuur.65 Het omvormen van deze kerspelen tot burgerlijke gemeenten
verliep in fasen.

In 1798 werden ten plattenlande voor het eerst gemeenten gevormd. Deze
plaatselijke besturen hadden slechts een administratieve taak. De indeling
week nogal af van de latere gemeenten.66 In 1808, tijdens het Koninkrijk
Holland, werd een nieuwe regeling van kracht. De plaatselijke besturen van
1798 maakten plaats voor gemeenten met meer bevoegdheden zoals een eigen
financieel beheer. Ook de territoriale indeling werd gewijzigd.67 In 1809
kwam er een nieuwe gemeentewet tot stand. De uitvoering daarvan werd ech-
ter doorkruist door het verdwijnen van het Koninkrijk Holland. Door de inlij-
ving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk, werd de Franse administratie-
ve indeling van het land van kracht. Aan het hoofd van de gemeente (com-
mune of mairie) stond een ‘maire’ met één of twee adjuncten. Verder was er
een ‘conseil municipal’ van 10 tot 30 leden, afhankelijk van het inwoneraantal,
die toezicht had op de gemeentelijke begroting en rekening. Een nieuwe ter-
ritoriale indeling van de gemeenten werd per keizerlijk decreet te Parijs in
1811 vastgesteld. Voor het veengebied betekende dit dat de kerspelen Hooge-
zand, Kropswolde en Westerbroek samen de gemeente Hoogezand gingen vor-
men. De overige kerspelen in het gebied: Meeden, Muntendam, Nieuwe
Pekela, Onstwedde, Oude Pekela, Sappemeer, Veendam, Wildervank,
Windeweer en Lula, Winschoten en Zuidbroek vormden elk een eigen
gemeente. Deze situatie werd na de Franse tijd gehandhaafd.

De gemeenten in het onderzoeksgebied zijn dus ontstaan uit de kerspelen,
zoals die in 1795 bestonden. Alleen in het geval van Hoogezand kwam de
gemeente voort uit een samenvoeging van enkele kerspelen. Zo kon het
gebeuren dat Windeweer wel een afzonderlijke gemeente werd, maar het
slechts iets minder volkrijke Ommelanderwijk-Zuidwending niet.68 Kerkelijk
scheidde Ommelanderwijk-Zuidwending zich pas in 1845 af van Veendam.69

Borgercompagnie en Tripscompagnie waren verdeeld over verschillende ker-
spelen en derhalve ook over verschillende gemeenten. Tripscompagnie viel
van noord naar zuid onder Sappemeer, Zuidbroek (slechts enkele huizen),
Muntendam en Veendam. Borgercompagnie strekte zich uit over de kerspelen
Sappemeer, Muntendam en Veendam en liep nog verder in zuidoostelijke rich-
ting door tot in Wildervank. De in deze periode nog jonge nederzetting langs
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het ‘Nieuw Stads Canaal’, zoals het in de bronnen vaak wordt genoemd, liep
door meerdere kerspelen c.q. gemeenten. Aanvankelijk was Stadskanaal een
onderdeel van de gemeenten Wildervank, Nieuwe Pekela en Onstwedde. Op
1 januari 1837 werd het gedeelte dat tot Nieuwe Pekela behoorde bij
Wildervank gevoegd.70 Ruim zestien jaar daarvoor, met ingang van 1 augustus
1821, was de gemeente Windeweer opgeheven en bij de gemeente Hoogezand
gevoegd.71 Naast deze belangrijkste grenswijzigingen vond er in de Franse Tijd
nog een grenscorrectie plaats tussen Hoogezand en Sappemeer, waarbij per
keizerlijk decreet van 13 juli 1813 niet alleen grondgebied van Sappemeer
naar Hoogezand ging, maar ook een onbekend aantal mensen van
woongemeente wisselde. Later, bij de invoering van het kadaster in 1832, ging
een klein gebied, inclusief zeven personen, over van de gemeente Muntendam
naar de gemeente Sappemeer.72

De kerspelen en dus ook de latere gemeenten waren dus geenszins een
administratieve eenheid van één nederzetting. Bovendien werd de geografi-
sche indeling van het gebied in kerspelen met de instelling van de gemeen-
tenorganisatie min of meer bevroren, terwijl in het zuidoosten van het gebied
de vorming van nederzettingen nog in volle gang was. Dat zullen we ook zien,
wanneer we met een reis per schip ons gebied zullen leren kennen in het vol-
gende hoofdstuk, dat gewijd is aan bedrijf en beroep vóór de industrialisatie.
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2 Bedrijf en beroep vóór de
industrialisatie 1800-1855

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt de eerste van de drie periodes aan bod, die ik in de
inleiding heb onderscheiden. Deze loopt van ongeveer 1800 tot halverwege de
jaren ’50 van de 19e eeuw. Bij het in kaart brengen van de bedrijvigheid uit
deze periode wordt speciaal op de volgende aspecten gelet: Ging het in het
veengebied om kleine of grote bedrijven? Welke bedrijfstakken waren of wer-
den belangrijk? Werden die bedrijfstakken ook zo belangrijk dat zij hun pro-
ducten afzetten buiten het veengebied? Dat laatste zou betekenen dat het
veengebied bindingen kreeg met de streken buiten de regio. In termen van de
theorie zou dit inhouden dat de nederzettingen een positie in het stedelijk
netwerk systeem verwierven.

Verder wordt aangegeven of in samenhang met deze economische ontwik-
keling sommige nederzettingen een verzorgend karakter kregen. Leidde het
agglomeratie-effect van de economische specialisatie tot een concentratie van
verzorgende beroepen? Het verzorgingskarakter zou daarbij zo sterk kunnen
worden dat daarmee een groter gebied dan alleen de plaats zelf werd bediend.
Hiermee krijgen we zicht op de positie van de nederzettingen in de centrale
plaatsen hiërarchie. Het gaat hier dus om de wisselwerking tussen de
economische specialisatie en de verwerving van een verzorgingsfunctie door
één of meerdere kernen.

De groei van stedelijke functies drukte zijn stempel op de beroepsstruc-
tuur. Bij verstedelijking speelt de ontwikkeling in de beroepsstructuur een
centrale rol. Immers niet alleen de aanwezigheid van stedelijke functies is
belangrijk, maar juist de impact daarvan op de beroepsstructuur geeft de
mogelijkheid om aan te duiden hoe sterk een nederzetting verstedelijkt was.
De mate van verstedelijking wordt namelijk meestal opgehangen aan het
percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is de niet-agrarische beroe-
pen. Zo is voor het C.B.S. het percentage van de beroepsbevolking in de land-
bouw van grote betekenis bij de opstelling van de typologie van verstedelij-
king in Nederland.1 In dit hoofdstuk komt dan ook de ontwikkeling in de
beroepsstructuur aan de orde.
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Eerst moeten we maar eens kennis maken met ons gebied. We gaan een
reis maken door het veengebied. Zo kunnen we zien waar de verdichtingen in
de bebouwing zitten en waar de stedelijke functies geconcentreerd zijn. Deze
reis vindt plaats in 1839. In dat jaar kwam de eerste spoorlijn in Nederland
tot stand. Dit was een belangrijk wapenfeit in de ontwikkeling in de
infrastructuur, want dit betekende het begin van het einde van het
allesoverheersende belang van de water-infrastructuur in de economie. Maar
in het Noorden is dat nog niet zo ver. Dus we nemen de boot.

2.2 Infrastructuur: het waterwegennetwerk in de eerste helft van de
negentiende eeuw. Een reis per schip door het veengebied anno
1839

Een reis per schip anno 1839
In 1839 varen we vanuit de meest multifunctionele plaats van de provincie, de
stad Groningen, over het Winschoterdiep.2 Aan de noordkant van het diep
loopt een puinweg. Na enige tijd passeren we de gemeentegrens van Hooge-
zand. Het Winschoterdiep gaat door het uiterste noorden van deze gemeente.
Daar bevinden zich ten noorden van het diep de laagveengronden. Even nadat
we in de verte de borg ‘Langwijck’ hebben kunnen zien, zien we aan onze
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Borg ‘Langwijck’ te Westerbroek, in 1839 te zien vanaf  het Winschoterdiep. Foto: auteur



linkerhand de Oudeweg naar het kerkdorp Westerbroek. Westerbroek is één
van de vier kerspelen, waaruit de gemeente Hoogezand is samengesteld. Het
gehele gebied hier ten noorden van het Winschoterdiep wordt tot Westerbroek
gerekend. Het diep maakt vervolgens een lichte bocht naar links en daarna een
lichte bocht naar rechts. Het Foxholstermeer ligt aan onze rechterkant. Aan
onze linkerhand komt er opnieuw een landweg uit op het Winschoterdiep, de
Borgweg. Deze weg leidt naar de borg ‘Vaartwijk’.3 De westkant van deze weg
is gemeente Hoogezand en de oostkant gemeente Slochteren. De gemeente-
grens tussen Slochteren en Hoogezand komt hier uit op het Winschoterdiep
en vanaf dit punt vormt het diep de gemeentegrens. Daar bevindt zich het
Foxhamster tolhek. Bovendien komt hier een zijdiepje vanuit het
Foxholstermeer uit in het Winschoterdiep. Als we doorvaren, zien we aan
onze linkerhand vanaf het diep een aardappelmoutwijnfabriek. Deze ligt dus
in de gemeente Slochteren. Terwijl het gehucht aan de linkerkant Foxham
heet, ligt aan de andere kant Foxhol. Foxhol behoort tot het kerspel Krops-
wolde, het tweede kerspel van de gemeente Hoogezand. Het kerkdorp Krops-
wolde ligt verder naar het zuiden, aan de weg die bij Foxhol op het
Winschoterdiep uitkomt.

Een eindje verder buigt het diep naar het zuiden af en vormt het niet meer
de gemeentegrens. We zijn in Martenshoek. Hier begint een bijna ononder-
broken bebouwing aan weerskanten van het diep, afgewisseld met
scheepstimmerwerven. In Martenshoek houdt de puinweg langs het diep op.
Martenshoek behoort voor een deel tot het kerspel Kropswolde. We passeren
de sluis te Martenshoek. De huizen aan weerszijden van het diep zijn vrij dicht
aaneen gebouwd en worden hier en daar afgewisseld met kleine buitens, olie-
molens en houtzaagmolens. Verder naar het oosten valt Martenshoek onder
het kerspel Hoogezand. Martenshoek gaat naadloos over in Hoogezand, het
hoofddorp van de gemeente, waar het diep een relatief hoge zandrug door-
snijdt. Ten oosten van het Martenshoeksterverlaat schiet aan de zuidkant een
diep het zuidelijke veengebied van de gemeente in: het Kieldiep. We varen het
Kieldiep op. Langs het Kieldiep bevindt zich de net opgerichte aardappel-
moutwijnfabriek van Van Calkar & Boon. Na enige tijd varen splitst het hoofd-
diep zich naar de linkerkant af. Als we rechtdoor zouden varen, zouden we in
de sluis van het doodlopende diep van Nieuwe Compagnie komen. Maar we
houden links aan. Zo komen we in Kiel dat, evenals Nieuwe Compagnie, tot
het kerspel Hoogezand behoort. In de kom van Kiel bevindt zich een sluis. Als
we die door zijn, passeren we de voormalige gemeentegrens tussen
Hoogezand en Windeweer. Windeweer behoort sinds 1 augustus 1821 tot
Hoogezand en is het vierde kerspel binnen de gemeente. Bijna halverwege zien
we aan onze linkerkant de in 1755 gebouwde Hervormde kerk. Links en
rechts schieten de zijwijken de landerijen in. Als we het diep verder afvaren,
maakt het een scherpe bocht in westelijke richting en vrij snel daarna een
bocht in zuidoostelijke richting. We zijn in Drenthe. Na de tweede bocht heet
het diep Grevelinckkanaal. Ter plaatse heet het dorp eerst Annerveen-
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schekanaal dat sinds 1835 een eigen Hervormde kerk heeft. Verder naar het
zuiden heet het dorp Eexterveenschekanaal. Beide dorpen vallen onder de
gemeente Anloo. Het lukt echter niet om weer in de provincie Groningen te
belanden. Een dam belemmert de doorvaart naar het Stadskanaal en naar
Wildervank. We keren maar terug naar het Winschoterdiep.

Als we weer over het Winschoterdiep in Hoogezand varen, zien we eerst aan
onze linkerhand een torentje met daarachter een kerkhof en daarna aan onze
rechterhand de Hervormde kerk en pastorie. Na de kerk loopt nog een diep het
zuidelijk veengebied van Hoogezand in: het Kalkwijksterdiep. Het noordelijk
deel van Kalkwijk behoort tot het kerspel Hoogezand; in het zuidelijk deel,
Lula genaamd, gaan de mensen in Windeweer ter kerke. Op de hoek van het
Kalkwijksterdiep met het Winschoterdiep ligt, al sinds 1650, één van de eerste
scheepswerven van Hoogezand.4 Het Kalkwijksterdiep loopt dood in het veen,
dus we varen gewoon in oostelijke richting door over het Winschoterdiep tus-
sen de tamelijk dicht aaneengesloten bebouwing en onder de hoogholtjes door.
Dan passeren we de gemeentegrens met Sappemeer.5 We merken de overgang
van Hoogezand naar Sappemeer alleen op, doordat de rooilijn van de bebou-
wing langs de zuidkant dichter bij het diep komt te liggen. Direct gaat aan onze
linkerhand een diep het noorden van de gemeente in: het Winkelhoeksterdiep,
dat het Achterdiep met het Winschoterdiep verbindt. Ergens halverwege staat
de oudste Hervormde kerk van de Veenkoloniën. Hier vinden we eveneens
scheepswerven tussen de bebouwing en ook staan hier drie molens langs het
hoofddiep. Aan onze rechterhand gaat het Borgercompagniesterdiep als zijdiep
naar het zuiden. Als we hier invaren, kruisen we bij de veenborg ‘Welgelegen’
het Kleinemeersterdiep. Als we naar rechts zouden gaan komen we in
Kleinemeer waar ook de oudste Rooms-Katholieke kerk met pastorie van de
Veenkoloniën staat. Verder zijn daar enkele scheepstimmerwerven. Ook staat
daar nog een veenborg: ‘Vosholen’. Als we linksaf gaan maakt het diep na enige
tijd een bocht naar het zuiden. Dan komen we in Tripscompagnie. Het diep
loopt door tot net in de gemeente Veendam, maar daar loopt het diep dood in
het veld. Als we rechtdoor gaan komen we in Borgercompagnie. Het zwaarte-
punt van dit langgerekte dorp ligt in de gemeente Veendam. Het diep loopt veel
verder door, tot in de gemeente Wildervank, maar het loopt daar ook dood in
het veld. Dus toch maar terug naar het Winschoterdiep.

Evenals in Hoogezand varen we in Sappemeer onder enkele hoogholtjes
door. Op een gegeven moment is er een zijdiep naar links, de Joureswijk of
Noordbroekstervaart, die het Winschoterdiep met de oostkant van het
Achterdiep verbindt en verder doorloopt naar Noordbroek. Nadat we dit zij-
diep zijn gepasseerd zien we aan onze rechterhand de pas opgerichte aardap-
pelmoutwijnfabriek van Bakker en Scholten. Snel daarna passeren we de
gemeentegrens. 

De dicht aaneengesloten bebouwing houdt op. Alleen enkele boerderijen
flankeren het diep. Maar na een eindje varen komen we weer in een kom. We
zijn in Zuidbroek. In Zuidbroek is een verlaat. In de buurt van deze sluis gaat
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naar het noorden een weg, waarlangs behalve de kerk voornamelijk boerde-
rijen staan. Deze weg leidt naar Noordbroek. Naar het zuiden duikt een hoofd-
diep het centrale deel van het veengebied in. Dit diep varen we op. Het heet
hier het Muntendammerdiep. Bij de tol aan de weg ter linkerzijde van ons pas-
seren we de gemeentegrens met Muntendam. Het diep maakt na een poos een
bocht naar links en we varen onder de opgehaalde ‘scheve klap’-brug door. We
zijn nu bij de dorpskom van Muntendam. De bebouwing van de dorpskom is
georiënteerd op de landweg die op enige afstand ter rechterzijde van ons
loopt. Behalve het dorp Muntendam behoort tot de gemeente ook het groot-
ste deel van Tripscompagnie en een klein deel van Borgercompagnie in het
westen. In het oostelijk deel ligt het gehucht Duurkenakker.

Als we doorvaren, komen we bij een aftakking naar rechts, maar we varen
rechtdoor. Het diep heet hier Meedemerdiep en loopt hier door in de lande-
rijen, maar bereikt net niet de gemeente Meeden. Evenals Kropswolde en
Westerbroek is Meeden niet goed per schip bereikbaar. Nabij Meeden was
men in 1647 op initiatief van A.G. Wildervank begonnen met het graven van
het Oosterdiep. Het noordelijk deel is echter al snel na 1671 gedempt. Hier is
dus geen doorvaart mogelijk. We varen terug en nemen de eerstvolgende
aftakking van het hoofddiep naar het zuiden. Dit is het Westerdiep, dat vanaf
1649 gegraven werd.6 Langs het Westerdiep in Muntendam staat aan de oost-
zijde van het diep de houtzaagmolen ‘Zeevaart’.

Via het Westerdiep komen we in de gemeente Veendam terecht. We passe-
ren het Beneden Verlaat. Deze streek werd voorheen ook wel Boven
Muntendam genoemd en vormt de oorsprong van de gemeente. Langs het diep
staat hier houtzaagmolen ‘de Hoop’. Een eindje na het Beneden Verlaat verla-
ten we het Westerdiep en gaan we naar links het Beneden Dwarsdiep op. Langs
het diep bevindt zich weinig bebouwing. We zien rechts wel een houtzaagmo-
len. Halverwege kruist het veenstroompje, de Oude Ae, onze vaarweg. Sinds
1671 vormt het Beneden Dwarsdiep de meest noordelijke verbinding tussen
het Wester- en het Oosterdiep. Aan het eind van het Beneden Dwarsdiep kun-
nen we naar links. Maar dat deel van het Oosterdiep loopt dood. Dus gaan we
rechtsaf en varen we het Beneden Oosterdiep op. Langs het Oosterdiep is spra-
ke van een bijna ononderbroken, tamelijk dicht aaneengesloten bebouwing aan
weerszijden van het diep. Aan de rechterkant loopt een doorgaande weg langs
het diep. Aan de linkerkant niet; daar wordt steeds een aantal huizen met een
klapbrug ontsloten naar de doorgaande weg. Aan die kant zijn zijwijken het
veld in gegraven. Tussen de woonhuizen en boerderijen liggen enkele scheeps-
werven. Ergens tussen de bebouwing van het Beneden Oosterdiep staat een
gebouw waar tachtig weefgetouwen zijn opgesteld: een textielfabriek! Verder
bevindt zich tussen de bebouwing langs het Beneden Oosterdiep veldzijde een
aardappelmoutwijnfabriek. Aan onze linkerhand zien we een groot aantal
kapiteinshuizen. Hier wonen de kapiteins, die een groot deel van het jaar op
zee varen. Na enige tijd varen zien we aan stuurboord een fraai buiten:
Veenlust. Direct daarna begint aan de bakboordzijde het Ommelanderdiep.
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Daarna zien aan de andere kant een laan die naar de in 1662 ingewijde
Hervormde kerk leidt: de Kerklaan. We zijn in het hart van Veendam. Behalve
de bebouwing langs het Oosterdiep en de Kerklaan omvat de kern Veendam
ook nog de bebouwing in de buurt van het Beneden Verlaat en het Beneden
en Boven Westerdiep. Tot de gemeente behoren ook enkele agrarische
buitendorpen. In het westen zijn dat het grootste deel van Borgercompagnie
en een klein stukje Tripscompagnie. In het oosten van de gemeente zijn dat
Ommelanderwijk, Zuidwending, Numero Een, Numero Dertien, Kibbelgaarn
en Korte Akkers.

We gaan gewoon rechtdoor. We varen nu door het bovendeel van het
Veendamse Oosterdiep. Aan dit deel van het Oosterdiep stond tot negen jaar
geleden het buiten ‘Sorgvlied’ waar A.G. Wildervank heeft gewoond.7 We zien
aan stuurboordzijde hotel ‘de Leeuw’ waar het gemeentebestuur vergadert. De
bebouwing blijft dicht aaneengesloten aan weerszijden van het diep. Aan bak-
boordzijde zien we houtzaagmolen ‘Welgelegen’ van de firma K. en J. Wilkens.
Dan komen we aan bij het Middenverlaat. Vlak voor de sluis verenigt het
Westerdiep zich met het Oosterdiep via het korte Boven Dwarsdiep. Aan de
oostkant van de sluis staat het Verlaatshuis. Het verlaat vormt de grens tussen
Veendam en Wildervank en vormt dus eveneens de gemeentegrens. Na het
verlaat scheiden het Ooster- en het Westerdiep zich weer van elkaar via een
zijdiepje langs de Nullaan. Vanaf dat punt lopen het Ooster- en Westerdiep
met een afstand van ongeveer 125 meter evenwijdig aan elkaar. Langs de
Nullaan staat de Lutherse kerk voor Veendam en Wildervank.

In Wildervank is aanvankelijk de bebouwing aan weerszijden even dicht
als in Veendam. Hier en daar duikt een scheepswerf op tussen de bebouwing.
Op een gegeven moment zien we aan onze rechterhand de Hervormde kerk
van Wildervank. De gemeente Wildervank omvat naast het dorp Wildervank
in het westen het meest zuidelijke deel van Borgercompagnie. Verder behoort
het meest noordwestelijk deel van Stadskanaal tot de gemeente. Een deel daar-
van overigens pas sinds twee jaar. Na de Hervormde kerk wordt de bebouwing
aan bakboordzijde wat losser. Het bovenste deel van het Oosterdiep in
Wildervank is pas in 1764 gegraven. We komen dan bij het Batjesverlaat, de
derde sluis in de route door Veendam en Wildervank. Na dit verlaat kunnen
we alleen maar linksaf. Een dam belemmert de doorvaart naar het Greve-
linckkanaal. De bebouwing houdt aan het eind van het Oosterdiep op.

Het kanaal dat we nu opvaren is vanaf 1765 door de stad Groningen gegra-
ven en heet dan ook Stadskanaal. Er is aanvankelijk nauwelijks bebouwing
langs het kanaal. Als we doorvaren, zien we aan stuurboordzijde de Eerste en
Tweede Gietermond uitkomen in het kanaal. Op een gegeven moment komen
we bij het eerste verlaat in het Stadskanaal. Daar begint een aftakking van het
Stadskanaal: het Boerendiep dat net als het Westerdiep in Wildervank even-
wijdig aan het hoofdkanaal loopt. Daar begint ook de bebouwing aan weers-
zijden van het kanaal. Aan stuurboordzijde staat een aardappelmoutwijnfa-
briek. Hier komt ook de Bonnermond uit in het Stadskanaal. Tussen de
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bebouwing aan bakboordzijde staat de negen jaar oude Hervormde kerk van
Stadskanaal. Deze kerk is gelegen tussen de Gasselterboerveenschemond en
de Gasselternijveenschemond die aan stuurboordzijde in het Stadskanaal uit-
komen. Als we doorvaren, passeren we bij de Barkelazwetsloot de gemeen-
tegrens met Onstwedde. De gemeente Onstwedde omvat behalve een deel van
Stadskanaal ook een aantal dorpen en gehuchten op de Westerwoldse zand-
gronden, waarvan Onstwedde de belangrijkste is. De gemeente is door de
verveningen sterk in ontwikkeling. Na de gemeentegrens zien we aan onze
rechterhand de Drouwenermond in het kanaal uitkomen en een eindje daar-
na passeren we weer een sluis. Vervolgens zien we dat de Buinermond uitkomt
in het kanaal. Deze vormt de verbinding met het dorp Nieuw Buinen, dat in
Drenthe ligt. Dan maakt het kanaal een bocht naar rechts en vervolgens een
bocht naar links. Na deze tweede afdraai komen we in het Stads-
Musselkanaal, een gedeelte dat nog volop in ontwikkeling is. Aan het kanaal
wordt nog gegraven. We kunnen op een gegeven moment niet verder...

Op naar Pekela. Dat blijkt toch lastig te zijn. Een dam maakt de doorvaart
vanaf het Stadskanaal naar het Pekelder Hoofddiep onmogelijk. We moeten
helemaal terugvaren naar het centrum van Veendam. Tot 1820 was het niet
mogelijk om per schip rechtstreeks van het Oosterdiep naar het Pekelder
Hoofddiep te varen. In dat jaar werd per Koninklijk Besluit opdracht gegeven
de dam in het Ommelanderdiep op te ruimen.8 Vanaf dat moment vormde
het Ommelanderdiep de rechtstreekse verbinding tussen Veendam en Pekela.
We varen vanuit het centrum van Veendam door het Ommelanderdiep in de
richting van Nieuwe Pekela. Onderweg zien we aan onze linkerhand een
steenfabriek. Nieuwe Pekela heeft in 1837 het grondgebied langs het Stadska-
naal moeten afstaan aan Wildervank. Sindsdien omvat de gemeente alleen het
dorp Nieuwe Pekela zelf. Als we het Pekelder Hoofddiep naar het zuiden zou-
den opvaren, zouden we zien dat de relatief dichte bebouwing op een gegeven
moment losser wordt. Maar we varen het Pekelder Hoofddiep in noordelijke
richting af. Aan bakboordzijde zien we de in 1704 gebouwde Hervormde kerk
van Nieuwe Pekela. Daar moeten we ook worden geschut in een verlaat. Bij
het volgende verlaat passeren we de gemeentegrens tussen Nieuwe en Oude
Pekela. Oude Pekela bestaat ook slechts uit één dorp. De bebouwing aan
weerszijden van het diep is in dit dorp vrij dicht. De woonhuizen worden
afgewisseld met een aantal scheepswerven en een aantal molens. Bij het eerst-
volgende verlaat staat aan stuurboordzijde de Hervormde kerk van Oude
Pekela. Het diep is hier ook wat bochtiger. Hieraan kunnen we de natuurlijke
oorsprong nog herkennen. Als we enkele van die bochten zijn gepasseerd,
houdt de bebouwing aan onze linkerkant op. Een eindje daarna houdt deze
ook aan de andere kant op. We varen tussen de landerijen door. Het diep
vormt hier de gemeentegrens met Winschoten.

Na enige tijd komen we bij het Renselverlaat in Winschoterzijl, waar de
vaarweg zich met het Winschoterdiep verenigt. We varen vervolgens in weste-
lijke richting. We zien aan onze rechterhand de steenfabriek van Eisso Post en
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de houtzaagmolen van Haitzema en komen dan in de stedelijke kern van de
gemeente Winschoten. Tot de gemeente Winschoten behoren behalve deze
kern de buitengehuchten Oostereinde en Bovenburen in het noorden, de
Garst en Zuiderveen in het zuiden en het St.Vitusholt in het westen. In het
centrum van Winschoten varen we onder de ‘Pijp’ door, een brug die de ver-
binding tussen de Langestraat en de Torenstraat vormt. Na de Pijp zien we
vanaf ons schip de achterkanten en achtererven van de dicht aaneengesloten
huizen aan de Langestraat en de wat minder dichte bebouwing langs de kade
van het diep, ter plaatse Binnen- en Buitenvenne geheten. Nadat we de
Engelsetil zijn gepasseerd, kunnen we, als we rechts achterom kijken, nog net
de steenfabriek van Viëtor zien. We hebben de stedelijke kern dan inmiddels
verlaten. Als we over het Winschoterdiep verder varen naar het westen, pas-
seren we Scheemda, Zuidbroek, Sappemeer en Hoogezand om vervolgens
weer in Groningen te belanden.

We hebben tijdens onze reis door het veengebied kunnen merken dat grote
delen van het veengebied goed ontsloten waren door waterwegen. Bijna alle
nederzettingen in het gebied waren per schip bereikbaar. Al aan het begin
van de 19e eeuw had het veengebied daardoor een hoge doordrin-
gingsgraad.9 We hebben tevens kunnen merken dat op enkele essentiële
punten geen doorvaart mogelijk was. Rond 1800 lagen er dammen tussen
het Ommelanderdiep en het Pekelder Hoofddiep, tussen het Greve-
linckkanaal en het Stadskanaal en het Oosterdiep en tussen het Pekelder
Hoofddiep en het Stadskanaal. De waterwegen vormden geen netwerk. Er
was slechts één hoofdader die de stad Groningen met de verveningen langs
het Stadskanaal verbond. Alleen via het Winschoterdiep en het hoofddiep
door Muntendam, Veendam en Wildervank kon het Stadskanaal worden
bereikt. Pekela had alleen een vaarverbinding met het Stadskanaal via een
omweg langs het Winschoterdiep door Winschoten, Scheemda en
Zuidbroek en dan via Muntendam, Veendam en Wildervank. Met het oprui-
men van de dam tussen het Pekelder Hoofddiep en het Ommelanderdiep in
1820, kreeg Veendam een directe verbinding met Pekela. Veendam was
vanaf dat moment over het water het best bereikbaar vanuit het noorden, het
(noord)-oosten en het zuidoosten. Doordat de dammen bij Bareveld en tus-
sen het Pekelder Hoofddiep en het Stadskanaal nog lang in stand bleven,
werd Veendam in de eerste helft van de 19e eeuw het hart van het waterwe-
gennetwerk in het veengebied.10

Overigens was er op de waterinfrastructuur nog wel meer aan te merken
dan dat het geen geïntegreerd netwerk was. De capaciteit was ook een pro-
bleem. De diepen waren niet breed en niet diep genoeg. In de verslagen van
verschillende gemeenten uit de jaren 1850 wordt hierover geklaagd. Zo wordt
in het gemeenteverslag van Oude Pekela uit 1853 gemeld dat de afvoer van turf
wordt bemoeilijkt door de ondiepten van het scheepvaartkanaal. Soms moes-
ten de schepen elders blijven liggen, omdat het diep bijkans droog lag.
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Geklaagd werd er wel, maar verbeteringen bleven vooralsnog uit. In het
gemeenteverslag van Oude Pekela uit 1856 wordt dan ook cynisch opgemerkt:

‘Jammer dat onze hoofdweg en hoofddiep die zoo noodzakelijk verbetering behoeven
aan de stad Groningen toebehoren, wier regering er een genoegen in schijnt te vinden
om de verbetering tegen te houden die wij zelf wenschen aan te brengen en nog veel
minder gezind schijnt om die zaken zelf bevaarbaar te houden.’

Halverwege de jaren 1850 werd onder aanvoering van de provincie toch een
begin gemaakt met het verbeteren van de vaarwegen. Het eerst was het
Winschoterdiep aan de beurt.11 In het kader van de verbeteringsplannen wer-
den ook het diep naar Veendam en Wildervank en het Pekelder Hoofddiep
verbreed en uitgediept.12 In de eerste helft van de jaren 1860 werden het
Ooster- en het Westerdiep uitgediept en verbreed.13

Bleef natuurlijk het euvel bestaan van de twee dammen. Allereerst was er
dus een dam te Bareveld die de scheepvaart vanaf het Stadskanaal en de daar-
op aansluitende Drentse monden naar het Grevelinckkanaal en Kielwindeweer
onmogelijk maakte. Al het scheepvaartverkeer was gedwongen om via het
Oosterdiep door Wildervank en Veendam naar het Winschoterdiep te varen.
In de eerste helft van de 19e eeuw werden de Drentse monden gegraven om
de venen in dit gebied te ontsluiten. Dit werd mogelijk toen in het convenant
van 1817 de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe definitief werd
vastgesteld. In het kader daarvan werd bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1870
bepaald dat de dam te Bareveld moest worden opgeruimd. De daadwerkelijke
doorgraving van de dam geschiedde in 1873.14

De dam tussen het Stadskanaal en het Pekelder Hoofddiep was in eerste
instantie bedoeld om het waterpeil in het Stadskanaal hoog te houden. Het
waterpeil in het Pekelder Hoofddiep was aanmerkelijk lager. Bovendien was
het de bedoeling de scheepvaart te dwingen via het Oosterdiep te varen; zo
kon de stad de meeste sluis- en bruggelden innen. Daarnaast had de stad er
ook belang bij dat de prijs van turf uit Pekela door hoge transportkosten hoog
zou blijven, want een vierde van de prijs verdween in de stadskas. Het belang
van deze inkomsten voor de stad was met het teruglopen van de turfproductie
natuurlijk aanmerkelijk afgenomen in de jaren 1850. Het gemeentebestuur
van Winschoten ageerde in 1857 tegen de aanwezigheid van deze dam.15

Zonder de dam zou de reis per schip van Winschoten naar Stadskanaal slechts
vier en een half uur bedragen; toen de dam er nog wel lag bedroeg de reistijd
maar liefst zeven en een half uur. Het belang van de gemeente Winschoten was
vooral gelegen in de steenfabrieken in deze plaats. Aangezien de meeste turf
uit Stadskanaal en Drenthe kwam, werkte de dam kostenverhogend voor deze
fabrieken. Ook vanuit de gemeenten Nieuwe Pekela, Onstwedde en Oude
Pekela is herhaaldelijk aan de stad verzocht de dam tussen het Stadskanaal en
het Pekelder Hoofddiep door te graven.16 In 1876 werd uiteindelijk de dam
opgeruimd.17 Vanaf dat moment was er een geïntegreerd waterwegennetwerk.
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In de periode vóór de industrialisatie hebben we dus te maken met een
hoge doordringingsgraad van de waterinfrastructuur, zonder dat er sprake was
van een geïntegreerd netwerk. Veendam figureerde hierin als de best bereikba-
re plaats binnen het gebied. De externe ontsluiting van het gebied verliep via
het Winschoterdiep en de stad Groningen.

We hebben tijdens onze reis een indruk kunnen krijgen waar in 1839 de
verdichtingen in de bebouwing zaten en dat de hoofddiepen de meeste stede-
lijke functies markeerden. In de volgende paragrafen wordt dit systematisch
uitgewerkt. Daarbij kunnen we zien hoe het verstedelijkingsproces langs de
diepen verliep en kunnen we de verdichtingen in de bebouwing, die we tij-
dens de reis hebben kunnen constateren, meer betekenis geven. Daarvoor
hebben we bronnenmateriaal nodig. Met name in en na de Bataafse en Franse
tijd kwamen enkele registraties tot stand, die nu zeer bruikbaar zijn.

2.3 Bedrijf en beroep vóór de industrialisatie: bronnen

‘De dorpen Sapmeer, Zuidbroek, Veendam en Wildervank zijn zeer welvarend en bloeij-
end; zij zijn hunne opkomst verschuldigd aan de veengraverijen, welke aldaar sinds
omtrent anderhalve eeuw zijn begonnen; men vindt er zeer vermogende boeren, die
hun fortuin met de veenafgravingen hebben gemaakt, als ook verscheiden linnen- en
wolweverijen en verwerijen; eenige brouw- en branderijen; doch voornamelijk zeer
vele scheepstimmerwerven en wel bijna van huis tot huis, op welke men meest sche-
pen voor de binnenvaart maakt en repareert.’

De oudste bron over de nijverheid binnen de onderzoeksperiode is het reis-
verslag van Johannes Goldberg, waaruit bovenstaand citaat afkomstig is.18 Hij
bezocht op 5 september 1800 de Veenkoloniën. De informatie over de nijver-
heid blijft in dit reisverslag echter beperkt tot deze impressionistische
beschrijving.

Voor de eerste helft van de 19e eeuw staat ons slechts een beperkt aantal
bronnen ter beschikking. Deze bronnen zijn bovendien geconcentreerd in de
eerste twintig jaar van de 19e eeuw. Hun aanwezigheid is te danken aan de
administratiedrift die zo kenmerkend was voor de Bataafse en Franse Tijd.19

Die kwam in de eerste plaats tot uitdrukking in het houden van volkstellin-
gen. Ook voelde de nieuwe centrale overheid de behoefte het economisch
leven in de jonge eenheidstaat in kaart te brengen. Dit resulteerde in een aan-
tal enquêtes naar de beroepen van onderdanen, de grootte van de veestapel en
ook naar het aantal bedrijven in de nijverheid.20
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Tabel 2.1.1 De beroepsstructuur van gezinshoofden in enkele nederzettingen binnen het kwartier
Gorecht en Sappemeer in percentages, 1807

kwartier Gorecht       hand-      boeren     arbei-     ambte-    overigen zonder        n
& Sappemeer werkers ders       naren

Winschoterdiep 57,63 10,11 12,98 2,29 12,98 4,01 524
Windeweer/Lula 22,41 32,37 19,09 1,66 20,75 5,39 241
Kropswolde 6,67 43,81 32,38 0,95 5,71 10,48 105
Westerbroek 15,87 14,29 22,22 6,35 41,27 0,00 63
gem. Hoogezand 39,98 19,94 17,36 2,25 15,65 4,82 933
Sappemeer 26,06 16,01 12,78 1,70 36,63 6,81 587

Bron: Groninger Archieven, A.G.B. 855/857
Toelichting: Winschoterdiep = Foxhol, Martenshoek en Hoogezand

Tabel 2.1.2 De beroepsstructuur van gezinshoofden in enkele nederzettingen binnen het kwartier
Winschoten in percentages, 1807

kwartier                   hand-      boeren     arbei-     ambte-    overigen n
Winschoten werkers ders       naren

Muntendam 6,99 20,43 50,00 1,61 20,97 186
Meeden 13,74 18,48 51,66 2,37 13,74 211
Veendam 15,14 9,63 25,43 0,91 48,89 1215
Wildervank 11,35 13,13 32,09 1,46 41,98 617
Nwe Pekela 11,41 15,44 40,67 0,67 31,81 745
Oude Pekela 32,68 8,62 19,06 0,76 38,88 661
Winschoten 18,94 9,29 28,05 2,55 41,17 549
Zuidbroek 14,73 19,38 37,98 3,49 24,42 258
Borger- & 16,39 44,92 25,25 0,33 12,13 305
TripsCie

Bron: Groninger Archieven, A.G.B. 855/857
Toelichting: In de bron zijn delen van Borger- en Tripscompagnie tot het kwartier Gorecht en
Sappemeer gerekend. Bij de tabel hier zijn deze delen bij die tot het kwartier Winschoten werden
gerekend, gevoegd.
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Tabel 2.1.3 De beroepsstructuur van gezinshoofden in Onstwedde binnen het kwartier Wester-
wolde in percentages, 1807

kwartier hand-      boeren     arbei-     ambte-    overigen n
Westerwolde            werkers ders       naren

Onstwedde 17,20 36,31 42,04 1,27 3,18 157 

Bron: Groninger Archieven, A.G.B. 855/857

Een totale weergave van de bedrijvigheid biedt de beroepstelling van 1807.
Het gaat hier om gezinshoofden en dus niet om de gehele beroepsbevolking.21

De indeling in nederzettingen wijkt af van de kerspelindeling en is daardoor
ook niet vergelijkbaar met de latere indeling in gemeenten. Borgercompagnie
en Tripscompagnie figureren in deze verzamelstaat als aparte nederzettingen.22

Een belangrijk manco van de bron is de onduidelijkheid over de manier van
tellen. Zo is onbekend bij welke categorie de gezinshoofden zonder beroep
zijn geteld en wat het totaal aantal gezinshoofden was.23 Een ander probleem
is de onduidelijkheid over de inhoud van de beroepscategorieën.24

Op basis van deze beroepstelling krijgen we inzicht in de beroepsstructuur
aan het begin van de 19e eeuw. De nederzettingen die niet langs de doorgaan-
de hoofddiepen gelegen waren, Kropswolde, Windeweer-Lula, Borger- en
Tripscompagnie, Meeden en Onstwedde, kenmerkten zich door een grote agra-
rische sector. Ook waren er nederzettingen die wel langs de hoofddiepen lagen
en eveneens een agrarisch karakter hadden. Hier betrof het Zuidbroek,
Muntendam en, in iets mindere mate, Nieuwe Pekela. De beroepsstructuur in
deze laatste nederzetting werd deels bepaald door de verveningen.

De overige nederzettingen lagen ook langs de hoofddiepen, maar de
landbouwsector domineerde de beroepsstructuur daar aanmerkelijk min-
der. In Martenshoek en Hoogezand was de nijverheid belangrijker. In een
aantal andere nederzettingen waren de diensten- en nijverheidsector teza-
men groter. Dit was het geval in Sappemeer, Veendam, Oude Pekela en
Winschoten. Wildervank vormde de overgang van het stedelijkere
Veendam naar het verveningsgebied langs het Stadskanaal. De meest
‘stedelijke’ nederzettingen bevonden zich dus langs de hoofddiepen. Zij
lagen in het uiterste noordwesten, in het uiterste noordoosten en in het
midden van het veengebied.

Na de Franse Tijd zijn er enkele enquêtes gehouden naar de omvang en de
toestand van de nijverheid. Zo is in 1816 een enquête uitgevoerd naar ‘fabrie-
ken en trafieken’. Daarbij kwamen de ambachten niet aan bod en ook verder
vertoont deze enquête nogal wat leemtes. Uit 1818 is eveneens een statistiek
bewaard gebleven. Deze statistiek bevat beperkte informatie over de nijver-
heid, want voor enkele gemeenten wordt alleen het aantal bazen genoemd,
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maar vermeldt wel de bevolkingsomvang, de aantallen huizen, schepen en
wagens en de omvang van de veestapel.25

In 1819 werd opnieuw een enquête gehouden naar de fabrieks- en
ambachtsnijverheid. Deze is tamelijk compleet en de uitkomst daarvan heeft
de basis gevormd voor de cijfers van 1819 in bijlage A. De enquête van 1819
is ook gebruikt door Schilthuis in een artikel uit 1860 en in een artikel over
de nijverheid op het Groninger platteland door Paping uit 1990. Schilthuis
heeft in zijn artikel de nijverheid in 1819 en 1856 in kaart gebracht voor de
gehele provincie. Hij heeft voor 1819 alleen de provinciale verzamelstaat
gebruikt.26 Verder heeft hij een eigen enquête gehouden om cijfers over 1856
te verkrijgen.27 In het artikel van Paping vormt de door hem teruggevonden
provinciale staat met gemeentelijke opgaven de basis voor de cijfers van 1819.
Voor de cijfers van 1856 heeft hij gebruik gemaakt van de opgaven in de
gemeenteverslagen.28 Om een ontwikkeling in de eerste helft van de 19e eeuw
te kunnen schetsen, zijn ook hier de opgaven in de gemeenteverslagen van
1856 gebruikt.29 De cijfers in bijlage A betreffen deze gemeentelijke cijfers
aangevuld met nieuwe schattingen. Verder zijn er schattingen gemaakt voor de
provincie Groningen als geheel. Hierbij zijn die van Paping aangevuld met die
voor de stad Groningen. Voor de volledige werkwijze zij hier verwezen naar
de betreffende bijlage. De cijfers voor 1819 en 1856 maken het mogelijk de
structuurverandering in de nijverheid binnen het onderzoeksgebied te
analyseren, maar ook voor de beroepsstructuur kunnen we ontwikkelingen
door de tijd heen in kaart brengen.

In 1811 werd de burgerlijke stand ingevoerd, het begin van bevol-
kingsadministratie. Daarnaast werden er na de Franse tijd volkstellingen
gehouden en bevolkingsregisters aangelegd. In deze registers staan de beroe-
pen vermeld. Aan de hand daarvan is het mogelijk een duidelijker beeld te
krijgen van de beroepsstructuur in de verschillende gemeenten dan op basis
van de beroepstelling uit 1807. Aan de hand van deze registers zijn
structuuranalyses gemaakt. Deze analyses zijn toegespitst op de gemeenten die
toen reeds een grote mate van multifunctionaliteit vertoonden. Dit waren de
gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Winschoten. Aangezien we
op verschillende steekjaren steeds dezelfde bron konden gebruiken, zijn de
uitkomsten onderling vergelijkbaar.

De nijverheidstellingen en de beroepsstructuur vormen de basis van het
kwantitatieve materiaal aan de hand waarvan de economie in het veengebied
wordt  geanalyseerd.

2.4 De ontwikkeling in drie basisbedrijfstakken: de turfgraverij, de
landbouw en de (zee)scheepvaart

Een groot deel van de nederzettingen in het veengebied heeft zijn ontstaan te
danken aan de grootschalige turfgraverij, waarop ook Goldberg al wees. De
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turfgraverij was dan ook aanvankelijk de belangrijkste pijler van de economie
in het veengebied. De turf moest vervoerd worden, wat met schepen gebeur-
de die via het uitgebreide kanalenstelsel bijna overal in het gebied konden
komen, zoals we op onze reis al zagen. Dit zorgde er voor dat de scheepvaart
een belangrijke bedrijfstak werd. Daarnaast kon de afgegraven grond geschikt
worden gemaakt als landbouwgrond. Naast de turfgraverij en de scheepvaart
was dus ook de landbouw één van de basisbedrijfstakken.

Met deze bedrijfstakken ging het aan het eind van en vooral na de Franse
Tijd niet best. De invoering van het Continentaal Stelsel in 1806 betekende
een afsluiting van de handel met het buitenland. De slechte toestand had
aanvankelijk de meeste gevolgen voor bedrijfstakken die op de handel met het
buitenland gericht waren, maar drong na de Franse Tijd ook door tot andere
bedrijfstakken.

De turfgraverij
In de Franse tijd was de toestand in het veenbedrijf nog gunstig, maar na 1815
keerde het conjuncturele tij. De prijzen waren onder druk komen te staan
door de belemmerde uitvoer naar Oost-Friesland en de hoge belasting op turf
in vergelijking met die op steenkool.30 De meeste verveningen werden in de
enquête van 1819 dan ook als kwijnend omschreven. Dit is goed te zien bij de
gemeente Nieuwe Pekela. De nijverheidsenquête van 1816 meldt dat daar 45
veeneigenaren actief waren, die gedurende drie maanden 400 werklieden aan
het werk hadden, maar in 1819 waren het er nog slechts 100.

De nijverheidsenquête van 1819 maakt voor de gemeente Hoogezand mel-
ding van zestien veenderijen waar spon- en baggerturf werd gewonnen. Deze
turfsoort kwam gewoonlijk voor in laagveengebieden, zoals bij Westerbroek.
In 1819 werkten daar 171 arbeiders een half jaar in de baggelarijen.
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw bleven de verveningen doorgaan.
In een plaatsbeschrijving van Westerbroek uit 1849 wordt vermeld dat de 460
inwoners van deze plaats ‘meest hun bestaan vinden in de baggelarijen.’31

In Zuidbroek kwamen in 1819 nog zes veenderijen voor, die gedurende vijf
maanden aan 25 arbeiders werk verschaften. Het betrof hier zowel bagger- als
gestoken turf. Bij de gemeente Windeweer werden geen veenderijen opgege-
ven. Datzelfde gold voor Sappemeer, Muntendam en Meeden. In het noorden
kwam met uitzondering van de randen geen grootschalige turfgraverij meer
voor. In Veendam waren toen nog tien veenderijen in bedrijf, die gedurende
een kwartaal aan 90 arbeiders werk boden. In Wildervank was dat aantal veel
hoger. Daar waren 30 turfgraverijen met in totaal 166 arbeiders, die geduren-
de een half jaar in dienst waren. Hier kwamen de meeste verveningen voor in
het zuidoostelijk deel van de gemeente. De turfproductie te Boven Wildervank
en langs het Stadskanaal was in deze periode nog in volle gang.32 Ook Nieuwe
Pekela en Onstwedde hadden een aanzienlijk aantal veenderijen. In Nieuwe
Pekela was dit aantal 50, waar 100 arbeiders gedurende drie maanden bezig
waren turf te steken. Binnen deze gemeente lag toen het zwaartepunt van de
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verveningen langs het Stadskanaal. In Onstwedde waren 28 veenbedrijven
actief met 128 arbeiders. Het zwaartepunt van de verveningen verschoof na de
Franse Tijd naar het zuidoosten. Dat betekende niet dat in het noordoostelijk
deel geen turf meer werd gegraven, want in Oude Pekela waren in 1819 nog
8 veenderijen waar 64 arbeiders gedurende een half jaar turf staken. En bin-
nen de gemeente Winschoten waren in dat jaar drie veenderijen met in totaal
50 mensen in dienst.

In Winschoten vormden die veenderijen het begin van de verveningen. In
1856 waren er zelfs 166 veenarbeiders werkzaam. In dat jaar werd er niet
meer zoveel turf gebaggerd in Westerbroek. Volgens het provinciaal verslag
over 1853 was de ontginning van hoogveen in de gemeenten Hoogezand,
Sappemeer Muntendam, Meeden en Veendam nagenoeg afgelopen. Toch werd
in het gemeenteverslag van Muntendam over 1856 melding gemaakt van 30
veenderijen. Hier betrof het echter de winning van baggerturf in laag-
veengebieden. Op een gemeentekaart van Muntendam uit 1862 staat een aan-
tal baggelputten ingetekend.33 Voor de rest werd er toen voornamelijk nog op
kleine schaal turf gestoken. Zo werd er in Meeden nog turf gegraven door
twintig arbeiders gedurende acht weken. Ook het gemeenteverslag van Oude
Pekela maakt melding van turfgraverij op kleine schaal. Dat gebeurde ook
elders, zoals in Veendam. De turf werd door de landbouwers voor eigen
gebruik gestoken. Het was ook het werkvolk van deze landbouwers dat deze
kleinschalige turfgraverij uitvoerde. Binnen de gemeenten Wildervank,
Nieuwe Pekela en Onstwedde boden de verveningen nog werk aan
respectievelijk 190, 200 en 200 veenarbeiders. Rond 1856 leek de toestand
van het veenbedrijf echter veel gunstiger te zijn dan rond 1819. Alleen begon-
nen de verveningen steeds verder naar het zuidoosten af te zakken en kwam
het zwaartepunt van de turfproductie rond het Stadskanaal steeds meer in
Drenthe te liggen.34 Deze bedrijfstak ging het ‘oude’ veengebied langzamer-
hand verlaten.

De landbouw
De Franse tijd was voor de landbouw in de provincie Groningen een
bloeiperiode. De prijzen stegen al vanaf het midden van de 18e eeuw en waren
gedurende de Franse Tijd bijzonder hoog. In 1817 bereikten de landbouw-
prijzen hun top, waarna ze in 1819 instortten als gevolg van de invoer van
Russisch graan.35 Vele boeren kwamen toen in financiële moeilijkheden.36 Een
crisis in de landbouw had zich aangediend en het duurde jaren voordat het
herstel weer op gang kwam.
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Tabel 2.2 Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw in 1815, 1829 en 1849

1815 1829 1849

Veendam en Winschoten 1.011 1.117 1.336

Bron: structuuranalyses, nijverheidsenquêtes 1816 en 1819 en gemeenteverslagen 1856
Toelichting: Het betreffen in 1829 en 1849 eindejaarcijfers (november-december); voor 1815 is het
wat onduidelijk, waarschijnlijk in de periode december-maart, en dus vermoedelijk toch ook voor-
dat het werk op het land weer begon. Gedurende de zomermaanden zal de werkgelegenheid in deze
seizoengebonden sector groter zijn geweest.

In het midden van de jaren 1830 begonnen de prijzen weer te stijgen. De
mogelijkheden om graanproducten af te zetten in het buitenland werden gro-
ter. Ook in de jaren 1840 was de trend van de prijsontwikkeling gemiddeld
genomen opwaarts. In de jaren 1850 lag het prijsniveau gemiddeld slechts een
fractie lager dan in de duurte-periode 1810-1819. Deze ontwikkeling ging
gepaard met een specialisatie in de akkerbouw en een uitbreiding van het
landbouwareaal, zowel in het kleigebied als in het veengebied, wat tot een ver-
hoging van de productie leidde. Dit vond vooral plaats waar dalgronden wer-
den toegemaakt. De werkgelegenheid in de landbouw nam dan ook navenant
toe, zoals uit tabel 2.2 blijkt.

De vraag in Engeland naar landbouwproducten, die na de afschaffing van
de beschermende rechten in 1846, onbelemmerd konden worden ingevoerd,
was een belangrijke oorzaak voor de uitbreiding van het landbouwareaal en de
bloei in de sector.37 Vooral in de periode 1846-1848, de periode van de
aardappelziekte, en tijdens de Krimoorlog, 1854-1856 waren de landbouw-
prijzen op een hoog niveau. Halverwege de jaren 1850 stond de landbouw er
florissant voor.
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De scheepvaart
Heel belangrijk voor de economie van het veengebied aan het begin van de 19e

eeuw was de scheepvaart. In Veendam vormden de schippers en zeelieden in
1815 één van de grootste beroepsgroepen. De scheepvaart was in de 17e en
18e eeuw voornamelijk turfvaart geweest. Uit deze turfvaart had zich de zee-
scheepvaart ontwikkeld. Keuning dateert de overgang van de turf- en binnen-
vaart naar de zeescheepvaart omstreeks de Napoleontische Tijd, maar al hal-
verwege de 18e eeuw gingen turfschippers buitengaats om turf te vervoeren
naar Noord-Duitsland. Turfschepen voeren in de 18e eeuw naar de
Noordzeehavens tussen Denemarken en Holland. Als retourvracht werd
meestal hout meegenomen.38 Allengs werd de turfvaart naar Noord-Duitsland
overgenomen door Oost-Friese schippers. De zeeschippers vervoerden nu
veelal andere vrachten. Deze overgang maakte deel uit van een algemeen ver-
schijnsel in de Europese vrachtvaart. Na 1700 werd het marktaandeel van de
kleinere typen handelsschepen in de Europese vrachtvaart steeds groter.
Vooral tussen 1700 en 1780 deed zich een schaalverkleining voor.
Vermoedelijk had dit te maken met de toename van het aanbod van kleinere
ladingen die met de kleinere schepen goedkoper konden worden vervoerd.
Bovendien hadden de kleinere schepen een geringere diepgang en konden ze
via binnenwateren ook gebieden diep landinwaarts bereiken.39 De schippers
uit het veengebied, die over kleinere vaartuigen beschikten, speelden hierop
in. De buitenvaart in het veengebied kan worden gekarakteriseerd als ‘wilde’
vaart. De schippers probeerden overal vrachten te krijgen. Aanvankelijk
bestond de buitenvaart vooral uit de vrachtvaart in het Noord- en Oostzeege-
bied. In de periode 1795-1806 maakte de Groningse zeevaart een sterke
expansie door. Ze kon door een gunstige ligging profiteren van het verschui-
ven van de handel tussen Engeland en Nederland via de Noord-Duitse havens,
als gevolg van de politiek-militaire verwikkelingen.40

Later keerden die politieke verwikkelingen zich tegen de Groningse
zeescheepvaart. Vanaf 1806 was de scheepvaart min of meer gestremd als
gevolg van de invoering van het Continentaal Stelsel.41 De oorlog tussen
Engeland en Frankrijk maakte het varen onder vreemde vlag noodzakelijk,
omdat de Bataafse Republiek als een bondgenoot van Frankrijk werd
beschouwd. Vooral van het varen onder de vlag van de vrije heerlijkheid
Knyphuizen aan de Jade werd door de Veenkoloniale schippers veel gebruik
gemaakt. Er bestonden twee mogelijke constructies. De eerste was om als
schipper-eigenaar het burgerrecht te verkrijgen van een neutrale plaats. Een
andere mogelijkheid was een schijnverkoop van het schip aan een burger van
een neutrale staat.42 Zo kon de zeescheepvaart gewoon doorgaan. Het Conti-
nentaal Stelsel en, als gevolg daarvan, de Engelse blokkade maakten de zee-
vaart wel veel moeilijker. Vanaf 20 oktober 1807 was alle scheepvaart tussen
Wezer en Eems verboden, inclusief het varen onder Knyphuizer vlag. Alleen
de smokkelhandel was nog een mogelijkheid voor de buitenvaarders om aan
de kost te komen. De economische crisis van na de Napoleontische tijd
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maakte de toestand van de scheepvaart niet veel beter.43 De belemmering van
de scheepvaart kwam toen door protectionistische maatregelen van Frankrijk
en Engeland. Dit was voor de veengemeenten een economische ramp. Belang-
rijke bedrijfstakken als de scheepsbouw, de zeilmakerij en de touwslagerij, die
direct met de toestand van de scheepvaart verbonden waren, gaven een uiter-
mate treurig beeld te zien. In 1819 werden op de 74 werven in de provincie
slechts 20 à 24 nieuwe schepen gebouwd.44

Evenals de turfgraverij en de landbouw kroop ook de scheepvaart weer uit
het conjuncturele dal. Zo wisselden gunstige perioden als 1824-1829, 1836-
1839, 1846-1847, 1852-1854 en minder gunstige als 1830-1835, 1840-1845
en 1848-1851 elkaar af.45 De geografische actieradius werd in die tijd steeds
ruimer. Rond 1830 werden vooral nog Oostzeehavens aangedaan, in mindere
mate Engelse havens, en slechts weinig Atlantische havens. Rond 1855 voeren
de schippers ook naar het Middellandse Zeegebied, de Zwarte Zee, naar
Archangel, naar Afrika en naar Oost- en West-Indië.46 Tijdens de Krimoorlog
bevond deze bedrijfstak zich op zijn hoogtepunt. Vanwege de neutrale
Nederlandse vlag waren er voor de kapiteins vele mogelijkheden om vrachten
te vervoeren.

In de beroepsstructuur van Veendam zien we dat het aandeel van de
scheepvaart afnam tussen 1815 en 1829. Dat had te maken met het verschui-
ven van de binnen- c.q. turfvaart naar Wildervank en Onstwedde. Rond 1850
bestond het grootste deel van de scheepvaart in Veendam uit zeevaart.47 In de
jaren van de hausse ontstond er een tekort aan zeelieden, zodat op veel sche-
pen van de Veenkoloniale vloot vreemdelingen aanmonsterden.48 In de jaren
1850 was het een belangrijke bedrijfstak die vooral vanwege de exotische
bestemmingen van sommige schippers, in de literatuur nogal tot de verbeel-
ding heeft gesproken.49

Met de opwaartse conjunctuur begon de structuur van de economie in het
veengebied te veranderen. De kolonisatietijd met zijn tamelijk eenzijdige
gerichtheid op de turfgraverij, turfvaart en landbouw liep ten einde. Door de
bloei in de basisbedrijfstakken kwam er ruimte voor additionele initiatieven,
met name in de nijverheid.

2.5 De fabrieksnijverheid in de eerste helft van de 19e eeuw (1819-
1856)

De nijverheid is onder te verdelen in fabrieksnijverheid, ambachtelijke
fabrieksnijverheid en ambachten. Bij fabrieken doelen we op bedrijven die
grootschalig waren of een vorm van mechanische aandrijving kenden en waar-
voor dus een relatief grote investering moest worden gedaan.50 Meestal wor-
den fabrieken met minder dan 20 werknemers of knechten als kleinschalig
beschouwd. Bij de kleinschalige of ambachtelijke fabrieksnijverheid ging het
in een aantal gevallen om molens: houtzaag-, koren-, pel- en oliemolens. Deze
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bedrijven hadden hooguit drie à vier knechten. Dit gold eveneens voor de
bedrijven waarin een oven of een hand- of rosmolen opgesteld stonden. Dit
waren de kalkbranderijen, de grutterijen, die vaak gecombineerd werden met
een mosterdmolen, en de cichoreifabrieken. Eveneens kleinschalig waren de
bierbrouwerijen. Bij de scheepstimmerwerven en de steenfabrieken was het
aantal arbeiders wel wat groter, maar ze konden toch niet tot de grootschalige
bedrijven worden gerekend. De scheepswerven hadden in hun bloeitijd
gemiddeld 8,5 knechten in dienst. Bij de steenfabrieken was dat gemiddeld
iets meer dan 10. In de ambachten werkte men meestal alleen, of met inscha-
keling van enkele familieleden of knechten.

Een andere en belangrijkere onderverdeling van de fabrieksnijverheid kan
gemaakt worden door te kijken naar de afzetmarkt van de fabrieken.
Produceerden de fabrieken alleen voor de plaatselijke en regionale markt of
was het afzetgebied groter? In de eerste helft van de 19e eeuw kwam dat laat-
ste nog niet veel voor, maar in een aantal gevallen werd er toch voor een
bovenregionale markt geproduceerd, in het olieslagersbedrijf, en in de moder-
ne industrie door een ijzergieterij, aardappelmoutwijnfabrieken en een
aardappelmeelfabriek.

In de eerste helft van de 19e eeuw groeide het aantal fabrieken bijzonder
sterk of beter nog, de werkgelegenheid in die fabrieken nam toe. In 1819
vormde het aantal arbeidsplaatsen in de fabrieksnijverheid 22,4% van de tota-
le werkgelegenheid in de nijverheid. In 1856 was dat percentage opgelopen
naar 34,0%.51

In tabel 2.3.1 en 2.3.2 is per gemeente het aantal werkenden per 1000
inwoners voor de verschillende takken van fabrieksnijverheid weergegeven.
Daarnaast wordt ook het provinciale cijfer weergegeven, zodat te zien is in
hoeverre er specialisatie was in regionaal perspectief. Enkele fabrieksbranches
gaven een geografische concentratie te zien en andere weer niet.

2.5.1 De fabrieken voor de plaatselijke en regionale markt

In de vorige paragraaf hebben we kunnen zien dat in de eerste helft van de
19e eeuw de scheepvaart voor het veengebied een belangrijke bedrijfstak was.
Die had uitstralingseffecten naar andere bedrijfstakken, de zogenoemde ‘for-
ward linkage’ en ‘backward linkage’ effecten.52 De bloei in de scheepvaart
genereerde een behoefte aan nieuwe schepen, die door de regionale scheeps-
bouw werd bevredigd. De bouw van schepen vergrootte de vraag naar
gezaagd hout. Dit hout werd door de houtzaagmolens in de regio gezaagd.
Het hout moest echter worden geïmporteerd worden vanuit Noorwegen en
Zweden. Die import vond plaats met zeeschepen. De omvang van de zee-
scheepvaart in deze periode werd echter niet gedekt door de behoefte aan
hout of andere producten in het veengebied zelf. De gebondenheid met de
regio bestond vooral uit de kapiteins en de bemanning van deze zeeschepen.
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Tabel 2.3.1 Het aantal werkzamen per 1000 inwoners in de fabrieken in 1819

1819 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 
zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela

steen- & pannen-
fabrieken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kalkbranderijen 0,84 0,00 3,83 0,00 0,00 1,44
houtzaagmolens 2,48 0,00 3,83 0,00 0,00 0,86
ijzergieterij 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
scheepstimmer-
werven 12,81 0,00 3,07 1,09 0,00 7,20
oliemolens 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30
brand. siroop & 
likeur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koren- & pelmol. 1,03 0,95 1,53 1,09 0,00 2,59
grutterijen, 
mosterdm. 2,27 0,95 1,53 0,82 0,00 0,86
bierbrouwerijen 0,41 2,86 0,00 1,63 0,00 0,00
cichoreifabrieken 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17

1819 (vervolg)           Sappe- Veendam     Wilder-    Winscho-      Zuid-     provincie 
meer vank              ten              broek      Groningen

steen- & pannen-
fabrieken 0,00 1,90 0,00 10,83 0,00 1,63
kalkbranderijen 0,83 1,11 0,64 1,31 0,00 0,84
houtzaagmolens 0,00 0,79 0,00 1,31 0,00 0,77
ijzergieterij 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
scheepstimmer-
werven 9,53 6,18 5,79 0,00 0,00 1,67
oliemolens 1,24 0,00 1,29 1,31 0,00 1,20
brand. siroop &
likeur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
koren- & pelmol. 1,66 0,79 1,61 1,97 0,72 2,16
grutterijen,
mosterdm. 2,49 1,27 1,29 1,64 0,72 1,16
bierbrouwerijen 0,00 0,48 1,29 0,66 0,72 0,48
cichoreifabrieken 2,49 0,63 0,00 0,66 0,00 0,38

Bron: nijverheidsenquêtes 1816 en 1819; structuuranalyses Veendam 1815 en Winschoten 1815;
Statistiek 1818
Toelichting: Bevolkingscijfers 1819/1820: Hoogezand: 4.839; Meeden: 1.048; Muntendam: 1.304;
Nieuwe Pekela: 3.672; Onstwedde: 1.048; Oude Pekela: 3.471; Sappemeer: 2.414; Veendam:
6.314; Wildervank: 3.109; Winschoten: 3.047; Zuidbroek: 1.382; Groningen: 27.375; provincie:
144.725. Bronnen: Groninger Archieven: P.A. BIII 196 en Schilthuis, ‘Statistiek’ 226
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Tabel 2.3.2 Het aantal werkzamen per 1000 inwoners in de fabrieken in 1856

1819 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 
zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela

steen- & pannen-
fabrieken 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 4,66
kalkbranderijen 0,45 0,00 0,90 2,21 0,51 2,33
houtzaagmolens 4,02 0,00 1,35 0,00 0,76 2,33
ijzergieterij 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
scheepstimmer-
werven 37,22 0,00 3,60 2,87 4,30 33,58
oliemolens 2,53 3,00 0,00 0,00 0,00 1,40
brand. siroop & 
likeur 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koren- & pelmol. 1,64 4,50 1,35 1,33 1,52 2,80
grutterijen, 
mosterm. 1,79 1,50 0,90 1,77 0,51 1,87
bierbrouwerijen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cichoreifabrieken 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87  

1819 (vervolg)           Sappe- Veendam     Wilder-    Winscho-      Zuid-     provincie 
meer vank              ten              broek      Groningen

steen- & pannen-
fabrieken 0,00 2,74 3,48 7,71 0,00 2,71
kalkbranderijen 0,88 0,83 1,11 3,52 0,53 0,96
houtzaagmolens 3,21 1,31 0,79 0,88 5,33 0,92
ijzergieterij 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55
scheepstimmer-
werven 40,58 11,31 10,11 0,00 0,00 5,06
oliemolens 2,63 0,48 3,79 1,76 2,13 1,58
brand. siroop &
likeur 22,77 1,67 0,95 0,22 0,00 1,05  
koren- & pelmol. 2,92 2,02 2,21 2,98 2,67 2,95
grutterijen,
mosterdm. 3,50 1,19 1,11 4,62 2,13 1,24
bierbrouwerijen 0,00 0,24 0,32 0,00 0,53 0,30
cichoreifabrieken 0,00 0,71 0,00 0,00 0,53 0,58

Bron: gemeenteverslagen 1856
Toelichting: bevolkingscijfers 1856: Hoogezand: 6.717; Meeden: 1.332; Muntendam: 2.222;
Nieuwe Pekela: 4.525; Onstwedde: 3.952; Oude Pekela: 4.288; Sappemeer: 3.425; Veendam:
8.400; Wildervank: 6.330; Winschoten: 4.542; Zuidbroek: 1.876; Groningen: 33.968; provincie:
199.760. Bronnen: gemeenteverslagen over 1856 en Schilthuis, ‘Statistiek’ 226
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Niettemin zorgde de zeescheepvaart voor enkele positieve forward en back-
ward linkage effecten op enkele takken van fabrieksnijverheid: de scheeps-
werven, inclusief de blok-, mast-, en zeilmakerijen, de (anker)smederijen en
de houtzagerijen.

Behalve in de scheepsbouw werd in de huizen- en boerderijenbouw ook
hout gebruikt. De openlegging van de nieuwe gebieden als gevolg van de turf-
graverij en het toemaken van dalgronden voor de landbouw hadden uitstra-
lingseffecten naar fabrieken die bouwmaterialen produceerden. Dat waren dus
eveneens de houtzagerijen, maar ook de steenfabrieken en de kalkbranderij-
en. Verder genereerde de algehele bevolkingsgroei een behoefte aan meer
voedsel en andere eerste levensbehoeften. Naast de verzorgende
ambachtsnijverheid, die elders aan de orde komt, had dit ook zijn effecten op
de fabrieken in de voedingsbranche. We zullen nu allereerst nader ingaan op
de fabrieksnijverheid in de zojuist genoemde bedrijfstakken.

De scheepstimmerwerven
De scheepsbouw was aanvankelijk nauw verbonden met de verveningen en
de afvoer van turf. Omstreeks 1650 kwam in Hoogezand de scheepsbouw
op.53 In Sappemeer verschenen toen aanverwante bedrijfstakken als de
mastenmakerij (1654) en de zeilmakerij (1665).54 De oudste werf van
Veendam aan het Boven Westerdiep zou dateren van 1700. In 1724 kwam
de eerste mast- en blokmakerij in Veendam, in 1760 de eerste ankersmede-
rij en in 1776 de eerste zeilmakerij en touwslagerij. Omstreeks dezelfde tijd
zou ook te Pekela de scheepsbouw van de grond zijn gekomen.55 In 1998
heeft W.G. Doornbos een schets gemaakt van de ontwikkelingen in de
scheepsbouw in Veendam, Wildervank en Pekela in de 18e eeuw. Hij heeft
dit gedaan aan de hand van akten uit de rechterlijk archieven waarin spra-
ke is van de verkoop van schepen (oud en nieuw) en leveranties ten behoe-
ve van schepen. De vroegste akten vinden we in Veendam. Ze dateren uit
de periode 1680-1689. Het is natuurlijk goed mogelijk dat het hier verko-
pingen van bestaande schepen betreft. Dit zou dan niet in tegenspraak hoe-
ven te zijn met de vestiging van de eerste werf in 1700. Het blijkt dat de
scheepsbouw in Veendam na 1755 een hoge vlucht nam. In Pekela lijkt de
groei van de scheepsbouw na 1759 goed op gang gekomen te zijn, maar
compleet zijn de gegevens niet. In Wildervank was dat na 1785, echter
minder explosief dan in Veendam.56

Met de overgang van de binnenvaart naar de zeescheepvaart in de tweede
helft van de 18e eeuw, legden de werven zich steeds meer toe op het bouwen
van zeeschepen. Langs het Winschoterdiep nam het aantal schepen dat van de
helling kwam, vanaf 1750 sterk toe. Deze toename was echter kortstondig,
want de Zevenjarige Oorlog (1754-1761) gooide roet in het eten. Hieruit blijkt
dat er inmiddels een sterke band bestond tussen zeescheepvaart en scheeps-
bouw. Na 1784 (einde Vierde Engelse Oorlog) veerde de nieuwbouw van sche-
pen weer op.57 De ontwikkeling in de scheepsbouw moet rond 1800 goed
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hebben doorgezet. In 1809 had Nieuwe Pekela tien werven, Oude Pekela had
er zeven. In dat jaar lag het aantal werven in Veendam op elf en dat in
Wildervank op zes.58

In de Bataafse Tijd (1795-1805) ging het met de scheepsbouw goed. In de
gemeente Oude Pekela werd 1805 als het meest florissante jaar voor de
scheepsbouw beschouwd. In 1803 waren er in de gemeente Hoogezand acht-
tien scheepstimmerwerven. Tijdens het koninkrijk Holland (1806-1810) en
de Franse Tijd (1810-1813) ging het veel minder goed en verdwenen vier
werven te Hoogezand. Bovendien werden op de meeste werven binnen deze
gemeente alleen nog schepen voor de binnenvaart vervaardigd.59 De zwaarste
klappen voor de scheepsbouw kwamen meteen na 1806, bij de invoering van
het Continentaal Stelsel. In 1812 waren er in de gemeente Hoogezand veer-
tien werven met in totaal 22 werklieden. De gemeente Sappemeer had in dat
jaar vijftien werven met in totaal twaalf werklieden.60 Rond 1819 bevond de
scheepsbouw zich nog steeds in een dal. Door de belemmerde scheepvaart
was er nauwelijks vraag naar nieuwe schepen. Veel werven lagen dan ook stil
of hielden zich bezig met reparaties aan schepen. De zestien werven in
Hoogezand met in totaal 46 werklieden in 1819 betekenden voor deze
gemeente echter al weer een verbetering van de situatie. In Sappemeer was dat
met tien werven en dertien werklieden nog niet het geval.

Toen de zeescheepvaart weer uit het conjuncturele dal kroop, ging ook de
malaise in de scheepsbouw voorbij. In de jaren 1850 kwam de scheepsbouw
evenals de zeescheepvaart op een hoogtepunt. In Hoogezand werd toen het
aantal werven uitgebreid. Het was vooral de vraag naar de traditionele houten
vaartuigen, die deze uitbreiding veroorzaakte. Het gemeenteverslag van
Hoogezand over 1856 vermeldt dat op alle werven druk gewerkt werd, behal-
ve op de werf die was ingericht tot het bouwen van ijzeren schepen.61 De vraag
naar houten zeeschepen kwam vooral uit de regio zelf. De afnemers uit het
veengebied lieten een schip op één van de werven bouwen, of kochten bij de
scheepsbouwer een schip, dat zo goed als klaar was. De scheepsbouwers
werkten dus niet alleen op bestelling, maar er werd ook vaak op risico
gebouwd.62

Tegelijkertijd met de scheepsbouw bloeiden aanverwante bedrijfstakken
als de blok-, mast- en boommakerijen, de touwslagerijen en de zeilmakerijen.
In Hoogezand, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Sappemeer, Veendam en Wilder-
vank groeide het aantal knechten in deze takken van nijverheid. De sterkste
groei deed zich voor bij de touwslagerijen en de zeilmakerijen in Sappemeer.
In deze gemeente steeg het aantal touwslagerijen van twee in 1819 naar vijf in
1856. Het aantal knechten in de touwslagerij groeide nog explosiever, van
twee in 1819 naar 31 in 1856. De zeilmakerij te Sappemeer groeide van één
bedrijf zonder knechten in 1819 naar twee bedrijven met in totaal veertien
knechten in 1856.

Vooral de werven langs het Winschoterdiep en het Pekelder Hoofddiep
hadden zich sterk gespecialiseerd in de bouw van zeeschepen. De werven in
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Oude en Nieuwe Pekela lijken het productiefst te zijn geweest, zoals te zien is
aan de cijfers die Keuning voor 1858 geeft. Langs het Winschoterdiep, in
Foxhol, Martenshoek, Hoogezand en Sappemeer was  de productiviteit een
beetje minder. Langs het Ooster- en Westerdiep in Muntendam, Veendam en
Wildervank kwam het kleinste aantal zeeschepen per werf van de helling. De
hoge productiviteit langs het Pekelder Hoofddiep kon ook plaatsvinden,
omdat daar relatief de kleinste zeeschepen werden gemaakt, voornamelijk de
traditionele koffen. Langs het Winschoterdiep kwamen veruit de grootste
zeeschepen van de helling. De zeeschepen die op de werven langs het Ooster-
en Westerdiep werden gemaakt, lagen in dezelfde orde van grootte. In
Veendam en langs het Winschoterdiep werden veel meer de modernere en
grotere schoeners en brikken gebouwd.63

De sterkste concentratie van de scheepsbouw was in de eerste helft van de
19e eeuw langs en in de omgeving van het Winschoterdiep in Hoogezand-
Sappemeer. In 1819 bevonden zich hier 26 van de van de 56 werven (46,4%)
en 59 van de 119 (49,6%) knechten. In 1856 was het percentage werven iets
teruggelopen naar 44,2% (34 van de 77 werven), maar het percentage
scheepstimmerknechten op de werven te Hoogezand-Sappemeer was opgelo-
pen naar 54,4% (355 van de 653 knechten). Het was ook langs en in de buurt
van dit deel van het Winschoterdiep dat in 1856 de scheepstimmerwerven het
grootschaligst waren. In Hoogezand-Sappemeer waren er gemiddeld 10,4
knechten per werf. Op de werven langs het Pekelder Hoofddiep was dat aan-
tal bijna één knecht per werf lager nl. 9,5 knechten per werf. Langs het Ooster-
en Westerdiep in Muntendam, Veendam en Wildervank waren gemiddeld 5,7
knechten per werf werkzaam. Op de drie werven langs het Stadskanaal in de
gemeente Onstwedde werkten veertien knechten, gemiddeld 4,7 per werf. Het
waren dan ook Hoogezand en Sappemeer die 1856 het grootste aantal
scheepstimmerlieden en -knechten per 1000 inwoners hadden. In 1819 was
dat -op een veel lager niveau- ook het geval geweest.

Duidelijk is dat de werven in Muntendam, Veendam en Wildervank veel
minder wisten te profiteren van de ‘boom’ in de zeevaart dan die in
Hoogezand-Sappemeer en Oude Pekela. Dat kwam omdat de scheepsbouw als
voornaamste afnemers de veenkoloniale zeeschippers of rederijen had. Het
waren vooral de werven waar zeeschepen gebouwd werden en dus niet die
waar binnenschepen getimmerd werden, die konden profiteren van de
hoogconjunctuur. Dit moet de verklaring zijn, waarom de werven in
Muntendam, Veendam en Wildervank veel minder profiteerden van de bloei.
Hier werden namelijk veel meer binnenschepen gebouwd. Toen in het kielzog
van de zeescheepvaart de scheepsbouw verliep, hadden de werven in
Veendam, Wildervank en Stadskanaal daar ook minder last van dan die in
Hoogezand-Sappemeer en Oude Pekela.64
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De houtzaagmolens
De ontwikkelingen in de scheepsbouw hadden ook hun effect op de
houtzaagmolens. In 1819 waren er in totaal acht houtzaagmolens in het veen-
gebied. Drie daarvan stonden in Hoogezand langs het Winschoterdiep en
twee in Veendam: één aan het Beneden Verlaat en één aan het Beneden
Dwarsdiep.65 Verder hadden Muntendam, Oude Pekela en Winschoten elk
een zagerij. De houtzagerijen leverden hout aan de bouwnijverheid en aan de
scheepstimmerwerven. Het gezaagde hout werd in 1819 meestal in de
gemeente zelf afgezet, maar natuurlijk werd ook wel eens hout geleverd in
naburige gemeenten. Zo wordt in de enquête van 1816 bij Hoogezand ver-
meld dat de afzet van de houtzaagmolens binnen de provincie en naar het
nabije Drenthe plaats vond.

Tussen 1819 en 1856 groeide het aantal zagerijen naar achttien. Ook het
aantal zagersknechten nam toe. Nieuw was deze bedrijfstak in Onstwedde,
Sappemeer, Wildervank en Zuidbroek. De uitbreiding van deze bedrijfstak en
de sterke specialisatie in het zagersbedrijf deed zich vooral voor in de centra
van de scheepsbouw. Dat is goed te zien bij de groei van het aantal werkenden
per 1000 inwoners in Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Oude Pekela. In
Veendam bijvoorbeeld was naast de molen aan het Beneden Dwarsdiep en die
aan het Beneden Verlaat, in 1838 een houtzaagmolen opgericht aan het Boven
Oosterdiep door de fa. K. & J. Wilkens.66 In Winschoten was er geen uitbrei-
ding van het aantal zagerijen. De ene zaagmolen van Haitzema en Post aan de
Rensel had nog steeds drie knechten. Winschoten had dan ook geen
scheepstimmerwerven. In Winschoten werd de vraag naar gezaagd hout voor-
al gegenereerd door de bouw van woningen en bedrijven. Deze bouw stimu-
leerde ook de steenfabrieken en de kalkbranderijen.

De steen- en pannenfabrieken
Vanaf 1200 werden in Groningen al stenen gebakken. De oudste in de 19e

eeuw nog bestaande tichelwerken in Groningen dateerden uit de 16e eeuw.
Deze stonden dan ook in het kleigebied, waar de grondstof werd gewon-
nen. Rond 1800 bevonden zich de meeste steenbakkerijen bij Appingedam
en Bedum. Binnen het veengebied waren de meeste steenfabrieken in 1819
te Winschoten gevestigd, dankzij haar ligging op de grens van veen en klei.
Deze fabrieken gebruikten turf als brandstof. In Winschoten waren in 1819
vijf steen- en pannenfabrieken. De oudste steenfabriek was die aan de
Hoogeklei te Winschoten, die al vóór 1742 bestond. Aan de Langestraat
stond op de hoek met de Ludensweg een steenfabriek, die in 1786 was
opgericht, aan de Bovenburen fabriek ‘de Oude Werf’ die in 1799 geopend
was en aan de Beersterstraat stond een in 1801 opgerichte steenfabriek. In
1802 was er nog een steenfabriek aan de Hoogeklei gesticht door T.F.
Schelts en U.G. Groenier. Verder in het veengebied lag alleen aan de
Molenstreek te Veendam een steenfabriek, die in 1800 gesticht was door
Frans J. Wilkens.67
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Tussen 1819 en 1856 groeide het aantal steenfabrieken of tichelwerken in
het veengebied van zes naar tien. Het aantal arbeiders op deze fabrieken nam
in die periode toe van 45 naar 108. Bovendien was de geografische spreiding
over het gebied aanmerkelijk toegenomen. In Winschoten was het aantal
tichelwerken gekrompen van vijf naar drie. Dat werd echter gecompenseerd
door nieuwe fabrieken elders: in Stadskanaal (gem. Onstwedde), Oude
Pekela, Veendam en Wildervank. De nabijheid van turf was de reden van ves-
tiging in deze plaatsen. Maar ook de afzet van stenen ten behoeve van de bouw
en de aanleg van infrastructuur in de nieuw opengelegde gebieden speelde een
rol. Incidenteel werden wel stenen en pannen naar Oost-Friesland uitgevoerd
en soms zelfs naar het Oostzeegebied. Belangrijk werd de export van stenen
en pannen naar elders pas na 1870.68

Met de groei van het aantal arbeiders op de steenfabrieken nam even-
eens de gemiddelde bedrijfsgrootte toe van 7,5 arbeiders per bedrijf in
1819 naar 10,8 in 1856. Het grootste deel van de arbeiders werd gerecru-
teerd in Lippe-Dethmold in Duitsland. In de periode 1770-1810 wisten de
Lipskers in deze branche een monopolie te verwerven, mede dankzij een
verbeterde werkgelegenheidssituatie als gevolg van de gunstige toestand in
de landbouw. Deze positie behielden zij tot het laatste kwart van de 19e

eeuw.69 Hoewel er natuurlijk niet uitsluitend trekarbeiders op de steenfa-
brieken werkzaam waren, was het belang van de tichelwerken voor de loka-
le arbeidsmarkt minder groot dan op grond van de grootte van deze fabrie-
ken verwacht zou mogen worden.

In het begin van de 19e eeuw waren de steenfabrieken nog in hoge mate
geconcentreerd in Winschoten. De bevolkingsgroei als gevolg van de ver-
dergaande kolonisatie langs het Stadskanaal zorgde, samen met de nabije
beschikbaarheid van de brandstof, voor een geheel ander spreidingspatroon
dan bij de scheepsbouw en de houtzagerijen het geval was. Iets dergelijks
zien we ook bij een andere fabriekstak voor de bouwwereld: de kalkbran-
derijen.

De kalkbranderijen
De kalkbranderijen leverden vooral kalk voor het bouwbedrijf. Ook deze
bedrijfstak gaf een uitbreiding te zien. In 1819 kwamen te Hoogezand,
Muntendam, Oude Pekela, Sappemeer, Veendam, Wildervank en Winschoten
kalkbranderijen voor. Bij de kalkbranderijen ging het meestal om veldkalk-
branderijen, die midden in de landerijen lagen. De geografische spreiding van
deze bedrijfstak nam sterk toe. Het waren niet specifiek centrumgemeenten
die in 1856 een oververtegenwoordiging te zien gaven: Nieuwe Pekela, Oude
Pekela, Wildervank en Winschoten. Verder kwamen in dat jaar eveneens
kalkbranderijen voor in Hoogezand, Muntendam, Onstwedde, Sappemeer,
Veendam en Zuidbroek.

De kalkbranderijen voorzagen in 1819 voornamelijk in de plaatselijke
behoefte. De enquête van 1816 geeft aan dat dat voorheen anders was geweest.
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Bij de veldkalkovens in Oude Pekela wordt in de enquête van 1819 vermeld
dat vóór 1814 ook kalk naar Hamburg werd verzonden, maar dat in 1819 de
afzet nog slechts plaatselijk was. Door de hoge invoerrechten was de uitvoer
naar Duitsland onmogelijk geworden.70

De uitbreiding en verspreiding van de kalkovens stonden in verband met
de bevolkingsgroei. Dat gold ook voor de fabrieken in de levensmiddelensfeer.
Het gaat hier om de korenmolens, de grutterijen, de cichoreifabrieken en de
bierbrouwerijen. Deze ambachtelijke fabrieken bedienden voornamelijk de
plaatselijke markt.

De koren- en pelmolens
Met uitzondering van Onstwedde kwam in 1819 al in iedere gemeente ten
minste één koren- en/of pelmolen voor. Er was geen sprake van concen-
tratie in de grotere centra. Tussen 1819 en 1856 verdubbelde het aantal
molens van 18 naar 37. Deze uitbreiding had evenmin een concentratie in
de grotere centra tot gevolg. In 1856 had alleen Meeden een bovenpro-
vinciale score. Deze gemeente had in 1819 slechts één korenmolen zonder
knechten. In 1856 was dat aantal twee geworden en bovendien waren er
vier knechten werkzaam op deze ‘fabrieken’. De gemeenten Oude Pekela,
Sappemeer en Winschoten hadden scores rond het provinciale cijfer. Deze
tak van fabrieksnijverheid bleef dus tamelijk verspreid over het veenge-
bied. Kennelijk speelde de aanvoer van graan vanuit de landbouwgebieden
een doorslaggevende rol bij het oprichten van deze molens. Concentratie
op centrale plaatsen was niet aan de orde. Dit gold ook voor de twee ande-
re fabriekstakken in de voedingsbranche: de grutterijen en de cichorei-
branderijen.

De grutterijen
Bij de grutterijen werd als aandrijving geen windkracht, maar mens- of paar-
denkracht gebruikt. Met behulp van een hand- of rosmolen (een met paarden-
kracht aangedreven rad) werd boekweit vermalen tot grutten, een belangrijk
volksvoedsel. Na 1845 werd de aftrek van grutten groter. De aardappelziekte
in de tweede helft van de jaren 1840 had de oogst doen verminderen, waar-
door de prijs van aardappels omhoog was geschoten.71 Ook bij deze tak van
nijverheid was de geografische spreiding groot. Evenals bij de koren- en
pelmolens kwam deze fabrieksnijverheid voor in alle veengemeenten. Een zeer
sterke uitbreiding in deze fabrieksbranche deed zich voor in Nieuwe Pekela,
Oude Pekela, Sappemeer, Winschoten en Zuidbroek.

De cichoreifabrieken
In de cichoreifabrieken werden de wortels van de cichoreiplant vermalen tot
cichorei. Dit diende als surrogaat voor koffie. Het vermalen gebeurde met
een rosmolen. Vooral in de periode waarin door de belemmerde scheepvaart
de aanvoer van koffie stagneerde, bloeide deze bedrijfstak. Toen, na 1814,
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de aanvoer van koffie weer op gang kwam, waren de bedrijfsresultaten
aanmerkelijk minder. In 1819 was de geografische spreiding van deze tak
van nijverheid gering. Alleen in Hoogezand, Oude Pekela, Sappemeer,
Veendam en Winschoten waren cichoreifabrieken gevestigd.

Tussen 1819 en 1856 werd de ruimtelijke spreiding niet groter, hoewel
er wel wat veranderde. Hoogezand had nog maar één cichoreifabriek. In
Oude Pekela was het aantal arbeiders op de cichoreifabriek van twee naar
zeven gegroeid. In Sappemeer en ook in Winschoten was deze tak van nij-
verheid geheel verdwenen. In Veendam hadden de cichoreifabrieken zich
wel weten te handhaven. In Zuidbroek kwam in 1856 ook één vestiging
zonder een knecht voor. We zien hier dus noch een concentratie in de gro-
tere centra noch een sterke uitbreiding. Een uitbreiding was al evenmin waar
te nemen bij de bierbrouwerijen.

De bierbrouwerijen
De bierbrouwerijen hadden in 1819 nog een ruime geografische spreiding. In
een groot aantal gemeenten kwamen bierbrouwerijen voor: Hoogezand,
Meeden, Nieuwe Pekela, Veendam, Wildervank, Winschoten en Zuidbroek.
Zoals in de meeste takken van nijverheid heerste er toen grote malaise in deze
industrie. In de enquête van 1819 werd hiervoor als reden meestal de slechte
toestand van het veenbedrijf opgegeven. Veenarbeiders plachten veel bier te
drinken. Daarom was deze tak van nijverheid juist in Nieuwe Pekela en
Wildervank zo ruim vertegenwoordigd in 1819. Door de afnemende
werkgelegenheid in de turfgraverij in het begin van de 19e eeuw, zagen de
bierbrouwerijen hun afzet slinken.

Na 1819 werd de toestand niet gunstiger. De turfgraverij verdween in het
noorden en in het midden van het veengebied. Bovendien werd er in zijn alge-
meenheid minder bier gedronken.72 Men begon steeds meer de voorkeur aan
koffie of jenever te geven. Dit resulteerde in een halvering van het aantal
brouwerijen. In 1856 kwamen er alleen nog brouwerijen voor in Veendam,
Wildervank en Zuidbroek. De daling van de vraag op de regionale markt deed
deze tak van nijverheid de das om.

2.5.2 De fabrieken voor de bovenregionale markt

Naast de fabrieken die vooral in de plaatselijke en regionale behoefte voorza-
gen, kwamen er ook fabrieken voor die een grotere markt bedienden. Bij deze
fabrieken betrof het één traditionele bedrijfstak: de olieslagerijen. Verder kwa-
men medio 19e eeuw enkele moderne industrieën op: de ijzergieterij en de
branderijen voor siroop en likeur: de aardappelmoutwijnfabrieken en de
aardappelmeel-, sagoflores- en siroopfabriek. Het karakter van deze moderne
fabrieksnijverheid werd bepaald door een kapitaalintensieve opzet en een
productie op één punt. Deze fabrieken boden aan relatief veel mensen werk.
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We hebben hier te maken met de eerste verschijnselen van regionale spe-
cialisatie. Wanneer we die bekijken in termen van stedensystemen, dan zijn de
nederzettingen, waar deze gespecialiseerde bedrijfstakken gevestigd waren, op
te vatten als onderdeel van het stedelijk netwerk systeem. Via de stroom goe-
deren die naar verder weg gelegen gebieden werden afgezet, ontwikkelde het
veengebied dus zelfstandig relaties over lange afstand, want het regionale
hoofdcentrum speelde hierin geen rol. De stad mocht bij de export van graan
uit de provincie dan wel een sleutelrol spelen, maar bij de turf en de indu-
striële producten uit het Oost-Groningse veengebied vervulde de stad niet die
rol73.

De olieslagerijen
De bedrijfstak ‘olie, vet, zeep’, zoals die in bijlage A voorkomt, bestond voor
het grootste deel uit oliemolens.74 In deze windmolens werd olie uit koolzaad
geslagen, met als bijproducten veevoederkoeken en verf. In tegenstelling tot
de meeste andere ambachten en fabrieken, floreerden de olieslagerijen in
1819. Hun afzet was vaak ook ruimer dan alleen de gemeente en de directe
omgeving. Zo staat in de enquête van 1816 vermeld dat de drie oliemolens in
Hoogezand hun producten binnen de provincie Groningen, maar ook in Oost-
Friesland en Münsterland afzetten. Ook voor Winschoten maakt deze enquê-
te melding van verzending naar Münsterland. In de jaren 1840, toen de
internationale handel vrijer werd, nam de verzending naar het buitenland,
vooral naar Duitsland en Groot-Brittannië sterk toe.75

De geografische spreiding van deze nijverheidstak was minder groot dan
bij de korenmolens en grutterijen. Er kwamen in 1819 geen oliemolens voor
in Meeden, Muntendam, Nieuwe Pekela, Onstwedde, Veendam en Zuidbroek.
In de periode 1819-1856 nam het aantal oliemolens in de elf gemeenten toe
van acht naar achttien, wat tevens een grotere geografische spreiding inhield.
Meeden en Zuidbroek kregen er ook één. Deze bedrijfstak concentreerde zich
niet in de belangrijkste centra. Waarschijnlijk was de wijde verspreiding van
de koolzaadvelden, waarvan de grondstof kwam, van doorslaggevende bete-
kenis voor de vestigingsplaatsen van deze tak van nijverheid.

De pioniers van de moderne industrie: textiel- en aardappelzetmeelindustrie
Het veengebied heeft vooral zijn gespecialiseerde karakter gekregen door de
vestiging van de landbouwindustrieën. Toch begon de industrialisatie daar
niet mee. De eerste moderne fabriek was namelijk een textielfabriek. Deze
werd gesticht door de Amsterdammer J.A. Boon. Hij richtte in 1832 aan het
Beneden Oosterdiep te Veendam een katoenweverij op.76 Na een haperende
start draaide deze inrichting rond 1836 goed. In de fabriek waren 70 à 80
meisjes tussen de 10 en 20 jaar oud aan de weefgetouwen werkzaam. In 1840
werd de fabriek verplaatst door 60 weefgetouwen over te brengen naar
Muntendam, waar de fabriek aanvankelijk ‘... met goed gevolg in werking [bleek]
te zijn.’77 Maar in 1841 vermeldt het Provinciaal Verslag:
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‘de weverij van callicots [katoen J.F.V.] te Muntendam gaat meer en meer achteruit, en men
vreest dat dezelfve, uithoofde van gebrek aan aftrek der gemaakte goederen, eerlang geheel zal
moeten stilstaan.’

Het jaar daarop werd de textielfabriek gesloten. De lonen die moesten worden
betaald om de meisjes aan de landbouw te kunnen onttrekken, verzwakten de
concurrentiepositie van dit bedrijf.78 Na het verwijderen van de weefgetouwen
werd de fabriek ingericht om stijfsel en siroop uit aardappelmeel te trekken.
Deze overgang van textielindustrie naar aardappelmeelindustrie was niet zo
merkwaardig, wanneer men bedenkt dat dit stijfsel uit aardappelmeel aftrek
vond bij de textielindustrie voor het sterken van de garens en het bewerken
van de geproduceerde stoffen. Deze aardappelmeelfabriek heeft echter eigen-
lijk nooit goed gedraaid, niet zozeer door gebrek aan aftrek, want ‘zijn fabri-
kaat vond goeden aftrek op de Hollandsche markten’ als wel door de ongunstige
ligging.79 De fabriek was tamelijk ver van vaarwater verwijderd, wat de aan-
voer van aardappelen en de afvoer van stijfsel en siroop bemoeilijkte. Boven-
dien speelden de prijs der machines, de onbekwaamheid van de arbeiders en
de diefstal van grondstoffen de fabrikant parten. Na de dood van Boon in 1842
hield de fabriek op te bestaan.80

In 1841 werd aan W.A. Scholten een concessie verleend om in Foxhol (gem.
Hoogezand) een fabriek op te richten tot het vervaardigen van aardappelmeel,
sagoflores en verfwaren. Deze aardappelmeelfabriek startte in 1842 en was
succesvoller, hoewel ook deze fabriek tegenslagen heeft gekend. Aanvankelijk
was ze tamelijk primitief ingericht, maar in 1852 kreeg het bedrijf als eerste in
de gemeente Hoogezand een stoommachine.81 Het aardappelmeel werd niet
alleen afgezet naar textielfabrieken elders in Nederland, maar werd ook naar
Engeland en België verzonden.82 De fabriek had aanvankelijk geen navolgers in
het veengebied.83 Ze kreeg pas in 1858 een concurrent.

De aardappelmoutwijnfabrieken
Eerder dan de aardappelmeelfabrieken was er nog een andere soort van indu-
strie ontstaan die aardappelen als grondstof gebruikte: de aardappelmou-
twijnfabrieken. In 1834 werd te Foxham aan het Winschoterdiep in de
gemeente Slochteren door de gebroeders Van Lennep de eerste fabriek om uit
aardappelen brandewijn en azijn te trekken opgericht.84 Dit initiatief vond wel
spoedig navolging. In 1838 waren er zeven aardappelmoutwijnfabrieken in de
provincie Groningen bijgekomen. Twee daarvan waren niet in het veengebied
gevestigd, maar in Appingedam en Bellingwolde. De overige vijf stonden in
Hoogezand, Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam en Zuidbroek. Deze bedrij-
ven werden in enkele gevallen gecombineerd met een veehouderij. Zo had één
van de fabrieken in 1838 ruim 211 stuks rundvee en 50 varkens, die gevoe-
derd werden met het afval van de fabriek. Aanvankelijk leek het in deze tak
van industrie goed te gaan. Het aantal fabrieken breidde zich uit en rond 1840
waren er in het veengebied al zeventien.85 In het begin van de jaren 1840
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kwam echter de terugslag. Door de onderlinge concurrentie, de hoge aardap-
pelprijzen en de lage prijzen voor graanjenever te Schiedam draaide een aan-
tal fabrieken slecht en moest sluiten.

Rond 1855 ging het met de vijf overgebleven moutwijnfabrieken weer een
stuk beter.86 De hoge scores voor ‘branderijen siroop en likeur’ in de gemeen-
ten Hoogezand en Sappemeer waren dan ook te danken aan twee
aardappelmoutwijnfabrieken en W.A. Scholten’s aardappelmeelfabriek. In
1856 had de moutwijnfabriek van Van Calkar & Boon aan het Kieldiep te
Hoogezand 39 arbeiders in dienst en de aardappelmeelfabriek te Foxhol 49.87

Van Calkar & Boon gingen in 1856 over tot het plaatsen van een stoomketel.
In Sappemeer stond de in 1839 opgerichte branderij ‘de Vlijt’ (Bakker &
Scholten, later W.A. Scholten) aan het oostelijk deel van de Zuiderstraat. Dit
bedrijf was nog groter dan de twee fabrieken in Hoogezand en had in 1856 78
werknemers.

Belangrijk voor de resultaten van deze industrie was de prijsverhouding
tussen de aardappelmoutwijn en de Schiedamse graanjenever. Wanneer het
niet voordelig was om uit aardappelen moutwijn te stoken, kocht men mou-
twijn uit Schiedam in om daarvan brandewijn te maken. In de jaren dat dat
gebeurde, was de werkgelegenheid aanmerkelijk kleiner. Zo had de fabriek te
Sappemeer in 1861, toen de moutwijnstokerij het gehele jaar had stilgestaan,
als gevolg van de lage moutwijnprijzen, slechts twee arbeiders in dienst. Maar
1856 was wel een goed jaar. Toen waren het de gemeenten Hoogezand en
Sappemeer die veruit het grootste aantal werknemers per 1000 inwoners had-
den in deze bedrijfstak. De aardappelmoutwijnstokerijen in Veendam (Hk. ten
Horn) en te Stadskanaal (gem. Wildervank) (Smit & Bosscher) waren aanmer-
kelijk kleiner in omvang dan die in Hoogezand-Sappemeer.88 Die in Veendam
had in 1856 veertien arbeiders en die te Stadskanaal slechts zes in dienst.89 In
Winschoten stond de likeurstokerij (geen aardappelmoutwijnstokerij) van
J.H. Phaff aan de Torenstraat. Dit was een bedrijf met één knecht, zodat hier
van grootschalige fabrieksnijverheid geen sprake was.90

De ijzergieterij
Naast de grootschalige fabrieken in de voeding- en genotmiddelenindustrie
was er in 1856 binnen het veengebied ook nog een grootschalige fabriek in de
metaalnijverheid, de ijzergieterij van E. ten Oever, later Ten Oever & Koning
en Co., te Martenshoek in de gemeente Hoogezand. Voor deze fabriek was in
1853 concessie verleend en in 1856 had zij 39 arbeiders in dienst.91 Binnen
de provincie bevond zich alleen nog te Groningen een ijzergieterij met een
omvang van 70 werknemers, dus bijna twee keer zo groot als die te Hoog-
ezand. Het Groningse bedrijf was in 1852 opgericht, maar verdween in 1860
na een faillissement.92

In de ijzergieterij werden onder andere landbouwwerktuigen vervaardigd:
hakselmachines, karnmolens, graanbreekmolens, wortelsnijders en gegoten
ploegijzers. Daarnaast werden ook producten vervaardigd die niet, of minder
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specifiek met de landbouw in verband stonden zoals ijzeren pompen, een gas-
houder, en gegoten wegrollen.93

Uit het gemeenteverslag over 1854 blijkt dat er in Hoogezand nog twee
ijzergieterijen zijn geweest nl. die van F.A. Braun (eveneens gestart in 1853) en
die van J.W. Fassing, die beide in 1854 al weer stil kwamen te staan.

De glasfabrieken
Net buiten de provinciegrens van Groningen kwam te Nieuw Buinen
(gemeente Borger, Drenthe) een geheel andere tak van industrie van de grond:
de glasindustrie. Het betrof hier een vanuit Duitsland geïmporteerd produc-
tieproces. De eerste fabriek werd gesticht door Johann Thöne. In 1817 had hij
zich vanuit Dreiburg (in de buurt van Paderborn, koninkrijk Pruisen) geves-
tigd in Winschoten. In de buurt van Dreiburg kwamen de zogenaamde
‘Glashütten’ voor. De vader van Johann Thöne bezat te Siebenstern bij
Paderborn een dergelijk glasfabriekje. Handelaren in wijn te Winschoten
betrokken hun flessen van glasverkopers uit Duitsland. Thöne was één van
deze rondtrekkende kramers in glas. Het contact tussen notaris en wijnhan-
delaar Jan Freseman Viëtor bracht Thöne ertoe zich in Winschoten te vestigen,
waar hij een kleine glasfabriek stichtte.94 Na 1833 vertrok hij met zijn gezin
naar Stadskanaal en begon daar eveneens een glasfabriek aan de Oosterkade.95

In 1838 verplaatste hij deze naar Nieuw Buinen.
In Nieuw Buinen waren de verveningen nog maar net begonnen. Vooral de

aanwezigheid van de brandstof in de buurt was een belangrijke reden tot ves-
tiging.96 Thöne liet vakbekwame arbeiders uit zijn geboortestreek in Duitsland
overkomen, zodat de vestiging van deze industrie een immigratiegolfje uit
Duitsland teweeg bracht. Later kwam er nog een tweede glasfabriek. Die werd
gesticht met geld van de Buiner landbouwer Jan Meursing onder de naam
‘Muller, Heinz en Comp.’ in 1845.97 De belangrijkste glasblazers kwamen ook
hier uit Duitsland. In de Nieuw Buiner glasfabrieken werden voornamelijk
flessen en ook wel medicijnglas vervaardigd.98 Te Drouwenermond heeft
J.G.C.N. Heinz, een glasblazer uit Thüringen, een glasfabriekje opgericht aan
het eind van de jaren 1830. Vermoedelijk is dit dezelfde Heinz, die later in de
fabriek van Meursing werkte en  nog weer later naar die van Thöne ging.99

De twee glasblazerijen kwamen tezamen in 1857 terecht in de grootteca-
tegorie van 50 tot 100 werknemers. De basis voor deze indeling was de staat
van Nederlandse fabrieken uit 1857.100 De twee glasfabrieken gaven tezamen
aan 81 arbeiders werk.101 Van hen woonden volgens een opgave uit 1859 48
mensen in Drenthe.102 Aangenomen is dat de overige werknemers te
Stadskanaal woonden. Dientengevolge hadden deze glasfabrieken ook hun
effect op de beroepsstructuur in het Groningse deel van het veengebied. In de
eerste helft van de 19e eeuw was dat effect echter nog bescheiden.
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2.5.3 De werkgelegenheid in de fabrieksnijverheid

Het totaal aantal mensen dat in het veengebied in de nijverheid werkte, groei-
de van bijna 2.200 in 1819 naar bijna 5.000 in 1856. Het aandeel van de
fabrieken groeide van 22,4% naar 34,0%. Deze groei werd vooral veroorzaakt
door de sterke toename van de werkgelegenheid op de scheepstimmerwerven
en in aanverwante bedrijfstakken als de touwslagerijen, mastenmakerijen en
de zeilmakerijen. In 1819 waren deze bedrijfstakken al overheersend en
vormden tezamen 47,3% van de werkgelegenheid; in 1856 was dat percenta-
ge gegroeid naar 54,9%. Hierbij zijn de houtzagerijen nog buiten beschou-
wing gelaten. We zien dus dat de werkgelegenheid in de fabrieken sterk groei-
de door de regionale vraag naar producten. De bedrijven die meer de boven-
regionale markt bedienden, speelden, met tezamen 16,7% van het aantal
arbeidsplaatsen in de fabrieken en met 5,7% van de werkgelegenheid in de
gehele nijverheid, nog een bescheiden rol.

De moderne industrieën waren slechts voor een deel geconcentreerd in de
belangrijkere centra. De aardappelmoutwijnfabriek van Hoogezand was geves-
tigd aan het Kieldiep buiten de kern van Martenshoek-Hoogezand. Dat gold ook
voor de aardappelmeelfabriek van Scholten, die in het toen nog agrarische Foxhol
stond. Meer in de kern stond de ijzergieterij van E. ten Oever te Martenshoek en
de aardappelmoutwijnfabriek te Sappemeer. Dat was ook het geval met de aard-
appelmoutwijnfabriek van Ten Horn aan het Beneden Oosterdiep te Veendam.103

De aardappelmoutwijnfabriek van Smit en Bosscher in de gemeente Wildervank
stond langs het Stadskanaal, ver buiten de toen belangrijke kernen. Dat was ook
het geval met de glasfabrieken te Nieuw Buinen (Borger, Dr.).

Tabel 2.4 De aantallen en de indices (1819 = 100) van bedrijven, knechten en aantal arbeids-
plaatsen in de fabrieks- en ambachtsnijverheid binnen de elf gemeenten van het
Oost-Groningse veengebied in 1819 en 1856

1819  1856  1819 1856
bedrijven  knechten bedrijven  knechten arbeids- arbeids-

plaatsen plaatsen
fabrieken 196 301 309 1405 491 1698
index 100 100 158 467 100 346
ambachten 1070 633 1757 1541 1703 3298
index 100 100 164 243 100 194
totale nijverheid 1266 934 2066 2946 2194 4996
index 100 100 163 315 100 228
bevolkingsomvang 31.648 47.609 31.648 47.609
index 100 150 100 150

Bron: nijverheidsenquêtes 1816, 1819; statistiek 1818; structuuranalyses Veendam, Winschoten
1815; gemeenteverslagen 1856
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De scheepsbouw vormde echter de motor achter de groei in de werkgele-
genheid in de fabrieksnijverheid. De scheepsbouw en aanverwante bedrijf-
stakken waren geconcentreerd in Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Oude
Pekela. De belangrijkste groeiers qua werkgelegenheid waren dus op centrale
plaatsen gevestigd. Ook de scheepvaart was in sterke mate geconcentreerd in
één belangrijk centrum: Veendam. In die zin bevorderden deze bedrijfstakken
agglomeratie-effecten en aldus de verzorgingsfunctie van die centra. De uit-
breiding van de werkgelegenheid in de scheepvaart, in de nijverheid en de
ontwikkeling van centrumfuncties is goed te zien bij de ontwikkeling in de
beroepsstructuur, vooral op de plekken waar ‘het gebeurde’: Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten.

2.6 De ontwikkeling in de beroepsstructuur in Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten

De fabrieksnijverheid is in deze periode al tamelijk goed gedocumenteerd.
Voor de ambachten en de diensten geldt dat veel minder. Om daar zicht op te
krijgen is een reconstructie van de beroepsstructuur nodig.

Hoewel in de bevolkingsregisters de beroepsvermelding bij andere leden
dan de gezinshoofden soms ontbreken, is met behulp van wat aannames de
totale beroepsbevolking gereconstrueerd. Daarbij zijn de arbeiders via een
sleutel toegewezen aan een bepaalde bedrijfstak. Eén en ander staat in bijlage
B uitgelegd. De tabellen bij de tekst in dit hoofdstuk betreffen de gemeentelij-
ke cijfers. In bijlage B bevinden zich tevens tabellen met de beroepsstructuur
van alleen de gezinshoofden, maar dan wel uitgesplitst voor alle nederzettin-
gen, die binnen de gemeente worden onderscheiden. Vooral voor uitgestrekte
gemeenten als Hoogezand en Veendam kan daarmee de verstedelijking ruim-
telijk beter worden geanalyseerd.

Hoogezand-Sappemeer
Op ons reisje zagen we dat Hoogezand en Sappemeer een eenheid vormden.104

In beide plaatsen deed zich dezelfde ontwikkeling voor. Daarom worden ze
tezamen behandeld. Wel zitten daar wat haken en ogen aan. Weliswaar waren
de hoofdnederzettingen langs het Winschoterdiep een eenheid, maar de
gemeenten waren tamelijk ongelijk in omvang. Hoogezand had behalve de
dichtbebouwde hoofdkern een veel groter agrarisch gebied binnen de
gemeentegrenzen dan Sappemeer. We zullen dan ook voortdurend zien dat de
agrarische sector in Hoogezand belangrijker was dan in Sappemeer. Verder is
het een probleem dat voor de eerste helft van de 19e eeuw voor Hoogezand
alleen de mannelijke beroepsstructuur kan worden gereconstrueerd.105

De beide gemeenten omvatten tezamen zes nederzettingen. Het hoofdlint
langs het Winschoterdiep bestond uit Foxhol, Martenshoek, Hoogezand en
Sappemeer, maar vormde, zoals gezegd, één stedenbouwkundige en functionele
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eenheid. Verder worden Westerbroek, Kropswolde, Kielwindeweer, Kleinemeer
en Achterdiep onderscheiden.106

Tabel 2.5.1 De beroepsstructuur van de gemeente Hoogezand mannen 21 jaar en ouder in 1826
en 1849 in percentages

Hoogezand mannen 21 jaar en ouder  1826 1849  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc.  0,09 0,13
Boek- en steendrukkerij   0,26  
Bouwbedrijven  4,50 4,75  
Chemische nijverheid   0,13  
Hout-, kurk- en strobewerking  1,56 1,98  
Kleding en reiniging  3,81 2,51  
Kunstnijverheid    
Leder, wasdoek, rubber  3,03 3,43  
Winning metalen, turf, zout, etc.  10,21 3,83  
Metaalbewerking  2,25 2,77  
Papiernijverheid     
Scheepsbouw en rijtuigfabricage  4,58 6,86  
Stoom- en andere werktuigen  0,26 0,53  
Textiele nijverheid  3,98 4,49  
Verlichting (olie, vet, zeep)  0,87 1,19  
Voedings- en genotmiddelen  5,36 10,55  
Landbouw  40,48 35,75  
Visserij en jacht  0,52 0,40  
Handel  5,36 7,26  
Verkeerswezen en horeca  8,56 7,52  
Crediet- en bankwezen     
Verzekeringswezen     
Onderwijs (bijzonder en openbaar)  0,69 0,79  
Huiselijke diensten   0,13  
Overheid  1,04 1,19  
Maatschappelijke diensten (overig)  0,95 1,72  
Losse werklieden  1,73 1,72  
Gepensioneerden  0,17 0,13    

N / N  1156 758

Bron: ‘lijst van ingezetenen’ 1826 en structuuranalyse Hoogezand 1849
Toelichting: 1826: volledige populatie; structuuranalyse 1849: een steekproef van één op de twee
bewoonde adressen.
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Tabel 2.5.2 De beroepsstructuur van de gemeente Sappemeer in 1829 en 1849 in percentages

Sappemeer 1829 1849  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc.     
Boek- en steendrukkerij  0,09   
Bouwbedrijven 4,05 3,62  
Chemische nijverheid  0,09 0,10  
Hout-, kurk- en strobewerking  1,56 2,28  
Kleding en reiniging  4,88 6,83  
Kunstnijverheid     
Leder, wasdoek, rubber  2,67 3,21  
Winning metalen, turf, zout, etc.  0,18   
Metaalbewerking  2,48 2,69  
Papiernijverheid     
Scheepsbouw en rijtuigfabricage  4,78 5,90  
Stoom- en andere werktuigen  0,64 0,10  
Textiele nijverheid 3,77 6,42  
Verlichting (olie, vet, zeep)  0,09 0,41  
Voedings- en genotmiddelen 3,22 6,73  
Landbouw  36,98 27,74  
Visserij en jacht   0,10  
Handel  9,75 7,56  
Verkeerswezen en horeca  14,72 14,70  
Crediet- en bankwezen   0,10  
Verzekeringswezen  0,10  
Onderwijs (bijzonder en openbaar)  0,37 0,52  
Huiselijke diensten  8,46 7,76 
Overheid  0,37 1,35  

Maatschappelijke diensten (ov)  0,64 1,55  
Losse werklieden  0,09 0,10  
Gepensioneerden  0,09 0,10    

N/N  1087 966 

Bron: structuuranalyses Sappemeer 1829 en 1849
Toelichting: 1829: volledige populatie; 1849: steekproef van twee op drie bewoonde adressen.

De beroepsstructuur in het westelijk deel van Hoogezand-Sappemeer ver-
toonde tussen 1826 en 1849 specialisatie in enkele bedrijfstakken. Dat wil
zeggen dat vooral die bedrijfstakken groeiden, die niet gericht waren op de
plaatselijke verzorging. Dat was in deze periode de scheepsbouw en de voe-
dingsmiddelenindustrie. Ambachten die kenmerkend waren voor de lokale
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verzorging, zoals timmerlieden, metselaars, schilders en glazenmakers
(bouwbedrijven), kleermakers, barbiers (kleding en reiniging), en schoenma-
kers (leerbewerking) gaven veel minder groei te zien. Dat was anders in het
oostelijk deel (Sappemeer). Hier werd de ontwikkeling in de beroepsstructuur
gekenmerkt door de opbouw van een (boven)lokale verzorgingsfunctie.
Daarnaast was er eveneens sprake van specialisatie in bepaalde bedrijfstakken,
maar toch minder uitgesproken dan in Hoogezand.

Die reeds gemelde tendens naar specialisatie van Hoogezand-Sappemeer in
de scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken, zoals de touwslagerij, de zeil-
makerij (textielnijverheid) en de houtzagerijen (hout-, kurk- en strobewer-
king) wordt uiteraard in de beroepsstructuur weerspiegeld. Dit is ook het
geval met de groei van het smederijbedrijf (metaalbewerking) die eveneens
voor een deel in verband stond met de bloei in de scheepsbouw. Smederijen
leverden ankers en ander smeedwerk.107 Verder zien we die specialisatie bij de
voedings- en genotmiddelenindustrie: de aardappelmoutwijnfabrieken en de
aardappelmeelfabriek. Bijlage B toont dat de scheepsbouw en aanverwante
bedrijfstakken zich vooral concentreerden aan het Winschoterdiep en in
Kleinemeer.

De concentratie van industriële specialisaties in het westelijk deel van
Hoogezand-Sappemeer lijkt het verkrijgen door Hoogezand van een (boven)
lokale verzorgingsfunctie in de weg te hebben gestaan. Dat blijkt wel uit de
verhouding met een secundaire kern als Kielwindeweer. Bij een versterking
van de verzorgingsfunctie van de verstedelijkte kern langs het hoofddiep zou
men mogen verwachten dat daar een bovenproportionele uitbreiding van de
verzorgende ambachten zou zijn waar te nemen en in een dorp als Kielwinde-
weer een afname. Dat was niet het geval. In Hoogezand was juist langs het
Winschoterdiep een afname in een aantal verzorgende ambachten te zien. In
Kielwindeweer daarentegen was een aantal verzorgende ambachten in 1849
wel sterker ontwikkeld dan in 1826. Hier ging dat hand in hand met een gro-
tere agrarische sector. In Sappemeer zien we noch een afname van de verzor-
gende ambachten noch een sterke toename. Weliswaar was de groei van de
bedrijfstakken, waarin specialisatie plaats vond, het meest in het oog sprin-
gend tussen 1829 en 1849, maar binnen de nijverheid wisten de verzorgende
ambachten zich in Sappemeer beter te handhaven dan langs het westelijk deel
van het Winschoterdiep. In paragraaf 2.7 komen we op die verzorgende
ambachten terug.

De opeenvolgende beroepsstructuren geven ook een indruk van de ont-
wikkelingen in bedrijfstakken buiten de nijverheid. De landbouw, de handel,
de scheepvaart, de andere economische diensten, de maatschappelijke dien-
sten en de overheid komen hierbij op plaatselijk niveau beter uit de verf.

In paragraaf 2.4 werd het beeld geschetst van een zich uitbreidende land-
bouw in het veengebied, zo niet langs het Winschoterdiep. De landbouwsector
liet in Hoogezand-Sappemeer een sterke daling zien, al hield een uitgestrekte
gemeente als Hoogezand natuurlijk een groot landbouwareaal binnen de
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gemeentegrenzen. Wanneer we in bijlage B de ontwikkeling van het percenta-
ge landbouwers in de verschillende nederzettingen onder de loep nemen, dan
zien we dat deze daling zich alleen voordeed langs het Winschoterdiep. In
Kielwindeweer, Kropswolde en Westerbroek groeide het aandeel van de
landbouwers juist, terwijl in Sappemeer tussen 1829 en 1849 het aandeel van
de landbouwsector met ruim 9% daalde, hoewel de landbouw met ruim een
kwart van de beroepsbevolking toch een belangrijk middel van bestaan bleef.
De gemeente Sappemeer was, zoals gezegd, aanmerkelijk minder uitgestrekt
dan Hoogezand of Veendam en had dus ook niet zo’n groot agrarisch gebied
binnen de gemeentegrenzen. Niettemin was de agrarische sector in 1829 in
Sappemeer aanmerkelijk groter dan in een uitgestrekte gemeente als Veen-
dam.108 Dit veranderde echter door de scherpe daling langs het Winscho-
terdiep en in Kleinemeer.109 Langs het in het noorden van de gemeente gele-
gen Achterdiep groeide het aandeel van de landbouwers onder de gezins-
hoofden juist.

Bij de bedrijfstakken die tot de economische diensten worden gerekend,
viel in Hoogezand alleen bij de handel een substantiële groei waar te nemen.110

Deze groei deed zich vooral voor langs het Winschoterdiep. Onduidelijk is
hierbij of dat nu te maken had met een versterking van de lokale verzorgings-
functie in de detailhandel of dat de groei in de handel meer in verband stond
met de scheepsbouw. Keuning wijst er namelijk op dat er in de tijd rond 1850
en 1860 een zeer bloeiende houthandel bestond. Noors hout werd als retour-
vracht meegenomen naar Hoogezand ten behoeve van de scheepsbouw.111 Het
bevolkingsregister is meestal te summier in de beroepsaanduidingen om dui-
delijkheid te verkrijgen of het om houthandelaren ging of niet. In Sappemeer
deed zich bij de handel een percentuele daling voor in de beroepsstructuur.
Deze daling van ruim twee procent betekende overigens wel een lichte nomi-
nale stijging. Niettemin is het duidelijk dat deze bedrijfstak haar aandeel in de
beroepsstructuur niet kon handhaven. In het bevolkingsregister zijn de ter-
men ‘koopman’, ‘kramer’ en ‘winkelier’ de meest voorkomende. Het blijkt nu
dat de kramers en de winkeliers zich percentueel wisten te handhaven en dat
de daling zich vooral voordeed bij de kooplieden en handelaren. Nu is bij deze
interpretatie van de beroepsvermelding wel enige omzichtigheid geboden,
aangezien vooral de term ‘koopman’ natuurlijk ook op detailhandel kan slaan.
Niettemin lijkt het er op dat de groothandelaren in bijvoorbeeld hout zich
meer in Hoogezand gingen vestigen. Hier waren rond 1849 aanmerkelijk meer
houtzaagmolens en meer scheepswerven dan in Sappemeer. Met enige
voorzichtigheid kan dan worden gesteld dat de op de consument gerichte han-
del zich in Sappemeer beter wist te handhaven. Deze handel begon zich sterk
te concentreren in de hoofdkern langs het Winschoterdiep, zoals in bijlage B
is te zien.

Zoals we in paragraaf 2.4 al zagen, raakte de zeescheepvaart na 1806 in de
versukkeling, maar herstelde zich weer in de loop van de jaren 1820. De
schippers in Hoogezand-Sappemeer hadden hiermee te maken, voor zover zij
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buitengaats gingen. In beide gemeenten was de bedrijfstak tamelijk groot,
maar er was sprake van een concentratie in Sappemeer in de eerste helft van
de 19e eeuw. De scheepvaart (in de tabel: verkeerswezen en horeca) in
Hoogezand gaf tussen 1826 en 1849 relatief minder emplooi aan de manne-
lijke beroepsbevolking. Een onderscheid tussen schippers in de zeevaart en de
binnenvaart werd in de bronnen niet gemaakt, zodat niet is na te gaan hoe de
binnenscheepvaart en de zeevaart zich tot elkaar verhielden. In Sappemeer
wist de scheepvaart zich goed te handhaven. Dit betekende dat deze tak van
dienstverlening tussen 1829 en 1849 een sterke nominale groei doormaakte.
De schipperij was in Sappemeer aanmerkelijk ruimer vertegenwoordigd dan
in Hoogezand. Voor een deel ging het om schippers die op hun schip woon-
den. In de eerste helft van de 19e eeuw was dit nog een weinig voorkomend
verschijnsel. Bij de volkstelling van 1829 waren 14 schepen in het adressenbe-
stand opgenomen. In totaal herbergden die 48 bewoners, een percentage van
bijna 1,8 van de totale bevolking. In 1849 was het aantal schepen al opgelo-
pen tot 24 met 62 bewoners. Daarmee lag het aandeel scheepsbewoners op
bijna 2% van de totale bevolking, aanmerkelijk lager dan bijvoorbeeld in de
Drentse veenkolonie Hoogeveen.112 Voor Sappemeer in 1849 is het mogelijk
een onderscheid te maken tussen binnenvaart en zeevaart.113 Ruim de helft
van de gezinshoofden die in 1849 in de scheepvaart werkzaam waren, behoor-
de tot de zeevarenden.114 In Sappemeer was de zeevaart dus uitgebreid verte-
genwoordigd. In deze plaats was dan ook een zee-assurantie compact geves-
tigd, zoals in de tabel bij ‘verzekeringswezen’ te zien is. De verhouding tussen
binnenscheepvaart en zeevaart werd in de loop van de jaren vijftig steeds posi-
tiever voor de zeevaart. Het gemeenteverslag van 1856 geeft een aantal van 26
mensen dat in de binnenscheepvaart werkte, waaronder elf scheepsjagers. Er
waren 58 zeeschippers, 47 matrozen en 24 stuurlieden. Dus ruim 83% van
hen die in de scheepvaart werkten, koos het ruime sop buitengaats.

In Hoogezand gaf geen van de beroepen die tot de maatschappelijke dien-
sten worden gerekend een spectaculaire percentuele groei te zien.115 Ze groei-
den allemaal een beetje zodat het aandeel van dit deel van de dienstensector
wel toenam. Het betrof in 1849 een tamelijk gevarieerde groep. Zo waren er
ambtenaren, onderwijzers, een enkele advocaat, een notaris, predikanten, art-
sen en kantoorbedienden. Er was een toenemende concentratie van de maat-
schappelijke diensten langs het Winschoterdiep. Blijkbaar waren Martenshoek
en Hoogezand toen reeds de vestigingsplaatsen voor de beoefenaren van dit
soort beroepen. In Sappemeer wisten de beroepen die tot de maatschappelijk
diensten worden gerekend, bijna alle hun aandeel in de beroepsstructuur te
handhaven of te vergroten. Alleen de ‘huiselijke diensten’ vormden hierop een
uitzondering. Zowel in Kleinemeer als in de hoofdkern kwamen in 1849
onderwijzers voor. De percentuele groei was hier echter niet noemenswaard.
Het percentage overheidsdienaren groeide wat sterker. Voor een deel betrof het
gemeenteambtenaren zoals de burgemeester, de gemeente-ontvanger en de
veldwachter. Maar ook woonden in Sappemeer enkele rijksambtenaren, die
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zich bezig hielden met de inning van belastingen, zoals de rijksontvanger en
enkele rijkscommiezen. Bij de overige maatschappelijke diensten bevonden
zich de predikanten, pastoors, de beoefenaars van de zogenaamde vrije beroe-
pen en de mensen die in dienst van een waterschap waren. In Kleinemeer
stond in deze periode de Rooms-Katholieke kerk, lange tijd de enige parochie-
kerk in de Veenkoloniën, met een pastoor en een kerkbediende. Verder kwa-
men langs het Winschoterdiep een arts, een baker, een notaris en enkele pre-
dikanten in deze branche voor.

In Hoogezand-Sappemeer werd de ontwikkeling in de beroepsstructuur
vooral gekenmerkt door de ontwikkelingen in de scheepsbouw en de eerste
moderne industrieën. Het oostelijk deel van de agglomeratie wist veel beter de
verzorgende ambachten te handhaven en ook de ontwikkeling van de verzor-
gende beroepen in de dienstensector gaven voor Sappemeer toch meer het
beeld van een verzorgingsplaats dan Hoogezand. Kielwindeweer wist als het
grootste agrarisch dorp binnen de twee gemeenten in deze periode nog min of
meer een onafhankelijke positie te handhaven.

De gemeente Veendam
Voor Veendam kunnen we de ontwikkeling in de beroepsstructuur voor een
langere periode traceren, want het oudste bevolkingsregister van Veendam
dateert al van 1815. Samen met de bevolkingsregisters van 1829 en 1849 is
dit gebruikt om de beroepsstructuur te reconstrueren. Bijlage B bevat een pre-
sentatie van de beroepsstructuur van gezinshoofden uitgesplitst naar de ver-
schillende nederzettingen binnen de gemeente. De nederzettingen die hierbij
worden onderscheiden zijn Veendam kern, Ommelanderwijk & Zuidwending
en Borger- & Tripscompagnie.116

In de eerste helft van de 19e eeuw domineerden de industriële specialisa-
ties veel minder de ontwikkeling in de beroepsstructuur in Veendam dan in
Hoogezand-Sappemeer. Dé specialisatie van Veendam was de zeescheepvaart.
In samenhang met de zeescheepvaart en natuurlijk ook met de scheepsbouw
en de landbouw ontwikkelde Veendam lokale verzorgingsfuncties.
Bij de in het begin van dit hoofdstuk gebruikte telling van 1807 was slechts
9,6% van de gezinshoofden in Veendam-kern en Ommelanderwijk en Zuid-
wending werkzaam als landbouwer, aanmerkelijk minder dan in Sappemeer
en nauwelijks meer dan in Winschoten. Dit betekende geenszins dat Veendam
aan het begin van de 19e eeuw een ‘stedelijke’ beroepsstructuur kreeg. Het
aandeel van de landbouw in de beroepsstructuur groeide namelijk tussen
1815 en 1849. Uit bijlage B blijkt dat in Ommelanderwijk-Zuidwending het
percentage boeren onder de gezinshoofden gestaag groeide in deze periode.
Deze groei ging gepaard met een groei van het percentage landarbeiders. De
nominale groei was aanzienlijk, want het aantal boeren groeide van 73 in 1815
naar ongeveer 120 in 1850 en het aantal arbeiders van 101 naar ongeveer 134.
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Tabel 2.6 De beroepsstructuur van de gemeente Veendam in 1815, 1829 en 1849 in percentages

Veendam 1815 1829 1849

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,49 0,46 0,70  
Boek- en steendrukkerij   0,14  
Bouwbedrijven 2,51 3,44 3,76  
Chemische nijverheid 0,16 0,38 0,42  
Hout-, kurk- en strobewerking 0,77 1,60 1,88  
Kleding en reiniging 4,57 3,44 6,12  
Kunstnijverheid     
Leder, wasdoek, rubber 2,02 2,44 3,06  
Winning metalen, turf, zout, etc. 3,64 2,37   
Metaalbewerking 1,46 2,52 2,43  
Papiernijverheid     
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 2,06 3,44 3,13  
Stoom- en andere werktuigen 0,73 0,23 0,21  
Textiele nijverheid 2,91 2,83 2,50  
Verlichting (olie, vet, zeep)     
Voedings- en genotmiddelen 3,36 3,06 4,87  
Landbouw 31,61 32,31 32,61  
Visserij en jacht  0,08 0,07  
Handel 5,71 8,63 9,60  
Verkeerswezen en horeca 29,54 21,39 20,17  
Crediet- en bankwezen     
Verzekeringswezen     
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 0,53 0,76 0,70  
Huiselijke diensten 6,60 9,01 6,61  
Overheid 0,65 0,69 0,21  
Maatschappelijke diensten (ov) 0,61 0,76 0,70  
Losse werklieden 0,04 0,08 0,07  
Gepensioneerden 0,04 0,08 0,07    

n/N/N 2471 1309 1438

Bron: structuuranalyses Veendam 1815, 1829 en 1830
Toelichting: 1815: volledige populatie; 1829 en 1849: steekproef van één op de twee bewoonde
adressen

We hebben hier te maken met een groei van het aantal boerenbedrijven, als
gevolg van het in cultuur brengen van dalgrond. Na de vervening bleven de
dallen soms jarenlang ongecultiveerd liggen. Vooral bij de veenafgravingen uit
de 17e eeuw was dat het geval. Ook kwam het voor dat men wachtte met het
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toemaken van de grond voor de landbouw, totdat de hele veenplaats was
afgegraven. De landbouwer zat de turfgraver bepaald niet op de hielen.117 Zelfs
in de hoofdkern van Veendam nam het aantal landbouwers onder de gezins-
hoofden toe van 64 naar 88, omdat nabij de hoofdkern zich nog ongeculti-
veerde dallen bevonden, die in gebruik werden genomen.118 Een aanwijzing
hiervoor geeft de straatnaamaanduiding in het bevolkingsregister van 1829. In
dat jaar wordt bij een aantal adressen aan het Beneden Oosterdiep landzijde
als straatnaam Oosterdiep-Heideveld opgegeven. Ook de Westerbrink wordt
in dat jaar ‘Heideveld’ genoemd. Dit duidt op ongecultiveerde grond.
Bovendien werd in de periode 1815-1829 nog turf gegraven in Veendam,
zodat ook nieuwe dalgronden voor de landbouw beschikbaar kwamen.
Natuurlijk ging dat niet meer op zo’n grote schaal als in de 17e en 18e eeuw.

De percentuele groei van de landbouw ging hand in hand met een groei in
de verzorgende beroepen in de nijverheidsector, zoals bijvoorbeeld kleerma-
kers en schoenmakers, borstelmakers, mandenmakers, goud- en zilversme-
den, horlogemakers, bakkers, slagers etc. Als we het cijfer voor ‘handwerkers’
voor Veendam uit 1807 mogen zien als het cijfer voor de nijverheid in
Veendam-kern en Ommelanderwijk en Zuidwending tezamen, dan is er spra-
ke geweest van een sterke groei in de nijverheid tussen 1807 en 1815. In 1807
was daar 15,1% van de gezinshoofden werkzaam in de nijverheid en in 1815
22,3%, een toch wel erg sterke groei in acht jaar, wat niet onmogelijk, maar
toch onwaarschijnlijk is. Vermoedelijk is er dus sprake van een onderschatting
van de nijverheid in 1807. In totaal omvatte de nijverheidsector in 1815 ruim
een kwart van de beroepsbevolking, maar hierbij zijn de veenarbeiders inbe-
grepen. In 1849 was dit percentage gegroeid naar bijna 30%. Het waren voor-
al de voor de consument producerende ambachtslieden die deze groei veroor-
zaakten, en veel minder de gespecialiseerde bedrijfstakken als de scheeps-
bouw of ‘nieuwe’ industrieën, zoals in Hoogezand-Sappemeer. De groei van de
nijverheid in Veendam was veeleer een weerspiegeling van de toegenomen
koopkracht als gevolg van de welvaart in de scheepvaart en de landbouw.

De voedings- en genotmiddelenindustrie kwam wel voor in Veendam,
maar belangrijk was zij nog niet. De in 1839 opgerichte aardappel-
moutwijnfabriek van Ten Horn had immers in 1856 slechts 16 arbeiders. De
scheepsbouw zag haar aandeel enigszins groeien tussen 1815 en 1829, maar
aan de vooravond van de ‘boom’ in de scheepsbouw was deze bedrijfstak in
tegenstelling tot in Hoogezand-Sappemeer niet gegroeid, althans niet qua aan-
deel in de beroepsbevolking. Deze ontwikkeling betekende niettemin een
nominale groei. De touwslagers en zeilmakers (textielnijverheid) handhaafden
zich op rond een half procent van de beroepsbevolking gedurende de eerste
helft van de 19e eeuw. Wel was het aantal zagerijen en zagersknechten (hout-,
kurk- en strobewerking) gegroeid. Zowel de scheepsbouw zelf als de toeleve-
ringsbedrijven waren geheel geconcentreerd in de hoofdkern.

Binnen de houtbewerkingsbranche gaven de voor de consument produce-
rende ambachten een aanmerkelijke toename te zien. Dat zien we ook in de
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beroepsstructuur bij de kleermakers (kleding en reiniging), de schoenmakers
(leerbewerking) en de bakkers en slagers (voedings- en genotmiddelen).

Bij de beroepsstructuur van 1807 in Veendam-kern en Ommelanderwijk
en Zuidwending was de categorie ‘overige bedrijven’ met 48,9% van de
gezinshoofden de grootste sector. Dit had natuurlijk te maken met de grote
dienstensector in Veendam. En inderdaad deze sector was in 1815, met ruim
35% de grootste. Vooral de scheepvaart was zeer sterk vertegenwoordigd. In
de beroepsstructuur van Veendam was deze bedrijfstak na de landbouw de
grootste. De scheepvaart was voornamelijk in de kern Veendam geconcen-
treerd. Langs het Ooster- en het Westerdiep woonden de schippers en het zee-
volk, zoals we bij de gezinshoofden in bijlage B kunnen zien. In het
bevolkingsregister van 1815 staan overwegend termen als ‘zeeman’ of ‘schip-
per’ vermeld, een enkele keer ‘praamschipper’, zodat de verhouding tussen
binnen- en zeevaart moeilijk is te bepalen. Bijna tweederde van de mensen die
werkzaam waren in de schipperij, stond geregistreerd als zeeman.119 Bij deze
zeelieden ging het alleen om hen die aanmonsterden op de zeeschepen van
anderen. De schippers van deze schepen gingen eveneens buitengaats, maar
die zijn in het bevolkingsregister niet te onderscheiden van de binnenschip-
pers. In de periode 1815-1849 ging het percentage voor deze bedrijfstak
omlaag. Aan de vooravond van de hoogtijdagen in de zeescheepvaart was de
bedrijfstak met bijna 10% gedaald.120 De sterkst daling deed zich voor tussen
1815 en 1829. Deels is deze teruggang te verklaren uit het feit dat schippers
die dat beroep als nevenbedrijf uitoefenden, in 1829 weer hun hoofdberoep
lieten registreren. Tussen 1829 en 1849 was er nog maar een zeer lichte daling
van het percentage en met een vijfde van de beroepsbevolking werkzaam in
deze bedrijfstak in 1849, was de scheepvaart nog steeds aanmerkelijk groter
dan in Hoogezand, Sappemeer of Winschoten. Overigens betekende de lichte
daling van het percentage voor deze bedrijfstak tussen 1829 en 1849 een
nominale groei.

Met de teruggang in de scheepvaart werd de verhouding tussen de zeevaart
en de binnenvaart gunstiger voor de zeevaart. In 1849 werd in het bevol-
kingsregister ook bij schippers als beroep ‘zeeman’ opgegeven.121 Dit maakt
het mogelijk de verhouding tussen zeevaart en binnenscheepvaart te schatten.
De overgrote meerderheid van de in de scheepvaart werkzame gezinshoofden,
93%, ging buitengaats. In hoofdstuk 5 zullen we zien dat door een inko-
mensstijging in de periode 1815-1849 de schippers in 1849 tot de best betaal-
de beroepsgroepen behoorden. Ook de zeelieden zagen hun inkomens gemid-
deld wat stijgen. Aangenomen mag worden dat tijdens de hoogtijdagen van de
scheepvaart, gedurende de Krimoorlog, de verdiensten nog beter werden.

De wat minder gefortuneerden onder de schippers woonden op hun schip.
Dit waren veelal binnenschippers. In 1849 waren er in Veendam 39 bewoonde
schepen met in totaal 180 bewoners, 2,4% van de totale bevolking. In 1815
waren dat er nog maar vier geweest met in totaal 16 bewoners, 0,3% van de tota-
le bevolking. In Wildervank lag het aantal bewoonde schepen bij de volkstelling
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van 1849 aanmerkelijk hoger. In deze gemeente waren 69 schepen ingeschre-
ven met in totaal 321 bewoners, 5,8% van de bevolking. Het is dus mogelijk
dat Veendamse schippers die hun waladres hadden ingeruild voor een
scheepsadres, bij de volkstelling van 1849 Wildervank als woonplaats opga-
ven, misschien in verband met het turfvervoer vanuit Stadskanaal, binnen de
gemeente Wildervank. De verschuiving van de turf- en binnenvaart van
Veendam naar Wildervank zou een deel van de teruggang in het aandeel van
de totale scheepvaart in Veendam kunnen verklaren.

Onder de paraplu van ‘verkeerswezen en horeca’ kwamen ook nog andere
beroepen voor. Het betrof hier voornamelijk scheepsjagers, sjouwers, tappers
en logementhouders. Hun aantal viel echter in het niet bij het grote aantal
mensen in de scheepvaart.

Het aandeel van de handel in de gemeente groeide explosief tussen 1815
en 1829 en minder snel tussen 1829 en 1849. Aangenomen mag worden dat
hier de groothandel in hout, bouwmaterialen, ijzer en steenkool een rol heeft
gespeeld.122 Toch vermoed ik dat de detailhandel veel belangrijker is geweest.
Met zekerheid is dit overigens niet te zeggen. In de bevolkingsregisters van
Veendam komt overwegend de term ‘koopman’ voor. Aanvankelijk groeide de
handel niet alleen in de kern Veendam, maar ook in Ommelanderwijk-
Zuidwending en in Borger- en Tripscompagnie. Na 1829 concentreerde de
groei zich in de hoofdkern.

Het onderwijs, de overheid en de overige maatschappelijke diensten
behoorden tot de kleinere branches. Zij bleven in de eerste helft van de 19e

eeuw tamelijk stabiel, wat hun aandeel in de beroepsstructuur betreft. Het
ging hier om enkele artsen, klerken, advocaten en predikanten. Dezen woon-
den aanvankelijk uitsluitend in de hoofdkern. Na 1845, toen Ommelan-
derwijk-Zuidwending een eigen Hervormde kerk kreeg, woonde hier even-
eens een predikant. Bij de overheid hebben we tussen 1829 en 1849 te maken
met een daling van het toch al niet te grote percentage, doordat in 1838 het
vredegerecht van het kanton Veendam, dat sinds 1811 bestond, verdween.123

De grootste bedrijfstak binnen de maatschappelijke diensten betrof de
huiselijke diensten. Het ging hier uitsluitend om dienstmeiden, die voor een
belangrijk deel huishoudelijke arbeid verrichtten in huis of op de boerderij.
De meesten woonden in bij hun werkgever. Hun aandeel in de beroepsstruc-
tuur liep tussen 1815 en 1829 op en daalde daarna, om in 1849 weer op het
niveau van 1815 uit te komen. Dit is een patroon dat ook in Sappemeer en
Winschoten voorkwam.124

In de eerste helft van de 19e eeuw kwam in Veendam een eind aan de
turfgraverij en breidde landbouwsector zich uit, door de ingebruikname van
de dalgronden. Daardoor kon de landbouwsector in de gemeente zelfs veel
meer arbeidskrachten opnemen dan de scheepvaart. Dat was vooral het
geval in Ommelanderwijk en Zuidwending. De bevolkingsdaling in de
hoofdkern tussen 1837 en 1849 ten gunste van vooral Ommelanderwijk-
Zuidwending en in mindere mate Borger- en Tripscompagnie kan daardoor
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verklaard worden.125 In samenhang met de zich uitbreidende landbouw en
de groeiende inkomens in de zeescheepvaart werden in de hoofdkern de
verzorgingsfuncties uitgebreid, wat bij de handel en de verzorgende
ambachtsnijverheid te zien is.

De gemeente Winschoten
Evenals in Veendam dateert ook het oudste bevolkingsregister van
Winschoten uit 1815. Voor deze gemeente kan dus eveneens de ontwikkeling
van de beroepsstructuur van 1815 tot 1849 worden geschetst. Behalve de
hoofdkern behoorden de gehuchten Bovenburen en Oostereinde in het noor-
den, en St.Vitusholt en Zuiderveen in het zuiden en westen tot de gemeente.126

Met ruim 2206 ha. behoorde Winschoten, qua oppervlakte tot de kleinere
gemeenten in het veengebied met een betrekkelijk klein landbouwareaal.127

Het percentage boeren onder de gezinshoofden was in Winschoten dan ook
navenant laag, en bedroeg volgens de telling van 1807 9,3% en volgens die
van 1815 11,4%. De landbouwers waren in de eerste helft van de 19e eeuw
geconcentreerd in de buitengehuchten. Het aandeel van de boeren onder de
gezinshoofden nam tussen 1815 en 1849 geleidelijk af. De daling van het aan-
deel van de landbouw in de beroepsstructuur tussen 1815 en 1849 was ech-
ter klein. Dit betekent bij een sterk groeiende bevolking dat het nominale aan-
tal mensen dat in landbouw werkte, sterk toenam, vooral het aantal landar-
beiders.

We hebben hier te maken met het patroon dat Paping voor het kleigebied
schetst in deze periode. Het nominale aantal boeren nam in deze periode nau-
welijks of in zeer geringe mate toe, terwijl het aantal arbeiders juist sterk toe-
nam.128 De groei van het aantal arbeiders in de gemeente ging gepaard met een
toenemende concentratie in de hoofdkern. In 1815 woonde 55% van de arbei-
der-gezinshoofden in de hoofdkern; in 1829 was het percentage opgelopen
naar bijna 58% en in 1849 tot ruim 64%. Deze arbeiders werkten voor het
grootste deel als landarbeiders, hoewel een deel van hen zich ook bezig hield
met turf steken.

Het is een opmerkelijk fenomeen voor een gemeente, die vanwege de wijze
van aanleg geen veenkolonie kan worden genoemd, dat de turfgraverij zo sterk
groeide. Winschoten lag op de grens van het kleigebied en het veengebied.
Naast jonge zeeklei in het oosten van de gemeente kwam er in het noordelijk
en zuidwestelijk deel van de gemeente volop veen voor.129 Ook een plaatsnaam
als Zuiderveen duidt hierop. Dit zuidelijk veengebied sloot aan op het veenge-
bied van Pekela. In de eerst helft van de 19e eeuw kwam dit veengebied van
Winschoten aan snee. Volgens de nijverheidsenquête van 1819 waren er dat
jaar drie veenderijen in bedrijf, met gezamenlijk 50 arbeiders. In het gemeente-
verslag van 1851 wordt het aantal veenarbeiders geschat op 150 à 200.
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Tabel 2.7 De beroepsstructuur van de gemeente Winschoten in 1815, 1829 en 1849 in
percentages

Winschoten 1815 1829 1849  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 1,53 1,34 1,16  
Boek- en steendrukkerij 0,20 0,24 0,32  
Bouwbedrijven 4,60 4,01 4,32  
Chemische nijverheid 0,82 0,24 0,53  
Hout, kurk, en strobewerking 2,45 2,52 2,53  
Kleding en reiniging 6,64 5,51 7,07  
Kunstnijverheid 0,10 0,08 0,05  
Leder, wasdoek, rubber 3,06 3,23 3,16  
Winning metalen, turf, zout, etc. 5,31 5,51 9,23  
Metaalbewerking 2,15 2,44 2,32  
Papiernijverheid     
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 0,41 0,39 0,58  
Stoom- en andere werktuigen 0,31 0,39 0,32  
Textiele nijverheid 3,88 4,48 1,90  
Verlichting (olie, vet, zeep) 0,20 0,24 0,21  
Voedings- en genotmiddelen 3,37 4,56 3,90  
Landbouw 23,49 21,32 20,99  
Visserij en jacht  0,08 0,05  
Handel 11,44 12,51 13,40  
Verkeerswezen en horeca 7,46 7,24 9,34  
Crediet- en bankwezen  0,16 0,05  
Verzekeringswezen     
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 0,72 0,71 1,27  
Huiselijke diensten 14,40 15,66 12,76  
Overheid 4,19 3,86 2,53  
Maatschappelijke diensten (ov) 2,86 2,83 1,58  
Losse werklieden 0,20 0,24 0,21  
Gepensioneerden 0,20 0,24 0,21    

N 979 1271 1896

Bron: structuuranalyses Winschoten 1815, 1829 en 1849
Toelichting: 1815, 1829 en 1849: volledige populatie

In de stedelijke kern floreerde de nijverheid. Volgens de opgave van 1807 waren
de handwerkslieden goed voor bijna 19% van de gezinshoofden in Winschoten
en in 1815 was meer dan een kwart (26,5%). In de gehele beroepsbevolking was
dat percentage nog groter: in 1815 (exclusief de veenarbeiders en de arbeiders
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op de steenfabrieken) bijna 28%, in 1829: 28% en in 1849: 27,5%. Als we de
steenfabrieken en de veenderijen buiten beschouwing laten, dan was de nijver-
heid tamelijk stabiel, wat bij een groeiende bevolking dus een toename van de
nominale aantallen betekende. Bij de gezinshoofden zien we dat de nijverheid
buiten de hoofdkern weinig voorstelde. Deze werd voor een belangrijk deel
gevormd door de verzorgende ambachten. De analyse daarvan komt in de vol-
gende paragraaf aan de orde.

Net als in Veendam was ook in Winschoten de dienstensector sterk
vertegenwoordigd. In Winschoten was er een overwicht van de handel. Deze
bedrijfstak wist haar aandeel in de beroepsstructuur gestaag uit te breiden. Het
was misschien dan geen spectaculaire groei, maar het aandeel lag in 1849 toch
twee procent hoger dan in 1815. Met percentages van ruimschoots boven de
10% was de handel in Winschoten in de eerste helft van de 19e eeuw aan-
zienlijk sterker vertegenwoordigd dan in Hoogezand, Sappemeer of Veendam.
Gezien het karakter van de plaats en diens ambachtsnijverheid is het waar-
schijnlijk dat de handel in Winschoten werd gedomineerd door de detailhan-
del, die bijna geheel was geconcentreerd in de stedelijke kern.

Met uitzondering van een enkele kassier (crediet- en bankwezen) kwamen
bij de economische diensten naast de handel alleen nog de scheepvaart en de
horeca voor. Deze bedrijfstak zag haar percentage tussen 1829 en 1849 groeien.
Deze groei was geheel te danken aan de sterke groei van het aantal schippers en
zeevaarders.130 In de bevolkingsregisters van 1815, 1829 en 1849 werden de
gezinshoofden omschreven als ‘snikvaarder’, ‘schuitevaarder’, ‘schipper’ of ‘zee-
man’. Zowel de binnenschippers als de buitenvaarders kwamen in Winschoten
voor. In tegenstelling tot in Veendam lag in Winschoten de nadruk meer op de
binnenvaart. In 1815 stond 23,7% van de in de scheepvaart werkzame mensen
als zeevaarder geregistreerd. In 1849 was dat percentage opgelopen naar 54,1%.
Dit betekent dat in vergelijking met Veendam de zeevaart voor Winschoten min-
der belangrijk was. Niettemin monsterden er in 1849 zo’n 60 mensen aan op de
veenkoloniale zeevloot. Na 1815 kwam in Winschoten ook scheepsbewoning
voor. In 1829 waren er acht schepen met in totaal 35 inwoners, 1,1% van de
totale bevolking, in de gemeente gevestigd. Bij de volkstelling van 1849 was het
aantal bewoonde schepen gegroeid naar 21. Op deze schepen woonden 90 men-
sen, wat ongeveer 2,2 % van de totale bevolking was. Daarmee was het percen-
tage scheepsbewoners ongeveer gelijk aan dat van Sappemeer.

Naast enkele sjouwers, voermannen, postbodes en scheepsjagers waren in
‘verkeerswezen en horeca’ vooral de kasteleins en logementhouders vertegen-
woordigd. Deze tak van dienstverlening breidde zich uit in lijn met de bevol-
kingsgroei, zodat het aandeel van de horeca in de beroepsstructuur niet groei-
de. In 1815 was de horeca bijna geheel geconcentreerd in de hoofdkern.
Buiten de kern woonde alleen nog een kastelein te Winschoterzijl. In 1849
was er sprake van enige spreiding van de horeca over de gemeente. Toen kwa-
men er ook kroeghouders voor in Winschoter Hogebrug, Zuiderveen,
St.Vitusholt, Bovenburen en Oostereinde.
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De maatschappelijke diensten waren in Winschoten in veel ruimere mate
vertegenwoordigd dan in Hoogezand, Sappemeer en Veendam. Dit gold voor
alle vier bedrijfstakken binnen deze sector die hier aan de orde zijn. Het
onderwijs groeide iets tussen 1829 en 1849, want vanaf 1832 was er in
Winschoten een stedelijk gymnasium gevestigd.131

Bij de dienstmeiden zien we een zelfde ontwikkelingspatroon in de
beroepsstructuur als in Veendam: een groei tussen 1815 en 1829 en een daling
tussen 1829 en 1849. Het aandeel van de dienstmeiden in de beroepsstruc-
tuur lag in een centrumplaats als Winschoten aanmerkelijk hoger dan in
Hoogezand, Sappemeer of Veendam. Dit had te maken met de aanwezigheid
van hoog opgeleide en goed betaalde mensen die bij de overheid of in een
andere tak van maatschappelijke dienstverlening werkten.

De overheid was in vergelijking met de andere hoofdgemeenten sterk
vertegenwoordigd. Dit kwam door de aanwezigheid van een rechtbank van eer-
ste aanleg (later arrondissementsrechtbank), een vredegerecht (later kantonge-
recht) en een hypotheek- en registratiekantoor.132 Deze instellingen hadden een
groot aantal mensen in dienst. Zo woonde er in 1829 een aantal rechters. Ook
de president van de rechtbank, gerechtsdienaren, de griffiers van het vredege-
recht en de rechtbank van eerste aanleg, de officier van justitie, een aantal advo-
caten en procureurs en enkele deurwaarders hadden in Winschoten hun domi-
cilie. De aanwezigheid van de rechtbank maakte ook een ‘huis van arrest’
noodzakelijk, zodat er een cipier in Winschoten woonde. Het hypotheek- en
registratiekantoor betekende werk voor een aantal rijksambtenaren, onder
anderen landmeters bij het kadaster. De omvang van de werkgelegenheid bij
deze instellingen bleef vrijwel constant. Met een sterk groeiende bevolking
daalde dan ook het aandeel van de overheid in de beroepsstructuur.

De overige maatschappelijke diensten waren in 1815 eveneens in
Winschoten sterker vertegenwoordigd dan in Veendam, al was er na 1829 een
relatieve achteruitgang. Deze branche werd gevormd door predikanten, de
rabbijn en de pastoor. Verder ging het om advocaten en klerken, maar ook
woonde in 1829 een goochelaar in Winschoten en in 1849 een muzikant.
Buiten de kern woonden enkele watermolenaars te Oostereinde, die in dienst
van het waterschap waren.

In de ontwikkeling van de beroepsstructuur van Winschoten zijn geen
spectaculaire ontwikkelingen waar te nemen. In 1815 had de gemeente in ver-
gelijking met Hoogezand, Sappemeer en Veendam veel meer de trekken van
een verzorgingsplaats. De vestiging van een aantal rijksinstellingen in 1811
moet die centrumfunctie van Winschoten versterkt hebben. De landbouw wist
zich vooral tussen 1829 en 1849 goed te handhaven. In 1849 was nog één op
de vijf economisch actieve mensen werkzaam in de landbouw. Dit was voor-
namelijk te danken aan de groei van het aantal arbeiders. Ook was in deze
periode een groeiend aantal arbeiders werkzaam in de turfgraverij, die in
Winschoten in de 19e eeuw van de grond kwam. De verzorgingsfunctie is goed
te zien bij de ontwikkeling in de ambachtsnijverheid tussen 1819 en 1856.
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2.7 Lokale verzorging, regionale verzorging en verzorgingsrayons

Het is de bedoeling om in deze paragraaf aan de hand van de ontwikkeling in de
verzorgende ambachtsnijverheid en de verzorgende instellingen een hiërarchie
van verzorgingscentra in het veengebied te schetsen. Zoals in de inleiding al aan
de orde is geweest, hebben Keuning, Voortman en Buursink voor de bepaling van
de verzorgingsgraad methoden uitgewerkt.133 Deze methoden zijn niet zonder

Tabel 2.8.1 Het aantal werkzamen per 1000 inwoners in enkele ambachten in 1819

1819 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 
zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela

timmerwinkels 9,71 10,50 8,44 3,27 5,73 5,47  
ververijen, 
glazenmakerijen 1,65 3,82 1,53 1,91 0,00 1,73  
kleermakerijen 8,06 12,40 5,37 8,17 4,77 6,34  
schoenmakerijen 5,79 5,73 2,30 5,99 5,73 4,03  
goud- & zilver-
smederijen 0,41 0,00 0,00 1,09 0,00 2,02  
smederijen 4,55 4,77 1,53 2,45 0,95 2,88  
uurwerkmakerijen 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58  
weverijen 5,37 5,73 3,07 3,00 4,77 4,03  
bakkerijen 7,23 4,77 3,07 6,54 1,91 5,47  
vleeshouwerijen 1,86 1,91 1,53 1,09 1,91 2,88 

1819 (vervolg)          Sappe- Veendam     Wilder-    Winscho-      Zuid-      provincie 
meer vank        ten             broek    Groningen

timmerwinkels 16,57 6,65 7,08 9,52 7,96 10,79
ververijen, 
glazenmakerijen 2,07 2,06 1,93 2,63 2,17 3,36  
kleermakerijen 7,04 13,78 10,94 11,16 8,68 7,81  
schoenmakerijen 6,21 3,17 6,43 7,55 5,79 8,20  
goud- & 
zilversmederijen 0,41 0,95 0,32 3,28 0,72 1,75  
smederijen 5,80 2,22 1,61 3,61 2,17 4,09  
uurwerkmakerijen 0,00 0,48 0,00 1,97 0,00 0,52  
weverijen 7,46 4,91 5,15 6,24 2,17 4,53  
bakkerijen 5,80 4,12 3,54 5,91 4,34 6,21  
vleeshouwerijen 2,49 3,33 1,29 3,61 0,72 1,93

Bron: nijverheidsenquêtes 1816 en 1819; statistiek 1818; structuuranalyses Winschoten en Veendam 1815
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meer toepasbaar op het verleden, omdat het materiaal hiervoor ontbreekt.
Niettemin is het de bedoeling om aan de hand van die methoden te werk te gaan.

Tabel 2.8.2 Het aantal werkzamen per 1000 inwoners in enkele ambachten in 1856

1856 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 
zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela

timmerwinkels 9,08 10,51 5,85 9,06 20,75 20,52
ververijen, 
glazenmakerijen 2,68 2,25 1,80 3,31 1,27 2,33  
kleermakerijen 5,06 6,01 2,25 5,30 5,31 8,40  
schoenmakerijen 8,04 5,26 2,70 5,52 6,33 7,46  
goud- & zilver-
smederijen 0,60 0,00 0,00 2,65 1,01 6,30  
smederijen 9,53 3,00 4,50 2,65 5,06 12,59  
uurwerkmakerijen 0,45 0,00 0,00 0,00 0,76 0,47  
weverijen 6,70 0,75 0,45 0,00 0,00 3,26  
bakkerijen 5,96 4,50 1,80 7,51 3,04 6,06  
vleeshouwerijen 2,08 4,50 3,15 3,76 1,01 5,60

1856 (vervolg)          Sappe- Veendam     Wilder-    Winscho-      Zuid-      provincie 
meer vank        ten             broek    Groningen

timmerwinkels 39,42 16,67 14,06 22,46 19,72 12,79  
ververijen 6,13 4,64 4,11 6,16 1,60 3,62  
kleermakerijen 15,47 7,98 10,27 19,59 3,73 8,30  
schoenmakerijen 21,02 6,43 6,95 9,25 4,80 5,89  
goud- & zilver-
smederijen 0,58 1,90 1,58 6,61 0,53 1,30  
smederijen 9,34 4,17 3,00 5,06 3,20 5,60  
uurwerkmakerijen 0,29 0,71 0,00 1,10 0,53 0,88  
weverijen 1,46 0,60 0,00 2,20 1,07 1,85  
bakkerijen 5,55 7,26 3,79 7,05 4,80 6,07  
vleeshouwerijen 3,21 3,81 3,00 5,28 2,67 2,72

Bron: gemeenteverslagen 1856



2.7.1 Over ambachten en verzorgingsfunctie

Bij de ontwikkeling in de beroepsstructuur hebben we kunnen zien dat
Hoogezand-Sappemeer zich ontwikkelde als gespecialiseerd scheeps-
bouwcentrum. Dit ging in deze plaats gepaard met een concentratie van de ver-
zorgende ambachtsnijverheid in het oostelijk deel van de plaats (Sappemeer).
Daar groeiden de verzorgende ambachten in elk geval mee met de bevolking.
In het westelijk deel zagen deze ambachten veel minder kans zich uit te brei-
den dan de scheepsbouw. Veendam was al aan het begin van de eeuw het cen-
trum voor de (zee)scheepvaart. In samenhang met de goede verdiensten in de
zeescheepvaart en met de zich gunstig ontwikkelende landbouw wist Veendam
haar verzorgingsfunctie wat uit te bouwen. Winschoten had aan het begin van
de 19e eeuw de meeste trekken van een verzorgingscentrum, wat nog versterkt
werd door de vestiging van een aantal overheidsinstellingen.

In deze subparagraaf analyseren we de verzorgende ambachtsnijverheid
aan de hand van de ontwikkeling in de tijd (1819-1856) en door een vergelij-
king tussen alle elf gemeenten. In de tabellen 2.8.1 en 2.8.2 is het aantal werk-
zame personen (bazen en knechten) per 1000 inwoners voor enkele verzor-
gende ambachten berekend. De provinciale cijfers zijn een richtsnoer. Hierbij
speelt de gedachte een rol dat de provincie één verzorgingsgebied vormde in
de eerste helft van de 19e eeuw. Hiermee wil ik geenszins beweren dat de pro-
vincie een autarkisch gebied was, maar de economie van Nederland was in
deze periode nog niet dusdanig geïntegreerd dat de bevolking sterk aangewe-
zen was op nijverheidsproducten van buiten de provincie. Voor een groot aan-
tal producten kon de provincie min of meer in haar eigen behoeften voorzien.
Dit betekent dat wanneer een gemeente bij een bepaald ambacht een score
heeft die boven de provinciale ligt, er sprake is van een bovenlokale
verzorgingsfunctie ten aanzien van het betreffende ambacht. Bij deze analyse
gaat het om een benaderingswijze van de stad als onderdeel van de centrale
plaatsen hiërarchie, de stad als verzorgingscentrum.
In de tabellen zijn ambachten geselecteerd die kenmerkend zijn voor een
verzorgende functie van een plaats. Het gaat dus om ambachten waarvan de
producten direct aan de consument werden verkocht. Hiervoor zijn vier
ambachten uitgekozen die producten leverden voor primaire levensbehoeften:
brood, vlees, kleding en schoeisel. Verder zijn er ambachten in deze tabel
opgenomen die in de meeste plaatsen wel voorkwamen, maar die toch in cen-
trumplaatsen relatief ruimer vertegenwoordigd waren: de timmerwinkels, ver-
verijen, smederijen en weverijen. Daarnaast zijn er twee ambachten opgeno-
men die meer luxe producten verkochten en dus juist in centrumplaatsen
voorkwamen: de goud- en zilversmederijen en de uurwerkmakerijen.134

Ambachtsnijverheid: concentratie op centrale plaatsen?
Als we de cijfers van 1819 en 1856 met elkaar vergelijken zien we bij de kleer-
makerijen en schoenmakerijen een concentratie op centrale plaatsen.135 Ook
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bij de bakkerijen was dat het geval.136 Een duidelijk concentratieproces is bij
de vleeshouwerijen niet waar te nemen.137 De toename van het aantal
timmerlieden was in het veengebied bijzonder sterk tussen 1819 en 1856.138

In tegenstelling tot de fabrieken die aan de bouwwereld leverden, concen-
treerde de groei zich vooral sterk op de centrale plaatsen. Diezelfde geografi-
sche concentratie zien we ook bij de ververijen en glazenmakerijen. Bij de
smederijen was tussen 1819 en 1856 veel minder een concentratieproces in
verzorgingscentra te zien.139 We zien bij dit ambacht juist een oververtegen-
woordiging in de centra van de scheepsbouw. Dit hield, zoals al eerder is
gemeld, verband het smeden van scheepsankers. Bij minder frequent voorko-
mende ambachten als de goud- en zilversmederijen en de uurwerkmakerijen
vinden we eveneens een concentratie in centrale plaatsen, vooral in
Winschoten, Oude Pekela en Veendam-Wildervank.140

Behalve een oververtegenwoordiging van de in de tabellen 2.8.1 en
2.8.2 geselecteerde ambachten is een kenmerk voor een verzorgingsfunctie
eveneens een grote variëteit aan ambachten in een gemeente.141 Vooral
Hoogezand-Sappemeer, Veendam-Wildervank, Winschoten en in mindere
mate Oude Pekela bezaten in 1856 een grote variatie aan ambachten (zie
bijlage A).142 Heel illustratief hiervoor is de ontwikkeling bij de bedrijfstak
‘hout overig’. Zo kwamen in 1819 in Hoogezand een scheppenmakerij, een
mattenmakerij en een klompenmakerij voor, in Veendam een stoelmakerij,
een mandenmakerij en een borstelmakerij, in Winschoten een borstelma-
kerij en een schrijnwerkerij, en in Zuidbroek een borstelmakerij. In 1856
kwam in de verzorgingscentra een uitgebreider scala aan ambachten in deze
branche voor dan daarbuiten. Zo had Muntendam bijvoorbeeld alleen maar
een trippenmakerij, Onstwedde een meubel- en spiegelmakerij en Nieuwe
Pekela een borstelmakerij.143 Oude Pekela had naast de borstelmakerij nog
twee meubel- en spiegelmakerijen. De meeste variatie aan ambachten in
deze bedrijfstak hadden echter Hoogezand en vooral Sappemeer, Veendam,
Wildervank en Winschoten. In deze gemeenten kwamen naast de
borstelmakerijen ook stoelmakerijen, mattenmakerijen, mandenmakerijen,
melkzeefmakerijen en schrijnwerkerijen, bezemmakerijen en houten
schoppenmakerijen voor.

Hoewel het proces bij alle ambachten niet even duidelijk of eenduidig ver-
liep, toont de vergelijking van de ambachtsnijverheid tussen 1819 en 1856 de
opkomst en de versterking van een aantal verzorgende knooppunten. Zowel
de analyse van de geselecteerde verzorgende ambachten als de variatie binnen
de ambachtsnijverheid wijzen op de opkomst van de verzorgingscentra
(Hoogezand-)Sappemeer, Veendam(-Wildervank) en in mindere mate Oude
Pekela en de versterking van het verzorgingscentrum Winschoten.

Verdwijnende ambachtsnijverheid: specialisatie, marktintegratie en substitutie
We zijn er van uitgegaan dat de provincie wat de ambachtsnijverheid betreft
in haar eigen behoeften voorzag. Natuurlijk is dat voor de meeste ambachten
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wel vol te houden. Maar bij enkele ambachten zien we substitutieverschijnse-
len die hand in hand gingen met specialisatie en marktintegratie.

In 1819 hadden Oude Pekela, Wildervank en Winschoten kaarsenmake-
rijen (bij ‘olie, vet, zeep’). In 1856 waren ze alle verdwenen. De achteruitgang
in de kaarsenmakerij had te maken met het meer gebruiken van patentolie ten
behoeve van verlichting en tevens het meer gebruiken van waskaarsen in
plaats van de uit talk vervaardigde kaarsen, die de inheemse kaarsenmakerij-
en fabriceerden.144

Bij de garentwijnderijen was iets dergelijks aan de hand.145 Dit ambacht
kwam alleen in Hoogezand, Oude Pekela en Winschoten voor. In Winschoten
was deze bedrijfstak toen zelfs vrij uitgebreid vertegenwoordigd door de
aanwezigheid van drie garentwijnderijen met in totaal 32 arbeiders. In 1856
had de stad twee grootschalige garenfabrieken met in totaal 144 werknemers.
We zien dan ook de ambachtelijke variant inkrimpen. Die was toen vertegen-
woordigd in Oude Pekela met één bedrijf met drie werknemers, en in
Sappemeer met vijf bedrijven met in totaal elf arbeiders.

Bij de wol-, linnen- en vijfschachtweverijen is datzelfde te zien. Aan het
begin van de 19e eeuw waren er veel weverijen in het veengebied, zoals uit het
citaat blijkt waarmee paragraaf 2.3 begint. In 1811 bevonden zich in Veendam
22 linnenweverijen. Deze weverijen werkten voornamelijk voor de plaatselij-
ke behoefte. De werkzaamheden werden verricht door 13 mannen en 36 vrou-
wen. De vrouwen waren voor het merendeel Lipskers, die voor een half jaar
naar Veendam kwamen en daarna weer terugkeerden naar Duitsland.146 Ook
in Winschoten moet in vroeger tijd de weverij een belangrijk tak van nijver-
heid geweest zijn. Het oude centrum ten zuiden van het huidige Marktplein
werd Wevershorn genoemd.147

In 1819 waren de weverijen wijd en zijd verspreid in het veengebied.
Hoogezand, Meeden, Onstwedde, Sappemeer, Veendam, Wildervank en
Winschoten gaven een over-vertegenwoordiging te zien.148 In 1856 waren de
aantallen in vrijwel alle gemeenten gekelderd. Alleen de gemeente Hoogezand
wist haar aantal wevers en weversknechten per 1000 inwoners te vergroten.
Deze bedrijfstak kreeg te maken met concurrentie van elders. In de eerste
plaats vormde de invoer van linnen vanuit Westfalen een belangrijke factor.
Daarnaast speelde de machinaal geproduceerde katoenen stoffen die van
elders in Nederland kwamen, de ambachtelijke variant in de provincie parten,
een teken van toenemende marktintegratie.149 Ook in Veendam werd, zoals is
gemeld, in 1832 een textielfabriek opgezet, die het uiteindelijk niet redde. De
ambachtelijke huisweverijen concentreerden zich nu helemaal in de gemeen-
te Hoogezand.150 Uit de ontwikkeling in de beroepsstructuur tussen 1826 en
1849 valt af te lezen dat vooral de textielnijverheid in Kielwindeweer sterk
groeide.151

Bij de strohoedenmakerijen en de hoedenmakerijen speelden substitutie en
marktintegratie eveneens een rol bij de teloorgang van dit ambacht. De hoe-
denmakerijen waren in 1819 vertegenwoordigd in de gemeenten Nieuwe

73BEDRIJF EN BEROEP VÓÓR DE INDUSTRIALISATIE 1800-1855



74

Pekela, Oude Pekela, Sappemeer, Veendam en Winschoten. Deze hoedenma-
kers vervaardigden de vrij kostbare grove of fijne vilten hoeden. Tussen 1819
en 1856 werd het dragen van deze kostbare hoeden steeds minder gangbaar.
De veel minder kostbare zijden waterproefhoeden namen meer en meer hun
plaats in. Deze werden vervaardigd in Noord-Brabant, voornamelijk in
Eindhoven.152 Hier had de specialisatie in Noord-Brabant de plaatselijke nij-
verheid verdrongen. De hoedenmakers die in 1856 staan vermeld, waren deels
hoedenherstellers of -opmakers. Voor een ander deel gaat het om hoedenma-
kers die strohoeden vervaardigden.153

Ook de knopenmakerij ging tussen 1819 en 1856 aan marktintegratie ten
onder. De vroegere knopenmakerijen in de provincie vervaardigden knopen,
waarbij om houten vormen stukken textiel van linnen, zijde of kemelshaar
werden gespannen. De teloorgang van deze nijverheid moet worden toege-
schreven aan de grootschalige en machinale vervaardiging van knopen in
fabrieken elders. Belangrijke daarvan stonden in de Duitse plaatsen Elberfeld
en Barmen. Tegen de concurrentie van deze fabrieken was de handmatige ver-
vaardiging niet opgewassen.154

We zagen bij de ontwikkeling van de fabrieksnijverheid dat in het veenge-
bied de eerste voorzichtige schreden naar specialisatie werden genomen. Het
ging hier dan om fabrieken die voor de bovenregionale markt produceerden.
De keerzijde was dat dit elders eveneens gebeurde in een aantal branches. Dit
had zijn effect op een deel van de verzorgende ambachtsnijverheid. Later, aan
het eind van de 19e eeuw en in de 20e eeuw, werden nog meer takken van
ambachtsnijverheid verdrongen door de industrie elders. De verzorgende
ambachten werden daarmee een steeds minder goede graadmeter voor een
verzorgingsfunctie. Maar ook in de eerste helft van de 19e eeuw waren zij niet
de enige graadmeter. Naast de verzorgende ambachten waren er ook (over-
heids)instellingen die kenmerkend zijn voor een centrumfunctie, zoals we in
Winschoten al zijn tegengekomen.

2.7.2 Instellingen: overheid, scholen, de krant en de markt

Om tot een hiërarchie van centrale plaatsen te komen, heeft Buursink vooral
gekeken naar de aanwezigheid van allerlei instellingen, zoals ziekenhuizen,
arrondissementsrechtbanken, keuringsdienst van waren, dagbladuitgeverijen
en dergelijke.155 Voor het veengebied bekijken we hier een aantal instellingen,
die in de situatie rond 1850 van belang zijn. De gedachte die hierbij een rol
speelt is dat overheidsinstellingen als rechtbanken, scholen voor het voortge-
zet onderwijs en dergelijke zich op centrale plaatsen bevinden. In de meeste
gevallen worden die plaatsen uitgezocht vanwege hun centraliteit, anderzijds
versterken dergelijke instellingen in hoge mate de centrale functie.
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De rechtbanken, de rijksinstellingen en de scholen
Keuning merkt in zijn proefschrift op dat geen van de nieuwe nederzettingen
in het veengebied in 1933 een zetel van een kantongerecht bezat, omdat de
indeling daarvan vooral op historische gronden is geschied, zonder rekening
te houden met de jongste ontwikkelingen in het gebied.156 Toch was het niet
zo dat alle nieuwe gemeenten achter het net visten toen na de inlijving bij
Frankrijk nieuwe rechterlijke instellingen te vergeven waren.

Per 1 maart 1811 werd de Franse structuur in het Nederlandse deel van
het Franse Keizerrijk ingevoerd.157 Aan de top van deze hiërarchische struc-
tuur stond het keizerlijk gerechtshof te Den Haag. Verder had elk departement
een hof van Assisen. Binnen een departement bevonden zich enkele arrondis-
sementen die een eigen rechtbank van eerste aanleg hadden. Een arrondisse-
ment was weer verdeeld in kantons die elk een vredegerecht hadden. De elf
(in 1811 nog twaalf) gemeenten maakten deel uit van het departement van de
Wester-Eems. Hoogezand, Windeweer en Sappemeer behoorden tot het
arrondissement Groningen. Hoogezand kreeg binnen dit arrondissement een
vredegerecht. De overige negen gemeenten vielen onder het arrondissement
Winschoten. Winschoten had dus een rechtbank van eerste aanleg en een
vredegerecht. Daarnaast vielen onder deze rechtbank van eerste aanleg de
vredegerechten van de kantons Jemgum, Pekela, Veendam en Weener. Na
1813 bleef de organisatie bestaan, maar werden de Duitse kantons Iemgum en
Weener uit het arrondissement Winschoten gelicht.158 Behalve Winschoten
kreeg dus ook een aantal nieuwe nederzettingen als Hoogezand, Oude Pekela
en Veendam een functie in dit rechterlijke systeem.

Een reorganisatie in 1838 veranderde dat. De provincie kreeg drie
arrondissementen met elk een rechtbank: Appingedam, Groningen en
Winschoten. Onder het arrondissement en kanton Groningen vielen de
gemeenten Hoogezand en Sappemeer. Het arrondissement Winschoten
omvatte twee kantons: Winschoten en Zuidbroek. Het kanton Winschoten
had de gemeenten Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Wedde,
Onstwedde, Vlagtwedde, Bellingwolde en Nieuweschans als werkgebied. Het
kanton Zuidbroek omvatte de gemeenten Beerta, Finsterwolde, Midwolda,
Termunten, Nieuwolda, Scheemda, Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam,
Veendam en Wildervank.159 Hoogezand, Veendam en Oude Pekela verloren
dus hun zetel van het vredegerecht. Van de elf gemeenten in het onder-
zoeksgebied had Zuidbroek een kantongerecht en Winschoten een arrondisse-
mentsrechtbank en een kantongerecht. Dat Zuidbroek een kantongerecht
kreeg, had naar alle waarschijnlijkheid te maken met de historische gronden
van de indeling van het rechterlijk systeem. Blijkbaar werd rond 1811
Winschoten als centrumgemeente gezien, zodat deze gemeente twee recht-
banken verwierf.

Dat Winschoten een kanton- en arrondissementshoofdplaats was, had
gevolgen voor het verkrijgen van andere rijksinstellingen. Zo had de gemeen-
te eveneens een functie in de administratie van de indirecte belastingen, de
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registratie, de zegel-, griffie-, hypotheek-, kadaster- en successierechten en de
domeinen. De inspecteur daarvan zetelde te Winschoten. Dat gold ook voor
de ontvanger der registratie, het zegel en de successierechten. Ook Zuidbroek
had een dergelijke vestiging. Maar binnen het arrondissement was alleen te
Winschoten de bewaarder van de hypotheken en van het kadaster gevestigd.
Evenals de andere arrondissementshoofdplaatsen, Appingedam en Groningen,
was in Winschoten een veld- en kantoordienst van het kadaster gevestigd.
Ook stond in Winschoten ook het huis van arrest.160

Sappemeer had dan wel de trekken van een verzorgingscentrum, de
gemeente had geen rijksinstellingen weten binnen te halen. Op het moment dat
er instellingen te vergeven waren, had Sappemeer nog niet die centrumfunctie.
Iets anders lag dat in Veendam. Veendam was rond 1800, en gedurende de
gehele 19e eeuw veruit de grootste gemeente in het gebied, maar rond 1811 had
de hoofdkern nog niet die verzorgende functie die het rond 1850 had.

De bevolkingsomvang van Veendam vormde wel een draagvlak voor mid-
delbaar onderwijs. In 1795 werd een zogenaamde Franse school opgericht,
die in 1823 werd omgezet in een zogeheten Latijnse school.161 Deze school
was daarmee één van de weinige Latijnse Scholen in de provincie buiten de
stad Groningen. De school hield zich in hoofdzaak bezig met het onderwijs in
de klassieke talen, moderne talen en aanverwante vakken. Het zeevaartonder-
wijs te Veendam dateerde van 1780. In 1855 kwam er een gecombineerde
school waarin de Latijnse school, de zeevaartschool ‘Minerva’ en de Franse
school werden ondergebracht.162 In de provincie Groningen was er buiten de
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stad alleen te Appingedam nog een Latijnse School. In Winschoten was in
1832 een stedelijk gymnasium gesticht. Dit was de opvolger van de in 1616
door de stad Groningen opgerichte Latijnse School, waarvan overigens niet
duidelijk is of die in de 17e en 18e eeuw ooit enige omvang en betekenis heeft
gehad en die aan het begin van de 19e eeuw niet meer bestond. Verder was er
in deze gemeente een school voor handel, nijverheid en zeevaart. In
Hoogezand-Sappemeer ontbraken dergelijke scholen (nog).163

De regionale kranten
In geografische studies wordt ook gekeken naar regionale kranten en de
verspreiding daarvan als indicatie voor centraliteit. In 1829 werd te Veendam
de eerste regionale krant van de provincie opgericht: de Veendammer
Courant. Het was een initiatief van de Veendammer boekverkoper Ties
Egberts Mulder. De krant was een succes, vooral onder zeelieden, zodat we er
vanuit kunnen gaan dat de krant in elk geval werd verspreid in de centra van
de zeescheepvaart: Veendam-Wildervank, Oude Pekela en Hoogezand-
Sappemeer. Rond 1844 is te Winschoten een krant uitgegeven met de naam
Courant voor het arrondissement Winschoten. Kennelijk werd deze krant ver-
spreid in het hele arrondissement. Haar bestaan was slechts van korte duur.
Pas in 1857 werd te Winschoten de Winschoter Courant opgericht.164

Het marktwezen
Naast overheidsinstellingen, instellingen voor middelbaar onderwijs en de
krant, zijn ook instellingen die heel letterlijk de marktfunctie van een plaats
benadrukken illustratief voor een verzorgende functie van die plaatsen: het
marktwezen. Er was een aantal markten dat met een vrij lage frequentie werd
gehouden. Hierbij gaat het om voor- en najaarsmarkten en dergelijke.
Daarnaast waren er wekelijkse markten. Naarmate de frequentie van de markt
toenam en de hoeveelheid verhandelde goederen, meestal vee, groter werd, zal
de marktfunctie van zo’n plaats belangrijker zijn geweest.

Al in 1812 wordt er melding gemaakt van een graanmarkt te Veendam, bij
het proces verbaal ter beëdiging van Tjark Jans Giezen en Harm Jans Mulder
als gezworen makelaars voor deze markt. Wanneer deze markt is opgericht en
met welke frequentie die werd gehouden, is onduidelijk.165 In Oomkens’
regeeringsalmanak over 1849, waarin een opsomming van jaarmarkten ver-
meld staat, komt deze graanmarkt niet voor. Ook een poging in 1837 om een
wekelijkse graanmarkt te houden is blijkbaar niet van de grond gekomen,
want in het eerste gemeenteverslag, van 1851, wordt er geen melding van
gemaakt.166 Pas in 1855 wordt een wekelijkse markt in Veendam genoemd.
Winschoten had al eerder zo’n markt. In 1812 deed de gemeenteraad van
Winschoten een verzoek aan de prefect om een wekelijkse graanmarkt in deze
plaats te houden.167 In hoeverre dit verzoek toen reeds gehonoreerd werd, is
niet duidelijk, maar in het gemeenteverslag van 1851 wordt wel melding
gemaakt van een wekelijkse graan- en veemarkt. Op de graanmarkt werden
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voornamelijk graan en boekweit aangeboden. Er werd in het gemeenteverslag
aan toegevoegd dat deze graanmarkt weinig betekenis had. De veemarkt daar-
entegen bracht volgens dit verslag ‘door de toevloed van marktbezoekers veel wel-
vaart en vertier aan de gemeente.’

In Oomkens’ regeeringsalmanak staan alleen jaarmarkten vermeld. In het
onderzoeksgebied kwamen jaarmarkten voor in Oude Pekela, Veendam,
Wildervank, Winschoten en Zuidbroek. In de meeste gevallen betrof het vee-
markten. De meeste markten werden gehouden in Winschoten, op enige
afstand gevolgd door Veendam.168 Opvallend is dat Hoogezand en Sappemeer
schitterden door afwezigheid in deze opsomming. De nabijheid van de stad
Groningen gaf blijkbaar geen ruimte voor een marktfunctie in deze gemeen-
ten. Binnen het veengebied werden de meeste markten gehouden in
Winschoten. Deze gemeente had naast een groot aantal jaarmarkten, rond
1850 ook een wekelijkse graan- en veemarkt. Oude Pekela, had slechts drie
jaarmarkten. Het gemeentebestuur probeerde de marktfunctie van Oude
Pekela te versterken en besloot in 1852 tot het oprichten van een wekelijkse
markt. Dit besluit van de gemeenteraad kreeg echter geen goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ‘omdat er in de gemeente Winschoten voldoende gelegenheid
bestond om veehandel te drijven.’169 Veendam had als grootste gemeente vijf jaar-
markten en vanaf 1855 een weekmarkt.

2.7.3 Een analyse van het ruimtelijk patroon van verzorgingskernen

Tussen 1819 en 1856 was er sprake van een concentratie van verzorgende
ambachten in bepaalde gemeenten. Daarbij vielen enkele plaatsen buiten de
boot. Vooral Meeden scoorde voor een aantal ambachten vrij goed in 1819,
maar de variatie aan ambachten was niet zo groot. De gemeente ontwikkelde
zich echter niet tot een verzorgingscentrum en kon de goede scores niet hand-
haven. Muntendam en Zuidbroek scoorden beide in 1819 al niet zo goed.
Deze gemeenten wisten evenmin een centrale functie te verwerven. Hetzelfde
gold voor een veel grotere gemeente als Nieuwe Pekela.170 In Onstwedde
waren de ontwikkelingen in deze periode stormachtig. Evenals in Nieuwe
Pekela was ook in Onstwedde het veenbedrijf in volle gang. Ondanks de
malaise in de veenderij, waren in 1819 nog 180 arbeiders werkzaam in deze
bedrijfstak. Langs het Onstwedder deel van het Stadskanaal woonden in 1815
110 mensen, waaronder in 1818 één timmerman, één kleermaker en één
schoenmaker. De verzorgende ambachten groeiden in deze gemeente bijzon-
der hard als gevolg van de snelle bevolkingsgroei, hoewel het zwaartepunt van
de plaatselijk verzorging in het Wildervankster deel van Stadskanaal lag.171

Maar Stadskanaal werd in deze periode evenmin een verzorgingscentrum.
In Hoogezand-Sappemeer was vooral de ontwikkeling van het oostelijke deel

(Sappemeer) opvallend. Geheel compleet was deze verzorgingsfunctie niet, want
ten dele lag die centrumfunctie in het westelijk deel (Hoogezand). In
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Hoogezand-Sappemeer was sprake van een sterke specialisatie in de scheeps-
bouw en aanverwante bedrijfstakken. In Hoogezand ging dat ten koste van de
verzorgende ambachtsnijverheid. 172 Het zwaartepunt van het verzorgingscen-
trum lag dus in Sappemeer. Afgaande op de verzorgende ambachten was voor-
al in de periode tussen 1849 en 1856 de verzorgingsfunctie sterk uitgebreid
door de goede resultaten in de scheepsbouw. Deze verzorgingsfunctie werd ech-
ter nauwelijks ondersteund door overheidsinstellingen, markten en scholen.

In het midden van het veengebied vervulde Veendam halverwege de 19e

eeuw een verzorgingsfunctie. In de gemeentelijke cijfers komt die verzor-
gingsfunctie niet erg duidelijk tot uitdrukking. Dit komt doordat volkrijke
agrarische nederzettingen als Ommelanderwijk-Zuidwending en Borger-
compagnie binnen de gemeentegrenzen lagen. Deze buitendorpen behoorden
tot het verzorgingsrayon van Veendam. Rond 1819 was de verzorgingsfunctie
van de hoofdkern nog nauwelijks ontwikkeld.173 Ommelanderwijk-Zuidwen-
ding en Borgercompagnie waren voor tal van voorzieningen toen (nog) niet
aangewezen op de hoofdkern.174 De verzorgende ambachten concentreerden
zich echter steeds meer in de hoofdkern en gaven in 1856 steeds vaker een
oververtegenwoordiging te zien. De scores zouden nog beter zijn geweest als
de buitendorpen niet zouden meetellen. Aan de andere kant deelde Veendam
de verzorgingsfunctie met Wildervank. Niettemin was toch vooral Veendam
het verzorgingscentrum in dit deel van het veengebied geworden. De stijgen-
de koopkracht van de schippers had hieraan meegewerkt.

In het noordwesten van het veengebied werd de verzorgingsfunctie wat de
ambachten betreft voornamelijk door het oostelijk deel van het lint,
Sappemeer, vervuld. Aan de westkant van deze gemeente, bij het
Winkelhoeksterdiep, de grens tussen Sappemeer en Hoogezand, hield deze
verzorgingsfunctie niet op. Hoogezand vormde een aanvulling op deze
verzorgingsfunctie. Fysiek vormde het veenkoloniale lint langs het
Winschoterdiep door beide gemeenten immers een eenheid. Iets dergelijks
was ook aan de hand in Veendam en Wildervank. Het Middenverlaat was geen
grens in het veenkoloniale lint langs het Ooster- en Westerdiep. In functioneel
opzicht was de nijverheid te Wildervank deels een aanvulling op de verzor-
gingsfunctie van Veendam. Dat was anders bij Oude Pekela en Winschoten.
De hoofdkernen in deze gemeenten vorm(d)en geen fysieke eenheid. De posi-
tie van de plaatsen ten opzichte van elkaar kan dan ook niet worden uitge-
drukt in termen van aanvulling, maar veeleer in termen van concurrentie.

In 1819 was het bevolkingsdraagvlak in Oude Pekela, met 424 inwoners
meer dan Winschoten, groter dan in de noordelijke buurgemeente. Toch had
Winschoten bij alle hier geselecteerde verzorgende ambachten hogere scores dan
Oude Pekela en ook lagen deze scores vaker boven het provinciale cijfer. In
1856 had Oude Pekela een belangrijk deel van de achterstand ten opzichte van
Winschoten weten in te lopen. In Winschoten was echter de verzorgingsfunctie
ook sterk ontwikkeld. Bovendien was het plaatselijke bevolkingsdraagvlak veel
sterker gegroeid dan in Oude Pekela. Winschoten had in 1856 254 inwoners
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meer dan Oude Pekela en scoorde bij bijna alle ambachten boven het provin-
ciale cijfer en aanmerkelijk hoger dan Oude Pekela. Winschoten kon als plaats
op de grens van veen en klei veel meer profiteren van de gestegen koopkracht
van de bevolking in het Oldambt.175 Daarbij had Winschoten enkele overheids-
instellingen weten binnen te halen, die een koopkrachtige bevolkingsgroep met
zich meebrachten.176 Bovendien had Winschoten een uitgebreide marktfunctie,
waardoor Oude Pekela die niet kon uitbreiden. Desondanks wist Oude Pekela
wel degelijk enige verzorgingsfuncties te ontwikkelen. Deze werden in deze
gemeente ondersteund door de hoogconjunctuur in de scheepvaart, de scheeps-
bouw en aanverwante bedrijfstakken.

Regionale verzorging en verzorgingsrayons
We hebben nu aan de hand van de oververtegenwoordiging van en de varia-
tie aan verzorgende ambachten en de aanwezigheid van instellingen proberen
te schetsen hoe het met het verzorgingskarakter van een aantal kernen gesteld
was rond 1855. Kunnen we op basis daarvan er zonder meer vanuit gaan dat
die centra ook regionale verzorgingscentra werden? En wat waren dan de ray-
ons van deze centra? Vanuit de gedachte dat een oververtegenwoordiging in
regionaal perspectief van een aantal ambachten een bovenlokale verzorgings-
functie opleverde, zouden we kunnen concluderen dat (Hoogezand-)
Sappemeer, Veendam(-Wildervank) en Winschoten een bovenlokale verzor-
gingsfunctie verkregen.177 Het is wel zo dat een weinig voorkomend ambacht
als de uurwerkmakerij of de goudsmederij veel eerder de behoefte dekt van
een groter gebied dan de plaats alleen dan bij een veel meer voorkomend
beroep als de bakker. Immers een oververtegenwoordiging kan ook een aan-
duiding zijn van de plaatselijk toegenomen koopkracht. Zo’n zeldzaam
ambacht is ook de koffiebranderij. Een dergelijk bedrijf kwam niet voor in het
veengebied, maar alleen in het regionale hoofdcentrum Groningen. Deze was
bijzonder typerend voor de verzorgingsfunctie van deze stad, die dus voor
gebrande koffie een distributiefunctie voor de provincie had.

Bij de institutionele kant van de verzorging ligt dat iets duidelijker, omdat
bekend is in welke frequentie een instelling landelijk voorkwam, en welk
werkgebied deze had. Het aantal instellingen dat in aanmerking komt om als
indicator voor een verzorgingsfunctie te fungeren, is in deze periode nog
beperkt. Maar als we die als richtsnoer gebruiken dan komen Veendam en
Winschoten het beste uit de verf als regionaal verzorgingscentrum. Het kan-
tongerecht is geen goede indicator. Zuidbroek had er één, maar op basis daar-
van kan aan Zuidbroek geen regionale verzorgingsfunctie toegedicht worden.
Winschoten en op enige afstand Veendam hadden de meeste scholen en mark-
ten. Daarbij was Winschoten ook nog arrondissementshoofdplaats.

Hoe zat het dan met de verzorgingsrayons? In 20e eeuwse studies worden
de verzorgingsrayons bepaald aan de hand van een combinatie van methoden.
Zo wordt gekeken naar vervoersstromen van en naar het verzorgingscentrum
en de intensiteit daarvan. Ook wordt gekeken naar de plaatsen waar leerlingen
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op de middelbare school in de centrumplaats vandaan kwamen. Of welke
woonplaatsen patiënten in ziekenhuizen hadden.178 Voor de eerste helft van de
19e eeuw ontbreken de gegevens hieromtrent. Voor de reikwijdte van de ver-
zorgingscentra moeten we dus maar veronderstellingen maken op basis van de
aanwezige instellingen en de bereikbaarheid van de kernen in het verkeers-
systeem in deze periode. De combinatie daarvan levert voor Winschoten en
Veendam de beste papieren. Winschoten had de meeste centrale functies op
het institutionele vlak: het stedelijk gymnasium, de arrondissements-
rechtbank, rijkskantoren en de uitgebreide marktfunctie. Veendam had na
Winschoten het grootste aantal markten, een Latijnse school en een regionale
krant. Bovendien was Veendam een knooppunt in het verkeerssysteem van
waterwegen. Hoogezand-Sappemeer had veel minder goede papieren, omdat
de verzorgingsfunctie niet ondersteund werd door markten en instellingen
voor voortgezet onderwijs. Bovendien leek het er niet op dat een secundaire
kern als Kielwindeweer qua verzorging afhankelijker werd van de hoofdkern
langs het Winschoterdiep. Men mag dan ook veronderstellen dat het verzor-
gingsrayon qua omvang zeer bescheiden was. In het geval van Veendam en
Winschoten zullen de rayons groter zijn geweest. In buitendorpen als
Ommelanderwijk en Zuidwending en Borgercompagnie zien we bijvoorbeeld
de verzorgende ambachten achteruitgaan ten gunste van de hoofdkern
Veendam. Ook de in ontwikkeling zijnde Kanaalstreek was voor tal van voor-
zieningen aangewezen op Veendam. Waarschijnlijk is dat ook het geval
geweest met Muntendam. Misschien gold dat ook voor Meeden, maar hier
komen we in de invloedssfeer van Winschoten. Oude Pekela en Winschoten
stonden in concurrentie met elkaar, maar op het instellingen-vlak was Oude
Pekela natuurlijk aangewezen op Winschoten. Aangenomen mag worden dat
dat ook het geval was met de Oldambtster en Westerwoldse dorpen in de
nabijheid van Winschoten.

In het toen bewoonde deel van het veengebied waren dus drie verzorgings-
kernen opgekomen. Elk van die verzorgingskernen ontwikkelde zich in samen-
hang met de specifieke economische ontwikkeling ter plaatse. De scheepsbouw
in Hoogezand-Sappemeer versterkte de verzorgingsfunctie van die plaats, de
scheepvaart en de landbouw in Veendam die van de hoofdkern van deze gemeen-
te en de bloei in de landbouw, de bloei in de scheepsbouw te Oude Pekela en de
aanwezigheid van overheidsinstellingen bevorderden die van Winschoten. De
drie verzorgingscentra hadden dus hun eigen specialisaties, die op hun beurt
voor een deel weer onderling verbonden waren en elkaar bevorderden, toen de
conjunctuur zich vanuit de depressie in opwaartse richting begaf.
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2.8 Analyse: structuur en conjunctuur. Van de (na-)Napoleontische
depressie naar de ‘roaring fifties’

2.8.1 De wisselwerking tussen specialisatie en verzorgingsfunctie

Met de overgang van de depressie aan het begin van de 19e eeuw naar de
hoogconjunctuur in de jaren 1850, deed zich een structurele verandering in
de economie van het veengebied voor. Een basisbedrijfstak als de turfgraverij
werd een marginaal verschijnsel. Steeds meer dalgronden werden door boeren
als landbouwgronden in gebruik genomen, toen in de landbouw betere ver-
diensten te behalen waren. De scheepvaart, die ooit haar ontstaan te danken
had gehad aan de turfgraverij, werd zelf de motor achter de bloei toen zij zich
van turfvaart tot buitenlandse vrachtvaart had ontwikkeld. Deze zeescheep-
vaart had haar uitstralingseffecten naar de scheepsbouw en aanverwante
bedrijfstakken. De nijverheid kreeg een steeds prominentere plaats in de eco-
nomie. De scheepvaart en scheepsbouw waren mogelijk door de uitgebreide
waterinfrastructuur in het veengebied. Ook de landbouw profiteerde hiervan
voor de aanvoer van meststoffen en de afvoer van landbouwproducten. In
deze context ontstonden in samenhang met de landbouw ook de eerste aard-
appelverwerkende industrieën.

De bevordering van de verzorgingsfuncties in de drie centra werd mogelijk
doordat in de loop van de jaren 1820, 1830 en 1840 de conjunctuur vanuit
het dal naar boven kroop om in de jaren 1850 tot grote bloei te komen. Daar-
bij bevorderde het vestigingspatroon van de scheepsbouw en aanverwante
bedrijfstakken die verzorgingscentra rechtstreeks.

De scheepstimmerwerven waren ruimtelijk geconcentreerd in een aantal
nederzettingen langs de hoofddiepen. De werven in Hoogezand-Sappemeer,
Oude Pekela en in iets mindere mate Veendam en Wildervank wisten te pro-
fiteren van de door het hoogtij in de zeevaart gegenereerde regionale vraag
naar nieuwe zeeschepen. Dat gold ook voor aanverwante bedrijfstakken. De
scheepsbouw was in deze periode dus (nog) geen specialisatie met een afzet
naar elders, maar was regionaal gericht. De grondslag voor de bloei lag in de
regio zelf. De zeescheepvaart was de stuwende factor voor de bloeiperiode in
de jaren 1850. Maar de zeescheepvaart was een fenomeen dat gezien zijn
omvang niet voldoende grondslag had in het veengebied. Immers de schepen
kwamen, nadat ze het gebied hadden verlaten nooit meer terug en de ladin-
gen die werden verscheept, kwamen niet uit het veengebied, en gingen daar
niet naar toe.179 In die zin was de zeescheepvaart een tijdelijk verschijnsel en
moet de bloei in de zeescheepvaart en in de bedrijfstakken die daarvan afhan-
kelijk waren, in dat licht worden gezien.

Niettemin zorgde de grote bloei in de zeescheepvaart en de scheepsbouw
in de jaren 1850 voor een draagvlak voor verzorgingscentra. De concentratie
van deze specialisatie, de toegenomen verdiensten van hen die daar werkten,
creëerden regionale verzorgingsfuncties in de drie belangrijkste kernen:
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Hoogezand-Sappemeer, Veendam(-Wildervank) en Winschoten in concurren-
tie met Oude Pekela. Daarnaast speelde de uitbreiding en de bloei in de land-
bouw een rol in de uitbreiding van de verzorgingsfunctie van Veendam en
Winschoten. Veendam vormde in deze periode bovendien het knooppunt in
het verkeerssysteem.

De groei in de fabrieksnijverheid buiten de scheepsbouw ondersteunde dit
patroon slechts ten dele. De ontwikkeling in het ruimtelijk patroon bij de
fabrieken die aan de bouwwereld leverden, en de molens in de voedings- en
genotmiddelenbranche gaven nauwelijks een concentratie te zien op centrale
plaatsen. Ook de fabrieken die voor de bovenregionale markt produceerden,
waren daar maar voor een klein deel geconcentreerd. De eerste voorzichtige
schreden naar een aansluiting op een stedelijk netwerk systeem ondersteun-
den in deze periode het centrale plaatsen systeem in het veengebied nauwe-
lijks. Maar goed, de moderne industrie stond nog in de kinderschoenen. De
kraamkamer van de succesvolle moderne industrie lag in het noordwesten,
aan het Winschoterdiep, maar de impact ervan was ook daar nog gering.

De drijvende krachten achter de ontwikkeling van de centrale plaatsen
waren de landbouw, de zeescheepvaart en in het kielzog daarvan de scheeps-
bouw met aanverwante bedrijfstakken. Deze wisselwerking tussen specialisa-
tie en verzorgingsfunctie vormden de basis voor de ontwikkeling in de ruim-
telijke uitleg van deze plaatsen.

2.8.2 Verstedelijking? Stedelijke functies en morfologie in Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten

Verstedelijking is een proces in functionele en ruimtelijke zin. Tijdens dit pro-
ces kan voor een bepaald moment de verstedelijkingsgraad van gemeenten
gemeten worden. Omdat het juridische onderscheid tussen stedelijke en plat-
telandsgemeenten met de gemeentewet van 1851 verdween en het inwoner-
aantal een weinig bevredigend criterium is, zijn er door het C.B.S. andere cri-
teria opgesteld om verstedelijking te meten. Hiermee heeft het C.B.S. een
typologie van Nederlandse gemeenten voor de jaren 1947, 1956, 1960 en
1971 opgesteld.180 Kooij heeft dit voor de jaren 1899 en 1930 gedaan.181 Het
betreft hier vanzelfsprekend een reconstructie achteraf.

Hoe zat het nu met die verstedelijking rond 1850 als we met behulp van
de C.B.S.-criteria zo’n reconstructie achteraf maken? Een eerste vereiste om
niet meer tot de agrarische plattelandsgemeenten te worden gerekend, is dat
minder dan 20% van de beroepsbevolking werkzaam is in de agrarische sec-
tor. Dit criterium is gekozen om uitdrukking te geven aan de impact die de
stedelijke functies op de beroepsstructuur hadden/hebben. Daarnaast zijn er
aanvullende eisen ten aanzien van de beroepsstructuur geformuleerd. Zo moet
het percentage van de beroepsbevolking dat in de nijverheid werkt, groter dan
35% zijn. Het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in handel
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en verkeer moet tezamen tenminste 20% bedragen. De bedrijfstakken krediet-
en bankwezen, verzekeringswezen en de maatschappelijke diensten moeten
tezamen meer dan 10% van de mannelijke beroepsbevolking vormen.182 Er
moet echter ook gekeken worden naar de ruimtelijke spreiding van de bevol-
king binnen de gemeente. Bij verstedelijking speelt immers ook het idee van
kern-vorming, agglomeratievorming, het op een kluitje zitten van mensen en
functies een rol. Het C.B.S. heeft dan ook criteria ontwikkeld om uitdrukking
te geven van het stedelijk karakter in ruimtelijke zin. Zo moet de bevol-
kingsdichtheid groter zijn dan 300 inwoners per vierkante kilometer.
Bovendien moet de grootste woonkern meer dan 2.000 inwoners hebben en
moet dit inwoneraantal ten minste 70% van de gemeentelijke bevolking
omvatten.183

Aan het eerste criterium voldeed geen van de vier gemeenten.184 Rond
1850 werkte in alle vier gemeenten meer dan 20% van de beroepsbevolking
in de landbouw. Hoogezand en Veendam hadden zelfs percentages die ruim-
schoots boven de 30% lagen. Alleen Winschoten kwam in de buurt. De nij-
verheid kwam in Hoogezand, Sappemeer en Winschoten boven de 35% uit.
Bij handel en verkeer overschreden Sappemeer, Veendam en Winschoten wel
de 20%-grens, maar het criterium van minimaal 10% in de overige diensten
(vrouwenarbeid uitgezonderd, dus zonder huiselijke diensten) was te hoog
gegrepen. Nu was landelijk de dienstensector en daarin vooral de vrije beroe-
pen en de maatschappelijke diensten in 1850 niet zo ontwikkeld als een eeuw
later, zodat dat weinig verbazing wekt.

Aan het bevolkingsdichtheidcriterium voldeed geen van de gemeenten.
Sappemeer kwam met 240 inwoners per vierkante kilometer nog het meest in
de buurt van de 300-drempel.185 Aan het inwonercriterium van 2.000 inwo-
ners in de grootste kern van de gemeente, voldeden alle hoofdkernen van de
vier gemeenten. Maar in het geval van Hoogezand en Veendam betekende dat
inwoneraantal echter een percentage van onder de 70%. In Sappemeer en
Winschoten lag het aandeel van het inwoneraantal van de grootste kern in de
totale bevolking wel boven de 70%.186

Niet één van de meest verstedelijkte gemeenten in het Oost-Groningse
veengebied mocht zich dus volgens de criteria van het C.B.S. verstedelijkt noe-
men. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat de criteria van het C.B.S. opge-
steld zijn in 1958. Het is natuurlijk de vraag of het klakkeloos toepassen van
die criteria op de situatie van 1850 wel geoorloofd is. Vooral de criteria ten aan-
zien van de bevolkingsdichtheid en de grootte van de grootste kern zijn sterk
geënt op de 20e eeuwse situatie. En misschien moeten we in 1850 ook wel ‘soe-
peler’ zijn met de beroepsstructuur-criteria. In de ogen van tijdgenoten werd
bijvoorbeeld Winschoten wel als een ‘stad’ gezien. De gemeente werd in 1816
verheven tot ‘stad van de zesde rang’ en bij de nieuwe regeling van de gemeen-
tebesturen werden aan Winschoten in 1825 stedelijke rechten verleend.187 Ook
in de volkstelling van 1849 wordt gesproken van de ‘stad Winschoten’.188 De
overige drie gemeenten werden door tijdgenoten niet zo behandeld.
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Volgens de C.B.S.-criteria moet de stads-status aan alle drie kernen worden
ontzegd. Maar verstedelijking is een proces. We zagen al dat in samenhang
met de bloei in de landbouw, scheepvaart en scheepsbouw de drie kernen in
zekere mate een verzorgingskarakter kregen. Kreeg die gang naar stedelijkheid
nu ook ruimtelijk gestalte? Is er iets als komvorming, agglomeratie- of cen-
trumvorming waar te nemen in de drie centra? Veendam en Hoogezand-
Sappemeer hadden door een wijze van aanleg een tamelijk langgerekt voor-
komen. In die gevallen gaf een sluis, een brug, een zijstraat of een zijwijk aan-
leiding tot het vormen van een brandpunt. 
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In Hoogezand-Sappemeer was dat in deze periode nog niet het geval. De ruim-
telijk uitleg van deze plaats bestond vooral uit een verdichting van het
bestaande lint langs het Winschoterdiep. Het eerste kadastrale minuutplan
voor de gemeente Hoogezand is in 1827 opgemaakt. Dat van Sappemeer in
1831. Toen al was het lint tamelijk dicht bebouwd van Martenshoek tot het
Oosteinde van Sappemeer. In het westen van het lint was rond de sluis te
Martenshoek de bebouwing het dichtst. Iets verder naar het oosten werd de
bebouwing wat dunner. Hier had aan de noordoever van het diep tot 1804 het
uitgestrekte landgoed ‘Vredenburg’ gestaan dat in 1664 gebouwd was. Dit ter-
rein werd nadien gesplitst. Op de oostzijde werd in 1807 het Doktershuis
gebouwd en aan de westkant het buiten Zomerzorg. In deze omgeving ston-
den ook aan de zuidkant van het Winschoterdiep twee hofsteden: Sorgvliet en
Gerlacius, die we ook al tijdens ons reisje zijn tegengekomen.189 Kennelijk was
in dit deel van het Winschoterdiep ruimte genoeg. Bij de Hervormde kerk
werd het lint weer dichter. In Sappemeer was het lint tamelijk dicht, hoewel
er hier en daar nog ruimte was.

Rond 1850 was het lint verdicht door de woning-, molenbouw en de ves-
tiging van scheepswerven. Toch was er geen behoefte om te bouwen langs de
zijstraten. Rond 1850 was aansluitend op de dichte bebouwing langs het
Winschoterdiep alleen een dicht aaneengesloten bebouwing langs het meest
noordelijke deel van het Kalkwijksterdiep en langs het meest noordelijk deel
van de westkant van het Borgercompagniesterdiep ontstaan. Ongetwijfeld zul-
len de achtererven wel steeds meer gebruikt zijn voor bedrijfsgebouwen en
molens.

Naar mag worden aangenomen was de schaal van de bebouwing klein.
Veel woningen bestonden uit één bouwlaag met kap, zonder een verdieping.
Dat gold ook voor de Hervormde kerk en de pastorie in Hoogezand. Alleen de
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Hervormde kerk van Sappemeer was groter en monumentaler.190 De bebou-
wing was en bleef over het algemeen bijzonder laag. Die kleine schaal gold ook
voor de aardappelmoutwijnfabriek in Sappemeer. Ook dit pand bestond uit
één bouwlaag met kap zonder verdieping. Het enige waarin het pand zich
onderscheidde was de wat langere voorgevel. Boerderijen vormden samen met
de enkele buitens de wat grotere bouwvolumes in het straatbeeld langs het
Winschoterdiep. 

In Hoogezand-Sappemeer konden de economische functies nog prima
terecht binnen de bestaande nederzetting. Het lint werd niet langer, er kwam
nauwelijks extra bebouwing langs zijpaden en -wijken en de bebouwings-
schaal bleef bescheiden. Nieuwe functies kregen ruimte door verdichting van
het lint. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de doopsgezinde kerk en pastorie
te Sappemeer. Deze werden respectievelijk in 1847 en 1838 gebouwd op de
plek van de vroeger hofstede ‘Croonhoven’.191 Het aanzien van Hoogezand-
Sappemeer bleef dat van een langgerekt lint langs een waterweg. Komvorming
vond niet plaats. De hoofdstructuur, het enkelvoudige dubbellint van onge-
veer 4.000 meter lang, had nog voldoende ruimte voor de uitbreiding van de
economische functies en de groei van de bevolking. Nieuwe elementen, die
aansloten op deze hoofdstructuur, bleven vooralsnog achterwege.

In Veendam lag dat wat anders. De hoofdstructuur werd hier bepaald door twee
diepen (Oosterdiep en Westerdiep) die naar het zuiden in een trechtervorm naar
elkaar toe kwamen en halverwege via een landweg (Kerklaan) met elkaar ver-

bonden waren. Het eerste
kadastrale minuutplan werd
in 1818 opgemaakt. We zien
dat het Oosterdiep op dat
moment al het dichtst
bebouwde deel van de plaats
was. Het noordelijk deel van
het Beneden Oosterdiep was
tamelijk dicht bebouwd.
Verder naar het zuiden werd
de bebouwing aan de veldzij-
de wat losser, maar nog weer
verder naar het zuiden, nabij
het Ommelanderdiep weer
dichter. Aansluitend op de
dichte bebouwing aan het
zuidelijkste deel van het
Beneden Oosterdiep, was de
noordoever van het Omme-
landerdiep tamelijk dicht
bebouwd. De wegzijde van
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het gehele Beneden Ooster-diep had een tamelijk gesloten gevelwand. Hierop
sloot de dichte bebouwing van de Kerklaan aan. Het Bocht Oosterdiep en Boven
Oosterdiep hadden eveneens aan beide kanten een tamelijk aaneengesloten
bebouwing. Hier en daar was het lint al zo vol dat aan de veldzijde ook bebou-
wing te zien was langs enkele zijwijken, zoals de Molenwijk bij het
Middenverlaat. Dit Middenverlaat was één van de brandpunten van de kern
Veendam, tezamen met het knooppunt Kerklaan-Oosterdiep-Ommelanderdiep
en het Beneden Verlaat. Voorbij het Middenverlaat gingen de bijna aaneengeslo-
ten gevelwanden langs het Oosterdiep in Wildervank verder.192 Op de bebouwing
van het Oosterdiep bij het Middenverlaat sloot die langs het Boven Dwarsdiep en
het Boven Westerdiep aan. Het Westerdiep had een aanmerkelijk minder dichte
bebouwing dan het Oosterdiep, met alleen bij de drie brandpunten aaneengeslo-
ten gevelwanden. Vooral het noordelijk deel van het Beneden Westerdiep was wat
spaarzamer bebouwd. Hier bevonden zich ook enkele buitens. Bij het Beneden
Verlaat was de bebouwing tamelijk aaneengesloten langs het diep. De parallel
lopende Middenweg naar Muntendam had evenmin gesloten gevelwanden. Het
Beneden Dwarsdiep had alleen wat verspreide bebouwing.

In de eerste helft van de 19e eeuw werd de bevolkingsgroei in de kern
opgevangen door verdichting van het lint. We zien ook uitbreiding van de
bebouwing langs het Westerdiep en het Beneden Dwarsdiep. Belangrijker voor
de morfologische ontwikkeling van Veendam was de aanleg van twee nieuwe
verbindingen tussen het Oosterdiep en het Westerdiep die in de bloeitijd van
de zeescheepvaart, de jaren ’50 van de 19e eeuw, tot stand kwamen. Ten noor-

den van de Kerklaan werd
de Nieuwelaan (Jacob Brug-
gemalaan) aangelegd en ten
zuiden van de Kerklaan de
Kleinelaan (Schoolstraat).193

Vermoedelijk was de aanleg
van deze twee wegen niet
ingegeven om aan de bouw-
druk ruimte te geven, want
het duurde uiteindelijk toch
tamelijk lang voordat deze
straten bebouwd werden.
Wel verrees aan de Nieuwe-
laan in 1863 de kerk van de
Afgescheidenen.

Veendam had door haar
wijze van aanleg vooral rond
de Kerklaan meer aanzetten
tot komvorming dan Hooge-
zand-Sappemeer. Deze aan-
zetten werden versterkt door

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



de aanleg van beide verbindingswegen. De maat waarop dit gebeurde was voor
een kern van ruim 5.000 inwoners in 1860 toch nog tamelijk groot. De afstand
van de hoek Kleinelaan-Oosterdiep tot de hoek Kerklaan-Oosterdiep was bijna
900 meter, en van de Kerklaan tot de hoek Nieuwelaan-Oosterdiep ongeveer 800
meter. Ter vergelijking: de gehele kom van Winschoten van de Engelsetil in het
noordwesten tot het eind van de bebouwing langs de Blijhamsterstraat in het zuid-
oosten bedroeg zo’n 1.150 meter. Niettemin had Veendam rond 1850-1860 toch
meer aanzetten tot komvorming, meer kenmerken van het op een kluitje wonen
dan Hoogezand-Sappemeer. Het knooppunt van het verkeerssysteem in die tijd
(uitmonding van het Ommelanderdiep in het Oosterdiep) was vlakbij de weg naar
de grote Hervormde kerk gesitueerd. Dit knooppunt vormde het belangrijkste ves-
tigingspunt van verzorgende ambachten en detailhandel. Rond 1850 was ongeveer
de helft van de gezinshoofden in de Kerklaan werkzaam als koopman of oefende
een verzorgend ambacht uit als kleermaker, goudsmid, hoedenmaker enz.

Over de schaal van de bebouwing rond 1850-1860 moeten we ons niet een
al te grote voorstelling maken. Het buiten ‘Veenlust’ en de kerk aan de
Kerklaan, die beide vóór 1800 al bestonden, zullen tot de grootste panden
hebben behoord. De bebouwing was over het algemeen laag: één bouwlaag en
een kap. Eenvoudige opstallen met de nokrichting evenwijdig aan de rooilijn
of haaks op de rooilijn al dan niet met krimpen.194 Evenals in Hoogezand-
Sappemeer zul-len de veenkoloniale varianten van de Oldambtster boerderij-
en en de buitens tot de wat grootschaligere bouw-volumes hebben behoord.
De bebouwingsschaal zal nauwelijks verschillend zijn geweest van die uit de

17e en 18e eeuw. Aan het
Beneden Oosterdiep veldzij-
de verrezen in de jaren
1830, 1840 en 1850 kapi-
teinswoningen. Dit waren
woningen met over het alge-
meen een nokrichting haaks
op de rooilijn en één of twee
krimpen. Naarmate de zee-
scheepvaart betere resulta-
ten haalde, gingen de kapi-
teins wat grotere huizen
bouwen. Ook een wat
grootschaliger element in de
bebouwing was de in 1845
gebouwde Rooms-Katho-
lieke kerk aan het Boven
Oosterdiep. Schaalvergro-
ting in de overige woonbe-
bouwing was bijzonder
gering.
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In de jaren 1850 was het proces van komvorming beslist nog niet afgerond.
De aanzetten daartoe werden wel sterker. Als knooppunt in het verkeerssys-
teem gaf het centrum van Veendam hiertoe ook meer aanleiding dan
Hoogezand-Sappemeer, dat zijn langgerekte karakter behield. De aanzet tot de
komvorming was natuurlijk al in belangrijke mate gelegen in de oorspronke-
lijk aanleg van de hoofdstructuur in de 17e eeuw.

Winschoten was in aanleg geen veenkolonie. In de nederzettingsliteratuur
wordt de plaats gekarakteriseerd als een weg- of wolddorp.195 Een dorp met
een zelfde structuur als bijvoorbeeld Bellingwolde, Finsterwolde, Beerta en
Midwolda. Deze dorpen kenmerken zich door een dubbele lintbebouwing
langs een landweg. Deze landweg was de weg van Groningen naar Münster.
Winschoten was al in de Middeleeuwen ontstaan bij de kruising van deze
landweg met het riviertje de Rensel. Vanaf het midden van de 17e eeuw vorm-
de dit gekanaliseerde riviertje een onderdeel van het Winschoterdiep. Heel
belangrijk voor de morfologie van de plaats was de aanleg van een schans om
het dorp aan het eind van de 16e eeuw. Deze omwalling beperkte de
uitbreidingsmogelijkheden van de plaats. In 1724 werd in een plaatsbeschrij-
ving over Winschoten gesproken als een ‘vrijheit die grootheitshalve naar een
stad...gelijkt’.196 Die vesting was weliswaar in de 18e eeuw verdwenen, maar de
invloed van haar aanwezigheid op de stedenbouwkundige structuur was dat

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940

Huizen aan het Bocht Oosterdiep veldzijde te Veendam. Het kleine huisje in het midden
dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw en is kenmerkend voor de bebouwingsschaal uit
die periode. Foto: auteur



de plaats zich onderscheidde van de omringende dorpen door een compacter
voorkomen.

Op het eerste kadastrale minuutplan van de plaats uit 1823 is te zien dat
het noordwestelijk deel van Winschoten uit twee linten bestond. De
Langestraat was aan twee zijden bebouwd. De Buiten- en Binnenvenne alleen
aan de westzijde. Aan de oostzijde van dit water kwamen de achtererven van
de huizen aan de Langestraat uit op het diep. Bij de kerk had zich de sterkste
komvorming voorgedaan. Rond de kerk lag het Kerkhof (thans Marktplein).
Hierlangs liep de Torenstraat, die van het Kerkhof gescheiden werd door
bebouwing, waaronder de toren. Er bestond een klein verbindingsstraatje.
Vanaf het Kerkhof liep de Blijhamsterstraat naar het zuiden en eveneens een
straat (thans Marktstraat) naar het oosten. De Beersterstraat en de
Engelsestraat waren twee zijstraten van de Blijhamsterstraat naar het oosten.
Deze straten verenigden zich in de weg naar Beerta. Deze buurt werd de
Wevershorn genoemd en was al in de Middeleeuwen ontstaan. In het westen
van de kern kwam de Vissersdijk uit op de Torenstraat. De Langestraat, de
Torenstraat, de Blijhamsterstraat, de Vissersdijk en het Kerkhof hadden al
tamelijk aaneengesloten gevelwanden. Langs Binnen- en Buitenvenne was de
bebouwing wat minder gesloten. Ten westen van de kern lag de buurt de
Molenhorn, die op het eerste kadastrale minuutplan nog wat los van de hoofd-
structuur stond.

In de eerste helft van de 19e eeuw zien we verdichtingen ontstaan langs
de bestaande straten, maar ook al toevoegingen aan de stedenbouwkundige
structuur. Zo raakte de Liefkenshoek (later Liefkensstraat), die in een z-
vorm van Vissersdijk naar Torenstraat liep, bebouwd. Ook de Bosstraat (een
straat op de plaats waar de wal had gelopen) kreeg wat bebouwing.
Datzelfde gold ook voor de verbindingspaden tussen de hoofdkern en de
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Molenhorn: Engelsetilstraat en Olieslagersteeg. De komvorming zette zich
dus door. Al in deze periode werden bestaande paden gebruikt om de ste-
denbouwkundige structuur aan te vullen in plaats van bijvoorbeeld verlen-
ging van de hoofdlinten.

Vermoedelijk overheerste in de eerste helft van de 19e eeuw lage bebou-
wing het straatbeeld. Niettemin kwamen er al rond 1850 wat grootschaligere
elementen voor, zoals de arrondissementsrechtbank annex gemeentehuis aan
de Blijhamsterstraat, die omstreeks 1840 gereed kwam. Ook enkele hotels
zoals Wisseman (later Dommering) (hoek Langestraat, Rensel) en het hotel op
de hoek Torenstraat-Rensel behoorden tot de wat grootschaligere elementen in
het stadsbeeld. De notabelen van Winschoten bouwden rond 1850 hun neo-
classicistische herenhuizen langs de hoofdstraten.197

In 1830 werd het kerkhof rond de kerk opgeheven en verplaatst naar de
Hofstraat. In dat jaar werd een terrein in het zuidwesten van de kern geëga-
liseerd ten behoeve van de markt: de Marktkamp. In 1853 werd het plein
rond de kerk geplaveid en omgedoopt in Marktplein. Hoewel nog steeds
kleiner dan de kern van Veendam, had Winschoten rond 1850 toch een
tamelijk stedelijk karakter. Heel typerend daarvoor is dat hier vanaf 1826
een wandelbos ten zuidwesten van de kern werd aangelegd. Het Sterrenbos
was een initiatief van predikant Steringa Kuiper en de aanleg daarvan nam
enkele decennia in beslag.198

De eerste fase van de economische ontwikkeling had door de bloei in de
zeescheepvaart, de scheepsbouw en de landbouw een patroon van drie urba-
niserende kernen opgeleverd. Als we de ontwikkelingen in de beroepsstruc-
tuur en de morfologische ontwikkelingen in samenhang met elkaar beschou-
wen, dan zien we dus verschillen in ontwikkeling tussen die drie centra.
Winschoten bezat rond 1850 de meeste stedelijke kenmerken. Dit gold zowel
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voor de beroepsstructuur als voor de morfologische ontwikkeling. In Veendam
bleef de landbouw erg belangrijk in de beroepsstructuur, hoewel die natuur-
lijk was geconcentreerd in de buitendorpen. Met de specialisatie in de
zeescheepvaart en de bloei in de landbouw werd Veendam een verzor-
gingscentrum. In Veendam waren dan ook de aanzetten tot komvorming te
zien. In Hoogezand-Sappemeer zien we in de beroepsstructuur een gang naar
specialisatie met een concentratie van verzorging in Sappemeer, maar dit gaf
hier geen aanleiding tot komvorming. Hoewel Hoogezand-Sappemeer het
sterkst een industrieel karakter had, had deze fase van economische ontwik-
keling niet een industriekern opgeleverd. Natuurlijk betekende fabrieksnij-
verheid toen nog wat anders dan later in de eeuw. De fabrieksnijverheid van
toen werd gedomineerd door de scheepsbouw en de aanverwante bedrijfstak-
ken. Deze hadden toch in hoge mate een ambachtelijk karakter. In de jaren
1850 begon dat te veranderen. Toen kwam langzamerhand de mechanisatie
in die nijverheid op gang. Zo was in de aardappelmoutwijnstokerij van
Bakker & Scholten te Sappemeer en in die van Hk. ten Horn te Veendam in
1851 reeds een stoommachine aanwezig. In 1855 werd de ijzergieterij van
Ten Oever & Koning uitgerust met een stoomwerktuig. Dat was vanaf 1852
ook het geval met de al genoemde fabriek van W.A. Scholten te Foxhol.
Mechanisatie kwam echter niet alleen bij de moderne industrieën voor. Zo
werd in 1856 binnen de gemeente Hoogezand een stoomwerktuig geplaatst
in de zagerij van C.S. de Boer & I.S. van der Goot. In 1856 richtte scheeps-
bouwer E.H. Meursing een stoomhoutzaagmolen op in zijn scheepstim-
merschuur te Hoogezand. Niet alleen betrof het nieuw opgerichte fabrieken
die werden uitgerust met een stoommachine, maar ook werd windaan-
drijving gecombineerd met, of vervangen door stoomkracht. In de loop van
de jaren 1850 kwamen dergelijke concessieverleningen veelvuldig voor.
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Langzamerhand kreeg de nijverheid in het veengebied een nieuw gezicht.
Meer en meer verloor zij haar ambachtelijke karakter. De tweede fase van
economische ontwikkeling diende zich aan.
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3 Bedrijf en beroep tijdens de
eerste industrialisatiefase
1855 - 1900

3.1 Inleiding

Halverwege de jaren ’50 van de 19e eeuw stonden de scheepsbouw en de aan-
verwante takken van nijverheid op hun hoogtepunt in het kielzog van de bloei
in de zeescheepvaart. Na deze hoogtijdagen kwamen al deze bedrijfstakken in
een minder gunstig tij terecht. In tegenstelling tot de na-Napoleontische
depressie was er dit maal geen sprake van een conjunctureel dal, want de bloei
in deze bedrijfstakken keerde niet meer terug. De bakens moesten worden
verzet. De pioniers in de moderne industrie gaven de nieuwe koers aan. De
eerste fase van de industrialisatie diende zich aan.

De aandacht zal in dit hoofdstuk in de eerste plaats uitgaan naar deze indu-
strie, haar vestigingsplaatsen en de werkgelegenheid die zij bood. Daarnaast is
er natuurlijk ook aandacht voor de ambachtsnijverheid, die nog lange tijd
belangrijk bleef. Door de opkomst van het industrieel grootbedrijf in
Nederland, kregen de ambachten echter steeds meer concurrentie te verduren.
De economische integratie van Nederland, bevorderd door de modernisering
in de infrastructuur, maakte de plaatselijk en regionaal verzorgende ambach-
ten steeds minder levensvatbaar.

3.2 Infrastructuur. Een reis door het veengebied anno 1889

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, vormden in de eerste helft
van de 19e eeuw de waterwegen de belangrijkste verkeersaders. Deze waterin-
frastructuur drong door tot bijna alle plaatsen in het veengebied. Voor de ont-
wikkeling in de waterinfrastructuur waren de doorgravingen van de dammen
te Bareveld in 1873 en die tussen het Stadskanaal en het Pekelder Hoofddiep
in 1877 belangrijke momenten. De waterinfrastructuur werd een waterwe-
gennetwerk. Inmiddels had toen ook een nieuwe vorm van vervoer zich
aangediend: de trein. Vijftig jaar na onze reis per schip vertrekken we dan ook
met de trein vanuit de stad Groningen.
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Een reis over rails anno 1889
Ten zuiden van het Verbindingskanaal in de stad Groningen ligt het station,
waar we per trein vertrekken. Via de in 1868 aangelegde spoorlijn rijdt de
trein naar het zuidoosten. We passeren na enige tijd de spoorbrug over de
Hunze of Oostermoerse vaart en rijden de gemeente Hoogezand binnen. Een
eerste stopplaats is er ter hoogte van Westerbroek. Daar zien we bij het
Foxholstermeer de aardappelstroopfabriek ‘Eureka’ en de aardappel-
meelfabriek ‘Tonden’, beide van W.A. Scholten. Verder kunnen we de hout-
zaagmolen van Foxhol zien. Vlak daarna komen we bij de halte Kropswolde.
Na deze halte kunnen we aan onze linkerkant de dichte bebouwing van
Martenshoek en Hoogezand langs het Winschoterdiep zien met scheepswer-
ven en de strokartonfabriek van Hooites Beukema aan de Kalkwijk. Nadat we
de spoorbrug over het Kalkwijksterdiep zijn gepasseerd, staat er wat bebou-
wing langs de spoorlijn. We zijn dan ook vlakbij het hoofdstation van Hooge-
zand aangekomen, dat even ten zuiden van de hoofdkern langs het
Winschoterdiep staat.

Vanaf het hoofdstation van Hoogezand vervolgen we onze rit over de
spoorlijn in oostelijke richting. De gemeentegrens wordt gepasseerd, even
nadat we het station van Hoogezand hebben verlaten. Omdat er vlak langs de
spoorlijn aanvankelijk nauwelijks bebouwing is, kunnen we het bebouwings-
lint van de Zuiderstraat langs het Winschoterdiep goed zien. Nadat we de brug
over het diepje van de Kleinemeersterstraat zijn gepasseerd, verschijnt aan
onze linkerhand de bebouwing van de Middenweg die vlak langs het spoor
loopt. De bebouwing is echter laag en de spoordijk dusdanig hoog, dat die
bebouwing nauwelijks ons uitzicht belemmert. We blijven de bebouwing
langs het Winschoterdiep zien. Zo zien we onder andere de in 1872-1873
gebouwde Rooms-Katholieke kerk aan de Zuiderstraat. Deze was in de plaats
gekomen van de kerk te Kleinemeer. Ook kunnen we boven de bebouwing het
torentje zien van de Rijks HBS aan de Noorderstraat, die daar in 1868 werd
gebouwd. Ook het koepeltje op de Hervormde kerk kunnen we zo net zien.
Binnen het lint langs de Zuiderstraat komen nog enige scheepswerven voor.
Als we de andere kant op kijken zien we dat ook Kleinemeer nog twee
scheepswerven heeft. In de gemeente Sappemeer is er ter hoogte van de brug
over het Borgercompagniesterdiep de halte Borgercompagniesterweg, die, net
als het station Hoogezand, even ten zuiden van de hoofdkern langs het
Winschoterdiep ligt.

Even nadat we de halte te Sappemeer hebben verlaten zien we aan onze
rechterhand de veenborg ‘Welgelegen’: één van de oudste gebouwen alhier.
Aan onze linkerkant hebben we zicht op de houtzagerij van E. Maathuis langs
het Borgercompagniesterdiep en de gebouwen van de gist- en spiritusfabriek
‘Sappemeer’. Verder staat daar in het bebouwingslint langs de Zuiderstraat één
van de grootste bedrijven langs het Winschoterdiep: de strokartonfabriek van
Scholten. Daarna overschrijden we de gemeentegrens ter hoogte van
Oosteinde. We rijden nu de gemeente Zuidbroek binnen. Al snel nadat we de
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gemeentegrens over zijn gekomen, zien we langs het Winschoterdiep de
aardappelmeelfabriek ‘Motké’ van W.A. Scholten, de tweede aardappel-
meelfabriek van Scholten in het veengebied. Nadat we de spoorbrug over het
Muntendammerdiep zijn gepasseerd, komen we bij het station van Zuidbroek
aan. Hier stappen we uit de trein.

Om per rail het hart van het veengebied te bereiken, nemen we de tram.
Snel gaat dat trouwens niet, want de tram wordt getrokken door een paard. De
Eerste Groninger Tramway Maatschappij exploiteert deze paardentram sinds
1880. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze eerste tramlijn in
Groningen met een stoomtram te exploiteren, maar door het verzet van enke-
le gemeentebesturen is dat niet gebeurd.1 De tram rijdt vanaf Zuidbroek langs
de oostkant van het Muntendammerdiep. Hier is goed te zien dat het water-
peil van het diep aanmerkelijk hoger ligt dan het maaiveld in de Tussenklap-
penpolder. Aan weerskanten van het Muntendammerdiep staan boerderijen
en arbeiderswoningen. Ook staan er enkele woningen waar brugwachters
wonen om de vele klapbruggen te bedienen.2 Vlak voor de ‘Scheve Klap’, zien
we aan onze linkerhand een (dak)pannenfabriek en een kalkbranderij. Ook
staat hier korenmolen ‘de Munthe’. Het diep maakt hier een bocht naar links,
maar de weg gaat min of meer rechtdoor en via de Scheve Klap gaan we het
diep over. De tram leidt ons door de dorpskern van Muntendam. Hier is de
bebouwing tamelijk aaneengesloten met woonhuizen, winkeltjes en kleine
bedrijfjes, zoals de stel- en wagenmakerij die daar sinds 1848 aan het Loeg
gevestigd is. We komen bij een T-splitsing. De weg gaat rechtdoor, maar het
tramspoor volgt de hoofdroute naar links. We zien vervolgens aan onze lin-
kerhand de in 1844 gebouwde Hervormde kerk van Muntendam. De tram
rijdt verder rechtdoor. Op een gegeven moment komt er een weg naar rechts:
de Middenweg, die naar Veendam leidt. De tram gaat echter rechtdoor via de
Bredeweg en rijdt vervolgens over de brug over het Westerdiep verder in oos-
telijke richting. Na het Westerdiep houdt de bebouwing op. We zien dat aan
onze linkerhand het diep, dat hier ter plaatse Meedemerdiep heet, de landweg
nadert. Er is hier wat verspreide bebouwing. Dit gehucht wordt Duurkenakker
genoemd. Het ligt voor een deel ook in de gemeente Meeden, want we zijn
hier niet ver van de gemeentegrens. Daar waar het diep direct langs de
Bredeweg komt te lopen, is een tol. Verderop zien we de aardappelmeelfabriek
‘Hibernia’ liggen die daar in 1858 is gesticht aan het eind van het
Meedemerdiep. Verderop ligt Meeden. Zover rijdt de tram echter niet.

Het tramspoor buigt bij het tolhuis rechts af. We rijden nu over het
gedempte deel van het Oosterdiep dat hier van 1647 tot even na 1671 heeft
gelopen. Na een poosje passeren we de gemeentegrens met Veendam en even
daarna loopt aan onze linkerhand het Oosterdiep. Dit deel van Veendam heet
Egypteneinde.3 Hier staan voornamelijk boerderijen en arbeiderswoningen.
De tram rijdt verder in zuidelijke richting. Dan komen we bij een brug. Hier
komt het Beneden Dwarsdiep uit in het Oosterdiep. Aan onze linkerhand zien
we bij dit punt weer een aardappelmeelfabriek nl. die van H. Wolda, die daar

97
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS

DE EERSTE INDUSTRIALISATIEFASE  1855-1900



98

in 1867 is gesticht en twee jaar geleden nog is vergroot. Ooit heeft hier een
scheepswerf gelegen.

We gaan over de brug over het Beneden Dwarsdiep en rijden dan over de
wegzijde van het Oosterdiep. De tram leidt ons langs de dichte lintbebouwing
aan het Beneden Oosterdiep. Na enige tijd zien we aan onze linkerhand, aan
de overkant van het diep, een houtzagerij en een scheepswerf. Deze behoren
toe aan de firma A. van Linge Ezn. Tegen dit complex aan staat de in 1868
opgerichte aardappelmeelfabriek van E. van Linge. Nadat we dit industriële
complex zijn gepasseerd, zien we aan onze rechterhand de Nieuwelaan uitko-
men op de weg langs het Oosterdiep. Vervolgens zien we aan onze linkerhand
de aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten te Veendam, die daar al vanaf
1866 staat. Verderop zien we aan onze linkerhand weer een scheepswerf, nl.
die van J. ten Horn. Aan de andere kant van het diep, dus aan de kant waar
de tram rijdt, staat de machinefabriek van dezelfde eigenaar. Een eindje ver-
der staat aan dezelfde kant sociëteit ‘Veenlust’. Het houten gebouw van de
sociëteit had als Duits paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam in
1883 gefungeerd. In dat jaar is het oude landhuis, dat eerst op die plek stond,
door de erfgenamen van mevrouw Engelkens voor afbraak verkocht. Het
paviljoen is toen van Amsterdam naar Veendam verscheept en weer opge-
bouwd om dienst te doen als toneel- en congreszaal.4 Tegenover ‘Veenlust’
begint het Ommelanderdiep. Wat we vanaf deze plek niet kunnen zien, zijn
de drie aardappelmeelfabrieken die zich in Ommelanderwijk en Zuidwending
bevinden en de twee steenfabrieken aan de Molenstreek.

In het centrum van Veendam komt de Kerklaan uit op het Oosterdiep. De
Kerklaan is nog meer een winkelstraat geworden dan vijftig jaar geleden. Sinds
1878 heeft Veendam een gemeentehuis aan de Kerklaan en wordt er niet meer
vergaderd in hotel ‘de Leeuw’ aan het Bocht Oosterdiep. Het tramspoor blijft
het Oosterdiep volgen naar het zuiden. We zien dat langs het Bocht
Oosterdiep hier en daar grotere woonhuizen staan. De fabrikanten kunnen
zich wat luxere onderkomens veroorloven.

Als we met de tram doorrijden, zien we aan onze linkerhand de scheeps-
werf en de houtzagerij van de firma K. en J. Wilkens. Hier staat al sinds 1838
de windhoutzaagmolen van deze firma. In 1857 is daar een scheepswerf bij-
gekomen en sinds 1873 wordt zowel stoom- als windkracht gebruikt voor het
zagen van hout. De windmolen heeft echter zijn langste tijd gekend.5 Verderop
aan het Boven Oosterdiep veldzijde bij de Willemstraat staat de
aardappelmeelfabriek van de firma Duintjer, Wilkens en Meihuizen (DWM),
die in 1871 is gesticht. Aan het Boven Westerdiep heeft de firma nog een
aardappelmeelfabriek in exploitatie. Deze is in 1878 opgericht door Kaiser,
van Linge en Co., maar is in 1884, na een brand, overgenomen door DWM.
In de gemeente Veendam staan maar liefst negen aardappelmeelfabrieken,
waarvan we er vier tijdens onze reis hebben kunnen zien.

De tram passeert de brug over het Boven Dwarsdiep en we zijn nu bij het
Middenverlaat, de grens tussen Veendam en Wildervank. Na de sluis gaat de
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tram over de brug over het diepje langs de Nullaan en vervolgt het traject
langs het Oosterdiep door Wildervank. Aan de veldzijde van het Oosterdiep
zien we de houtzaagmolen van J.M. Meihuizen en Zn. Even verderop ligt aan
dezelfde kant de scheepswerf van de familie Meihuizen en nog iets verder naar
het zuiden ligt aan dezelfde kant de scheepswerf van Schuitema. Daarna zien
we de eerste van de drie aardappelmeelfabrieken die de gemeente Wildervank
rijk is. Dit is de aardappelmeelfabriek van Veenhoven, Schuringa en Co. die
daar in 1873 is gesticht. Ten zuiden van deze fabriek ligt de steen- en pan-
nenbakkerij van T.J. Schuringa.

Aan de wegzijde is de bebouwing van Wildervank bijna aaneengesloten.
Aan deze kant staat ook het gemeentehuis dat in aanbouw is. Even verderop
staat op een grote kavel, die van het Oosterdiep naar het Westerdiep loopt, de
Hervormde kerk van Wildervank. Rondom de kerk is een begraafplaats. Als
we met de tram doorrijden dan komen aan de veldzijde nog de houtzaagmo-
len en de scheepswerf van G.H. Stientjes tegen. De bebouwing is hier wel wat
dichter dan vijftig jaar geleden, maar het beeld langs het diep wordt hier meer
bepaald door boerderijen en arbeiderswoningen. Dan komt de tram langs het
Batjesverlaat en zijn we in het zuidelijke uiteinde van Wildervank aanbeland.
In het eerste jaar dat de tram reed, was dit het eindpunt, maar nu kunnen we
wel verder.

Hier loopt, vanaf het Oosterdiep, het Stadskanaal naar het zuidoosten.
Naar het zuiden loopt het Oosterdiep nog een eindje door als verbinding met
het Grevelinckkanaal. Hier staat de aardappelmeelfabriek van N.V. de
Leeuwarder aardappelmeel- en stroopfabriek, die in 1869 door Everts, Hora
Adema en Co. is opgericht. Dit knooppunt van waterwegen en landwegen
wordt Bareveld genoemd.6

Het Stadskanaal lijkt eindeloos lang. Het is hier echter niet meer zo onher-
bergzaam als vijftig jaar geleden. Al snel nadat we Bareveld hebben verlaten,
hebben we wat bebouwing aan onze linkerhand. Deze is niet bepaald aaneen-
gesloten: nu eens wat woonbebouwing, dan weer alleen open veld. We zien
dat rechts de Eerste Gietermond uitkomt in het Stadskanaal en wat verderop
de Tweede Gietermond. Aan onze linkerhand zien we het particuliere kerkhof
van de familie Uniken, dat daar omstreeks 1850 is aangelegd. Na ongeveer
drie kilometer komt er ook aan de andere zijde van het kanaal wat bebouwing.
Ongeveer anderhalve kilometer verder komen we dan in het eigenlijke dorp,
als we de brug over de verbinding tussen het Boerendiep en het hoofdkanaal
gepasseerd zijn. Daar zien we ook wat bedrijvigheid. Bij de Bonnermond, die
aan de overzijde in het Stadskanaal uitkomt, staat de aardappelmeelfabriek
van W.A. Scholten, die daar in 1866 is opgericht. Deze fabriek is gevestigd in
de gebouwen van de vroegere aardappelmoutwijnfabriek van Smit en
Bosscher. Verder liggen hier in de buurt twee scheepswerven. Bij de tweede
scheepswerf komt het Pekelder Hoofddiep uit in het Stadskanaal. We zijn hier
nog steeds in de gemeente Wildervank. In dit deel van de nederzetting
Stadskanaal is de turfgraverij zo goed als verdwenen. Ter hoogte van
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Gasselternijveenschemond bevindt zich de steen- en pannenfabriek van J.
Berg. In het zuidoostelijke deel van de plaats, dat in de gemeente Onstwedde
ligt, is de turfgraverij nog volop aan de gang. Het kanaal is inmiddels doorge-
graven tot de Duitse grens. In dit deel van Stadskanaal is nog niet zoveel indu-
strie. Bij de Drouwenermond bevindt zich de houtzagerij van Landweer en
Somer. Verder ligt er bij de Buinermond nog een scheepswerf en ook langs het
hoofdkanaal tussen de eerste en tweede afdraai bevindt zich er één. Verder
heeft Nieuw Buinen (gem. Borger, Dr.) twee glasfabrieken. Daarmee hebben
we de industriële bedrijvigheid langs dit deel van het Stadskanaal wel gehad.
De Buinermond vormt het eindpunt van de tramlijn. Er zijn wel al plannen
om die door te trekken naar Ter Apel, maar zover is het nog niet. We gaan
weer terug naar de Pekelderweg.

In tegenstelling tot vijftig jaar geleden heeft Stadskanaal nu een prima ver-
binding met Pekela. Behalve dat je nu met een schip vanuit Stadskanaal direct
naar Pekela kunt varen, rijdt er ook een tram. Dit is de stoomtram van de
maatschappij ‘Oldambt-Pekela’, die sinds 1884 een verbinding onderhoudt
van Stadskanaal via Nieuwe en Oude Pekela naar Winschoten en verder naar
Finsterwolde. Het is de enige stoomtramlijn in de provincie Groningen. De
remise van de stoomtram bevindt zich bij het punt waar het Pekelder
Hoofddiep uitkomt in het Stadskanaal. Hier stappen we op de tram. Op naar
Pekela en Winschoten...

Als we de brug over het Boerendiep zijn gepasseerd, rijdt de tram langs de
westzijde van het Pekelder Hoofddiep. Na het Boerendiep zien we geen
bebouwing meer, want de tram rijdt in de lengterichting van de opstrekkende
boerenplaatsen vanuit het Boerendiep. Na enige tijd rijden komen we bij een
sluis. Op deze plek bevindt zich ook een tol. Nog een klein eindje rijden en
dan komen we bij de gemeentegrens tussen Wildervank en Nieuwe Pekela.
Hier begint de bebouwing. We zijn in het deel van de gemeente Nieuwe
Pekela, waar het veen in de eerste helft van de eeuw is afgegraven. Het gebied
is dus nog maar tamelijk recent bebouwd. Het wordt Boven Pekela genoemd
en bestaat uit enkele gehuchten: Noorderkolonie, Zuiderkolonie, Nieuwe
Zuideraanleg en Hoetmansmeer. Evenwijdig aan het hoofddiep loopt een
tweede diep. Zowel langs het hoofddiep als in de andere gehuchten bestaat de
bebouwing bijna uitsluitend uit boerderijen en arbeiderswoningen.

Verderop verenigen de twee parallel lopende diepen zich. Na dit punt
maken het diep, de weg en dus ook de tram een flauwe bocht naar links. Vanaf
hier wordt de nederzetting Nieuwe Pekela genoemd. Opvallend is hoezeer de
kavels en de boerderijen aan de overkant onder een scherpe hoek aan het
hoofddiep staan. Aan de kant waar de tram rijdt, is dat niet het geval. De
bebouwing is aan weerskanten tamelijk ‘los’ en bestaat voornamelijk uit boer-
derijen en arbeiderswoningen. We komen langs een verlaat. Naarmate we ver-
der naar het noorden rijden, komt de bebouwing aan onze linkerhand wat
dichter aaneen te staan. Nog verder naar het noorden is dat ook het geval met
de bebouwing aan onze rechterhand. Dan maken het diep en de weg een
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flauwe bocht naar rechts. Vlak na deze bocht zien we aan de linkerkant de
neo-gotische Rooms-Katholieke St.Bonifatius kerk. Deze staat daar vanaf
1862. Even verderop zien we een houtzagerij. Hier komt het Ommelander-
diep uit in het Pekelder Hoofddiep. De bebouwing in deze buurt staat aan
weerszijden van het diep dicht aaneen. Bovendien domineren de boerderijen
en arbeiderswoningen niet zo. Er staan echter ook geen fabrieken.

De tram rijdt verder in noordoostelijke richting. We rijden weer langs een
schutsluis. Hier staat aan de linkerkant de Hervormde kerk uit 1704. Als we
verder doorrijden zien we een scheepswerf. Vervolgens komen we weer langs
een schutsluis en daarna passeren we de gemeentegrens met Oude Pekela.
Direct over de gemeentegrens zien we eerst een scheepswerf. Dit is de scheeps-
werf van B. Drenth. Op hetzelfde terrein staat sinds een jaar ook de aardap-
pelmeelfabriek van de gebroeders Drenth.

We rijden verder met de tram in noordelijke richting en komen langs drie
scheepswerven en de steenfabriek van H. Strating. Dan zien we aan onze rech-
terhand de strokartonfabriek ‘Albion’, die een jaar geleden is opgericht. Vanaf
dit punt worden diep, weg en trambaan wat bochtiger. Even verderop staat
aan de oostkant van het diep de strokartonfabriek ‘Erica’, die dit jaar haar deu-
ren heeft geopend. De bebouwing vormt hier een tamelijk dicht lint. Achter
de bebouwing aan de westkant staat een enkele korenmolen. Op een gegeven
moment zien we een zijstraat naar links, waaraan wat arbeiderswoningen
staan. Even daarna gaan er een diep en een weg naar rechts. Hier staat aan de
oostkant van het hoofddiep de Hervormde kerk uit de 17e eeuw. We zijn nu
in het centrum van het dorp, waar we nog een aantal scheepswerven zien. Als
de tram verder naar het noordoosten rijdt, zien we behalve enkele scheeps-
werven aan onze linkerhand, een houtzagerij die bij één van de scheepswer-
ven hoort, en aan de andere kant van het hoofddiep strokartonfabriek ‘Union’,
die in 1883 is opgericht.

Aan onze linkerhand is de bebouwing inmiddels beduidend minder dicht
geworden. De stoomtram maakt een bocht naar links, verlaat de weg langs het
diep en gaat nu in noordelijke richting. Rechts zien we de oudste strokarton-
fabriek van Oude Pekela ‘de Aastroom’. Deze fabriek is in 1875 aan het diep
gesticht, helemaal in het noordoostelijk deel van het dorp waar toen nauwe-
lijks bebouwing bestond. Veel bebouwing is hier trouwens nog steeds niet
langs het hoofddiep. Wel ligt er nog een scheepswerf. Vanuit de tram kijken
we tegen de zij- en achterkant van ‘de Aastroom’ aan. Vrij snel daarna gaan we
de gemeentegrens met Winschoten over.

We komen over de Zuiderveense wijk en rijden nu door het gehucht
Zuiderveen, waar boerderijen en arbeiderswoningen de weg flankeren. Op een
gegeven moment maakt de tram een flauwe bocht naar rechts en gaat via de
Garst naar de spoorwegovergang. Bij het station van Winschoten stappen we
uit de tram. Langs het station loopt de Stationsweg parallel aan het spoor. De
Stationsstraat, die uitkomt op de Stationsweg, is de verbinding met de stede-
lijke kern. Dicht bij het station staat een zuivelfabriek. Verder heeft de plaats
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een grote drukkerij en twee steen- en pannenfabrieken, die we vanaf het sta-
tion trouwens niet kunnen zien. Dat is evenmin het geval met de oliemolen.
Maar we willen snel terug en stappen in de trein, die ons via Scheemda (klei-
gemeente), Zuidbroek, Sappemeer en Hoogezand weer naar het hoofdstation
van Groningen brengt.

De spoorlijn Groningen-Nieuweschans, waarlangs we weer naar de stad
spoorden, werd in het kader van de spoorwegwet van 1860 door de staat aan-
gelegd en in 1868 geopend. Zij werd geëxploiteerd door de Maatschappij tot
exploitatie van Staatsspoorwegen.7 Deze spoorlijn ging door het noorden van
het veengebied. Net zoals het Winschoterdiep de oost-west lopende hoofd-
ontsluitingsas van dit gebied per schip was, was de spoorlijn Groningen-
Nieuweschans dat voor het railvervoer. In aansluiting daarop werden tramlij-
nen aangelegd. In 1880 kwam de eerste tramlijn van de provincie Groningen
tot de stand. Dit was de paardentram van de Eerste Groninger Tramway-
Maatschappij (EGTM), waarmee we van Zuidbroek naar Stadskanaal zijn
gereisd. Deze tramlijn werd in 1895 verlengd naar Ter Apel.8 In 1884 werd de
stoomtramlijn Finsterwolde-Winschoten-Oude Pekela-Nieuwe Pekela-
Stadskanaal van de Stoomtramwegmaatschappij Oldambt-Pekela in gebruik
genomen en in 1894 nam de EGTM de tramlijn Veendam-Nieuwe Pekela in
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exploitatie, een paardentramlijn die van Veendam via de Molenstreek, het
Noorderkwartier en Zuidwending naar het noorden van Nieuwe Pekela liep.
In 1900 kreeg Winschoten nog een tramlijnverbinding, met Bellingwolde die
door de trammaatschappij ‘Winschoten-Bellingwolde’ werd geëxploiteerd.9

Aan het eind van de 19e eeuw bestond er zo een spoor- en tramwegennet,
dat alle belangrijke plaatsen in het veengebied met elkaar verbond. Veendam,
Zuidbroek en vooral Winschoten vormden belangrijke knooppunten in dit
net. Veendam was dit ook in het waterwegennet.

Behalve spoor-, tram- en waterwegen werden in de 19e eeuw verharde
wegen aangelegd. Tijdens onze vaartocht in 1839 waren er in het veengebied
nog niet zoveel, maar langs enkele belangrijke trekvaarten bevonden zich toen
wel bepuinde trekwegen. Rond 1850 begon de ‘boomperiode’ in de aanleg van
verharde wegen in de provincie Groningen. Zo werd de Kielsterzwarteweg
(Kerkstraat/Kielsterachterweg) in deze periode voor een deel verhard. De ver-
harde weg boog naar het zuidwesten af, kruiste Kielwindeweer en ging in de
richting van Zuidlaren.10 De wegen langs de hoofddiepen werden verhard:
langs het Winschoterdiep, Kieldiep, Muntendammerdiep, Meedemerdiep,
Oosterdiep, het Stadskanaal en het Pekelder Hoofddiep. Verder kwam er ook
een verharde weg tussen Veendam en Pekela tot stand langs het Ommelan-
derdiep, Noorderkwartier, Zuidwendiger Hoofddiep, alsmede de verbindings-
weg tussen Pekela en Zuidwending. Ook kreeg Veendam een dwarsverbinding
naar het westen, via Borgercompagnie naar Hoogezand en Kielwindeweer. De
weg ‘de Langeleegte’ werd verhard en in aansluiting daarop werd ook het nog
niet verharde deel van de Kielsterzwarteweg aangepakt. Toch werd het net van
verharde wegen aanmerkelijk minder fijnmazig dan elders in de provincie. In
dit dus tamelijk wijdmazige net vormde Veendam een belangrijk knooppunt.
Op de grens van klei en veen, met Westerwolde in de nabijheid, werd Win-
schoten het middelpunt van het landwegennetwerk in Oost-Groningen.11

Hoewel het landwegen- en vooral het railnetwerk nog niet compleet was,
is het wel duidelijk dat vijftig jaar na onze eerste reis, de waterwegen niet meer
de enige goede verbindingen waren. Ook de aanleg van het in 1876 geopen-
de Eemskanaal, dat van Groningen naar Delfzijl liep vlak ten noorden van het
veengebied bracht daarin geen verandering. Een minstens zo belangrijk ver-
schil met vijftig jaar daarvoor vormde het grote aantal fabrieken dat we onder-
weg tegenkwamen. De veranderingen in de economie waar dit mee samenhing
worden in dit hoofdstuk systematisch uiteengezet, waarbij wederom de
wisselwerking tussen deze fase van economische ontwikkeling en de verwer-
ving of versterking van verzorgingsfuncties van de plaatsen wordt geanaly-
seerd. Hierbij leunen we deels op preciezere bronnen dan in het vorige hoofd-
stuk: de gemeenteverslagen.
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3.3 Bedrijf en beroep tijdens de eerste fase van de industrialisatie:
bronnen

Volgens de gemeentewet van 1851 waren de gemeenten verplicht een ‘verslag
van den toestand’ in de gemeente op te stellen. In deze gemeenteverslagen
komt het economisch leven uitgebreid aan bod. Zo werden vanaf 1854 lijsten
van ambachten en fabrieken bijgehouden en in de periode 1854-1865 werd
elk jaar een staat van fabrieken en ambachten gemaakt. Met ingang van 1866
gebeurde dat slechts om de vijf jaar. Vervelender is echter dat met ingang van
1866 het aantal knechten bij de ambachten niet in alle gemeenten meer werd
bijgehouden. Na 1880 werden in de gemeenteverslagen van Veendam zelfs
helemaal geen ambachten meer vermeld. De gemeenteverslagen als historische
bron zijn door verschillende auteurs bekritiseerd. Paping merkt op dat bij de
opgaven van fabrieken en ambachten zeldzame ambachten nogal eens verge-
ten werden. Bovendien hadden de ambtenaren nogal eens de neiging de opga-
ven van het vorige jaar klakkeloos over te nemen.12 Niettemin geven de
gemeenteverslagen het beste overzicht van de fabrieksnijverheid in de tweede
helft van de 19e eeuw dat er is.

Voor de reconstructies van de beroepsstructuren van 1849 en 1869 zijn de
structuuranalyses gebruikt. Voor de presentaties van de beroepsstructuur in
1889 vormen de gemeentelijke beroepstellingen van 1889 de basis. Deze zijn
aangepast aan de hand van de structuuranalyses van 1890. De gemeentelijke
beroepstellingen van 1899 vormen de basis van de presentaties van 1900. Via
enkele aannames en interpolaties aan de hand van de structuuranalyses van
1890 en 1910 zijn ook deze beroepstellingen vergelijkbaar gemaakt.13 Evenals
voor de eerste helft van de 19e eeuw is ook voor deze periode de beroeps-
structuur van de gezinshoofden per nederzetting in bijlage B opgenomen.

Naarmate de Nederlandse economie in de loop van de 19e eeuw verder
geïntegreerd raakte, wordt het ook zinvol om de gemeentelijke beroepsstruc-
tuur in het landelijk perspectief te plaatsen. Dit wordt gedaan aan de hand van
concentratiegetallen. Een concentratiegetal is een maatstaf voor specialisatie
en wordt berekend met de volgende formule:14

de in een gemeente aanwezige proportie van
de landelijke beroepsbevolking per sector

concentratiegetal  =  z 100
de in een gemeente aanwezige proportie van
de landelijke bevolking

Wanneer een concentratiegetal 100 is, is er geen onderscheid met het lande-
lijke percentage in de betreffende bedrijfstak. Wanneer het concentratiegetal
kleiner is dan 100, dan werken er relatief minder mensen in de betreffende
bedrijfstak dan landelijk het geval is. Als het concentratiegetal groter is dan
100, dan werken er relatief meer mensen in de bedrijfstak dan in Nederland
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als geheel, en is er dus sprake van specialisatie. Deze concentratiegetallen zijn
berekend voor de jaren 1890 en 1900.

3.4 De ontwikkelingen in de landbouw, de scheepvaart en de turf-
graverij

Evenals voor de eerste helft van de 19e eeuw is gebeurd, worden hier eerst de
globale ontwikkelingen van de drie bedrijfstakken die als basisbedrijfstakken
zijn gekarakteriseerd beschreven: de landbouw, de scheepvaart en de turfgra-
verij. Deze ondergingen in de tweede helft van de 19e eeuw een transformatie.
De turfgraverij kwam nog uitsluitend voor in het zuidoosten en schoof meer
en meer over de provinciegrens. De zeescheepvaart lukte het niet de moder-
nisering mee te maken en ging ten onder. De landbouw specialiseerde zich
meer en meer in relatie met de ontwikkeling van de industrie.

De landbouw
In de jaren 1850 begon in de landbouw in de provincie Groningen een perio-
de van voorspoed, die voortduurde tot het eind van de jaren ’70 van de 19e

eeuw. Door tijdgenoten werd deze periode ook wel aangeduid als de
‘Champagnejaren’. Ongetwijfeld zal in de literatuur de welvaart van de boeren
hier en daar wat overdreven zijn, dat laat onverlet dat het ze voor de wind
ging. Wel is het zo dat het beeld van de Groninger herenboer vooral werd
geschetst op basis van een klein aantal grote boeren.15 In het veengebied ging
het de boeren ook wel beter.

De systematische afgraving van de venen met behulp van hoofdkanalen, zij-
wijken en ruggeraaien of zwetsloten had ervoor gezorgd dat de veenplaatsen, na
afgraving boerenplaatsen, groot genoeg waren voor welvarende boerenbedrijven.
Keuterboeren zoals die bijvoorbeeld in de veengebieden van Oost-Friesland of op
de dalgronden van het Drentse Hoogeveen voorkwamen, ontbraken nagenoeg in
het Oost-Groningse veengebied.16 In de tweede helft van de 19e eeuw kwam het
toemaken van dalgronden tot landbouwgrond nog volop voor. Dit was niet alleen
het geval in de jongere veenkoloniën, maar ook in de oudere. In Veendam bleven
immers veenplaatsen soms gedurende jaren ongebruikt liggen voordat zij werden
toegemaakt, een praktijk die pas aan het begin van de 20e eeuw verdween na de
introductie van de kunstmest.17 Het toemaken van de dalgronden hield in dat de
zandondergrond gemengd werd met het bonkveen, dat van de veenplaats was
afgeschept voordat de vervening begon. Nadien bleef bemesting met stadsdrek en
stalmest noodzakelijk. Die stadsdrek kwam uit de steden in Noord-Nederland en
elders en werd per schip aangevoerd.18 Hierin bewees de uitgebreide waterinfra-
structuur zijn diensten. Het Provinciaal Verslag over 1860 meldt dat in de
gemeente Winschoten toen nog vele dalgronden te ontginnen waren, maar dat de
aanvoer van mest kostbaar was omdat er geen zijwijken waren.19 De ontginnin-
gen gingen gedurende de 19e en 20e eeuw door en hierdoor nam het land-
bouwareaal in het veengebied verder toe.
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De grond in het veengebied was uitermate geschikt voor de verbouw van
aardappelen. Daarom groeide het areaal landbouwgrond, dat daarmee bepoot
werd sterk. Hoewel aardappelen ook voor menselijke consumptie en als veevoer
werden gebruikt, bevorderden vooral de aardappelmoutwijn- en de
aardappelzetmeelindustrie de uitbreiding van het aardappelareaal. Deze uitbrei-
ding ging, met een korte onderbreking tijdens de landbouwcrisis, door tot in de
jaren 1910-1915. Na aardappelen was rogge het meest verbouwde gewas.20

Aan het eind van de jaren 1870 kwamen grote hoeveelheden graan, vooral
vanuit Amerika op de West-Europese graanmarkten, die tot sterke prijsdalin-
gen leidden. De landbouwcrisis was een feit. Hoewel de boeren in het veenge-
bied geen graanboeren waren, hadden zij wel degelijk te lijden onder de land-
bouwcrisis. Niet alleen de graanprijzen waren laag, maar ook de prijzen die de
aardappelmeelfabrikanten betaalden voor de fabrieksaardappelen, vooral in de
periode 1884-1888. Toen werd het areaal aardappelen nauwelijks uitgebreid,
mede door de dure compostbemesting.21 Hoewel de boeren natuurlijk wel
schade ondervonden van de crisis, was die toch niet zo groot als in de jaren ’20
van de 19e eeuw, toen vele bedrijven failliet gingen. Dit had vooral te maken
met de introductie van de kunstmest en de verdergaande rationalisatie en
mechanisatie in het landbouwbedrijf. Voor de boeren die graan verbouwden,
speelde daarbij ook de opkomst van de strokartonindustrie een rol. De levering
van stro aan de fabrieken zorgde voor een aanvullend inkomen. Voor veel boe-
ren in het veengebied was de invoering van de kunstmest belangrijk om de
landbouwcrisis zonder al te veel kleerscheuren door te komen. Allereerst was
de kunstmest een goedkopere vervanger voor de traditionele compost, maar
om concurrerend te blijven moest dus ook de prijs van compost omlaag.22

Rond 1895 verdween de crisissfeer in de landbouw, hoewel de prijzen zich
pas rond 1905 herstelden. Rationalisatie van, en mechanisatie in de bedrijfs-
voering die tijdens de landbouwcrisis sterk bevorderd waren, gingen ook na de
magere jaren door. De prijzen van landbouwproducten en ook die van land-
bouwgronden gingen omhoog. De opbrengsten werden groter en met de hoge-
re prijzen lag er voor de landbouwers een welvaartstijging in het verschiet.23 De
specialisatie in de aardappelteelt, de mechanisatie en rationalisatie zorgden wel
voor een uitstoot van arbeid uit de landbouw, zoals tabel 3.1 laat zien.

Tabel 3.1 Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouwsector in Hoogezand, Sappemeer, Veendam
en Winschoten

1849 1869 1889 1899

Hoogezand, Sappemeer,
Veendam, Winschoten, 2.608 2.761 2.749 2.614

Bron: structuuranalyses 1849, 1869 en beroepstellingen 1889, 1899
Toelichting: het betreffen eindejaarscijfers; het aantal arbeidsplaatsen was in een seizoengebonden
sector als de landbouw gedurende de zomermaanden groter.
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In de periode 1849-1869 nam het aantal arbeidsplaatsen nog toe in de vier
hoofdgemeenten in het veengebied, maar met de landbouwcrisis boog die
groei om in een daling. De cijfers voor 1889 en 1899 zouden nog lager zijn
geweest als hier niet de arbeidsplaatsen in de arbeidsintensieve tuinbouw zou-
den zijn meegerekend. De tuinbouw kwam juist op in Hoogezand-Sappemeer
en Winschoten. Hierop zal in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden inge-
gaan. Helaas zijn cijfers voor de typische landbouwgemeenten niet voor han-
den. Juist in die gemeenten waren de demografische gevolgen van de uitstoot
van arbeid uit de landbouwsector bij gebrek aan alternatieve werkgelegenheid
bijzonder groot, zoals we in hoofdstuk zes zullen zien. Voor de werkgele-
genheid werd de landbouw in de laatste decennia van de 19e eeuw minder
belangrijk. Dat gold ook voor de scheepvaart.

De scheepvaart
Evenals de landbouw stond de zeescheepvaart halverwege de 19e eeuw op zijn
hoogtepunt. In 1858 hoorde van het totaal aantal in Nederland geregistreerde
zeeschepen ongeveer 30% thuis in de Groninger veenkoloniën. Overigens was
dat wat tonnage betreft slechts 15%. Deze bloei van de zeevaart in de jaren
1850 was slechts van korte duur. In de jaren na 1860 ging de zeescheepvaart
achteruit. In 1869 werd er een filiaalkantoor van de Engelse Zeeverze-
keringsmaatschappij Lloyd te Veendam geopend, als een van de eerste
vestigingen in Nederland, maar de zeevaart was toen al op zijn retour. In 1859
hadden nog 596 zeeschepen hun domicilie in de veenkoloniën, maar in 1875
was dat aantal tot 395 gedaald. Daarna ging de achteruitgang heel snel, naar
165 in 1883 en 78 in 1895. In 1937 waren er nog maar 41 schepen die in de
veenkoloniën thuis hoorden.24

Keuning wijst als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang de zwak-
ke band tussen de zeevaart en het veengebied aan. Het gebied kon wat vraag
en aanbod van scheepsvrachten betreft geen voldoende economische voe-
dingsbodem bieden. In feite ging een belangrijk deel van het vrachtvervoer per
zeeschip buiten het veengebied om. De zwakke band werd nog eens versterkt
door de te geringe capaciteit van de kanalen in het veengebied, waardoor de
schepen niet of nauwelijks konden terugkeren in het gebied. De schepen ble-
ven tijdens de winter meestal in havens in Holland of Duitsland liggen terwijl
de kapiteins en de bemanning in hun woonplaats overwinterden. Bovendien
waren de over het algemeen kleine ondernemingen niet in staat het kapitaal
op te brengen dat nodig was om de overgang naar ijzeren (stoom)zeeschepen
te maken. Dit betekende niet dat de rederijen uit de provincie Groningen ver-
dwenen. Eigenlijk heeft de stad Groningen de zeevaart onder gewijzigde tech-
nologische omstandigheden overgenomen.25

In het Oost-Groningse veengebied bleef na het verloop van de zeescheep-
vaart natuurlijk wel de binnenvaart bestaan. Talrijke binnenschippers hadden
hun domicilie in het gebied. Rond de eeuwwisseling kreeg de binnenscheep-
vaart het steeds moeilijker door de scherpe onderlinge concurrentie.26 We
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zullen dit in hoofdstuk 5 ook zien bij de ontwikkeling van inkomensniveau
van deze groep.

De turfgraverij
Voor het Oost-Groningse veengebied werd het veenbedrijf in de loop van de
19e eeuw steeds minder belangrijk. We zagen al dat omstreeks het midden van
de 19e eeuw het veenbedrijf in de oude kanaaldorpen in de gemeenten
Hoogezand, Sappemeer, Veendam, Wildervank, Oude en Nieuwe Pekela gro-
tendeels was verdwenen. Alleen aan de randen werd nog verveend, zoals in
Westerbroek en in Winschoten.

In het zuidoosten van het veengebied, de Kanaalstreek, was de turfgraverij
nog in volle gang. Het verveningssysteem vanuit het Stadskanaal besloeg ook
voor een belangrijk deel het Drentse mondengebied, maar ook binnen de pro-
vincie Groningen werd nog volop turf gestoken. De verveningen binnen de
gemeente Onstwedde namen een hoge vlucht in de tweede helft van de 19e

eeuw. Onstwedde was de enige gemeente binnen het veengebied waar nog veel
mensen in de turfgraverij werkten. Tussen 1890 en 1900 groeide daar het aan-
tal arbeidsplaatsen van 523 naar 608. De grote productie van turf uit die
gemeente hield aan tot en met de Eerste Wereldoorlog.27

3.5 De industrialisatie tussen 1855 en 1900: de contouren van een
specialisatiegebied

In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het aantal arbeidsplaatsen in de
nijverheid met 89%. Die groei kwam voor het grootste deel op het conto van
de industrie. Na 1856 bleef de ambachtsnijverheid nog wel belangrijk, maar
de sterke groei was er toch uit. De ambachtsnijverheid groeide min of meer
met de bevolking mee. De fabrieksnijverheid groeide aanmerkelijk sterker.

De eerste tekenen hiervan zagen we al aan het eind van de vorige periode.
Langs het noordwestelijk deel van het Winschoterdiep kwamen toen de eerste
moderne bedrijven, met een fabrieksmatig karakter: drie aardappelmoutwijn-
fabrieken, een ijzergieterij en de aardappelmeel-, sagoflores- en siroopfabriek
van W.A. Scholten. Met name de laatstgenoemde was bijzonder belangrijk. Dit
was de eerste fabriek van een industriële bedrijfstak die beeldbepalend is
geworden voor het veengebied: de aardappelzetmeelindustrie. Deze industrie
wordt, evenals de strokartonindustrie, door haar ‘backward linkage’ met de
landbouw ook wel aangeduid als een landbouwindustrie.
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Tabel 3.2 De aantallen arbeidsplaatsen in de fabrieks- en ambachtsnijverheid binnen de elf
gemeenten van het Oost-Groningse veengebied in 1856 en 1901

1856  1901
arbeids- index arbeids- index
plaatsen plaatsen

fabrieken 1.698 100 4.260 251
ambachten 3.298 100 5.187 157
totale nijverheid 4.996 100 9.447 189
bevolkingsomvang 47.609 100 76.880 161

Bron: gemeenteverslagen
Toelichting: Het aantal arbeidsplaatsen in de ambachtsnijverheid in 1901 is voor een deel geba-
seerd op schattingen aan de hand van de gemeenteverslagen en de beroepstelling van 1899. Bij de
berekening van het totaal aantal arbeidsplaatsen is ervan uitgegaan dat de eigenaren van de steen-
fabrieken en de moderne industrieën niet daadwerkelijk in het bedrijf werkzaam waren.

3.5.1 De landbouwindustrieën 1855-1900

Hoewel W.A. Scholtens aardappelmeelfabriek te Foxhol niet de eerste fabriek
is geweest, wordt de vestiging van deze fabriek als het begin gezien van de
aardappelzetmeelindustrie in de provincie Groningen. Over de ontwikkeling
van deze industrie hebben Minderhoud en Keuning uitgebreid geschreven.28

Het volgende is hierop gebaseerd.

De aardappelmeelindustrie
Een navolger van Scholten was de Belg Gustave Dutalis die in 1858 de fabriek
‘Hibernia’ stichtte te Duurkenakker in de gemeente Muntendam, waarheen hij
een deel van de inboedel van zijn fabriek te Mechelen overbracht.29 Hij was
succesvoller dan J.A. Boon, maar in 1884 werd zijn fabriek aangekocht door
W.A. Scholten. Toen waren er aanmerkelijk meer van dit soort fabrieken.

In de literatuur worden J.A. Boon, W.A. Scholten en G. Dutalis als de pio-
niers van de aardappelmeelindustrie in Groningen beschouwd. Na deze pioniers
kreeg de aardappelmeelindustrie een hoge vlucht. De periode 1860-1880 wordt
door Everwijn omschreven als de periode waarin de aardappelmeelfabrieken ‘als
paddestoelen uit grond rezen’.30 In deze tijd werden niet minder dan 18 aardap-
pelmeelfabrieken opgericht in het veengebied. Daarna stokte de oprichting van
nieuwe fabrieken en gingen ook vijf failliet.31 Keuning wijst als oorzaak hiervoor
de landbouwcrisis aan. De prijzen die voor de aardappels werden betaald waren
zeer laag en de landbouwers werden hierdoor weinig gestimuleerd het aardap-
pelareaal uit te breiden, ook vanwege de dure compostbemesting. Hierdoor
werd de aanvoer van grondstoffen voor de aardappelmeelindustrie bemoeilijkt.
Aan het einde van de landbouwcrisis werden wel weer aardappelmeelfabrieken
opgericht, waarvan de eerste in 1888. Daarna kwamen er nog zes bij.
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De aardappelzetmeel was een op de export gerichte industrie. In literatuur
als ‘Paardenkracht en mensenmacht’ en De Jonge’s ‘Industrialisatie’ komt de
betekenis van deze bedrijfstak nauwelijks uit de verf. Brugmans volstaat met
een parafrasering van Minderhoud en Keuning en in De Jonge’s werk wordt de
aardappelmeelindustrie slechts summier behandeld.32 Voor de 19e eeuw zijn
maar weinig exportcijfers beschikbaar. Clement geeft een overzicht van de
samenstelling van de export vanuit de provincie Groningen naar het buiten-
land voor 1899 en 1900. Hieruit blijkt dat, naar waarde gemeten, aardappel-
meel het belangrijkste exportproduct van de provincie was, dat 23,4% van de
totale waarde omvatte. Het aardappelmeel werd rond 1880 voor het grootste
deel (77,2%) uitgevoerd naar België, naar Groot-Brittannië werd 16,3% ver-
zonden, naar Frankrijk werd 5,0% geëxporteerd, naar Zweden 1,0% en naar
Duitsland 0,6%. Voor 1899-1900 worden naast deze bestemmingen ook
Noorwegen, Spanje, Griekenland, Italië en Zwitserland vermeld. Aardappel-
meel werd daar gebruikt in de textiel- en de voedingsmiddelenindustrie.33

De betekenis van de aardappelmeelindustrie voor het veengebied lag in een
uitbreiding van de werkgelegenheid. In hoofdstuk vijf komt aan de orde dat
de werkzaamheden voor arbeiders in de landbouw aanmerkelijk afnamen,
zodat de aardappelzetmeelindustrie een welkome aanvulling was. In tabel
3.3.1 staan de aantallen aardappelmeelfabrieken en de daarin werkzame arbei-
ders vermeld. De aardappelmeelindustrie was echter een seizoengebonden
bedrijfstak en gaf slechts enkele maanden in het jaar werk. De opgaven van
het aantal werknemers in de gemeenteverslagen zijn de aantallen die tijdens
de campagne in de fabrieken werkzaam waren.

Tabel 3.3.1 Het aantal aardappelmeelfabrieken en het aantal werknemers op deze fabrieken in
het Oost-Groningse veengebied in verschillende steekjaren

jaar       aantal aardappel-      aantal werk- jaar        aantal aardappel-     aantal werk-  
meelfabrieken            nemers                        meelfabrieken           nemers

1856 1 49 1881 20 621
1861 3 126 1891 17 703
1871 12 441 1901 24 1056

Bron: gemeenteverslagen

In de jaren 1860 en 1870 verzevenvoudigde het aantal fabrieken bijna. De groei
van de werkgelegenheid ging iets minder snel, met 392,9%, zodat de gemid-
delde bedrijfsgrootte achteruit ging van 42 arbeiders in 1861 via 36,8 arbeiders
in 1871 naar 31,1 arbeiders in 1881. Een aantal van die nieuwkomers betrof
dus kleinere bedrijven. In de periode daarna groeide de gemiddelde bedrijfs-
grootte tot 44 arbeiders in 1901. In dat jaar was de aardappelmeelindustrie de
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grootste industriële bedrijfstak in het veengebied, maar landelijk gezien waren
de bedrijven relatief klein.34

De strokartonindustrie
Later dan de aardappelmeelindustrie kwam in de tweede helft van de 19e eeuw
de strokartonindustrie op. De strokartonfabricage was een vanuit Duitsland
geïmporteerde bedrijfstak. Vóór 1867 bestonden in Oost-Friesland zeven
strokartonfabrieken onder meer te Leer en in Papenburg, die hun stro betrok-
ken uit de Dollardpolders. De opkomst van de strokartonindustrie in
Groningen had ook mede te maken met de know-how, die een aantal Oost-
Friese papiermakers met hun trek naar Nederland met zich mee bracht.35

De eerste strokartonfabriek in Nederland werd gesticht in Leeuwarden in
1867. Deze fabriek betrok stro uit de provincie Groningen en was dus niet zo
gunstig gelegen. De eerste strokartonfabriek in de provincie Groningen werd
opgericht te Hoogezand in 1869. Dit was de fabriek van Hooites en Beukema
aan de Kalkwijk. In de jaren ’70, ’80, ’90 van 19e eeuw kwamen er met enige
regelmaat nieuwe strokartonfabrieken bij, niet alleen in het veengebied, maar
ook elders in de provincie Groningen.36

Tabel 3.3.2 Het aantal strokartonfabrieken en het aantal werknemers op deze fabrieken in het
Oost-Groningse veengebied in verschillende steekjaren

jaar       aantal stro-karton      aantal werk- jaar       aantal stro-karton      aantal werk-  
fabrieken                nemers                          fabrieken               nemers

1871 1 48 1891 7 596  
1881 3 197 1901 11 743  

Bron: gemeenteverslagen

Ook de strokartonindustrie was gericht op de export. Over de betekenis van deze
landbouwindustrie berichten Brugmans en De Jonge al evenmin uitgebreid.
Brugmans volstaat weer met een parafrasering van Minderhoud en Keuning en in
De Jonge’s ‘Industrialisatie’ komt de strokartonindustrie in het geheel niet voor.37

Wel kunnen we leunen op de cijfers van de export die Clement in zijn proef-
schrift geeft. In de totale waarde van de export uit de provincie Groningen in
1899 en 1900 vormde strokarton met 22,8% het tweede product. Rond 1880
was vrijwel al het strokarton dat naar het buitenland werd verzonden, voor
Groot-Brittannië bestemd, liefst 99,8%. België was als bestemming goed voor
0,1% van de export. Voor 1899 en 1900 worden ook Duitsland, Portugal, Turkije
en Nederlands-Indië als bestemmingen genoemd. Dat er zoveel strokarton naar
Groot-Brittannië werd uitgevoerd, had te maken met de daar aanwezige textielin-
dustrie, waar het karton als verpakkingsmateriaal werd gebruikt.
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Bij de strokartonindustrie zien we vanaf de vestiging van de eerste fabriek
in 1869 een sterke uitbreiding in de werkgelegenheid. In de periode 1871-
1891 groeide de gemiddelde bedrijfsgrootte van 48 arbeiders naar 85,1.
Daarna daalde die gemiddelde grootte naar 67,5 arbeiders in 1901. De stro-
karton was met 743 arbeidsplaatsen de tweede industriële werkgever en was
weliswaar iets grootschaliger dan de aardappelmeelindustrie, maar in landelijk
perspectief kleinschalig.

De branderijen en stokerijen
In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat in de jaren ’30 van de 19e

eeuw de aardappelmoutwijn- aan de aardappelzetmeelindustrie vooraf ging.
Deze bedrijven behoorden ook tot de landbouwindustrieën. Ze gebruikten
immers net als de aardappelzetmeelfabrieken aardappels als grondstof. In
1856 waren nog enkele bedrijven overgebleven en na 1861 kromp het aantal
moutwijnfabrieken tot drie. De in 1861 nog bestaande twee bedrijven te
Wildervank verdwenen in 1865 en 1872 en die te Veendam in 1866.38 In 1871
bestond nog wel de aardappelmoutwijnfabriek van Van Lennep en Van
Arnhem te Foxham (gem. Slochteren), met 29 arbeiders. Nadien verdween
ook dit bedrijf. Na 1871 bleven er dus slechts twee fabrieken over: Van Calcar
te Hoogezand en ‘de Vlijt’ te Sappemeer. De likeurstokerij te Winschoten was
geen aardappelmoutwijnfabriek.

Tabel 3.3.3 Het aantal (likeur)stokerijen en branderijen en het aantal werknemers op deze
fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in verschillende steekjaren

jaar        aantal stokerijen       aantal werk- jaar        aantal stokerijen      aantal werk-  
en branderijen            nemers                      en branderijen           nemers

1856 5 138 1881 3 259  
1861 6 42 1891 4 87  
1871 3 118 1901 4 68  

Bron: gemeenteverslagen. 
Toelichting: De sterke schommelingen zijn te danken aan het al dan niet campagne voeren. Zie
paragraaf 2.5.2

Het hoogtepunt van deze tak van industrie was weliswaar voorbij, maar dat
betekende niet dat de overgebleven bedrijven altijd slecht draaiden. In 1881
werkten in deze branche meer mensen dan in de steen- en pannenfabricage of
in de metaal- en machinebouw.

Tegen het einde van de 19e eeuw veranderden deze bedrijven van karakter.
De moeilijkheid om aardappels te verkrijgen, zorgde ervoor dat beide fabrieken
distilleerderijen werden en geen aardappels meer als grondstof gebruikten. Het
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bedrijf te Sappemeer werd aan het eind van de jaren 1880 omgezet in de N.V.
gist- en spiritusfabriek ‘Sappemeer’. Rond 1930 werd de fabriek van Van Calcar
te Hoogezand door de Delftse Gist- en Spiritusfabriek overgenomen. Deze
fabrieken konden toen ook niet meer tot de landbouwindustrieën worden gere-
kend.

3.5.2 De andere industrieën 1855-1900

De landbouwindustrieën waren dan wel bepalend voor het industriële gezicht
van het veengebied, dit betekende niet dat er verder geen industrie voorkwam.
De scheepsbouw bleef nog lang belangrijk en wist zich rond 1900 voor een
deel te transformeren tot een op de export gerichte industrie. De in 1853
opgerichte ijzergieterij vormde het begin van de metaal- en machine-industrie
in het veengebied.

De scheepsbouw
Toen rond 1855 de scheepsbouw op zijn hoogtepunt stond, was zij sterk ver-
knoopt met de vraag naar zeeschepen in het veengebied zelf.39 Met het verloop
van de zeescheepvaart verliep eveneens de scheepsbouw. Keuning laat zien
hoe sterk de bouw van zeeschepen terugliep, vooral in de tweede helft van de
jaren 1860. Ook de technische belemmeringen om de steeds groter wordende
zeeschepen buitengaats te krijgen, speelden een rol. Rond 1880 kwam er geen
enkel zeeschip meer van de helling en was de bouw van zeeschepen ten einde
gekomen, voorlopig althans.40 Het aantal werven kromp niet zo sterk, want
veel werven legden zich toe op de bouw van de kleinere binnenvaartuigen.

De flessenhals voor de scheepsbouw werd gevormd door het Martens-
hoeksterverlaat in het Winschoterdiep, dat een te geringe capaciteit had. De
werven boven dit verlaat konden niet profiteren van de opening van het
Eemskanaal in 1876 en het vergroten van de Bontebrug in de stad Groningen
in 1896. Toen werd het voor de werven beneden het Martenshoeksterverlaat
wel mogelijk grotere schepen te bouwen. Ten westen van de sluis te Martens-
hoek transformeerde de scheepsbouw tot een moderne bedrijfstak, want niet
alleen betekende dit dat er grotere schepen konden worden gebouwd, maar
ook andere soorten. Omdat de nieuwe ontwikkelingen zich vooral in de 20e

eeuw voordeden, komt de betekenis daarvan in het volgende hoofdstuk aan
de orde.
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Tabel 3.3.4 Het aantal scheepswerven en het aantal werknemers op deze werven in het Oost-
Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar         aantal scheeps-       aantal werk- jaar         aantal scheeps-       aantal werk-  
werven                 nemers                            werven                nemers

1856 77 653 1891 63 522  
1861 72 396 1901 43 601  
1871 64 286     

Bron: gemeenteverslagen

Tabel 3.3.4.1 De werkgelegenheid in de touwslagerijen, blokmakerijen, zeilmakerijen en masten-
makerijen in het Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar        werkgelegenheid jaar        werkgelegenheid

1856 206 1901 84  
1871 122

Bron: gemeenteverslagen

Na de hoogtijdagen van de zeescheepvaart verminderde de werkgelegenheid
in de scheepsbouw sterk. Vijftien jaar na het topjaar 1856 was het aantal
scheepstimmerknechten meer dan gehalveerd, maar daarna groeide de werk-
gelegenheid weer. Van de 43 werven, die er in 1901 in het veengebied waren,
lagen er 16 (37,21%) in de gemeente Hoogezand met ruim tweederde van het
aantal arbeidsplaatsen. Hier had zich een aanmerkelijke schaalvergroting
voorgedaan.

Het aantal arbeidsplaatsen verminderde ook in bedrijfstakken die bijna uit-
sluitend toeleveringsbedrijven van de scheepsbouw waren, zoals de
touwslagerijen, de zeilmakerijen, de blokmakerijen en de mastenmakerijen. In
de tegenstelling tot de scheepsbouw bleven deze bedrijfstakken krimpen. Zij
waren juist voor de traditionele houten scheepsbouw uitgerust en werden na
de transformatie overbodig. Een nieuwe bedrijfstak die voor een deel wel toe-
leverde aan de moderne scheepsbouw, gaf een groei te zien: de metaal- en
machinefabricage.

De metaal- en machinefabrieken
In tabel 3.3.5 zijn alleen ijzergieterijen, machinefabrieken en enkele andere
grootschalige fabrieken in de metaalnijverheid geteld en niet de vele
ambachtelijke smederijen. In 1871 bestonden in het veengebied behalve de
ijzergieterij vijf machinefabrieken: twee kleinere te Veendam met in totaal tien
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arbeiders en drie grotere fabrieken te Hoogezand met tezamen 73 arbeiders.
De fabrieken te Veendam hebben een tamelijk kort bestaan gehad, want al in
het gemeenteverslag van 1881 staan deze bedrijven weer als smederijen te
boek. In Sappemeer bestond toen een zogenaamde ‘staalijzerdraadmolen’, die
met ingang van 1901 machinefabriek wordt genoemd. In 1883 werd conces-
sie aangevraagd voor de machinefabriek van J. ten Horn te Veendam en deze
had in 1891 31 arbeiders. Tussen 1891 en 1901 nam het aantal fabrieken en
het aantal arbeiders sterk toe.

Tabel 3.3.5 Het aantal machinefabrieken en ijzergieterijen e.a. en het aantal werknemers op
deze fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar        aantal machine-       aantal werk- jaar        aantal machine-       aantal werk-  
fabrieken en ijzer-          nemers                    fabrieken en ijzer-         nemers

gieterijen e.a.                                               gieterijen e.a.

1856 1 39 1881 5 181  
1861 1 50 1891 6 316  
1871 6 125 1901 11 497  

Bron: gemeenteverslagen

Hoogezand werd qua werkgelegenheid het centrum van deze bedrijfstak. Het
aantal arbeidsplaatsen in de machinefabrieken van Boon, Molema en Co., E.J.
Smit en Zn. en D.H. Landeweer en Zn. nam weliswaar tussen 1891 en 1901
af, van 229 naar 151, maar dit werd elders in de metaalbranche gecom-
penseerd. De werkgelegenheid in de ijzergieterij, waaraan inmiddels ook een
machinefabriek was verbonden, groeide van 45 naar 96 arbeiders.41

Bovendien bracht in 1895 H.J. Koning zijn in 1865 opgerichte ijzergieterij uit
Assen over naar Foxham (gem. Slochteren), langs het Winschoterdiep nabij
Martenshoek.42 Deze gieterij had in 1901 79 arbeiders.43

Het aantal machinefabrieken in Veendam was in 1901 toegenomen van één
naar drie. Ook het aantal werknemers op deze machinefabrieken was verdrie-
voudigd van 31 naar 93. De sterkste groei in de werkgelegenheid in deze
bedrijfstak deed zich voor te Winschoten. Hier werden twee machinefabrieken
opgericht: Moed en Veenstra, een kleinere fabriek met in 1901 negen arbei-
ders en de grote constructiewerkplaats en machinefabriek van de N.V. Noord
Nederlandsche Machinefabriek met 130 arbeiders.

In de periode 1856-1901 groeide het aantal arbeidsplaatsen in deze bedrijf-
stak daarmee tot bijna 500, waarvan meer dan de helft in Hoogezand-Sappe-
meer. De machine-industrie daar was vooral toeleveringsbedrijf voor de
scheepsbouw, waarmee deze bedrijfstak opgevat worden als een ‘backward link-
age’ van de scheepsbouw. De machine-industrie in de rest van het veengebied
had die binding met de scheepsbouw er niet. De machinefabrieken te Veendam
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en Wildervank produceerden onder meer voor de inrichting van de aardappel-
meel- en strokartonfabrieken en zijn als zodanig een ‘backward linkage’ van deze
bedrijfstakken. Deze bedrijven produceerden echter ook voor opdrachtgevers
elders in het land.44 De N.V. Noord-Nederlandse Machinefabriek te Winschoten
had afnemers in geheel Nederland en in het buitenland, waaronder Nederlands
Oost-Indië.45 Voor een deel was de machine-industrie dus niet aan de regionale
industrie gebonden, maar vormde zij een onafhankelijke specialisatie.

Keuning meent dat de aanwezigheid van de machine-industrie in o.a.
Veendam en Wildervank vanuit de ondernemers moet worden verklaard. Deze
zochten met het verloop van de scheepsbouw naar nieuwe mogelijkheden.
Voor de aanvoer van de grondstoffen en de afzet van de eindproducten lagen
deze machinefabrieken ongunstig.46 Volgens Keuning had de machinefabrica-
ge in het veengebied geen comparatieve voordelen. Toch lijkt mij deze verkla-
ring wat onwaarschijnlijk, want ondanks de ongunstige vestigingsplaats wist
een aantal machinefabrieken het lang vol te houden. Bovendien kan de
aanwezigheid van de grote machinefabriek in Winschoten niet verklaard wor-
den uit de aanwezigheid van scheepsbouwers die een andere nering zochten.
Kennelijk was Winschoten toch niet zo’n ongunstige vestigingsplaats.

De steen- en pannenfabrieken
Met een aantal van de tien steenfabrieken die er in 1856 in het veengebied
lagen, ging het niet best. In 1864 sloot de steenfabriek te Veenhuizen (gem.
Onstwedde) en in 1884 ging de fabriek van Groeneveld aan de Hogeklei te
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Metaalbedrijf en machinefabriek E.J. Smit & Zn. te Martenshoek (gem. Hoogezand). Foto:
collectie Groninger Archieven



Winschoten dicht, maar er kwamen ook nieuwe fabrieken: de steenfabriek van
Bosscher aan de Molenstreek te Veendam in 1864, de steenfabriek van A. van
Lingen en S.H. Giezen te Muntendam in 1872, de pannenfabriek van A.J.
Duintjer aan het Beneden Verlaat te Veendam in 1875 en de pannenfabriek
van A. Duintjer en R. Kuipers in 1878. Vlak voor de eeuwwisseling kreeg
Nieuwe Pekela een fabriek genaamd ‘Pekela’ (W.A. Mulder) en in 1897 werd
ook te Bareveld (gem. Wildervank) een fabriek gevestigd (H. de Vrieze).47 Deze
industrie koos dus niet speciaal centrale plaatsen uit ter vestiging.

De steenfabrieken produceerden voornamelijk voor de regionale markt.
Lourens en Lucassen melden dat in het laatste kwart van de 19e eeuw de
steenfabrieken Oost-Friesland als nieuwe afzetmarkt wisten te verkrijgen,
maar Keuning schat het belang daarvan niet hoog in.48 In de dakpannen-
industrie werd meer voor de export gewerkt. Hier was de afzet naar Duitsland
wel belangrijk, maar deze industrie was van minder betekenis.49

Het belang van de steen- en pannenfabrieken voor de werkgelegenheid
werd tegen het eind van de eeuw groter. Rond 1900 waren de Lipsker trekar-
beiders zo goed als verdwenen. Al in de periode 1870-1875 waren zij in gro-
ten getale weggebleven in verband met de Frans-Duitse oorlog van 1870-
1871. In de steen- en pannenfabrieken voltrok zich toen voor het eerst een
mechanisatiegolf. Na 1875 kwamen de Lipsker trekarbeiders weer terug, maar
in verband met de gunstige loonontwikkeling in Duitsland verdwenen aan het
eind van de 19e eeuw de Lipskers definitief van het toneel. Hun plaatsen wer-
den ingenomen door inheemse arbeidskrachten. Voor de steen- en pannenfa-
brieken in het veengebied ging het om mensen uit de niet al te verre omge-
ving, die een deel van het jaar in de steenfabrieken werkten als onderdeel van
hun arbeidscyclus.50

Tabel 3.3.6 Het aantal steen- en pannenfabrieken en het aantal werknemers in deze fabrieken
in het Oost-Groningse veengebied in verschillende steekjaren

jaar        aantal steen- en        aantal werk- jaar        aantal steen- en       aantal werk-  
pannenfabrieken           nemers        pannenfabrieken          nemers

1856 10 108 1881 11 123  
1861 10 107 1891 11 199  
1871 9 81 1901 13 208  

Bron: gemeenteverslagen

De glasfabrieken
De glasfabrieken behoorden, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, tot de
oudste industrieën en stamden uit de jaren 1830.51 Een overzicht van de pro-
ductie van de fabriek van Meursing uit 1874 laat zien wat er zoal in de fabriek
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geproduceerd werd: wijn-, bier- en levertraanflessen, wijd- en nauwmond-
stopflessen, lampenglazen, wijn-, madeira- en likeurglazen, medicijnflessen en
Haarlemmerolieglazen en nog vele andere soorten flessen en glazen.52

Everwijn geeft enig zicht op wat er rond 1906 zoal aan glaswerk werd
geproduceerd en wat de afzetgebieden van deze goederen waren. In de fabrie-
ken te Nieuw Buinen werd zowel fijn kristalglas bewerkt als eenvoudige glas-
waren voor huishoudelijk gebruik geproduceerd. Één van de fabrieken ver-
vaardigde tevens flessen. Een groot deel van de productie werd uitgevoerd
naar het buitenland, deels naar Europese landen als België, Duitsland,
Frankrijk, Italië en Groot Brittannië, maar ook naar Nederlands Oost-Indië,
Brits Indië, Australië, Verenigde Staten, Argentinië en Zuid-Afrika.53

De al genoemde J.G.C.N. Heinz dreef in de tweede helft van de 19e eeuw
een aparte groothandel in glas. Hij leverde per hondekar bij de klant glas af,
dat hij bij de fabriek inkocht. Vanaf 1892 was Glas Heinz een bedrijf dat uit
vele landen glas importeerde.54

De glasindustrie kreeg geen succesvolle navolging in de regio. In
Stadskanaal zijn nog twee glasfabrieken geweest. ‘Engeland’ werd door Egbert
Uniken in 1857 gesticht en begon met een werknemer-aantal van 24 mannen
en 6 jongens. Deze fabriek stond aan de Drouwenermond. ‘Amerika’ werd bij
de eerste afdraai in het Stadskanaal gevestigd in 1860. Beide fabrieken was
geen lang leven beschoren. ‘Amerika’ verdween al in 1864.55 ‘Engeland’ hield
het iets langer vol. Deze fabriek was aanvankelijk van E. Uniken, en werd
daarna overgenomen door diens schoonzoon Johannes van der Tuuk en ver-
volgens door diens zoon Ellerus van der Tuuk, met behulp van een Duitse
glasblazer Schmidt. Deze fabriek had in 1871 tien arbeiders. Kort na 1871 ver-
dween ook deze fabriek.56 Niet duidelijk is waarom deze fabriekjes het niet
konden bolwerken, want ruimte voor uitbreiding was er wel, gezien de toe-
name van de werkgelegenheid in de glasfabrieken te Nieuw Buinen.

In 1857 hadden de fabrieken samen ongeveer 80 arbeiders in dienst.
Halverwege de jaren 1870 was dat aantal opgelopen naar 370. In 1876 had de
zoon en opvolger van Johann Thöne, in zijn fabriek 261 mensen in dienst
waarvan 106 meisjes en jongens onder de zestien. De fabriek van Meursing gaf
aan 109 arbeiders werk, van wie er 37 jonger waren dan zestien jaar.57

Omstreeks 1930 was het aantal arbeidsplaatsen op de glasfabrieken te Nieuw
Buinen enorm toegenomen naar rond de 650 arbeiders. De glasfabriek van
A.J. Bakker, die Thöne was opgevolgd, had in 1929 336 arbeiders in dienst.
In de N.V. Nieuw Buiner Glasfabrieken v.h. Meursing en Co. werkten in 1931
320 arbeiders.58 Een klein deel van de arbeiders woonde te Nieuw Buinen,
maar een aanzienlijk deel woonde in het veel grotere Stadskanaal. Dit is aan
de beroepsstructuur van de gemeente Onstwedde goed te zien. In 1938, hon-
derd jaar na de opening van deze fabriek, werden Bakkers Glasfabrieken
gesloten. Bijna dertig later, in 1967, sloot de N.V. Nieuw Buiner Glasfabrieken
haar poorten.59
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De fabrieken in de houtbewerkingsnijverheid
In het midden van de 19e eeuw waren de enige fabrieken in de houtbewer-
kingsnijverheid de houtzaagmolens. De zagerijen bleven lang deze bedrijfstak
domineren. In 1871 waren er slechts twee bedrijven, die geen zagerijen waren.
Hoogezand had dat jaar een bruinhoutmakerij, later ook schuierhout- of
borstelhoutmakerij genoemd, met vijf arbeiders. Dit bedrijf was rond 1871
nog kleinschalig, maar groeide later uit tot een groter bedrijf. In Zuidbroek
stond in dat jaar een lucifersfabriek. Deze fabriek was aanmerkelijk groter en
gaf aan 18 mannen en jongens en aan 36 vrouwen en meisjes werk. Dit bedrijf
maakte gebruik van stoomkracht. De lucifersfabriek heeft het echter maar kort
volgehouden. In 1881 was zij al weer verdwenen.

De variatie in de branche werd groter, want in 1881 had Veendam een kno-
penfabriek en Sappemeer een schuierboorhoutmolen. In dat jaar had de
schuierboorhoutmolen of schuierhoutenfabriek van J.H. Jager te Sappemeer
16 mensen in dienst. Rond de eeuwwisseling was de werkgelegenheid in dit
bedrijf iets verder uitgebreid naar 22 arbeiders, maar echt groot werd het niet.
In de Koninklijke Steennootknopenfabriek te Veendam groeide de werkgele-
genheid van 20 mensen in 1881 naar 46 in 1901.

De uitbreiding in de werkgelegenheid in de houtbewerkingsindustrie kwam
voor een deel voor rekening van de al bestaande zagerijen. Halverwege de 19e

eeuw hadden deze nog een ambachtelijk karakter. In de tweede helft van de 19e

eeuw werd meer en meer stoomkracht toegepast. De oorspronkelijk binding
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met de scheepsbouw begon te verdwijnen, behalve te Hoogezand-
Sappemeer.60 Elders waren de meeste houtzagerijen gericht op de lokale
behoeften aan gezaagd hout.

Tabel 3.3.7 Het aantal houtzagerijen en overige fabrieken in de houtbewerkingsindustrie en het aan-
tal werknemers op deze fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in verschillende
steekjaren

jaar      aantal fabrieken in     aantal werk- jaar      aantal fabrieken in     aantal werk-  
de houtbewerkings- nemers       de houtbewerkings- nemers

industrie industrie

1856 18 66 1881 25 121  
1861 19? 56? 1891 22 161  
1871 21 132 1901 24 253  

Bron: gemeenteverslagen

3.5.3 De kleinschalige ‘fabrieken’ na 1855

In de tweede helft van de 19e eeuw speelden marktintegratie en substitutie
veel kleinschalige fabrieken parten.61 Met de opkomst van de industriële pro-
ductie kregen zij zware concurrentie. Dit betekende echter niet dat zij meteen
werden weggevaagd. Sommige bedrijven innoveerden door de plaatsing van
een stoommachine en ook werd er overgegaan tot grootschaliger productie.
Bovendien waren er grote verschillen in ontwikkeling per bedrijfstak.

Tabel 3.3.8 Het aantal arbeidsplaatsen in de kleine fabrieksnijverheid in het Oost-Groningse
veengebied in enkele steekjaren, met index naar 1856 

bedrijfstak 1856  1871  1901
arbeids- index arbeids- index arbeids- index
plaatsen plaatsen plaatsen

kalkbranderijen 62 100 65 105 14 23
olieslagerijen 76 100 50 66 41 54
cichoreibranderijen 18 100 26 144 34 189
koren- en pelmolens 99 100 111 112 126 127
grutterijen 88 100 65 74 29 33

Bron: gemeenteverslagen

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De kalkbranderijen
In 1856 waren er 28 kalkbranderijen met in totaal 25 arbeiders. In 1871 was
het aantal iets afgenomen, naar 24, maar het aantal arbeiders was gegroeid
naar 41. Vooral in Oude en Nieuwe Pekela kwamen enkele grotere kalkbran-
derijen voor. Na 1871 ging het echter bergafwaarts met deze tak van bedrijvig-
heid. Hoewel in de gemeenteverslagen na 1871 de registratie van dit soort
nijverheidsbedrijven niet meer zo nauwkeurig is, krijgt men toch de indruk
dat zowel het aantal bedrijven als het aantal werknemers na 1871 ras afnam.
Everwijn geeft voor de hele provincie Groningen een opgave van acht
kalkbranderijen met ongeveer 35 arbeiders in 1906.62 In deze branche kwa-
men toen alleen in Noord-Holland enkele grotere bedrijven voor.63 Deze
concurreerden de kleinere bedrijven uiteindelijk weg. Daarnaast had ook een
andere soort mortel zijn intrede gedaan in het bouwbedrijf.

De olieslagerijen.
In de oliemolens werd raapolie uit koolzaad gewonnen, die werd gebruikt
voor verlichting, als smeermiddel en om te bakken.64 Deze tak van nijverheid
was voor een belangrijk deel gericht op de export. Tussen 1856 en 1871 daal-
de het aantal oliemolens van achttien met 58 arbeiders naar naar elf met 39
arbeiders. Daarna zette de omvorming naar grootschaliger productie in, want
het aantal olieslagerijen reduceerde toen tot acht, terwijl het aantal arbeiders
groeide naar 70 in 1891. Toen had de olieslagerij van Meihuizen te Sappemeer
20 arbeiders in dienst, die van Hekman te Zuidbroek 18 en de oliemolen van
A.J. Bus te Veendam 15. Kleiner waren de olieslagerijen te Hoogezand (P.R.
Roelfsema) met zes en te Winschoten (L. Crol) met zeven arbeiders. In
Wildervank stonden drie oliemolens, maar deze bedrijven waren nog steeds
kleinschalig. De meeste grotere bedrijven waren inmiddels voorzien van
stoomaandrijving.

Niettemin ging het vanaf 1890 bergafwaarts met het olieslagersbedrijf. In
het laatste decennium van de 19e eeuw was het aantal bedrijven sterk terug-
gelopen tot vijf bedrijven met 34 arbeiders en rond 1930 waren er nog slechts
twee overgebleven: de olie- en lijnkoekenfabriek van J. Bus te Veendam en de
olie- en veekoekenfabriek firma L. Crol te Winschoten. Het gebruik van mine-
rale oliën en gas voor verlichting en het gebruik van aardnootoliën (slaolie) en
margarine voor huishoudelijk gebruik speelden de inheemse olieslagerijen
parten.

De grutterijen en mosterdmolens
Rond 1856 was het aantal grutterijen met 56 bedrijven en in totaal 32 arbei-
ders op een hoogtepunt. Daarna ging het bergafwaarts met deze bedrijfstak,
want in 1871 waren er 36 van dit soort bedrijfjes met in totaal 29 arbeiders.
In de jaren 1870 en 1880 wordt er in de gemeenteverslagen melding gemaakt
van het gebruik van stoomkracht. Toch is er nauwelijks een tendens naar
grootschaligheid waar te nemen. Naarmate de eeuwwisseling naderde, nam
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het aantal bedrijven verder af. In 1901 waren er naar schatting nog slechts tien
grutterijen en mosterdmolens. In de 20e eeuw ging de teruggang van deze
bedrijfstak onverminderd door. Aangenomen mag worden dat de veranderin-
gen in het consumptiepatroon deze bedrijfstak zo goed als geheel deed ver-
dwijnen.

De cichoreifabrieken
Cichorei werd gebruikt als surrogaat voor koffie, maar heeft nooit koffie kun-
nen vervangen. Vooral na de eeuwwisseling, toen door de aanvoer van grote
hoeveelheden Braziliaanse koffie de prijs van koffie daalde, nam het areaal
land waar cichorei werd verbouwd aanmerkelijk af.65 Dit is ook goed te zien
aan het aantal cichoreifabrieken in het Oost-Groningse veengebied. Tussen
1856 en 1871 groeide het aantal bedrijven van zes met twaalf arbeiders naar
negen met zeventien arbeiders. Enkele van deze bedrijven werden gecombi-
neerd met een boekweit- en/of mosterdmolen. Na de eeuwwisseling nam het
aantal bedrijven drastisch af. Alleen in Veendam en Oude Pekela bleven
cichoreibranderijen bestaan. Dit waren kleine bedrijven met respectievelijk
vier en vijf arbeiders. In Hoogezand stond een groter bedrijf: de cichoreibran-
derij van Wed. J.G. Benes, waar in 1901 veertien mensen werkten. In 1911
was dat aantal opgelopen naar 25 en in 1931 tot 29.66 Dit bedrijf werd echter
uitgeoefend in combinatie met een grutterij en een graanmalerij.

De koren- en pelmolens
In tegenstelling tot de hierboven genoemde kleinschalige fabrieken, bleven de
koren- en pelmolens van groot belang. Tussen 1856 en 1871 nam het aantal
molens toe van 36 naar 40, terwijl het aantal arbeiders groeide van 62 naar 71.
De gemiddelde bedrijfsgrootte nam toen dus nauwelijks toe. Een aantal van
deze koren- en pelmolens werd ook als olie- of zaagmolen gebruikt. In 1871
waren ook enkele molens uitgerust met een stoomwerktuig. Rond de eeuw-
wisseling groeide het aantal koren- en pelmolens in het Oost-Groningse veen-
gebied naar 38 en het aantal arbeiders naar 88. De gemiddelde bedrijfsgroot-
te groeide toen iets van 1,8 naar 2,3 arbeiders per bedrijf. Inmiddels waren er
ook bedrijven die in de gemeenteverslagen niet ‘molen’ werd genoemd, maar
‘meelfabriek’ of ‘graanmalerij’. Deze bedrijven waren overigens niet grootscha-
liger dan de molens, maar kennelijk maakten deze bedrijven in het geheel
geen gebruik van windkracht meer.

3.5.4 De eerste industrialisatiefase: analyse van werkgelegenheid en vesti-
gingsplaatsen

In de eerste periode van de industrialisatie kreeg het Oost-Groningse veenge-
bied de kenmerken van een op de wereldmarkt gericht specialisatiegebied. De
specialisatie bestond uit de aardappelzetmeel- en de strokartonindustrie, twee
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bedrijfstakken die rond de eeuwwisseling de belangrijkste exportproducten
van de provincie Groningen vervaardigden. In termen van de theorie verwierf
het gebied daarmee een positie in het stedelijk netwerk systeem. In de eerste
helft van de 19e eeuw waren basisbedrijfstakken als de scheepvaart en de land-
bouw de drijvende krachten geweest in de economie. De scheepvaart had
belangrijke uitstralingseffecten gehad naar de nijverheid. Tezamen hadden
scheepvaart en nijverheid het ontstaan van een patroon van verzorgingskernen
bevorderd. Een belangrijk kenmerk was toen echter dat de scheepvaart in de
regio weliswaar vrachtvaart verzorgde tussen gebieden ver buiten de regio,
maar dat de uitstralingseffecten intern gericht waren. In de tweede helft van
de 19e eeuw ging de regio veel directer meedoen aan de internationale econo-
mie. Door de ontwikkeling in de infrastructuur kreeg zij een betere aanslui-
ting op de rest van Nederland. De industriële bedrijvigheid kon opkomen
door de vraag uit ver weg gelegen gebieden. De industrie werd toen de motor
achter de specialisatie in de landbouw.

Dit proefschrift gaat over verstedelijking. Daarom is de vraag van belang of
de opname van het veengebied in het netwerk systeem de centrale hiërarchie
wijzigde. In hoeverre bevorderde de industrie de groei van de bestaande cen-
tra? En in hoeverre wisten deze centra daarmee hun verzorgingskarakter te
versterken? Om dat te kunnen nagaan, is een analyse van twee aspecten nodig:
de hoeveelheid werkgelegenheid in de industrie en de vestigingsplaatsen van
de industrie. Immers, de uitbreiding van de werkgelegenheid per bedrijfstak
in combinatie met de vestigingsplaatsen van de fabrieken in de verschillende
bedrijfstakken, laat zien waar de groei in de industriële werkgelegenheid
terecht kwam.

De groei van de werkgelegenheid in de industrie
In tabel 3.4 staat het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak. Te zien is dat hal-
verwege de jaren 1850 meer dan de helft van de industriële arbeidsplaatsen
werd gevormd door scheepsbouwers, touwslagers, zeilmakers, blokmakers en
mastenmakers. In de tweede helft van de 19e kwam het zwaartepunt te liggen
bij de moderne industrie. In 1901 waren de landbouwindustrieën met 42,2%
van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie de dominerende bedrijfstakken
geworden, waarvan de aardappelzetmeel toen een kwart voor haar rekening
nam en de strokarton 17,4%.

Daarentegen zien we bij de scheepsbouw een afkalving van de werkgele-
genheid. Dat geldt ook voor de aardappelmoutwijnfabrieken en de kleine
fabrieken als de kalkbranderijen, de olieslagerijen, en grutterijen. De steenfa-
brieken wisten na een daling van de werkgelegenheid tussen 1856 en 1871,
het aantal arbeidsplaatsen weer uit te breiden. Ook het aantal arbeidsplaatsen
in de metaal- en machinefabrieken gaf vooral in de laatste decennia van de 19e

eeuw een sterke groei te zien.
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Tabel 3.4 Het aantal arbeidsplaatsen met index in verschillende bedrijfstakken en de
bevolkingsgroei in het Oost-Groningse veengebied in 1856, 1871 en 1901; geïndi-
ceerd op basis van 1856

bedrijfstak / 1856  1871  1901
bevolkingsgroei

arbeids- index arbeids- index arbeids- index
plaatsen  plaatsen plaatsen

aardappelmeel-
fabrieken 49 100 441 900 1.056 2155
strokartonfabrieken - (100) 48 5800 743 74400
branderijen, stokerijen 138 100 118 86 68 49
scheepsbouw 730 100 350 48 628 86
metaal- en machine-
bouw 39 100 125 321 497 1274
steenfabrieken 108 100 81 75 208 193
houtbewerkings-
industrie 85 100 152 179 255 300
overige industrieën 549 100 439 80 805 147
gehele industrie 1.698 100 1.754 103 4.260 251
bevolking 47.609 100 55.542 117 76.880 161

Bron: gemeenteverslagen.
Toelichting: Bij de scheepsbouw is ervan uitgegaan dat de scheepsbouwmeesters meewerkten op de
werven en zijn bij het aantal arbeidsplaatsen meegerekend; bij de moderne scheepswerven te
Hoogezand in 1901 zijn de meesters niet meegerekend, aangezien er vanuit is gegaan dat op deze
werven geen eigenaars werkzaam waren. Bij de houtzaagmolens in de houtbewerkingsbranche is
een zelfde principe toegepast.

De industrie vertoonde vooral tussen 1870 en 1900 een sterke uitbreiding in
de werkgelegenheid. Ongeveer een kwart van het aantal industriële arbeids-
plaatsen bestond echter slechts enkele maanden van het jaar, omdat de aard-
appelzetmeelindustrie en de steenfabrieken niet continu draaiden. Deze
arbeidsplaatsen vormden dan ook geen volwaardig alternatief voor landarbeid,
maar waren alleen een welkome aanvulling.

De vestigingsplaatsen van de industrie
Uit het oogpunt van agglomeratievoordelen ging het eigenlijk bij de eerste suc-
cesvolle aardappelmeelfabriek al mis. Deze werd gevestigd in het toen nog agra-
rische Foxhol en niet in het meest verstedelijkte deel van Hoogezand-
Sappemeer. Bij de productie van aardappelmeel is er een aanzienlijk volume ver-
lies tussen de grondstof, de aardappelen, en het eindproduct. Om de transport-
kosten te minimaliseren was de vestigingsplaats van een aardappelmeelfabriek
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midden in het grondstoffengebied het meest voor de hand liggend. Dit was
immers ook de overwegende reden voor zowel Scholten als Dutalis om hun
fabrieken over te brengen naar de provincie Groningen.

In deze periode werd de gemeente Veendam het centrum van de
aardappelmeelindustrie. Keuning geeft hiervoor als verklaring de aanwezig-
heid van kapitaal en de voorbeeldwerking van een eerste fabriek, maar door-
slaggevende betekenis kent hij toe aan de verkeers-geografische factor.
Veendam was makkelijk bereikbaar via de waterwegen en lag centraal ten
opzichte van het toen bestaande aardappelareaal. Voor zowel de grondstoffen
als de brandstof (turf) pakten de transportkosten naar Veendam relatief het
gunstigst uit, maar deze gemeente was nogal uitgestrekt.67 Waar gingen die
fabrieken zitten? Werden ze net als de textielfabrieken in Enschede, keurig om
het centrum gezet?68

Op kaart 3.1 is te zien waar de aardappelmeelfabrieken in de gemeen-
te Veendam in 1896 lagen.69 De oudste aardappelmeelfabriek in de
gemeente, die van Meihuizen, Boon en Co., was gesitueerd aan het
Beneden Verlaat, in het noorden van de plaats bij de gemeentegrens met
Muntendam, ver buiten het centrum. Dat was tevens het geval met de
fabriek van H. Wolda, die ter hoogte van het Beneden Dwarsdiep aan het
Beneden Oosterdiep stond. Eveneens buiten het centrum lagen de fabrie-
ken van A. van Linge Ezn. te Ommelanderwijk, die van K. en J. Wilkens
te Ommelanderwijk, die van W.A. Scholten te Zuidwending en die van
O.J. Meijer te Zuidwending. In 1896 waren dus maar drie van de negen
werkende aardappelmeelfabrieken in de gemeente Veendam in de buurt
van het centrum gevestigd: de twee fabrieken van Duintjer, Wilkens en
Meihuizen aan het Boven Westerdiep en het Boven Oosterdiep en de
fabriek van Van Linge en Co. aan het Beneden Oosterdiep.70 Van de 272
arbeidsplaatsen in de aardappelzetmeelindustrie te Veendam in 1896
bevond twee vijfde (111) zich in het centrum en de drie vijfde (161) bui-
ten het centrum. De gemeente Veendam mocht dan wel het centrum van
de aardappelmeelindustrie zijn geworden, dit betekende niet dat alle
arbeidsplaatsen centraal kwamen te liggen.

De aardappelmeelfabrieken buiten Veendam waren rond 1896 evenmin in
de verstedelijkte centra gevestigd. De twee fabrieken van W.A. Scholten in de
gemeente Hoogezand en die van Hesse (‘Wilhelmina’) stonden te Foxhol, waar
het zwaartepunt van Hoogezand-Sappemeer toen in elk geval niet lag.
Daarnaast bevonden zich nog aardappelmeelfabrieken te Zuidbroek, te
Duurkenakker (gem. Muntendam), aan het Oosterdiep te Wildervank, te
Bareveld, te Oude Pekela en te Stadskanaal bij de Pekelderweg. Van de 744
arbeidsplaatsen in de aardappelzetmeelindustrie in 1896 bevonden zich er
633 (85,0%) buiten de drie verstedelijkte centra.

Bij de strokartonindustrie was het ruimtelijk vestigingspatroon heel
anders. Daar speelden eveneens de transportkosten een belangrijke rol. Het
volumeverlies van stro naar karton was aanzienlijk. Vestiging in het kleigebied,
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het productiegebied van het stro, was daarom het meest voor de hand liggend.
Dat desondanks veel strokartonfabrieken in het veengebied kwamen te liggen,
had te maken met de betere waterkwaliteit. De strokartonfabrieken waren dus
veel minder gebonden aan het veengebied, omdat de grondstoffen veelal van
buiten de regio kwamen. Niet voor niets kwamen de meeste strokartonfabrie-
ken in het noorden en noordoosten van het veengebied te liggen: Hoogezand-
Sappemeer en Oude Pekela.
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Oude Pekela kreeg een groot aantal strokartonfabrieken. Keuning wijst op de
gunstige verkeers-geografische ligging van deze plaats. De nabijheid van het
productiegebied van het stro, de nabijheid van turf, de brandstof, en de aan-
wezigheid van zuiver water in het Pekelder Hoofddiep waren gunstige facto-
ren voor vestiging daar.71 In 1896 waren vijf van de acht strokartonfabrieken
in het veengebied daar gevestigd. Toch was de werkgelegenheid minder
overweldigend dan het aantal fabrieken zou doen vermoeden, want de
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Pekelder fabrieken waren gemiddeld wat kleiner. Van de 743 arbeidsplaatsen
in de strokartonindustrie in dat jaar bevond zich 45,8% (340) in Oude Pekela
en 54,2% (403) in Hoogezand-Sappemeer.

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de scheepsbouw was geconcentreerd
in drie kernen: Hoogezand-Sappemeer, Veendam-Wildervank en Oude Pekela.
Op kaart 3.3 is de spreiding van scheepswerven in 1891 aangegeven. Deze ver-
schilde nog niet zoveel van de situatie zoals die in het midden van de jaren
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1850 moet zijn geweest. Pas na de verbreding van de Bontebrug in de stad in
1896 werd vestiging ten westen van het Martenshoeksterverlaat interessant.

Evenals de aardappelmeelfabrieken waren de steen- en pannenfabrieken niet
geconcentreerd in de verstedelijkte kernen. Ten opzichte van de eerste helft van de
19e eeuw was er dus niet zo veel veranderd. De werkgelegenheid op deze verspreid
liggende fabrieken was echter maar gering en bestond slechts enkele maanden.

De metaal- en machinefabrieken vestigden zich veel meer in de grotere
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centra. Rond 1900 waren er concentraties waar te nemen in Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten. De metaal- en machinefabrieken in
Hoogezand-Sappemeer bevonden zich vooral te Martenshoek, nabij de
scheepsbouw, waarvoor de fabrieken in deze plaatsen toeleveringsbedrijven
waren. In deze periode concentreerde de werkgelegenheid in deze industrie
zich in de gemeente Hoogezand, waar ongeveer de helft van het totale aantal
arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak zich bevond.
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Het vestigingsplaatsenpatroon van de industrie aan het eind van de 19e

eeuw levert een tweeslachtig beeld op. De belangrijkste industriële werkge-
ver, de aardappelmeel, had een vestigingspatroon dat nauwelijks een concen-
tratie van arbeidsplaatsen in de verstedelijkte kernen opleverde. Bij de stro-
kartonindustrie lag dat iets anders. Een groot deel van het aantal arbeids-
plaatsen bevond zich in Hoogezand-Sappemeer, een ander deel in Oude
Pekela. Voor Oude Pekela bewerkstelligde de vestiging van deze industrie
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geen multifunctionele ontwikkeling, zoals in de volgende paragraaf is te zien.
In 1896 was 65,4% van de werkgelegenheid in de aardappelmeel- en stro-
kartonindustrie perifeer gelegen.72 Daarmee werd het Oost-Groningse
veengebied dus een industriegebied en niet een gebied met industriesteden.

Bedrijfstakken als de scheepsbouw en de metaal- en machine-industrie
waren wel geconcentreerd in de grotere en verstedelijkte kernen. Het belang
van de scheepsbouw als werkgever nam af, maar dat van de metaal- en machi-
ne-industrie werd groter naarmate de werkgelegenheid daarin groeide. De
werkgelegenheid in zowel de scheepsbouw als in de metaal- en machinenij-
verheid concentreerde zich echter in het westelijk deel van de vier kilometer
lange agglomeratie Hoogezand-Sappemeer en niet zozeer in het centrale deel.
In die zin was de agglomeratiebevordering van die bedrijfstakken dus ook
maar betrekkelijk.
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3.6 De ontwikkeling in de beroepsstructuur tussen 1850 en 1900

3.6.1 De ontwikkeling in de beroepsstructuur tussen 1850 en 1900 in
Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten

Hoogezand-Sappemeer
In de eerste helft van de 19e eeuw was de nijverheid in Hoogezand-Sappemeer
de grootste sector in de beroepsbevolking.73 Na 1850 bleef dat zo, waarbij de
opkomst van het grootbedrijf de industriële structuur versterkte. Daarnaast
zien we binnen Hoogezand-Sappemeer een geografische verschuiving van het
industriële zwaartepunt.

De werkgelegenheid in de nijverheid in Hoogezand-Sappemeer vertoonde
in de periode 1850-1900 een trendmatige groei. Zo groeide de sector in
Hoogezand tussen 1850 en 1870 van 37,8% naar 40,8%. Daarna was er een
relatieve daling naar 38,7% in 1890 waarna de groei terug kwam, zodat de nij-
verheid in 1900 41,7% van de beroepsbevolking omvatte. Sappemeer ver-
toonde niet zo’n dip. Daar was een groei van 38,3% in 1850, via 41,8% in
1870 en 45,0% in 1890, naar 50,3% in 1900.

Tussen 1826 en 1850 zagen we bij de nijverheid in Hoogezand-Sappemeer
al een eerste aanzet tot specialisatie. De traditionele scheepsbouw en de pio-
nierbedrijven in de industrie gaven hierbij de richting aan. Eigenlijk ging dit
proces tussen 1850 en 1870 nog verder. Toen verschenen immers de
ijzergieterij en de eerste kleine machinefabrieken. De tweede helft van de 19e

eeuw kan dan ook worden gekenschetst als de overgang van de traditionele
ambachtsnijverheid naar de moderne industrie. Dit ging in Hoogezand met
horten en stoten. De groei van de nijverheid tussen 1850 en 1870 werd voor-
namelijk veroorzaakt door de groei in de bouwnijverheid, de scheepsbouw, de
metaalnijverheid, de machine-industrie en in de voedings- en genotmidde-
lenindustrie. Het zijn dan ook deze bedrijfstakken die in de beroepsstructuur
een sterke groei gaven te zien.

Na 1870 brak een nieuwe fase in de industriële ontwikkeling aan. Het
belang van de aardappelmoutwijnfabrieken werd steeds kleiner, afgaande op
de werkgelegenheid. Omdat de ontwikkeling in de aardappelzetmeelindustrie
zich vooral in Veendam voordeed, zien we dat in Hoogezand-Sappemeer het
aandeel van de voedings- en genotmiddelenindustrie na 1870 terugliep. Een
pionierbedrijf als Scholten’s aardappelmeelfabriek kreeg hier vooralsnog geen
navolging. Wel kwam in Hoogezand-Sappemeer de strokartonindustrie van de
grond, met de in 1869 aan de Kalkwijk gestichte fabriek van Hooites Beukema
als pionierbedrijf en W.A. Scholten aan de Zuiderstraat te Sappemeer als
navolger. Ook kwamen in deze periode enkele houtverwerkende industrieën
op, maar de werkgelegenheid in deze fabrieken was nog beperkt.
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Tabel 3.5.1 De beroepsstructuur van de gemeente Hoogezand in 1849, 1870, 1890 en 1900 in
percentages en de daarop gebaseerde concentratiegetallen (c.g.) voor 1890 en 1900

HOOGEZAND 1849 1870 1890  1900
% % % c.g. % c.g.  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,16 0,07 - - - -  
Boek- en steendrukkerij 0,16  0,31 43 0,14 19  
Bouwbedrijven 3,40 5,40 4,18 57 3,53 46  
Chemische nijverheid
(1900: incl. olie, vet, zeep) 0,08 0,07 0,03 15 0,22 41  
Hout, kurk, en strobewerking 1,46 1,28 1,89 84 1,72 83  
Kleding en reiniging 4,62 4,86 3,52 77 3,53 72  
Kunstnijverheid  0,07 - - - -  
Leder, wasdoek, rubber 2,91 3,17 2,20 97 2,09 98  
Winning metalen, turf, zout, etc. 2,91 0,40 - - - -  
Metaalbewerking, machines 2,83 6,21 5,60 193 5,54 172  
Papiernijverheid  1,21 3,68 2085 3,64 977  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 5,34 6,01 8,71 1068 12,32 1016  
Textiele nijverheid 4,13 2,16 0,88 33 0,39 15  
Verlichting (olie, vet, zeep)
(1900: gas en elektr.) 0,89 1,15 0,22 58 0,06 23  
Voedings- en genotmiddelen 8,91 8,70 7,33 144 8,54 140  
Landbouw 35,22 32,59 27,15 86 24,37 80  
Visserij en jacht 0,24 0,54 0,63 63 0,64 53  
Handel 7,04 7,35 6,29 77 6,79 68  
Verkeerswezen en horeca 6,40 5,13 11,92 150 10,76 148  
Crediet- en bankwezen  0,07 0,03 ? 0,19 62  
Verzekeringswezen   0,03 47 0,11 50  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 0,57 0,54 0,94 * 0,92 *  
Huiselijke diensten 9,47 9,72 10,47 104 10,10 96  
Overheid 0,73 0,88 1,16 ? 1,06 ?  
Maatschappelijke diensten (ov) 1,21 1,01 1,20 ? 0,83 ?  
Losse werklieden 1,21 1,28 1,45 95 2,42 136  
Gepensioneerden 0,08 0,13 0,16  0,08           

N/N/n/n 1235 1482 3179  3595

Bron: structuuranalyses 1849, 1870, 1890 en gepubliceerde beroepstellingen 1889 en 1899. 1849:
steekproef één op twee; 1870: steekproef één op twee; 1890 en 1900: volledige populatie.
Toelichting: Bij de tellingen van 1849, 1870 en 1890 zaten de olieslagers, kaarsenmakers en zeep-
zieders bij de bedrijfstak ‘verlichting (olie, vet, zeep)’. Met ingang van 1900 werden deze beroepen
tot de ‘chemische nijverheid’ gerekend. De bedrijfstak ‘verlichting’ werd vanaf dat moment ‘gas en
elektriciteit’ genoemd en omvatte de nutsbedrijven. Voor het onderwijs kan geen concentratiegetal
worden berekend, aangezien de hier gepresenteerde rubriek niet in de landelijke tellingen voorkomt.
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Tabel 3.5.2 De beroepsstructuur van de gemeente Sappemeer in 1849, 1870, 1890 en 1900 in
percentages en de daarop gebaseerde concentratiegetallen voor 1890 en 1900

SAPPEMEER 1849 1870 1890  1900    
% % % c.g. % c.g.  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. - - - - 0,09 5  
Boek- en steendrukkerij - 0,10 0,63 35 0,95 120  
Bouwbedrijven 3,62 8,23 7,46 96 9,85 120  
Chemische nijverheid 
(1900: incl. olie, vet, zeep) 0,10 - 0,17 77 0,52 90  
Hout, kurk, en strobewerking 2,28 1,22 2,35 98 2,60 118  
Kleding en reiniging 6,83 4,78 4,93 102 5,73 110  
Kunstnijverheid - - - - - -  
Leder, wasdoek, rubber 3,21 4,67 3,96 165 3,27 145  
Winning metalen, turf, zout, etc. - 0,20 - - - -  
Metaalbewerking, machines 2,80 2,95 4,25 138 5,78 169  
Papiernijverheid  0,81 7,92 4230 9,00 2268  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 5,90 4,67 4,13 477 4,12 319  
Textiele nijverheid 6,42 2,64 1,78 62 0,85 30  
Verlichting (olie, vet, zeep) 
(1900: Gas en elektr.) 0,41 1,22 0,92 226 - -  
Voedings- en genotmiddelen 6,73 10,26 6,48 120 7,53 116  
Landbouw 27,74 23,88 16,98 51 15,67 48  
Visserij en jacht 0,10 - 0,06 5 - -  
Handel 7,56 8,23 9,52 111 10,04 95  
Verkeerswezen en horeca 14,70 11,89 13,25 158 7,95 103  
Crediet- en bankwezen 0,10 - 0,11 ? 0,05 14  
Verzekeringswezen 0,10  0,23 326 0,19 81  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 0,52 1,42 1,55 * 2,13 *  
Huiselijke diensten 7,76 10,47 10,44 98 9,75 87  
Overheid 1,35 0,71 1,09 ? 0,66 ?  
Maatschappelijke diensten (ov) 1,55 1,42 1,66 ? 1,18 ?  
Losse werklieden 0,10 0,10 0,06 4 2,04 108  
Gepensioneerden 0,10 0,10 0,06 0,05           

N/N/n/n 966 984 1743  2112   

Bron: structuuranalyses 1849, 1870, 1890 en gepubliceerde beroepstellingen 1889 en 1899. 1849:
steekproef twee op drie; 1870: steekproef twee op drie; 1890 en 1900: volledige populatie.
Toelichting: Bij de tellingen van 1849, 1870 en 1890 zaten de olieslagers, kaarsenmakers en zeepzie-
ders bij de bedrijfstak ‘verlichting (olie, vet, zeep)’. Met ingang van 1900 werden deze beroepen tot
de ‘chemische nijverheid’ gerekend. De bedrijfstak ‘verlichting’ werd vanaf dat moment ‘gas en elek-
triciteit’ genoemd en omvatte de nutsbedrijven. Voor het onderwijs kan geen concentratiegetal wor-
den berekend, aangezien de hier gepresenteerde rubriek niet in de landelijke tellingen voorkomt.
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Na 1890 zette de industrialisatie zich sterk door in Hoogezand-Sappemeer.
De strokartonindustrie, metaal- en machinebouw en de scheepsbouw waren
de specialisaties. Het aantal machinefabrieken breidde zich (voorlopig) niet
verder uit, althans niet in de plaats zelf, maar wel direct daarbuiten. Van min-
stens even groot belang voor de werkgelegenheid in Hoogezand-Sappemeer
was de verplaatsing van een ijzergieterij van Assen naar Foxham (gem.
Slochteren). Deze verplaatsing betekende een groei van het aantal arbeids-
plaatsen in deze branche.74 Verder kwam in 1896 de derde strokartonfabriek
in Hoogezand-Sappemeer van de grond: Beukema en Co. aan de zuidzijde van
het Winschoterdiep.75 Ook breidde de werkgelegenheid in de scheepsbouw en
in de houtverwerkende industrieën zich wat uit. Bovendien werd in 1898 een
aardappelmeelfabriek op coöperatieve grondslag geopend. De moderne indu-
strie domineerde nu de nijverheid. De meeste industrie kwam trouwens in
Hoogezand. De metaal- en machinefabrieken concentreerden zich in Martens-
hoek. De aardappelzetmeel en stroopfabrieken van W.A. Scholten bevonden
zich nog in het nog westelijker gelegen Foxhol. De coöperatieve fabriek stond
in Kielwindeweer. Alleen één van de strokartonfabrieken bevond zich in
Sappemeer. Ook bij de scheepsbouw zien we een geografische verschuiving
van het zwaartepunt in westelijke richting.

In Hoogezand nam ook het aandeel van de scheepsbouwers in de beroeps-
structuur toe, terwijl het in Sappemeer afnam. De daling in Sappemeer was
minder groot dan het totale banenverlies in deze bedrijfstak, zodat veel
scheepsbouwersknechten op de werven te Hoogezand moeten zijn gaan wer-
ken.76 Tijdens de modernisering van deze bedrijfstak (1890-1900) zal dit aan-
tal nog groter zijn geworden. De hoge concentratiegetallen die deze bedrijfstak
in Sappemeer behaalde, moeten dus op het conto van de werven te Hooge-
zand worden geschreven. Ook in de scheepsbouw was er dus een verschui-
ving van het zwaartepunt in westelijke richting.

Dat de nijverheid in Sappemeer desondanks groeide, kwam doordat er een
functiescheiding ontstond binnen het bebouwde lint langs het Winschoterdiep,
waarbij de industrie zich in het westelijk deel (Hoogezand) vestigde en de ver-
zorgende ambachtsnijverheid zich in het oostelijk deel (Sappemeer) concen-
treerde. In Hoogezand wisten de verzorgende ambachten als kleermakers (kle-
ding en reiniging) en schoenmakers (leer, wasdoek, rubber) zich dan wel te
handhaven, maar niet sterk uit te breiden. Het aantal ambachtelijke smeden
liep terug.77 In Sappemeer zien we juist dat deze verzorgende ambachten wel
groeiden. Hoogezand werd de industriekern en Sappemeer meer de verzorgen-
de kern. Dit wordt bevestigd door de ontwikkeling van het percentage bakkers
en slagers in Sappemeer. In 1850 maakten de bakkers en slagers 2,2% van de
beroepsbevolking uit. In 1870 was dit opgelopen naar 4,1% en in 1890 bij een
sterke bevolkingsgroei nog iets toegenomen naar 4,4%.78 Tegelijkertijd was er
in Hoogezand een daling van 3,5% in 1850 naar 2,8% in 1890.

In Sappemeer is verder de groei bij de bouwnijverheid opvallend. In het
vorige hoofdstuk zagen we al dat in 1856 Sappemeer in het veengebied het
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hoogste aantal timmerlieden en schilders per 1000 inwoners had. Tussen 1850
en 1900 verdubbelde de bevolking van Sappemeer bijna, van 3.170 tot 6.117,
terwijl die van Hoogezand groeide van 5.936 naar 9.788.79 De toename van de
werkgelegenheid in de bouw vertoonde in Sappemeer echter bijna een ver-
drievoudiging (tabel 3.5.2), terwijl deze in Hoogezand bijna constant bleef
(tabel 3.5.1). In deze periode zal ook Hoogezand en wellicht ook de verdere
omgeving van Sappemeer tot het werkveld van de Sappemeerster bouwbe-
drijven hebben behoord.

Net als bij de industrie zien we bij de scheepvaart een verschuiving van
het zwaartepunt in westelijke richting. In 1849 waren slechts negen schepen
met 45 bewoners geregistreerd. In 1870 waren het er al 78 met 321 mensen
aan boord en in 1900 169 schepen met 771 bewoners. In Sappemeer nam het
aantal schepen  tussen 1849 en 1890 ook toe, van 18 schepen met 62 bewo-
ners tot 63 schepen met 291 bewoners, maar dit was beduidend minder dan
in Hoogezand. Bovendien ging het hier niet om een echte groei. De stijging
kwam vooral omdat meer schippers met hun gezin aan boord gingen wonen.
In 1850 woonde slechts eenderde van de schippers op hun schip. In 1900
was dat zo’n 80%.80

De functiescheiding tussen het westen en het oosten van Hoogezand-
Sappemeer blijkt minder uit de ontwikkeling van de dienstensector (handel en
maatschappelijke diensten). Weliswaar waren de concentratiegetallen in
Sappemeer hoger dan in Hoogezand en gaven ze een lichte stijging te zien,
maar ze kwamen nauwelijks boven de 100 uit. Vermoedelijk heeft dit te
maken met de nabijheid van de stad Groningen, die door de aanleg van de
spoorlijn bovendien beter bereikbaar was geworden. De verzorgingsfunctie
bleef hierdoor nogal beperkt.

Bij de huiselijke diensten lag de concentratie in Hoogezand hoger dan in
Sappemeer. Voor een deel zal dit te maken gehad hebben met de groei van het
aantal fabrikantenfamilies, die een dienstmeid hadden voor de huishouding.81

In Sappemeer liep het percentage voor deze bedrijfstak tussen 1850 en 1870
op. Daarna handhaafden de huiselijke diensten zich tot de eeuwwisseling op
hetzelfde niveau.

Hoewel de nijverheid de meest interessante ontwikkelingen te zien gaf,
bleef de landbouwsector toch ook belangrijk, vooral in de agrarische neder-
zettingen. In periode 1849-1900 was er een geleidelijke daling van het aan-
deel van de landbouwsector in de beroepsstructuur van beide gemeenten waar
te nemen. Langs het Winschoterdiep in Hoogezand halveerde het aandeel van
de boeren in de beroepsstructuur van gezinshoofden. In Kielwindeweer liep
het aandeel van de boeren eveneens terug, maar toch niet zo sterk als langs het
Winschoterdiep. In Kropswolde was er vooral een teruggang in het percenta-
ge boeren tussen 1890 en 1910 van 42,1% naar 32,3%. In Westerbroek was
het percentage boeren tussen 1850 en 1870 al sterk teruggegaan van een
kwart van de gezinshoofden naar ruim 18% om vervolgens langzaam verder
te dalen naar 16,7% in 1910.
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In Sappemeer zien we hetzelfde. Sappemeer had een minder uitgestrekt
agrarisch gebied binnen de gemeentegrenzen dan Hoogezand. Daar was al in
1850 het percentage boeren, boerenknechten en boerenarbeiders in de
beroepsstructuur veel kleiner dan in de buurgemeente. De geleidelijke daling
van het aandeel van de landbouw in de beroepsstructuur vlakte tussen 1890
en 1900 af. Dit had te maken met de opkomst van de tuinbouw.82 We kunnen
dat goed zien wanneer we de ontwikkeling van de beroepsstructuur van de
gezinshoofden als leidraad nemen. In 1850 werden tuinders nog niet apart
geregistreerd in het bevolkingsregister. In 1870 stonden slechts enkele tuin-
ders vermeld, maar in 1890 namen de tuinders 16,3% van de landbouwsector
voor hun rekening en in 1910 bestond bijna 42% van de agrarische gezins-
hoofden uit tuinders.83 Vooral in de 20e eeuw werd de tuinbouw in Hooge-
zand-Sappemeer een factor van belang.

Bij de ontwikkeling in de beroepsstructuur van Hoogezand-Sappemeer
speelde de industrialisatie een belangrijke rol. In Sappemeer ging de
industrialisatie hand in hand met een (beperkte) verzorgingsfunctie. We zagen
dat al in de periode 1829-1849, maar na 1850 zette dit proces zich voorlopig
voort. Er kwam een soort functiescheiding. Sappemeer werd het deel waar de
verzorgingsfunctie zich concentreerde en Hoogezand (Martenshoek) werd de
vestigingsplaats voor de industrie. Met de industrialisatie werd de agglomera-
tie door de verschillen in concentraties van activiteiten als het ware uiteenge-
trokken. Een deglomeratieproces dus. Een dergelijk proces zien we op een
andere manier ook in Veendam.

De gemeente Veendam
In het midden van de 19e eeuw was de gemeente Veendam sterk agrarisch van
karakter. In 1850 was nog bijna een derde van de beroepsbevolking werkzaam
in de landbouw. Tussen 1850 en 1890 was er een lichte trendmatige daling, zij
het dat de fluctuaties binnen deze trend nog groot waren. Tussen 1870 en
1890 zien we bijvoorbeeld een percentuele groei voor de landbouwsector. We
hebben hier (weer) te maken met het in cultuur brengen van dalgronden,
zoals in de eerste helft van de 19e eeuw ook al voorkwam.84 Ongecultiveerde
dallen kwamen voor ten oosten van het Beneden Oosterdiep en ten westen
van het Westerdiep, nabij de Westerbrink. Bij de gezinshoofden is te zien dat
juist in de hoofdkern het percentage landbouwers groeide. De in deze perio-
de opkomende aardappelmeelindustrie maakte het lucratief om fabrieks-
aardappels te verbouwen. Voor de verbouw van deze aardappelen werd het
landbouwareaal uitgebreid. In Ommelanderwijk en Zuidwending deed dit
zich ook voor. Het percentage landbouwers bleef hier gelijk, maar dit bete-
kende wel een nominale groei van 122 naar 144. Na 1890 liep het aandeel van
de landbouw in de beroepsbevolking terug. De landbouwcrisis en de rationa-
lisatie en mechanisatie leidden tot een uitstoot van arbeid. De daling kwam in
hele gemeente voor, zoals we bij het percentage boeren onder de gezins-
hoofden kunnen zien.85
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De eerste decennia na 1850 jaren vielen samen met het hoogtepunt, de
naweeën en de afloop van de zeescheepvaart en zijn uitstralingseffecten.86 In de
hoogtijdagen van de scheepvaart was in de bouwnijverheid een flinke groei te
zien en de bevolkingsgroei was toen ook behoorlijk, vooral in de hoofdkern.87 Na
1880 zakte de bevolkingsgroei in en daarom daalde het aandeel van de bouwnij-
verheid iets, maar tussen 1890 en 1900 herstelde deze bedrijfstak zich weer.

Bij de nijverheid zien we een gestage groei tot 1890, die daarna versnelde.
Het aandeel van de sector kroop omhoog van 29,2% in 1850 via 29,6% in
1870 naar 30,9% in 1890. In 1900 was 36,9% van de beroepsbevolking werk-
zaam in de nijverheid. In deze periode stond de nijverheid vooral in het teken
van de opkomende aardappelzetmeelindustrie, waarvan Veendam zeker in
deze periode hét centrum was. Een deel van de ontwikkeling deed zich voor
in Ommelanderwijk en Zuidwending.88 In het laatste decennium van de 19e

eeuw kwam ook de specialisatie in de metaal- en machine-industrie in de
beroepsstructuur tot uitdrukking.89

Hoe verliep nu die de uitbouw van de verzorgingsfunctie in samenhang met
de eerste fase van de industrialisatie? Al vóór 1850 zagen we dat Veendam haar
verzorgingsfunctie wist te versterken hand in hand met de bloeiende zee-
scheepvaart en de groeiende landbouw. Daarna werd die ontwikkeling minder
eenduidig. Tussen 1850 en 1870 daalde het aandeel van de kleermakers (kle-
ding en reiniging), evenals in Sappemeer, maar daarna groeide dat weer. De
schoenmakers (leder, wasdoek, rubber) wisten zich te handhaven op een per-
centage rond de drie procent van de beroepsbevolking. Ook bij de bakkers en
slagers was dat het geval.90 De handel daarentegen groeide substantieel. De
kleermakers, schoenmakers en handelaren waren, afgaande op de
concentratiegetallen in 1890, oververtegenwoordigd. Als de agrarische buiten-
dorpen buiten beschouwing worden gelaten, komt dat nog beter uit de verf.

VEENDAM-KERN 1890 concentratiegetallen
Kleding en reiniging 131
Leder, wasdoek, rubber 140
Warenhandel 154

De in de eerste helft van de 19e eeuw verworven verzorgingsfunctie van
Veendam wist zich dus te handhaven. Toch krijg ik de indruk dat in het laatste
decennium van de 19e eeuw de factoren die in de eerste helft van de 19e eeuw
en in de eerste drie decennia na 1850 de verzorgingsfunctie van Veendam
bevorderden, waren uitgewerkt. We zien bij de kleermakers, de schoenmakers
en bij de handel een lichte relatieve terugval. De industrie bevorderde de
verzorgingsfunctie van de kern Veendam maar voor een deel, omdat die zich in
belangrijke mate in de buitendorpen gevestigd had. Bovendien kwam na 1870
een steeds groter deel van de gemeentelijke bevolking in Ommelanderwijk en
Zuidwending te wonen.91 Deze demografische centrifugale krachten gingen
gepaard met een wat zwakker wordende verzorgingsfunctie van de hoofdkern.
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Tabel 3.6 De beroepsstructuur van de gemeente Veendam in 1849, 1870, 1890 en 1900 in
percentages en de daarop gebaseerde concentratiegetallen (c.g.) voor 1890 en 1900

VEENDAM 1850 1870 1890 1900

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,70 0,51 0,53 29 0,87 48  
Boek- en steendrukkerij 0,14 0,42 0,75 98 0,70 97  
Bouwbedrijven 3,76 5,81 4,45 58 5,02 67  
Chemische nijverheid 
(1900: incl. olie, vet, zeep) 0,42 0,08 38 0,58 109  
Hout, kurk, en strobewerking 1,88 1,60 1,33 56 1,69 84  
Kleding en reiniging 6,12 4,80 5,78 121 5,48 115  
Kunstnijverheid - - - - - -  
Leder, wasdoek, rubber 3,06 3,45 2,93 124 2,46 119  
Winning metalen, turf, zout, etc. - - 0,08 9 - -  
Metaalbewerking, machines 2,64 2,36 3,68 122 4,66 149 
Papiernijverheid - - - - 1,54 425  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 3,13 2,10 1,38 163 1,57 133  
Textiele nijverheid 2,50 0,84 1,16 42 1,81 70  
Verlichting (olie, vet, zeep) 
(1900: Gas en elektriciteit)  0,25 0,36 90 - -  
Voedings- en genotmiddelen 4,87 7,49 8,40 158 10,55 177  
Landbouw 32,61 26,26 30,24 92 23,07 78  
Visserij en jacht 0,07 - - - - -  
Handel 9,60 10,77 10,97 130 10,69 110  
Verkeerswezen en horeca 20,17 22,14 14,73 178 12,43 176  
Crediet- en bankwezen  0,11 62 0,27 87  
Verzekeringswezen 0,06 80 0,24 112  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 0,70 1,18 1,74 * 1,95 *  
Huiselijke diensten 6,61 8,00 8,79 84 10,09 98  
Overheid 0,21 0,59 0,80 ? 0,48 ?  
Maatschappelijke diensten (ov) 0,70 1,35 1,58 ? 1,01 ?  
Losse werklieden 0,07 0,03 2 2,82 163  
Gepensioneerden 0,07 0,08 0,06 0,02           

N/N/n/n 1438 1188 3618  4144   

Bron: structuuranalyses Veendam 1849, 1870, 1890 en gepubliceerde beroepstellingen 1889 en
1899. 1849: steekproef één op twee; 1870: steekproef één op twee; 1890 en 1900: volledige po-
pulatie.
Toelichting: zie bij Hoogezand en Sappemeer
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Het plaatselijk bevolkingsdraagvlak voor de verzorgende ambachten nam af.
De concentratiegetallen voor de hierboven genoemde bedrijfstakken waren in
1900 dan ook lager dan in 1890.

Natuurlijk behield de hoofdkern wel die centrumfunctie bij het onderwijs.
De groei van het onderwijs in de beroepsstructuur vond vrijwel geheel en al
in de hoofdkern plaats. Dat gold ook voor andere takken van dienstverlening
als de overheid en de overige beroepen in de maatschappelijke dienstverle-
ning, zoals artsen, advocaten e.d. De huiselijke diensten gaven in de hele
periode 1849-1900 een groei te zien. Net als in Hoogezand-Sappemeer droeg
de nieuwe fabrikanten-elite hieraan bij.

In Veendam werd de ontwikkeling in de beroepsstructuur na 1850 bepaald
door aan de ene kant de industrialisatie met zijn specifieke vestigingsplaat-
senpatroon en aan de andere kant de centrumfunctie van de hoofdkern. Tot
1870 ontwikkelde de centrumfunctie van de hoofdkern Veendam zich voort-
varend. Deze ontwikkeling hield verband met de hoogtijdagen van de zee-
scheepvaart. De aardappelzetmeelindustrie stond in deze periode nog in de
kinderschoenen. In die zin pakten de hoogtijdagen van de zeescheepvaart
gunstig uit voor de ontwikkeling van het verzorgingscentrum Veendam. Aan
het eind van de 19e eeuw veranderde dat. De bevolkingsgroei in Ommelan-
derwijk en Zuidwending werd toen sterker dan in de hoofdkern, omdat de
belangrijkste industriële werkgever, de aardappelzetmeel, zich voor een
belangrijk daar vestigde. Weliswaar bleven de centrumfuncties wel voor een
belangrijk deel in de hoofdkern gehandhaafd, maar de groei was er toch uit.

De gemeente Winschoten
Al in de eerste helft van de 19e eeuw was Winschoten hét verzorgingscentrum
van Oost-Groningen geworden. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de
ontwikkeling van de beroepsstructuur vooral bepaald door de verdere uit-
bouw van deze verzorgingsfunctie. Heel kenmerkend voor Winschoten was de
grote dienstensector, waarbinnen de handel in 1849 al de grootste bedrijfstak
was en tussen 1850 en 1870 verder groeide. De toegenomen koopkracht van
de boeren in het verzorgingsgebied van de plaats gedurende de bloeiperiode
van de landbouw, maakte die uitbreiding mogelijk. In de twintig jaar daarna
daalde het percentage weer. De landbouwcrisis, die de inkomens van boeren
en arbeiders drukte, stond een verdere groei van de handel in de weg. Daarna
herstelde de handel zich weer en in 1900 lag het percentage weer op het
niveau van 1870. De centrale functie kwam niet alleen tot uitdrukking in de
handel, maar ok in andere vormen van dienstverlening, zoals het bankwezen,
het verzekeringswezen en het onderwijs. Het bank- en het verzekeringswezen
waren kleine bedrijfstakken, maar waren in landelijk perspectief oververtegen-
woordigd. Ook waren in Winschoten de overheid en de overige beroepen in
de maatschappelijke dienstverlening sterker vertegenwoordigd dan in Hooge-
zand-Sappemeer of Veendam.
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De schipperij te Winschoten was niet zo omvangrijk als in Hoogezand-
Sappemeer of Veendam. In Winschoten kwam wel het verschijnsel van
bewoonde schepen voor. In 1849 stonden er 21 schepen in de gemeente gere-
gistreerd met 90 bewoners en in 1900 40 met 211 bewoners.92 Hoewel
Winschoten aan de hoofdontsluitingsas van het veengebied lag, vormde de
centrumfunctie kennelijk niet een aanknopingspunt voor schippers om zich
massaal te vestigen.
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De Torenstraat, een winkelstraat in Winschoten. Foto: collectie Groninger Archieven



Tabel 3.7 De beroepsstructuur van de gemeente Winschoten in 1849, 1870, 1890 en 1900 in
percentages en de daarop gebaseerde concentratiegetallen (c.g.) voor 1890 en 1900

WINSCHOTEN 1849 1870 1890               1900
% % % c.g. % c.g.  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 1,16 0,77 1,79 105 2,08 116  
Boek- en steendrukkerij 0,32 0,52 0,96 134 1,75 247  
Bouwbedrijven 4,32 6,10 7,65 106 8,68 117  
Chemische nijverheid 
(1900: incl. olie, vet, zeep) 0,53 0,26 0,38 181 0,65 124  
Hout, kurk, en strobewerking 2,53 2,06 2,38 107 3,72 188  
Kleding en reiniging 7,07 5,93 6,99 155 6,47 138  
Kunstnijverheid 0,05 - 0,03 36 - -  
Leder, wasdoek, rubber 3,16 2,49 2,62 117 2,80 138  
Winning metalen, turf, zout, etc. 9,23 5,15 0,59 64 0,46 55  
Metaalbewerking, machines 2,64 2,58 2,62 91 5,53 180  
Papiernijverheid - 0,17 0,62 356 0,62 174  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 0,58 0,77 0,52 64 0,59 51  
Textiele nijverheid 1,90 1,12 0,69 26 0,54 21  
Verlichting (olie, vet, zeep) 
(1900: Gas en elektriciteit) 0,21 0,34 0,52 137 0,22 94  
Voedings- en genotmiddelen 3,90 4,38 7,10 141 7,98 137  
Landbouw 20,99 21,74 17,09 55 12,16 42  
Visserij en jacht 0,05 - - - - -  
Handel 13,40 16,67 14,74 184 16,50 174  
Verkeerswezen en horeca 9,34 10,57 10,27 131 7,41 107  
Crediet- en bankwezen 0,05 0,43 0,24 245 0,59 197  
Verzekeringswezen - - 0,21 315 0,03 13  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 1,27 0,95 1,45 * 2,02 *  
Huiselijke diensten 12,76 13,06 15,81 159 15,50 154  
Overheid 2,53 2,49 2,31 ? 1,70 ?  
Maatschappelijke diensten (ov) 1,58 1,03 1,96 ? 1,73 ?  
Losse werklieden 0,21 0,26 0,24 16 0,16 10  
Gepensioneerden 0,21 0,17 0,24  0,13           

n/N/n/n 1896 1164 2903 3710

Bron: structuuranalyses Winschoten 1849, 1870, 1890 en gepubliceerde beroepstellingen 1889 en
1899. 1849: steekproef één op twee; 1870: steekproef één op twee; 1890 en 1900: volledige populatie.
Toelichting: Bij de tellingen van 1849, 1870 en 1890 zaten de olieslagers, kaarsenmakers en zeepzie-
ders bij de bedrijfstak ‘verlichting (olie, vet, zeep)’. Met ingang van 1900 werden deze beroepen tot de
‘chemische nijverheid’ gerekend. De bedrijfstak ‘verlichting’ werd vanaf dat moment ‘gas en elektrici-
teit’ genoemd en omvatte de nutsbedrijven. Voor het onderwijs kan geen concentratiegetal worden bere-
kend, aangezien de hier gepresenteerde rubriek niet in de landelijke tellingen voorkomt.
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Het verkeerswezen was in 1849 alleen vertegenwoordigd door schippers,
scheepsjagers, voermannen en enkele ambtenaren bij de posterijen. De groei
in deze bedrijfstak na 1850 werd vooral veroorzaakt door nieuwe vormen van
vervoer: de spoorlijn Groningen-Winschoten-Nieuweschans in 1868 en de
tramlijnen vanaf 1880.

Als de turfgraverij buiten beschouwing laten, dan bleef de nijverheid tus-
sen 1850 en 1870 rond de 28% van de beroepsbevolking hangen, om daarna
door te groeien naar bijna 35% in 1890 en bijna 42% in 1900. In tegenstel-
ling tot Hoogezand-Sappemeer en Veendam groeide de nijverheid vooral in
het kader van Winschoten’s centrale functie, en niet door een industriële ont-
wikkeling.

Dit is goed te zien bij de houtbewerking. Deze bedrijfstak werd in de 19e

eeuw, met als uitzondering de houtzagerijen, geheel gevormd door de verzor-
gende ambachten. De gehele staalkaart aan beroepen was hier vertegenwoor-
digd: kuipers, klompenmakers, knopenmakers, schrijnwerkers, manden-
makers, mattenmakers, borstelmakers, bezemmakers etc. Deze verzorgende
beroepen waren in landelijk perspectief oververtegenwoordigd. De voedings-
branche had een zelfde karakter. Met uitzondering van de korenmolens,
bestond er geen fabrieksnijverheid in deze branche te Winschoten. De bakkers
en slagers vormden veruit de grootste groep en dat bleef zo tot de eeuwwisse-
ling. De percentuele groei, die zich vanaf 1870 in voedingsbranche aftekende
moet dus worden toegeschreven aan de zeer sterke toename van het aantal
verzorgende beroepen, voornamelijk de bakkers en de slagers.93 Rond de
eeuwwisseling kwamen enkele bedrijven op, die een minder kleinschalig
ambachtelijk karakter hadden, maar toch vooral het verzorgingsrayon van de
plaats bedienden. Het betrof twee broodfabrieken, een sigarenfabriek,
meelfabriekjes, mineraalwaterfabriekjes, tabakskerverijen, koffiebranderijen,
een worstfabriekje en een zuivelfabriek. De hoge concentratiegetallen voor de
voedingsbranche waren dus vooral een uitdrukking van Winschotens
verzorgingsfunctie. Die functie van Winschoten kwam eveneens tot uitdruk-
king in de oververtegenwoordiging van drukkers en apothekers (chemische
nijverheid).

Tussen 1849 en 1900 verdubbelde het percentage voor de bouwbedrijven
en verdubbelde ook de bevolking.94 De bouwnijverheid werd voornamelijk
gevormd door de timmerlieden, metselaars, schilders en glazenmakers, maar
vanaf 1890 kwam er meer variatie in de beroepen, waarbij aannemers, stuca-
doors en schoorsteenvegers op het toneel verschenen. De bouw werd door
deze groei ook in landelijk perspectief oververtegenwoordigd.

In Winschoten had de landbouw zich in de eerste helft van de 19e eeuw,
vooral tussen 1829 en 1849, tamelijk goed weten te handhaven. Tussen 1850
en 1870 was er ook een lichte stijging van het percentage mensen dat in de
landbouw werkte. Aan de ene kant kwamen er steeds meer landarbeiders in
Winschoten wonen en aan de andere kant werd het landbouwareaal door het
afgraven van het veengebied steeds groter. Wat dat betreft leek de ontwikkeling
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hier wel op die in Veendam. Na 1870 ging het percentage voor de land-
bouwsector achteruit. In Winschoten kwam echter, evenals in Hoogezand-
Sappemeer, de tuinbouw tot ontwikkeling die deze daling afremde. Met ingang
van het steekjaar 1890 vormden de tuinders een groep van enige omvang, zoals
we bij de gezinshoofden kunnen zien.95 Met de toename van het aandeel van
de tuinbouwers onder de gezinshoofden, nam ook het areaal tuinbouwgrond
in de gemeente toe van 47,8 ha. in 1890 naar 82,7 ha. in 1900.96

De gemeente Winschoten had zich in de eerste helft van de 19e eeuw reeds
ontwikkeld tot het meest uitgesproken verzorgingscentrum in het Oost-
Groningse veengebied. In de tweede helft van de 19e eeuw zette deze ontwik-
keling zich door, zonder dat er grootscheepse industrialisatie plaats vond. Dat
was wel het geval elders in het verzorgingsrayon van Winschoten, zoals in
Oude Pekela.

3.6.2 De ontwikkeling in de beroepsstructuur in Oude Pekela, Onstwedde
en Wildervank

Industrialisatie deed zich ook voor buiten de drie voornaamste centra, die tot
nog toe aan de orde zijn geweest. Daarom wordt nu de ontwikkeling in de
beroepsstructuur voor de gemeenten Oude Pekela, Onstwedde en Wildervank
behandeld, omdat dit gemeenten zijn waar de industrie zich zo duidelijk
manifesteerde. Welke effecten had die industriële ontwikkeling op de beroeps-
structuur van die plaatsen? Wisten deze plaatsen in samenhang daarmee ook
hun verzorgingsfuncties uit te breiden? We focussen hierbij op het laatste
decennium van de 19e eeuw.

De gemeente Oude Pekela
De uitbreiding van de strokartonindustrie was tussen 1890 en 1900 bepalend
voor de ontwikkeling in de beroepsstructuur in Oude Pekela. In 1890 bestond
de strokartonindustrie natuurlijk al, maar deze domineerde de beroepsstruc-
tuur toen nog niet zo sterk als later. In 1890 had deze gemeente vier
strokartonfabrieken.97 Reeds toen leverde de werkgelegenheid die deze fabrie-
ken met zich meebrachten, een extreem hoog concentratiegetal op, temeer
daar de papiernijverheid landelijk gezien maar een kleine bedrijfstak was.
Rond 1890 bestonden er echter ook nog andere bedrijfstakken die in Oude
Pekela oververtegenwoordigd waren. In de eerste plaats was dat de scheeps-
bouw. Het hoogtepunt van de scheepsbouw lag weliswaar in de jaren 1850,
maar de achteruitgang ging langzaam en in 1900 was de scheepsbouw nog
steeds oververtegenwoordigd.98 Veel sneller ging de neergang in de scheep-
vaart, die ook haar bloeiperiode in de jaren 1850 had gehad.

Na 1890 werd Oude Pekela een steeds eenzijdiger gespecialiseerde
industriegemeente. Naast een op zijn retour zijnde specialisatie als de scheeps-
bouw, was er dus ook een nieuwe specialisatie: de strokartonindustrie. Tussen
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1890 en 1900 groeide het aantal strokartonfabrieken van vijf naar acht, en het
aantal arbeiders op deze fabrieken van 301 naar 515.99

Het eenzijdige industriële karakter werd bevestigd door de daling van het
aandeel van de handel in de beroepsstructuur. Was de handel in 1890 ruimer
vertegenwoordigd dan voor de plaatselijke verzorging verwacht zou mogen
worden, in 1900 was het daarmee gedaan. In 1890 waren de concen-
tratiegetallen die Oude Pekela voor ‘crediet- en bankwezen’ en voor ‘verzeke-
ringswezen’ had, indrukwekkend. Veel waarde moet aan deze cijfers echter
niet worden gehecht, want in deze twee bedrijfstakken waren respectievelijk
één en twee mensen aan het werk. Deze bedrijfstakken waren toen landelijk
gezien nog zo klein, dat dat voor een kleine gemeente al gauw een hoog con-
centratiegetal oplevert. Toen rond 1900 deze bedrijfstakken landelijk gezien
wat groter waren, was het met de hoge concentratiegetallen dan ook gedaan.

Aan het begin van de 19e eeuw was Oude Pekela een plaats met een tame-
lijk grote variatie aan beroepen, met de opkomst van Winschoten als verzor-
gingscentrum en uitbouw van de strokartonindustrie in Oude Pekela zelf,
werd de beroepsstructuur van de gemeente steeds eenzijdiger en verloor deze
plaats haar multifunctionele aspecten definitief aan Winschoten.

In het noordoosten van het veengebied concentreerde de verzorgingsfunc-
tie na de concurrentieslag tussen Oude Pekela en Winschoten zich te
Winschoten, aan het noordelijke hoofddiep. Winschoten was ook veel meer
een verkeersknooppunt dan Oude Pekela. Bij de ontwikkeling in de infra-
structuur zagen we al dat het zuidoosten tamelijk snel aansluiting kreeg op het
tramwegennet. Het gebied was opengelegd. Er was een bevolkingsdraagvlak
ontstaan om de aansluiting op het net te rechtvaardigen. Ook het Drentse
mondengebied raakte steeds meer bewoond. Het Stadskanaal vormde hier-
voor de hoofdontsluitingsas. De plaats langs dit hoofddiep vormde de belang-
rijkste nederzetting: Stadskanaal.
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Tabel 3.8 De beroepsstructuur van de gemeente Oude Pekela in 1890 en 1900 in percentages
en de bijbehorende concentratiegetallen

OUDE PEKELA 1890                         1900
% conc. % conc.

getal getal
Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,11 5 
Boek- en steendrukkerij 0,19 22 0,11 12  
Bouwbedrijven 6,30 76 5,97 65  
Chemische nijverheid 
(1900: incl. olie, vet, zeep) 0,06 26 0,33 51  
Hout, kurk, en strobewerking 0,93 36 0,66 27  
Kleding en reiniging 4,88 94 4,15 71  
Kunstnijverheid      
Leder, wasdoek, rubber 2,22 87 1,66 65  
Winning metalen, turf, zout, etc. 0,25 23 0,39 37  
Metaalnijverheid, machines 3,15 96 2,43 63  
Papiernijverheid 14,71 7341 15,75 3529  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 2,10 227 2,49 171  
Textiele nijverheid 1,98 65 1,38 44  
Verlichting / 1900: Gas en elektriciteit
Voedings- en genotmiddelen 5,81 101 7,57 104  
Landbouw 22,19 62 27,20 75  
Visserij en jacht      
Handel 12,48 134 10,83 91  
Verkeerswezen en horeca 12,05 134 7,68 88  
Crediet- en bankwezen 0,06 127 0,11 29  
Verzekeringswezen 0,12 164 0,28 104  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * *   
Huiselijke diensten 6,92 61 7,85 62  
Overheid en overige 
maatschappelijke diensten 3,58 44 2,71 40  
Losse werklieden   0,06 3  
Gepensioneerden/beroep onbekend

n 1618  1809   

Bron: beroepstellingen 1889 en 1899; 1890 en 1900: volledige populatie

Stadskanaal: een nieuwe verstedelijkte kern?
Langs het Stadskanaal in de gemeenten Onstwedde en Wildervank worden
twee nederzettingen onderscheiden: Stadskanaal en Musselkanaal. Het dorp
Stadskanaal bestond uit de nederzetting langs het hoofdkanaal en het
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Boerendiep vanaf Bareveld in het noordwesten tot de tweede afdraai in het
hoofdkanaal in het zuidoosten. Vanaf deze afdraai werd tot de gemeentegrens
met Vlagtwedde de nederzetting Musselkanaal genoemd. Het dorp Stadska-
naal lag dus in twee gemeenten. Het noordwestelijk deel viel onder de
gemeente Wildervank en het zuidoostelijk deel onder Onstwedde.100 Stadska-
naal groeide tussen 1890 en 1900 6.322 naar 6.837 inwoners. Het aantal
inwoners van Musselkanaal groeide in diezelfde tien jaar van 1.808 naar
2.304. Verder bevond zich binnen de gemeente Onstwedde een aantal rand-
veenkoloniën. Deze lagen niet langs het hoofdkanaal. De sterke bevolkings-
groei was er ook mede de oorzaak van dat het aandeel van de bouwnijverheid
in Onstwedde sterk groeide.

In de gemeente Onstwedde waren de verveningen aan het eind van de
19e eeuw nog niet ten einde gekomen, zodat nog een groot deel van de
beroepsbevolking werkzaam in de turfgraverij was. De concentratiegetallen
zijn dan ook navenant hoog. Net als de turfwinning bleef de landbouw in de
gemeente Onstwedde onverminderd belangrijk. Het aantal mensen dat in de
landbouw werkte, hield gelijke tred met de stormachtige bevolkingsgroei.
Net als in Veendam werden in Onstwedde steeds meer nieuwe landbouw-
gronden in gebruik genomen. In het oudere deel van Stadskanaal (binnen de
gemeente Wildervank) was dat niet (meer) het geval. Dat betekende overi-
gens niet dat de bedrijvigheid langs het Stadskanaal zich beperkte tot turf-
graverij en landbouw.

Industrie kwam ook voor langs het Stadskanaal. De glasfabrieken in
Nieuw Buinen, die bijna tegen Stadskanaal aan lagen, drukten hun stempel
op de beroepsstructuur van Onstwedde. Ook de aardappelmeelindustrie
kwam in deze periode van de grond, maar toen nog alleen in het
Wildervankster deel van de plaats. Behalve de glasindustrie was ook de
scheepsbouw oververtegenwoordigd. Het gemeenteverslag van Onstwedde
geeft voor 1891 een aantal van 33 knechten op de scheepswerven en in
1901 waren dat er 51.101 Verder had ook het Wildervankster deel van
Stadskanaal nog twee scheepswerven. Erg groot was deze bedrijfstak dus
niet. De industrialisatie was weliswaar niet aan Stadskanaal voorbij gegaan,
maar domineerde de beroepsstructuur niet.

Had deze industrialisatie nu ook een dusdanig verstedelijkingspatroon
opgeleverd, dat Stadskanaal een verzorgingsfunctie wist te bemachtigen in
deze periode? Wanneer de cijfers voor de gemeente Onstwedde bekeken wor-
den, lijkt dat nog niet het geval te zijn. Het percentage schoenmakers was
dalende, net zoals dat in andere gemeenten het geval was. Wel is opvallend dat
de kleermakers geen sterke daling gaven te zien. Toch werden er door deze
bedrijfstak geen concentratiegetallen van boven de 100 gescoord. Bij het
bank- en verzekeringswezen was dat evenmin het geval. De handel gaf wel
groei te zien, maar bleef in landelijk perspectief iets ondervertegenwoordigd.
Het probleem wat we hier echter hebben, is dat de gemeente Onstwedde,
evenals Hoogezand en Veendam, een aanzienlijk agrarisch gebied binnen de
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gemeentegrenzen had en dat bovendien deze hoofdkern ook voor een deel in
een andere gemeente lag. Het is niet onmogelijk dat de verzorgende beroepen
vooral in het oudste deel van Stadskanaal gevestigd waren, binnen de gemeen-
te Wildervank.

Tabel 3.9 De beroepsstructuur van de gemeente Onstwedde in 1890 en 1900 in percentages
en de bijbehorende concentratiegetallen

ONSTWEDDE 1890                         1900
% conc. % conc.

getal getal
Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 7,28 382 6,82 325  
Boek- en steendrukkerij 0,10 13 0,28 34  
Bouwbedrijven 3,54 44 4,24 49  
Chemische nijverheid 
(olie, vet, zeep v.a. 1900)  0,03 5  
Hout, kurk, en strobewerking 1,32 53 1,01 43  
Kleding en reiniging 3,31 65 3,20 58  
Kunstnijverheid      
Leder, wasdoek, rubber 1,85 74 1,82 76  
Winning metalen, turf, zout, etc. 17,64 1716 17,06 1752  
Metaalnijverheid, machines 1,92 60 1,85 51  
Papiernijverheid 0,03 17 0,06 7  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 2,09 231 2,24 165  
Textiele nijverheid 0,47 16 0,28 9  
Verlichting / Gas en elektriciteit      
Voedings- en genotmiddelen 3,31 59 4,04 59  
Landbouw 32,92 93 32,04 94  
Visserij en jacht   0,06 4  
Handel 8,70 96 9,37 84  
Verkeerswezen en horeca 7,08 81 6,71 82  
Crediet- en bankwezen  0,06 16  
Verzekeringswezen      
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * * *  
Huiselijke diensten 5,16 46 6,65 56  
Overheid en overige
maatschappelijke diensten 3,14 39 2,13 35  
Losse werklieden      
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,13  0,06         

N 2965  3564 

Bron: beroepstelling 1889 en 1899; 1890 en 1900: volledige populatie
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Tabel 3.10 De beroepsstructuur van de gemeente Wildervank in 1890 en 1900 in percentages
en bijbehorende concentratiegetallen

WILDERVANK 1890                         1900
% conc. % conc.

getal getal
Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,27 14 0,83 44  
Boek- en steendrukkerij 0,50 63 0,62 82 
Bouwbedrijven 4,88 58 5,18 66  
Chemische nijverheid 
(olie, vet, zeep v.a. 1900)   0,37 67  
Hout, kurk, en strobewerking 1,20 49 1,70 81  
Kleding en reiniging 4,15 84 5,21 105  
Kunstnijverheid      
Leder, wasdoek, rubber 2,56 104 2,37 110  
Winning metalen, turf, zout, etc. 0,30 30 0,25 28  
Metaalnijverheid, machines 2,39 76 2,62 81  
Papiernijverheid   0,25 65  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 1,69 192 1,79 146  
Textiele nijverheid 1,20 41 1,91 72  
Verlichting / Gas en elektriciteit 0,20 48    
Voedings- en genotmiddelen 7,41 134 7,59 123  
Landbouw 29,80 87 27,26 89  
Visserij en jacht 0,13 12 0,15 13  
Handel 9,80 110 11,50 114  
Verkeerswezen en horeca 19,37 226 17,08 232  
Crediet- en bankwezen 0,07 143 0,22 68  
Verzekeringswezen 0,03 46 0,12 55  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * * *  
Huiselijke diensten 11,06 102 9,31 87  
Overheid en overige 
maatschappelijke diensten 3,19 41 2,78 44  
Losse werklieden   0,68 38  
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,10  0,22         

n 3010 3243

Bron: beroepstellingen 1889 en 1899; 1890 en 1900: volledige populatie

Wildervank
De gemeente Wildervank omvatte dus twee hoofdnederzettingen: een deel van
Stadskanaal en het hoofddorp Wildervank. Daarnaast behoorden nog een
klein deel van Borgercompagnie en het gehucht Wildervanksterdallen tot de
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gemeente. De cijfers voor deze gemeente betreffen dus de ontwikkelingen in
het dorp Wildervank en de ontwikkelingen in Stadskanaal. Het dorp
Wildervank vormde wel een fysieke eenheid met Veendam, maar niet met
Stadskanaal.102 De ontwikkelingen in het dorp Wildervank stonden dan ook
meer in verband met die in Veendam. De bevolkingsontwikkeling in de
gemeente Wildervank, zonder Stadskanaal, was niet bepaald explosief te noe-
men. Tussen 1890 en 1900 daalde het aantal inwoners van het dorp
Wildervank van 5.819 zielen naar 5.794.

Evenals in Veendam kwam in de gemeente Wildervank de
aardappelzetmeelindustrie voor. Behalve de twee fabrieken te Stadskanaal, was
deze industrie in 1890 vertegenwoordigd met één fabriek aan het Oosterdiep
en één te Bareveld, maar met evenveel arbeidsplaatsen als Zuidbroek (132),
lag het zwaartepunt van de aardappelzetmeelindustrie niet in deze gemeente.
De scheepvaart en de scheepsbouw hadden in Wildervank in de jaren 1850
hun hoogtepunt gehad, net als in Veendam en Oude Pekela. Beide bedrijf-
stakken gingen achteruit. In 1890 lagen in de gemeente nog zeven scheeps-
hellingen, waarop 24 knechten werkten.103 Tussen 1891 en 1901 verdween
één werf, maar steeg het aantal scheepsbouwersknechten naar 44. Niettemin
daalde het concentratiegetal.

De industrialisatie in de gemeente Wildervank deed zich dus zowel in het
hoofddorp voor als in Stadskanaal. Hoe zat dat nu met de verzorgingsfunctie?
Rond 1900 had de gemeente Wildervank voor een aantal verzorgende bedrijf-
stakken (kleding en reiniging, leerbewerking, handel) hoge concentratiegetal-
len. Hier wreekt zich het feit dat gemeenten en nederzettingen verschillende
analyse-eenheden zijn. De cijfers zijn gemeentelijke cijfers. Voor de centrale
beroepen gaf Onstwedde geen oververtegenwoordiging te zien. In de gemeen-
te Wildervank was dat wel het geval. Moeten die cijfers nu toegeschreven wor-
den aan het Stadskanaal-deel of aan het dorp Wildervank? 

Voor de beantwoording van deze vraag moeten we weten waar het centrum
waar de verzorging zich concentreerde, gelokaliseerd moet worden in het lint
langs het Stadskanaal. Rond 1850 lag het centrum van het toen nog kleine
Stadskanaal geheel in het Wildervankster deel, rond de Pekelderweg, nabij de
Hervormde Kerk van Stadskanaal. Met de kolonisatie naar het zuidoosten,
verschoof ook het centrum naar het zuidoosten. Rond 1900 lag het centrum
van het dorp, waar ook de plaatselijke verzorging zich concentreerde, tussen
de Gasselternijveenschemond en de Drouwenermond.104 Hier liep de gemeen-
tegrens dwars doorheen. Ik vermoed dat de hoge concentratiegetallen voor
een aantal verzorgende beroepen in de gemeente Wildervank te danken zijn
aan de plaatselijke verzorgingsfunctie van Stadskanaal, die gemeentegrens-
overschrijdend was.

Bovendien speelt nog een andere factor een rol. Keuning verklaart de
oververtegenwoordiging van kruidenierswinkels in Wildervank in 1930 uit
het grote aantal sluizen in het Stadskanaal en het Oosterdiep binnen de
gemeente. Tijdens het oponthoud gedurende het schutten, deden de schippers
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hun inkopen. De oververtegenwoordiging in 1930 werd veroorzaakt door pas-
santen en niet door een regionale verzorgingsfunctie.105 Het is waarschijnlijk
dat dit ook in 1890 en 1900 al een rol speelde. De belangrijkste consequentie
hiervan is dat aan het dorp Wildervank geen oververtegenwoordiging van cen-
trale beroepen moet worden toegeschreven. Evenmin geldt dat voor de neder-
zetting Stadskanaal. Dat komt nog beter uit de verf bij de nadere analyse van
de verzorgingsfuncties.

3.7 De analyse van de verzorgende functies: lokale verzorgingsfunc-
ties, bovenlokale verzorgingsfuncties en verzorgingsrayons

Evenals in het vorige hoofdstuk zullen we aan het eind de verzorgingsfuncties
van de plaatsen nader beschouwen. Was het verzorgingskarakter van dien
aard, dat niet alleen de plaatselijke bevolking werd bediend, maar ook die in
de omringende plaatsen? Om de verzorgingsfunctie en het rayon te bepalen,
is in een aantal geografische studies gekeken naar een oververtegenwoordiging
van winkels, de aanwezigheid van instellingen als ziekenhuizen, regionale
kranten, ziekenhuizen, rechtbanken etc. en de intensiteit van het personenver-
voer naar deze centra. Het betreffen echter studies uit latere periodes. In het
vorige hoofdstuk hebben we dit ‘vertaald’ naar de situatie rond 1850 door te
kijken naar de oververtegenwoordiging van verzorgende ambachten en de
aanwezigheid van instellingen als rechtbanken, markten en de krant. De gege-
vens omtrent verkeersintensiteit die het rayon zouden kunnen afbakenen, ble-
ken echter niet toereikend. We ondernemen nu dezelfde exercitie voor 1900.

3.7.1 De oververtegenwoordiging van de verzorgende beroepen

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat drie verzorgingskernen opkwa-
men: Hoogezand-Sappemeer, Veendam(-Wildervank) en Winschoten in con-
currentie met Oude Pekela. Wat is nu de balans na een halve eeuw
industrialisatie? Hebben de bestaande verzorgingskernen hun karakter kun-
nen handhaven? Om dit nader vast te stellen, kijken we naar enkele verzor-
gende beroepen in de nijverheid en ook vooral in de dienstensector. In tabel
3.11 zijn de concentratiegetallen van de uitgekozen beroepsgroepen voor de
verschillende gemeenten naast elkaar gezet.106 Ter vergelijking zijn de concen-
tratiegetallen voor het belangrijkste verzorgingscentrum van de provincie, de
stad Groningen, ook weergegeven.

Opvallend is dat de Hoogezand en Oude Pekela, waar de industrie zich in
sterke mate concentreerde, het relatief slecht deden bij deze beroepen. Een agra-
rische gemeente als Nieuwe Pekela -in 1899 was hier bijna tweevijfde van de
beroepsbevolking werkzaam in de landbouw- deed het met enkele centrale
beroepen nog beter dan Oude Pekela. We krijgen de indruk dat de plaatselijke
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verzorging langs het Pekelder Hoofddiep zich in Nieuwe Pekela ging concen-
treren. Wat betreft de infrastructuur was Nieuwe Pekela ook meer een knoop-
punt dan Oude Pekela. Daar kwam het Ommelanderdiep uit in Het Pekelder
Hoofddiep en kruisten de tramwegen van Veendam naar Pekela en die van
Winschoten naar Stadskanaal elkaar.

Tabel 3.11 De concentratiegetallen voor enkele verzorgende bedrijfstakken in 1900

1900 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 
zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela  

boek- en steen-
drukkerij 19  21 34 13  
kleding en 
reiniging 72   103 58 71  
leder, wasdoek, 
rubber 98   72 76 65  
handel 68  112 84 91  
crediet- en bank-
wezen 62   - 16 29  
verzekeringswezen 50   48 - 104  
vrije beroepen 56   30 21 46  
rijksoverheid 30   26 21 15  

1900 (vervolg)          Sappe- Veendam     Wilder-    Winscho-      Zuid-      provincie 
meer vank        ten             broek    Groningen

boek- en steen-
drukkerij 120 97 82 247  285  
kleding en 
reiniging 110 115 105 138  189  
leder, wasdoek, 
rubber 145 119 110 138  89  
handel 95 110 114 174  177  
crediet- en bank-
wezen 14 87 68 197  174  
verzekeringswezen 81 112 55 13  130  
vrije beroepen 57 71 61 173  229  
rijksoverheid 46 16 12 88  104  

Bron: beroepstelling 1899

In Hoogezand-Sappemeer lag de verzorgingsfunctie nog voornamelijk in
Sappemeer. Maar die verzorgingsfunctie kwam onder druk te staan. Tussen 1856
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en 1901 was er sprake van een afkalving van de in bijlage A.2 geselecteerde
verzorgende ambachten. Ook in 1900 waren de handelaren, die zo kenmer-
kend zijn voor een verzorgingsfunctie, ondervertegenwoordigd. Hoogezand-
Sappemeer had door de komst van de spoorlijn in 1868 een nog betere ver-
binding met de stad Groningen gekregen. De agglomeratie werd met maar
liefst vier stations ontsloten. Die nabijheid van de stad Groningen was ook in
de jaren 1850 al een factor geweest die de resultaten van de handel drukte. Zo
vermeldt het gemeenteverslag van Sappemeer over 1858:

‘De kleinhandel blijft lijdende door de verderfelijke venterijen van kramers en kooplie-
den langs de huizen, ook brengen vele ingezetenen daartoe het hunne bij door goede-
ren uit de hoofdplaats der provincie te ontbieden.’

Met de verbeterde verbindingen met de hoofdplaats der provincie zal het ontbie-
den van goederen daarvandaan wel zijn toegenomen.

Veendam deed het rond de eeuwwisseling beter dan Sappemeer, zeker wan-
neer we bedenken dat de cijfers in Veendam werden ‘gedrukt’ doordat een
belangrijk deel van het verzorgingsrayon binnen deze uitgestrekte gemeente
lag. Toch hebben we kunnen constateren dat de verzorgende beroepen er wel-
iswaar niet sterk op achteruit gingen, maar ook nauwelijks een groei gaven te
zien. De ontwikkeling van de aardappelzetmeelindustrie bevorderde de verzor-
gingsfunctie niet echt, maar er was ook geen sprake van een afbraak van die
functie. De moeilijkheid om de cijfers voor Wildervank te interpreteren is al
aan de orde geweest. We hebben hiervoor al het vermoeden uitgesproken dat
de plaatselijke verzorging van Stadskanaal nog in het Wildervankster deel lag.

Uit de cijfers voor Winschoten blijkt overduidelijk Winschotens positie als
verzorgingscentrum in Oost-Groningen. Het concentratiegetal voor de hande-
laren was nauwelijks lager dan dat in Groningen. Winschoten had ook voor
de rijksoverheid het hoogste concentratiegetal van de hier gepresenteerde
gemeenten, hoewel de rijksoverheid in landelijk opzicht niet oververtegen-
woordigd was. Er waren in deze periode trouwens nauwelijks veranderingen
bij de rijksinstellingen in het veengebied.

3.7.2 De instellingen: rechtbanken, markten, onderwijs en de regionale kranten

De rechtbanken
Na de vestiging van de rechtbanken en rijkskantoren in 1811 en de reorgani-
satie van rechterlijke macht in 1838 veranderde er nauwelijks iets. In
Winschoten waren veruit de meeste van dit soort instellingen gevestigd. De
enige verandering was dat de gemeenten Hoogezand en Sappemeer, die vanaf
1838 tot het kanton en arrondissement Groningen hadden behoord, in 1877
werden ondergebracht bij het kanton Zuidbroek en het arrondissement
Winschoten.107 Het rayon van de arrondissementsrechtbank te Winschoten
werd dus groter.
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Het marktwezen
Winschoten was ook de plaats waar het marktwezen het meest uitgebreid was.
Uit de analyse van de aanvoer van producten naar de vee- en graanmarkten in
Winschoten blijkt dat de marktfunctie vooral rond 1900 op zijn hoogtepunt
was.108 In Veendam was het marktwezen in de jaren 1850 nog redelijk ont-
wikkeld. Niettemin wordt er in de gemeenteverslagen nog wel eens geklaagd
over de geringe aanvoer van vee door concurrerende markten in de omgeving.
Met ingang van 1866 vermelden de gemeenteverslagen de hoeveelheden
aangevoerd vee op de jaar- en weekmarkten in Veendam. In vergelijking met
de markt van Winschoten was de aanvoer van vee maar gering. Dat is natuur-
lijk niet zo verbazingwekkend in een gebied dat in de loop van de 19e eeuw
steeds meer een akkerbouwgebied werd. In 1882 werd, volgens het
gemeenteverslag, weer een weekmarkt te Veendam in het leven geroepen.
Daarna wordt er vooral gemeld dat deze markt niets te betekenen had en ze
werd in 1888 weer opgeheven. In 1866 werd er voor het eerst een veemarkt
in Stadskanaal gehouden. Rond 1880 kwamen er voor- en najaarsmarkten
voor in Stadskanaal en Musselkanaal.109

De onderwijsinstellingen
Scholen voor lager onderwijs of uitgebreid lager onderwijs waren tamelijk
wijd verspreid. De bouw van scholen hield zo’n beetje gelijke tred met de
bevolkingsgroei. Overal kwamen lagere scholen. In 1816 werd bijvoorbeeld
ook een school voor lager onderwijs te Stadskanaal geopend, omdat de 66
kinderen die vanuit Stadskanaal naar de school in Wildervank gingen, zo lang
moesten reizen.110 Onderwijsinstellingen voor middelbaar onderwijs bevon-
den zich meestal in de centrale plaatsen. Rond 1850 waren er binnen het
Oost-Groningse veengebied alleen dergelijke scholen te Veendam en te
Winschoten. In 1900 was er in Winschoten nog steeds een stedelijk gymnasi-
um. Verder bevond zich in deze plaats een vijfjarige Hogere Burgerschool.
Daarnaast was er te Winschoten een ambachtsschool, een vakschool voor
meisjes, een avondcursus voor handelsonderwijs en een kweekschool voor
onderwijzers.111

Evenals Winschoten bezat ook Veendam een tal van instellingen voor
middelbaar onderwijs. In 1866 werd de combinatie van de Latijnse school en
de zeevaartschool aangevuld met een vijfjarige gemeentelijk Hogere Burger-
school. De Latijnse school werd in 1880 opgeheven.112

In tegenstelling tot in 1850 had Hoogezand-Sappemeer rond 1900 wel
instellingen voor middelbaar onderwijs. Op 1 oktober 1868 opende de Rijks
HBS aan de Noorderstraat in Sappemeer haar deuren.113 Voor de vestiging van
deze onderwijsinstelling had het Rijk dus niet het volkrijkere Hoogezand,
maar Sappemeer als vestigingsplaats uitgekozen. Deze school trok leerlingen
uit de wijde omtrek.114 Rond de eeuwwisseling werd te Sappemeer Instituut
Hommes opgericht. Dit instituut gaf een begeleide vorm van middelbaar
onderwijs. Het was een bijzondere HBS met daaraan verbonden een Hogere
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Handelsschool. Verder was er in Hoogezand een gemeentelijke avondvakte-
kenschool en een avondhandelscursus, die uitging van het plaatselijk Nut.115

In Stadskanaal bestond rond 1900 nog geen het middelbaar onderwijs. De
school die door de bevolking ‘Franse school’ werd genoemd en in die 1859
aan de Gasselternijveenschemond geopend was, betrof een instelling voor uit-
gebreid lager onderwijs.116 Pas in de 20e eeuw zou hier het middelbaar onder-
wijs van de grond komen.

Op het vlak van het onderwijs waren Veendam en Winschoten nog steeds
de plaatsen waar een belangrijk deel van het middelbaar onderwijs gesitueerd
was. Dat Sappemeer in de jaren ’60 van de 19e eeuw het verzorgende deel van
de agglomeratie Hoogezand-Sappemeer was, blijkt wel uit de vestiging van de
Rijks HBS aldaar.

Naast onderwijsinstellingen kwamen in Veendam en Winschoten theater-
zalen voor. In 1884 opende sociëteit ‘Veenlust’ haar deuren om dienst te doen
als toneel- en congreszaal.117 In Winschoten had hotel ‘Dommering’ aan de
Langestraat een dergelijke functie.118

De regionale kranten
In het vorige hoofdstuk hebben we al kunnen lezen dat in 1829 Veendam de
primeur had van de eerste regionale krant in de provincie: de Veendammer
Courant. Deze krant verscheen aanvankelijk één keer per week. Spoedig werd
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de frequentie opgevoerd naar twee keer per week en met ingang van 1869
naar drie. Daarna kwam er een concurrent voor de Veendammer Courant. In
1870 werd de Nieuwe Veendammer Courant opgericht. Deze werd uitgegeven
door drukkerij T. van Halteren te Wildervank, die in de periode 1850-1864
de Oldambtster Courant had uitgegeven. Deze regionale krant was gericht op
het Oldambt en Winschoten. Dit initiatief was echter geen lang leven bescho-
ren. In 1885 werd het Veendammer Advertentieblad voor de Veenkoloniën in
het leven geroepen. In haar latere naam kunnen we het verspreidingsgebied
van deze krant zien: Veendammer Advertentieblad voor de gemeenten
Veendam, Wildervank, Stadskanaal en aangrenzende Monden, Muntendam,
Zuid- en Noordbroek, Sappemeer, Hoogezand, Pekela’s c.a. Deze krant werd
uitgegeven door R. Hazewinkel te Veendam. Een groot deel van het veenge-
bied werd daarmee bediend. Deze krant was maar een kort leven beschoren,
want in 1889 hield zij op te bestaan.119 Kennelijk waren drie kranten toch wat
te veel van het goede. Rond 1900 werden twee kranten vanuit Veendam-
Wildervank verspreid. Wat het verspreidingsgebied is geweest, is niet zo dui-
delijk, maar vermoedelijk zal dat niet veel afgeweken hebben van het versprei-
dingsgebied van het in 1889 ter ziele gegane advertentieblad.

De tweede plaats van waar uit kranten in de regio werden verspreid was
Winschoten. In 1857 kreeg de al genoemde Oldambtster Courant concurren-
tie van de Winschoter Courant, een uitgave van drukkerij E. Verwer te
Winschoten. Vanaf 1864 was dit dus de enige krant voor Winschoten en
omgeving. In 1870 kwam er echter een concurrent bij: Advertentieblad voor
Winschoten, ’t Oldambt en Westerwolde, een uitgave van Van Eerde en Van
der Veen te Winschoten, later alleen Van der Veen. Als reactie hierop veran-
derde de Winschoter Courant haar naam in Nieuwe Winschoter Courant. Het
Advertentieblad werd nog een poosje Kleine Courant genoemd. Met ingang
van 1873 werd deze krant Winschoter Courant genoemd. In 1888 was er ook
weer een Oldambtster Courant opgericht met als uitgever B. Jacobs te
Groningen. Vanaf 1894 werd dit blad te Winschoten uitgegeven.120 Vanuit
Winschoten werden rond 1900 dus drie kranten verspreid. De lezers woon-
den, gezien de namen van de kranten, in het Oldambt en Westerwolde.

In Hoogezand-Sappemeer was in 1886 ‘Goorecht-Oldambt, Nieuws- en
Advertentieblad voor de gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek,
Noordbroek, Slochteren, Scheemda, Midwolda, Nieuwolda, Termunten,
Meeden, Muntendam en Zuidlaren’ opgericht door Tjakke Berg te Sappemeer,
A. de Jager, Erven B. van der Kamp te Groningen, Tiddo Smit te Hoogezand
en H. Verver te Zuidbroek. In 1888 stapte Tjakke Berg uit de combinatie en
richtte het Nieuws- en Advertentieblad voor Landbouw, Handel en Nijverheid
op. Dit was een geduchte concurrent voor ‘Goorecht-Oldambt’ en in 1908
hield Goorecht-Oldambt op te bestaan.121 Ongetwijfeld zal de concurrentie
van de Veendammer en Winschoter kranten deze krant parten hebben
gespeeld. Het belang van de kranten die in Veendam en Winschoten gedrukt
en uitgegeven werden, was groter dan van die in Hoogezand-Sappemeer.
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3.7.3 De verzorgingsrayons

Bij de rechtbanken hebben we te maken met officieel vastgelegde rayons. De
enige belangrijke rechtbank, die het kenmerk van een centrale functie had,
was de arrondissementsrechtbank te Winschoten. Het rayon daarvan omvatte
rond 1900 vrijwel het gehele veengebied van Oost-Groningen. De kranten die
vanuit Winschoten werden uitgegeven, richtten zich op het Oldambt en
Westerwolde en die vanuit Veendam op het veengebied. Het is natuurlijk de
vraag of we hiermee de verzorgingsrayons te pakken hebben.

Bij geografische studies waarin de verzorgingsrayons worden afgebakend,
wordt vaak ook gekeken naar het personenvervoer. Hiervan geeft de studie
van Clement een schat aan informatie, maar er ontbreekt ook het een en
ander. De analyse van het ruimtelijk patroon van het personenvervoer geeft
Clement slechts voor een beperkt aantal jaren.122 Wel biedt hij informatie over
het personenvervoer per trekschuit in 1860. De situatie van het trekschui-
tennetwerk rond 1860 geeft vooral het beeld weer hoezeer de stad Groningen
het hoofdcentrum van de provincie was.123 Bij het patroon van omnibus-dien-
sten, openbaar vervoer op de wat kortere afstand, zien we ook een netwerk
rond Winschoten. Er waren geregelde lijnen vanuit Finsterwolde, Bellingwol-
de, Vlagtwedde direct naar Winschoten. Daarnaast waren er omnibusdiensten
van Ter Apel naar Stadskanaal en vanuit Stadskanaal via Pekela naar
Winschoten. Ook was er een dienst van Stadskanaal naar Wildervank en één
vanuit Veendam naar Pekela, die weer aansloot op de lijn naar Winschoten.
Op basis van het lijnenpatroon zou je kunnen stellen dat het verzorgings-
rayon van Winschoten vrijwel het gehele veengebied omvatte. We weten ech-
ter niet hoeveel mensen van waar naar waar werden vervoerd.

Ook voor het tramvervoer is dat onbekend. Ponsioen heeft bij zijn analyse
van het personenvervoer van de EGTM een onderscheid gemaakt tussen inter-
lokaal vervoer en lokaal vervoer. Het interlokale vervoer was vooral gericht op
het station Zuidbroek, vanwaar per trein verder kon worden gereisd. Het loka-
le personenvervoer was in 1881 veel omvangrijker. Hiervan gaat de suggestie
uit dat de paardentram voorzag in het vervoer naar het verzorgingscentrum op
het traject: Veendam. Het lijkt er dan op dat Stadskanaal tot het verzorgings-
rayon van Veendam kan worden gerekend. Immers in 1881 was de stoomtram
tussen Stadskanaal en Winschoten nog niet gereed. Helaas splitst Ponsioen de
vervoersstromen niet uit naar trajecten, maar gooit het hele personenvervoer
op één hoop.124 Voor het personenvervoer rond Winschoten geeft Ponsioen
alleen cijfers vanaf 1914.125

Hoe de verzorgingsrayons er precies uitzagen weten we dus niet. Het is
natuurlijk wel mogelijk om, gezien de aanwezige infrastructuur, het versprei-
dingsgebied van de kranten en het verzorgingsniveau, aan te geven wat waar-
schijnlijk de verzorgingsrayons rond 1900 waren. We mogen aannemen dat
een groot deel van het Oldambt en Westerwolde tot het rayon van Winscho-
ten behoorde. Dat gold vermoedelijk ook voor Oude Pekela. Dit was qua
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oppervlakte een uitgestrekt gebied waar rond 1900 meer dan 50.000 consu-
menten woonden. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat Hoogezand-
Sappemeer nauwelijks een eigen verzorgingsrayon had. Misschien moet het
noordelijk deel van Kielwindeweer en een aantal dorpen ten noorden van de
agglomeratie: Kolham, Achterdiep, Spitsbergen hiertoe gerekend worden.
Tezamen woonden in het rayon zo’n 16.500 consumenten, nauwelijks meer
dan beide gemeente tezamen aan inwoners hadden. Vermoedelijk was Hooge-
zand-Sappemeer zelf voor een aantal voorzieningen toen al aangewezen op de
stad Groningen, die via de spoorlijn immers goed bereikbaar was geworden.
Tot het rayon van Veendam zullen in elk geval Muntendam, Wildervank,
Borgercompagnie, Ommelanderwijk en Zuidwending hebben behoord. Ook
voor de mensen in het zuidelijk deel van de gemeente Hoogezand was het cen-
trum van Veendam dichterbij en beter bereikbaar dan dat van Hoogezand-
Sappemeer. Stadskanaal had door de nieuwe verbindingen rond 1900 een
goede verbinding met Winschoten gekregen. De stoomtram was in vergelij-
king met de paardentram naar Veendam een stuk sneller. Deels zal Stadska-
naal op Winschoten georiënteerd zijn geweest, deels op Veendam. Het verzor-
gingsrayon van Veendam had ongeveer 30.000 consumenten. We moeten
daarbij natuurlijk aantekenen, dat het proces waarbij de dorpen meer functies
verloren en steeds meer afhankelijk werden van de centrale plaatsen nog aan
de gang was. Een aantal goederen konden de consumenten rond 1900 in de
dorpen zelf nog verkrijgen.

3.8 Analyse: structuurverandering; industrie en verzorging tussen
de ‘roaring fifties’ en het ‘fin de siècle’

Met de opkomst van de aardappelzetmeelindustrie en de strokartonfabrieken
kreeg het veengebied aansluiting op de wereldmarkt. In de tweede helft van
de 19e eeuw werd het zo een specialisatiegebied binnen een integrerende
nationale economie. De nadruk lag op de landbouwindustrieën, maar daar-
buiten stelden de scheepsbouw en de metaal- en machinenijverheid ook wat
voor. Toch heeft de landbouwindustrie het verstedelijkingsproces -een proces
van bevolkingsconcentratie en concentratie van functies- nauwelijks bevor-
derd. Deze voornaamste verschaffers van industriële arbeidsplaatsen waren
voor een belangrijk deel gelegen buiten de grote centra. Dat lag anders bij de
metaal- en machine-industrie. De fabrieken in deze branche kozen wel vesti-
gingsplaatsen in de belangrijke centra, maar hun aantal arbeidsplaatsen was
aanmerkelijk minder.

Tijdens de eerste fase van de industrialisatie kwam de uitbouw van de
verzorgingsfunctie in Hoogezand-Sappemeer en Veendam ten einde. In
Hoogezand-Sappemeer zien we een scherper wordende functieverdeling tus-
sen het westelijk gelegen Hoogezand en het meer oostelijk gelegen Sappemeer.
Hoogezand werd meer en meer het centrum van de industrie en Sappemeer
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behield wat meer het verzorgende karakter. Sappemeer zag echter haar ver-
zorgingsfunctie steeds meer bedreigd worden door de stad Groningen, die met
de spoorlijn beter bereikbaar werd. Veendam’s verzorgingsfunctie was niet
bedreigd. Stadskanaal speelde in dezen nog niet echt een rol. De opkomst van
de aardappelzetmeelindustrie, waarvan de gemeente Veendam in deze perio-
de het centrum vormde, betekende echter niet dat die verzorgingsfunctie een
sterke uitbreiding gaf te zien. Hooguit werden de aanzetten uit de eerste helft
van de 19e eeuw min of meer geconsolideerd. Winschoten daarentegen wist
haar verzorgingsfunctie wel uit te breiden. Rond de eeuwwisseling bevond die
functie zich op een hoogtepunt. Winschoten profiteerde van de koop-
krachtontwikkeling van de landbouwers in het Oldambt. Aan de andere kant
kwam in het verzorgingsrayon van Winschoten ook de industrie van de grond,
vooral in Oude Pekela. Zo ontwikkelde Oude Pekela zich tot een tamelijk een-
zijdig in de strokartonindustrie gespecialiseerde industrieplaats en verloor
haar verzorgingsfunctie definitief aan Winschoten.

3.8.1 Verstedelijking tijdens de eerste fase van de industrialisatie? Stede-
lijke functies en morfologie in Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten

Net als in het vorige hoofdstuk maken we aan het einde van deze periode van
economische ontwikkeling de balans op van het verstedelijkingsproces. Hoe
zat het met de verstedelijking rond de eeuwwisseling? Mochten de drie
belangrijke centra zich volgens de C.B.S.-criteria ‘stad’ noemen? Als we deze
eisen loslaten op de gemeenten krijgen we het volgende plaatje.

Aan de eis dat de landbouwsector minder dan een vijfde van de beroeps-
bevolking moet omvatten, voldeden in 1900 twee van de vier gemeenten.126

Sappemeer en Winschoten hadden percentages voor de landbouw die ruim-
schoots onder de 20% lagen. Veendam en Hoogezand redden dat niet door het
uitgestrekte agrarische gebied dat beide gemeenten binnen hun grenzen had-
den. In 1900 was Hoogezand 24,4% van de beroepsbevolking werkzaam in de
landbouw, in Veendam was dat iets lager: 23,1%. Aan de eis dat ten minste
35% van de beroepsbevolking werkzaam moet zijn in de nijverheid voldeden
nu alle gemeenten. Een volgende eis aan de beroepsstructuur is dat ten min-
ste 20% van de beroepsbevolking moet werken in de handel en verkeer.
Hierbij vielen Hoogezand en Sappemeer uit de boot. In Hoogezand was het
percentage 17,6% en in Sappemeer 18,0%. Veendam en Winschoten voldeden
wel aan de eis. In Veendam was 23,1% van de beroepsbevolking werkzaam in
deze sectoren en in Winschoten 23,9%. Vervolgens komt de eis dat meer dan
10% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam moet zijn in het crediet,
bank- en verzekeringswezen en de maatschappelijke diensten tezamen. Deze
eis was ook in 1900 nog wat te hoog gegrepen. Hoogezand, Sappemeer en
Veendam hadden percentages van respectievelijk 3,3%, 4,2% en 4,1%.
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Winschoten zat wel wat hoger, maar bleef toch op 7,1% steken. Waarschijnlijk
moeten we ten aanzien van deze eis toch wat soepeler zijn. Ook de stad
Groningen haalde de tien-procents eis niet en bleef bij 9,4% steken.

Dan hebben we nog de criteria ten aanzien van de bevolking.127 Door de
bevolkingsgroei was de bevolkingsdichtheid in de vier gemeenten in vergelij-
king met 1850 aanmerkelijk toegenomen. Sappemeer en Winschoten kwamen
nu ruimschoots boven de 300-inwoners-per-vierkante-kilometer-grens uit,
waarbij Sappemeer de dichtstbevolkte gemeente was met 463 inwoners per
vierkante kilometer; op de voet gevolgd door Winschoten met een aantal van
438. Veendam haalde dit criterium niet en bleef op 227 inwoners per vier-
kante kilometer steken. Ver daar achteraan kwam Hoogezand met slechts 168
inwoners per vierkante kilometer. De grootste woonkern was in alle gemeen-
ten ruimschoots groter dan 2.000 inwoners.128 In Hoogezand was dat 4.457
inwoners, 49,4% van de totale (sedentaire) bevolking. Aan de eis dat deze
woonkern ten minste 70% van de gemeentelijke bevolking moest omvatten,
voldeed Hoogezand dus niet. Dat was ook net niet het geval met Veendam. De
hoofdkern had hier 6.901 inwoners, maar dat was 68,5% van de totale bevol-
king. In 1870 was dat nog 70% geweest, maar door de industriële ontwikke-
ling in Ommelanderwijk en Zuidwending was de bevolking daar sneller
gegroeid dan in de hoofdkern. Sappemeer en Winschoten voldeden wel aan
deze eis. In Sappemeer woonden 4.603 mensen in de grootste kern, 79,1%
van de totale bevolking. In Winschoten woonde 90,3% van de bevolking in de
hoofdkern, die 8.523 inwoners telde.

Als we de eis dat ten minste 10% van de mannelijke beroepsbevolking
werkzaam moest zijn in crediet-, bank-, verzekeringswezen en maatschappe-
lijke diensten buiten beschouwing laten, voldeed Winschoten als enige
gemeente aan de criteria van het C.B.S. om als stad te worden gekwalificeerd.
Sappemeer voldeed hieraan net niet doordat verkeer en handel samen minder
dan 20% van de beroepsbevolking omvatten.129 Veendam redde het net niet
door de uitgestrektheid van de gemeente. Hierdoor was de bevolkings-
dichtheid te laag, en waren Ommelanderwijk, Zuidwending en Borger-
compagnie als secundaire woonkernen te groot. Ook was hierdoor de agrari-
sche sector net iets te groot. Aan de andere criteria voldeed Veendam wel. De
hoofdkern had wel degelijk een multifunctioneel en dus stedelijk karakter.
Hoogezand redde het aan alle kanten niet. De gemeente voldeed alleen aan de
eis dat meer dan 35% van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid
moest zijn.

De eisen ten aanzien van de bevolkingsdichtheid, de grootte van de groot-
ste woonkern, en de relatieve omvang daarvan hebben te maken met het idee
dat in een stad mensen op een kluitje zitten. Een stad is een bundeling van
functies en mensen op een centraal punt. Juist dat was bij de Veenkoloniale
kanaaldorpen problematisch. Al in de eerste helft van de 19e eeuw zagen we
dat Winschoten, dat in aanleg geen kanaaldorp is, de meeste kenmerken van
een kom had. Ook Veendam dat in aanleg veel langgerekter was dan
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Winschoten deed zich rond de Kerklaan, Oosterdiep, Molenstreek komvor-
ming voor. Terwijl Hoogezand-Sappemeer daarentegen zijn langgerekte karak-
ter behield. Hoe ontwikkelde de morfologie van deze plaatsen zich ten tijde
van de eerste fase van de industrialisatie? Bij de vestigingsplaatsen van de
industrie zagen we al dat veel fabrieken buiten de bestaande kernen kwamen
te staan. Een belangrijk deel van het aantal arbeidsplaatsen kwam daarmee
eveneens buiten de bestaande kernen te liggen. Welke gevolgen had dit nu
voor die kernen? Kwam er komvorming op gang of zette die zich door?

In Hoogezand-Sappemeer was dat niet het geval. In de tweede helft van de 19e

eeuw zien we dat de aardappelmeelindustrie zich helemaal in het westelijk
gelegen Foxhol concentreerde. Ook de vlak voor de eeuwwisseling opgerich-
te coöperatieve aardappelmeelfabrieken stonden tamelijke perifeer in Kiel en
Nieuwe Compagnie. Bij de scheepsbouw zien we een beweging in westelijke
richting. Vooral in de 20e eeuw zou dat proces zich versterkt voortzetten. De
metaal- en machinefabrieken en de strokartonfabrieken kozen vestigings-
plaatsen in het bestaande verstedelijkte lint. De aardappelmeelindustrie had in
1901 366 arbeidsplaatsen, die dus alle perifeer waren. Dat jaar waren in de
scheepsbouw 431 arbeidsplaatsen, waarvan inmiddels een deel zich buiten de
hoofdkern bevond. De twee andere belangrijke werkgevers die wel in de
bestaande verstedelijkte kern gevestigd waren, verschaften in 1901 228 (stro-
karton) en 262 (metaal- en machinefabrieken) arbeidsplaatsen. Een groot aan-
tal arbeidsplaatsen kwam dus wel in het verstedelijkte deel van de gemeenten
terecht. Deze hoofdkern had de vorm van een langgerekt lint.

Heel belangrijk voor de morfologische ontwikkeling van Hoogezand-
Sappemeer was de aanleg van de spoorlijn Groningen-Nieuweschans in 1868.
Deze werd min of meer evenwijdig aan het lint aangelegd. Deze spoorlijn liep
op een afstand van ongeveer 250 meter van het Winschoterdiep bij
Martenshoek tot zo’n 600 meter bij het Borgercompagniesterdiep. Tezamen
met de waterwegen: Winschoterdiep, Kalkwijksterdiep, Kleinemeersterdiep,
Borgercompagniesterdiep en enkele landwegen: Kielsterzwarteweg (Kerk-
straat), Stationsstraat Sappemeer (Kees de Haanstraat) vormde de spoorlijn
een soort raster.130

In de eerste helft van de 19e eeuw bood het lint langs het hoofddiep nog
genoeg ruimte voor woningbouw en de bouw van bedrijven. Na 1850 kwa-
men er ook uitbreidingen langs de zijstraten van het hoofdlint. Behalve langs
het Kalkwijksterdiep en langs de westzijde van de Borgercompagniesterstraat,
was er nu ook bebouwing langs de Kielsterzwarteweg (Kerkstraat) en aan de
Kleinemeersterstraat. Naar het noorden stonden er, aansluitend op het hoofd-
lint, nu ook langs de Joureswijk huizen en bedrijven. Ook de bestaande wegen
naar het noorden, de Slochterstraat en de Herenlaan, gaven wat bebouwing te
zien, zij het nog sporadisch. De spoorwegstations zorgden er voor dat nieuwe
straten aangelegd werden om deze te ontsluiten. Zo kwam de Stationsstraat
Sappemeer (Kees de Haanstraat) op de grens tussen Hoogezand en
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Sappemeer. Deze straat vormde de verbinding met de weg die was aangelegd
langs de spoorlijn tussen de Kielsterzwarteweg en de Borgercompagniester-
straat.131 De Stationsstraat Sappemeer was rond 1900 dicht bebouwd in aan-
sluiting op het hoofdlint. Aan de Middenstraat stonden tussen Kleinemeer-
sterstraat en Borgercompagniesterstraat huizen. Ook was er wat verspreide
bebouwing langs de Stationsweg, waar onder meer het station was verrezen.
Langs de verbindingsstraat tussen Martenshoek en Kropswolde kwam even-
eens wat bebouwing.
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Toch betekenden de uitbreiding van de bebouwing langs zijstraten en -die-
pen en de aanleg van nieuwe straten niet dat er komvorming plaats vond.
Daarvoor was de maatvoering voor een nederzetting waar in 1900 ruim
9.000 inwoners woonden, toch nog te ruim bemeten.132 Het lint was onge-
veer vier kilometer lang en werd zowel aan de oostkant als aan de west-
kant nog iets langer. Aan de oostkant strekte de aaneengesloten bebouwing
zich nu uit tot iets voorbij de Joureswijk. Aan de westkant groeide het lint
aan de zuidkant van het Winschoterdiep naar Foxhol toe. Ook aan de
noordoever van het diep kwamen te Foxham (gem. Slochteren) steeds
meer huizen en bedrijven. Daarnaast zien we ook bij Foxhol lintbebou-
wing aan de zuidkant van het Winschoterdiep. De onderlinge afstand tus-
sen de zijstraten en -diepen was ook tamelijk groot. De afstand van het
punt waar de Kielsterzwarteweg uitkwam op het hoofddiep en het punt
waar de Kalkwijk uitmondde in het Winschoterdiep bedroeg 500 meter.
De afstand van dit laatste punt tot de hoek Stationsstraat Sappemeer-
Winschoterdiep was 750 meter. Van de Stationsstraat Sappemeer naar de
eerstvolgende hoek was ongeveer 770 meter. En de afstand van de
Kleinemeersterstraat tot de Borgercompagniesterstraat was 625 meter. De
weg langs de spoorlijn die dus evenwijdig aan het Winschoterdiep liep,
had ter hoogte van de Kielsterzwarteweg een afstand van 375 meter tot het
hoofdlint en ter hoogte van de Borgercompagniesterstraat was dat al bijna
600 meter.

Er was dan wel een raster van bebouwing aan het ontstaan, maar dat ras-
ter was zo ruim dat er veeleer sprake was van een aantal bebouwingslinten die
met elkaar verbonden waren. Er was ook nauwelijks iets van een centrum ont-
staan. Opvallend is dat, hoewel er al sinds 1868 een station was, er rond 1900
juist bij het station nog nauwelijks iets stond.
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Het bebouwingsbeeld in Hoogezand-Sappemeer begon met de industriali-
satie wel wat te veranderen. Fabrieken verrezen in de lintbebouwing. Deze
vormden veelal de grotere bouwmassa’s. Heel kenmerkend waren natuurlijk
de fabriekspijpen die nu in het nederzettingsbeeld verschenen. Naast de
fabrieken vroegen ook andere functies om wat grotere bouwvolumes. Dit was
bijvoorbeeld het geval bij de in 1868 gebouwde Rijks HBS aan de
Noorderstraat te Sappemeer, de in 1873 opgeleverde katholieke St.Willibror-
duskerk aan de Zuiderstraat te Sappemeer en het eerste postkantoor uit 1880
aan de Noorderstraat. Ook het gemeentehuis van Hoogezand uit 1860
behoorde tot de grotere gebouwen langs het Winschoterdiep. Dat gold ook
voor hotel Struvé in Sappemeer en hotel Faber te Hoogezand. De woonbe-
bouwing bleef over het algemeen laag. Rond 1900 hadden de meeste huizen
één bouwlaag en een kap, al dan niet voorzien van een dakkapel. Alleen in
Hoogezand en Martenshoek kwam ook hogere woonbebouwing voor.133

Zowel qua uitleg als uiterlijk voorkomen van de bebouwing had Hoogezand-
Sappemeer het karakter van een geïndustrialiseerd dorp. Er was geen sprake van
komvorming. Daarvoor waren in de oorspronkelijke aanleg ook niet zoveel
aanknopingspunten daarvoor. Een aanknopingspunt had het hoofdstation kun-
nen zijn, maar juist rond dit station was er weinig bebouwing. Ook de functie-
deling tussen het westelijk deel (Hoogezand) als voornaamste vestigingsplaats
voor de industrie en het oostelijk deel van het lint (Sappemeer) voor de verzor-
gende ambachtsnijverheid, bevorderde de komvorming niet, temeer daar de
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scheepsbouw en de overige industrieën zich begonnen te concentreren in het
westelijk deel van het lint langs het Winschoterdiep. Foxhol kreeg door de
verlenging van het lint in westelijke richting in morfologische zin aansluiting bij
dit hoofdlint. De afstand van Foxhol tot de Hervormde Kerk van Sappemeer was
alleen al ruim 4800 meter. Ter vergelijking, de afstand tussen het toen meest zui-
delijke deel van het historisch stadscentrum van Groningen, het Hereplein tot
aan het meest noordelijk uiteinde van de Nieuwe Boteringestraat bedroeg slechts
1.545 meter. Het langgerekte karakter van Hoogezand-Sappemeer werd met de
industrialisatie behoorlijk versterkt.

Zoals we in het vorige hoofdstukken al zagen vertoonde Veendam in de eerste
helft van de 19e eeuw meer aanzetten tot komvorming dan Hoogezand-
Sappemeer. De hoofdstructuur van de trechtervorm van het Ooster- en
Westerdiep met de Kerklaan als een verbindingsweg, bood hiervoor meer
aanknopingspunten. In de jaren 1850 kwamen er twee verbindingen bij: de
Nieuwelaan en de Kleinelaan. In de eerste helft van de 19e eeuw was Veendam
al een knooppunt van waterwegen. Met de voortschrijdende wegverhardingen
werd Veendam dit ook voor het verkeer over land. Al in het begin van de 19e

eeuw was het lint langs het Oosterdiep overvol. We zien dan ook dat er bebou-
wing ontstond langs een zijwijk zoals de Molenwijk bij het Middenverlaat. Ook
de Oude Bosch (thans Schipperstraat) was daarvan een voorbeeld. Na 1850 ont-
stonden noordelijker langs het Oosterdiep nog twee van dit soort buurtjes. Zo
kwam achter het Bocht Oosterdiep veldzijde de Sarastraat tot stand, een buurtje

direct ten zuiden van de
Molenstreek. Ook ten noor-
den van de Molenstreek,
achter de bebouwing van het
Beneden Oosterdiep veldzij-
de ontstond een arbei-
dersbuurtje: de Achterstad.
Beide buurtjes werden in
1870 voor het eerst in het
bevolkingsregister genoemd.
In 1880 was dat het geval
met de Willemstraat. Ook
hier ging het om een bebou-
wing langs een zijwijk van
het Boven Oosterdiep tussen
Molenwijk en Oude Bosch.
In deze buurtjes kwamen
vooral de minder gegoeden
van Veendam te wonen,
zoals we in hoofdstuk 5 zul-
len zien.
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Rond 1900 was er ook bebouwing verrezen langs de twee nieuwe verbin-
dingswegen tussen het Ooster- en Wester-diep. De korte Kleinelaan was al
bijna geheel bebouwd en de veel langere Nieuwelaan kreeg bebouwing in aan-
sluiting op die langs de hoofddiepen. Alleen de westelijke en oostelijke uit-
einden waren rond 1900 bebouwd. In de kern stonden nieuwe huizen en
bedrijven langs nog niet bebouwde zijstraten- en wijken van het Oosterdiep
veldzijde, die aldus als een afgeleide structuur van de hoofdstructuur kunnen
worden opgevat.134 Nieuwe toevoegingen aan de stedenbouwkundige struc-
tuur bleven vooralsnog achterwege. Hoewel de hoofdkern vanaf 1870 geen
sterke groei gaf te zien, was er natuurlijk wel behoefte aan nieuwe huizen. Er
verdwenen namelijk woningen omdat fabrieken binnen de hoofdlinten ruim-
te zochten. We zien dus enerzijds een afgeleide structuur ontstaan, terwijl
anderzijds de bestaande linten verdicht en hier en daar ook verlengd werden.
Dat laatste was het geval met de bebouwing van de Molenstreek langs het
Ommelanderdiep. Ook kreeg de Middenweg naar Muntendam nu een dichte-
re bebouwing.

Het bebouwingsbeeld begon zich eveneens te wijzigen. Was rond 1850 de
bebouwing over het algemeen nog tamelijk laag geweest, aan het eind van de
19e eeuw kwamen er grotere gebouwen. Net als in Hoo-gezand-Sappemeer
begonnen fabrieken het neder-zettingsbeeld mede te bepalen. Nabij het cen-
trum waren de fabriekscomplexen van DWM aan het Boven Westerdiep ver-
rezen. Datzelfde gold voor de fabrieken van Oling, Van Linge, Ten Horn en
Scholten aan het Beneden Oosterdiep, de knopenfabriek aan het Westerdiep

bij de Kerklaan en Holthuis
aan het Boven Oosterdiep.
Fabriekspijpen domineer-
den het bebouwingsbeeld.

In tegenstelling tot Hoo-
gezand-Sappemeer deed
zich in de woonbebouwing
schaalvergroting voor. Dat
gold ook voor gebouwen
met bijzondere functies,
zoals kerken en openbare
gebouwen. Dit was vooral
het geval in de Kerklaan,
aan het Boven en Bocht
Oosterdiep en langs het zui-
delijk deel van het Beneden
Oosterdiep. Zo verrees een
aantal nieuwe kerkgebou-
wen. De synagoge werd in
1892 aan het Boven
Oosterdiep gebouwd als
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vervanger van het in 1798 gebouwde exemplaar en in 1863 werd aan de
Nieuwelaan een kerkgebouw voor de Afgescheidenen neergezet. Ook gebou-
wen met een andere functie gaven het centrum van Veendam een steeds meer
stedelijk aanzicht. In 1878 verrees aan de Kerklaan het gemeentehuis, in een
monumentale neo-klassicistiche stijl. Het streven naar monumentaliteit kwam
ook tot uitdrukking in de plaatsing van het raadhuis. Het gebouw werd niet
in de rooilijn van de laan geplaatst, maar daarachter, zodat een voorplein ont-
stond.135 Tegenover het gemeentehuis stond de gemeentelijk HBS die net als
het gemeentehuis afweek van de kleinschalige oorspronkelijke bebouwing van
de Kerklaan. In de woonbebouwing kwamen ook rond 1900 steeds meer gro-
tere bouwmassa’s voor in de Kerklaan en aan het Oosterdiep. Vooral langs de
wegzijde van het Bocht Oosterdiep en het zuidelijke deel van het Beneden
Oosterdiep bestond de gesloten straatwand uit gebouwen met twee bouwla-
gen en een kap.136 Ook langs delen van het Boven Oosterdiep wegzijde was
dat het geval.

De sterke groei van de kern Veendam was na 1870 voorbij. Een deel van
de industriële ontwikkeling deed zich buiten de hoofdkern voor. Toch zien we
dat het centrum van de hoofdkern, zoals dat zich in de eerste helft van de 19e

eeuw had ontwikkeld, geconsolideerd werd. Rond 1900 was er duidelijk een
brandpunt in de nederzetting aan te wijzen, nl. bij het knooppunt Kerklaan,
Oosterdiep en Ommelanderdiep waar een aantal waterwegen, landwegen en
tramwegen bij elkaar kwamen. Hier was de bebouwing het sterkst verdicht en
kwamen achter het hoofdlint aan de veldzijde enkele buurtjes tot ontwikke-

ling. Daar zien we ook
schaalvergroting in de
bebouwing.

Ook verder naar het zui-
den was dat het geval tot
voorbij het Middenverlaat in
Wildervank. Het noordelijk
deel van Wildervank onder-
scheidde zich nauwelijks
van de bebouwing langs het
Boven Oosterdiep in
Veendam. Zo’n verre uitlo-
per van het brandpunt naar
het zuiden -de afstand van
de Kerklaan tot aan het
Middenverlaat bedroeg zo’n
1.200 meter- was kenmer-
kend voor een veenkolonia-
le nederzetting. Maar ook
deze uitloper had toch niet
die afmetingen, die in
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Hoogezand-Sappemeer voorkwamen. Aan de andere kant werden er in deze
periode geen nieuwe straten aangelegd, die de komvorming versterkten en de
plaats was dan ook niet zo compact als Winschoten.

Door de omwalling had Winschoten aan het begin van de 19e eeuw veel meer
de kenmerken van een kom gekregen dan Hoogezand-Sappemeer en
Veendam, hoewel die omwalling toen al geheel verdwenen was. Gedurende de
eerste helft van de 19e eeuw zette die komvorming zich door. Ook in de twee-
de helft van de eeuw was dat het geval. De plaats groeide dan ook bijzonder
sterk. De kom van Winschoten had rond 1900 al aanmerkelijk meer inwoners
dan de hoofdkern van Veendam.137 We zien dan ook dat de bebouwing in deze
periode zich bijzonder sterk verdichtte. Aan de Binnen- en Buitenvenne kwam
er achter de huizen en bedrijven langs de kade ook bebouwing, die via paden
naar de kade werd ontsloten.138 Daarnaast werd de Molenhorn, een buurt die
aanvankelijk wat apart van de hoofdkern stond, in de hoofdkern opgenomen.
De buurt was zelf rond 1900 tamelijk intensief bebouwd en ook met de
verbindingswegen (Engelstilstraat, Olieslagersteeg) naar de hoofdstructuur
was dat het geval. Verder ontstond vooral in het noorden van de kern lintbe-
bouwing langs het hoofddiep in noordwestelijke richting: de Grintweg en de
Trekweg. Ook langs een aantal wegen in de richting van Bovenburen kwam
dat verschijnsel voor: Oudewerfslaan, Zandpad, Ludensweg. Op deze wijze
werd de kom van Winschoten wel wat langer. De afstand van de meest noord-
westelijke bebouwing langs de Grintweg tot aan de meest zuidoostelijke
bebouwing van de Blijhamsterstraat bedroeg nu 2.200 meter. Toch behield
Winschoten wel haar komvorm. De komvorming werd versterkt door enkele
ingrepen in de stedenbouwkundige structuur.

Net als in Hoogezand-Sappemeer was de aanleg van de spoorlijn in 1868
belangrijk in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de plaats. Deze werd
op 250 meter afstand van de bebouwing aangelegd. De aanwezigheid van het
station vormde in de jaren 1880 de aanleiding tot de ontwikkeling van de
stationsbuurt. In 1883 werd als verbinding tussen Garstestraat en de
Blijhamsterstraat de Stationsweg parallel aan de spoorlijn aangelegd, in 1884
gevolgd door de Stationsstraat. Rond de eeuwwisseling kreeg de voltooiing
van de stationsbuurt zijn beslag. In 1897 werd de Emmastraat aangelegd, die
het oude centrum een directere verbinding met het station gaf. In 1900 kwa-
men de Burg. Venemastraat en Poststraat tot stand en in 1901 de Paul Krüger-
straat. Deze nieuwe straten werden aangelegd op particulier initiatief. De over-
heid onthield zich nog van bemoeienis met de stedenbouwkundige ontwikke-
ling. Wel werd in 1863 op initiatief van de gemeente in deze buurt de
Schoolstraat aangelegd tussen de Vissersdijk en de Liefensstraat ten behoeve
van een schoolgebouw. Maar evenals de straten die op particulier initiatief
werden aangelegd, betrof het hier een incident. Van een samenhangend plan
was geen sprake. Vóór de Woningwet van 1901 waren daar trouwens ook
weinig wettelijke mogelijkheden voor.
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De stationsbuurt werd vooral een buurt voor welgestelden. Geheel anders van
karakter was een nieuwe buurt ten westen van de stationsbuurt: de Potkamp:
Steringa Kuiperweg, Kleidelverspad (Watertorensstraat) en Pottenbakker-
straat. De aanleiding voor de aanleg van deze buurt was de komst van de
pottenfabriek, later kunstzandsteenfabriek in 1868 en de zuivelfabriek in
1883. Hier ontstond in de jaren 1890 een wijk voor de minder bedeelden.
Nabij de Molenhorn werden vanaf 1896 ook nieuwe straten aangelegd op par-
ticulier initiatief. Het betrof hier de Westerstraat, de Noorderstraat, de
Zuiderstraat en de Oosterstraat: de Vierwindenbuurt. Hier verrezen langs
tamelijk smalle straten wat luxere arbeiderswoningen, die overigens dicht op
elkaar werden gebouwd. Op deze wijze werd een leeg terrein ingevuld tussen
de Buitenvenne in het oosten, de Olieslagersteeg in het noorden, de Bosstraat
in het zuiden het Wandelbos in het westen.139

Door de aanleg van deze nieuwe buurten in het zuiden en zuidwesten en het
incorporeren van de Molenhorn en het Stadsbos in de hoofdkern, werd de
komvorming versterkt. De spoorlijn vormde een soort afsluiting van de hoofd-
kern. Juist de ruimte tussen de oude hoofdstructuur, de Molenhorn en de
spoorlijn werd ingevuld. Dat betekende overigens niet dat ten zuiden van de
spoorlijn niets gebeurde. De vestiging van de Noord Nederlandse
Machinefabriek aan de St.Vitusstraat had er mede voor gezorgd dat er bebou-
wing verrees op de Garst, langs de Pekelderstraat en de St.Vitusstraat.

Twaalf jaar na de aanleg van de spoorlijn kwam nog een infrastructurele
ingreep tot stand. Het Winschoterdiep werd ten noordoosten van de kern
omgeleid. Dit Omsnijdingskanaal kwam in 1880 tot stand en moest de
bestaande vaarweg ontlasten. De Binnenvenne werd toen gedempt. De
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Buitenvenne was vanaf dat moment een doodlopend zijwater dat als haven
fungeerde. Het andere deel, ten oosten van de voormalige brug tussen de
Langestraat en de Torenstraat, werd vergraven tot Oosterhaven. Opvallend is
dat het gebied tussen de Langestraat en het Omsnijdingskanaal vooralsnog
oningevuld bleef. Alleen de gasfabriek, die sinds 1857 aan de Marktstraat was
gevestigd, werd in 1897 naar het kanaal verplaatst. We zien daarentegen dat
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juist door de demping de
erven tussen de Lange-
straat en de gedempte
Binnenvenne intensiever
werden bebouwd. In de
eerste helft van de 19e

eeuw kwamen hier de
achtererven van de Lange-
straat uit op het diep. Na
de demping werd de
bebouwing hier verdub-
beld en kwamen er op de
achtererven panden tot
stand (o.a. pakhuizen) die
op de Gedempte Venne
waren georiënteerd. Met
de verdichtingen aan
westzijde van de Venne
werd het stadshart dicht
bebouwd. Daarnaast ver-
rees ook langs de
zijstraatjes van de Lange-
straat naar het oosten
bebouwing. Zo kwam in
1879 aan de Johan
Modastraat de HBS te
staan.
Halverwege de 19e eeuw

kwamen in het stadsbeeld
al panden met twee ver-
diepingen en een kap

voor. Dit proces van schaalvergroting zette zich door, vooral in de belangrijkste
centrumstraten van Winschoten: Langestraat, Torenstraat, Blijhamsterstraat,
Vissersdijk, Binnen- en Buitenvenne.140 We zien in Winschoten dus hetzelfde
gebeuren als in de belangrijkste delen van Veendam. Natuurlijk betekende dat
niet dat alle lage bebouwing verdween, maar wel was hier een proces van schaal-
vergroting ingezet, dat het beeld van Winschoten steeds stedelijker maakte. In
1897 verrees heel prominent aan de Langestraat het monumentale stadhuis van
Winschoten, naar een ontwerp van architect Ch. Peters. Het gebouw werd in
neogotische stijl opgetrokken met hier en daar art nouveau elementen. De monu-
mentaliteit van het gebouw werd versterkt doordat het gebouw buiten de rooilijn
van de Lange-straat werd geplaatst, zodat de Langestraat ter plaatse iets breder
werd. Behalve met het stadhuis werd het stadsbeeld ook verrijkt met de monu-
mentale Rooms-Katho-lieke St.Vituskerk aan de Langestraat in 1890.
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Het stadhuis van Winschoten naar een ontwerp van Ch.
Peters. Foto: collectie Groninger Archieven



In de uitbreidingen bij het station en in de Vierwindenbuurt was er geen
sprake van een sterke verticale schaalvergroting. De woonhuizen voor de min-
der bedeelden waren laag en klein. Ook de woonbe-bouwing in de sjieke sta-
tionsbuurt was over het algemeen laag: één bouwlaag en een kap met meestal
een dakkapel. Dit waren natuurlijk wel grotere huizen dan in de Potkamp,
Molen-horn en Vierwinden-buurt. Bovendien hadden deze woningen royale
tuinen. In schaal was er een onderscheid tussen het oude centrum en de nieu-
we uitbreidingen. Vooral het stedelijk weefsel in het centrum kreeg hoge
dichtheden en een verticale schaalvergroting.

De eerste fase van de industrialisatie had met zijn typische vestigingsplaat-
senpatroon van de industrie voor de drie verschillende kernen verschillende
gevolgen gehad. In Hoogezand-Sappemeer was er een sterkere functieschei-
ding ontstaan tussen het industriële deel in het westen en het verzorgend-
ambachtelijke deel in het oosten. Juist de plaatsing van industrieën buiten de
bestaande kern zorgde er mede voor dat de lintstructuur werd versterkt en er
geen komvorming plaats vond. De ruimtelijke uitleg van Hoogezand-
Sappemeer had het karakter van een aaneenschakeling van linten. Veendam
gaf een ander beeld te zien. Grote druk was daar niet op de hoofdkern. Een
deel van de industrialisatie deed zich buiten de hoofdkern voor.
Ommelanderwijk en Zuidwending groeiden sneller dan de hoofdkern. Toch
wist Veendam in deze periode haar positie als verzorgingscentrum, zoals die
zich in de eerst helft van de 19e eeuw had ontwikkeld, wel min of meer te
handhaven. Nieuwe aanzetten tot verdere komvorming waren in deze perio-
de slechts bescheiden. Alleen de buurtjes die ten oosten van het Oosterdiep,
nabij het centrum ontstonden, zijn als zodanig op te vatten. Wel kreeg de
plaats door schaalvergroting in de bebouwing een meer stedelijk aanzien. Dat
laatste gold nog sterker voor Winschoten. Hier was echter geen sprake van
een sterke industrialisatie, maar van een uitbreiding van de verzorgingsfunc-
tie. Industrialisatie kwam vooralsnog (bijna) alleen maar in het verzorgings-
rayon van Winschoten voor (Oude Pekela). Juist die uitbreiding van de
verzorgingsfunctie was een belangrijke motor achter de bevolkingsgroei van
Winschoten. Bij de uitbreiding van de plaats werd de komvorming versterkt
en kreeg de plaats in haar morfologische verschijningsvorm steeds meer een
stedelijk karakter.

De opkomst van de eerste industrieën versterkte de verstedelijking dus
maar ten dele. Juist de plaats waar de industrie nog maar betrekkelijk weinig
voorkwam, kreeg het sterkst een stedelijk karakter in functie en vorm. In de
twee gemeenten waar in deze periode de industrialisatie wel goed van de
grond kwam, was dat niet of nauwelijks het geval.

Vlak voor de eeuwwisseling veranderde de industrialisatie van karakter. In
1898 werd te Borgercompagnie de aardappelmeelfabriek ‘de Eersteling’ geo-
pend. In hetzelfde jaar opende ‘de Eendracht’ te Kielwindeweer haar poorten.
Gastelternijeveen, Nieuw Buinen, Alteveer, Eexterveenschekanaal, dat werden

173
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS

DE EERSTE INDUSTRIALISATIEFASE  1855-1900



174

de nieuwe vestigingsplaatsen. Veendam en Hoogezand-Sappemeer schitterden
door afwezigheid bij de nieuwe vestigingsplaatsen. De coöperatie had in de
aardappelmeelindustrie haar intrede gedaan. De op coöperatieve grondslagen
gestichte fabrieken hadden een geheel eigen vestigingspatroon. Dit vormde het
intro voor een nieuwe industrialisatiefase.
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4 Bedrijf en beroep tijdens de
fase van verdergaande
industrialisatie 1900 - 1940

4.1 Inleiding

In de economisch-historische literatuur wordt sterk benadrukt dat de jaren
rond de Eerste Wereldoorlog de periode vormden waarin Nederland het sterkst
industrialiseerde.1 Veel meer dan in de 19e eeuw werd de industrie in het twee-
de decennium van de 20e eeuw van groot gewicht. In het veengebied had zich
de industrialisatie al in de 19e eeuw in belangrijke mate voltrokken. Dat bete-
kende echter niet dat daarmee het proces van industrialisatie toen was voltooid.
Zo was er in de bestaande industrieën een verdere uitbreiding van de werkgele-
genheid te zien en kwamen bovendien ook nieuwe industrieën op. De
vestigingsplaatsen van deze industrieën gaven een verschillend patroon te zien
en dat mede werd bepaald door de bestaande en de nieuwe infrastructuur.

4.2 Infrastructuur. Een reis door het veengebied anno 1930

Een reis per rail anno 1930
Net als in 1889 stappen we anno 1930 op het hoofdstation van Groningen op
de trein richting veengebied. Als de bebouwing van de Oosterpoortwijk
ophoudt, zien we aan de linkerkant van de spoorlijn een scheepswerf en de
elektriciteitscentrale. Deze liggen beide langs het Winschoterdiep. Even ver-
derop staat een stoomhoutzagerij. Bij het punt waar de spoorlijnen naar
Winschoten, Assen en Delfzijl van elkaar scheiden, zien we langs het
Winschoterdiep nog drie scheepswerven. Tegenwoordig ligt dit deel van het
Winschoterdiep binnen de gemeente Groningen. Bij een grenswijziging in
1914 heeft Haren een deel van haar grondgebied moeten afstaan. Dan passe-
ren we de gemeentegrens met Haren. We gaan maar een klein stukje door de
Haren. Vlak voor de gemeentegrens met Hoogezand, zien we in Waterhuizen
de scheepswerven van de gebroeders Van Diepen en van Pattje. Deze werven
zijn dus nog gevestigd vóór het punt waar de Hunze uitkomt in het Winscho-
terdiep. Bij dit riviertje komen we de gemeente Hoogezand binnen. Ruim
veertig jaar geleden waren in deze omgeving nauwelijks scheepswerven. Nu
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liggen hier van Waterhuizen (gem. Haren en Hoogezand) tot aan Foxhol maar
liefst tien werven langs het Winschoterdiep. Als de trein dwars door het
Foxholstermeer gaat, zien we langs het Winschoterdiep behalve scheepswer-
ven, de dextrinefabriek ‘Wilhelmina’ en de lierenfabriek bij de scheepswerf
van H.E. Bodewes staan. In Foxhol staan nog steeds de aardappelmeel- en
stroopfabrieken van het Scholten-concern.

Bij het station van Kropswolde stopt de trein weer. De meeste reizigers die
hier in- en uitstappen komen uit, of gaan naar Foxhol, dat inmiddels veel gro-
ter is dan het kerkdorp Kropswolde, waar Foxhol bijhoorde. Als de trein ver-
der rijdt, zien we dat de houtzaagmolen van Foxhol inmiddels is verdwenen.
Hier is nu alleen nog maar een houthandel. Vanuit de trein kunnen we zien
dat van Foxhol tot Martenshoek nog zes scheepswerven langs het Winschoter-
diep liggen. Verder staan hier enkele machinefabrieken en de ijzergieterij van
Foxham. Als we de brug over het Kieldiep naderen, hebben we zicht op enke-
le houtverwerkende industrieën, een machinefabriek en de strokartonfabriek
van Beukema. Als we naar rechts kijken, zien we een lang bebouwingslint. De
burgemeester Van Roijenstraat loopt hier evenwijdig aan de spoorlijn en is één
van de nieuwste en grootste uitbreidingen van Hoogezand. Als we de brug
over het Kieldiep passeren, zien we aan onze rechterhand de distilleerderij van
Van Calcar en Zn., in vroeger dagen een aardappelmoutwijnfabriek. Vlakbij
deze fabriek staat de snoepfabriek van Hoepman. Aan dezelfde kant staat ter
hoogte van de Kerkstraat vlakbij de spoorlijn de kantoorboekenfabriek
‘Atlanta’. Na de spoorwegovergang in de Kerkstraat te zijn gepasseerd, hebben
we geen zicht meer op de bebouwing langs het Winschoterdiep. Zo staat hier
instituut ‘Hommes’ langs de spoorlijn. Er schijnen langs dit gedeelte van het
Winschoterdiep nog wel enkele scheepswerven te liggen, maar die stellen niet
veel voor. Er worden hier geen zeeschepen meer gebouwd. Bij de spoorbrug
over het Kalkwijksterdiep zien we de strokartonfabriek Hooites en Beukema,
die er veertig jaar geleden ook al stond. In de woonhuizen langs de spoorlijn
wonen over het algemeen wat beter gesitueerden. Bij station Hoogezand stopt
de trein weer. Als we bij het station naar het zuiden kijken, zien we de tuin-
bouwgronden langs het Kalkwijksterdiep; ook verderop in Sappemeer zijn
tuinbouwbedrijven. Hier en daar staan er zelfs glazen kassen die, getuige de
schoorstenen, kunnen worden verwarmd.

Vrij snel nadat we het station zijn uitgereden, komen we in Sappemeer. De
Middenstraat die langs de spoorlijn loopt, heeft eerst nog maar weinig bebou-
wing, zodat we de panden langs het Winschoterdiep kunnen zien. Veel
fabriekspijpen zijn hier niet. Aan de noordoever van het Winschoterdiep is wel
een machinefabriek gevestigd. Dan volgt er, na de brug over het
Kleinemeersterdiep, bebouwing langs de Middenstraat. Op deze straat monden
weer wat straten uit, die vanaf de Zuiderstraat langs het Winschoterdiep noord-
zuid lopen: een uitbreiding van Sappemeer. Vlak voor de spoorbrug over het
Borgercompagniesterdiep kunnen we aan onze linkerhand over de bebouwing
heen, de schuierhoutenfabriek van J.H. Jager zien en direct daarna aan onze
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rechterhand de meubelmakerij en broeiramenfabriek van Kliphuis. In
Kleinemeer liggen geen scheepswerven meer. Wel zijn ook hier enkele tuin-
bouwbedrijven gekomen. Bij de Borgercompagniesterstraat is er weer een sta-
tion. Na dit station zien we nog wat bedrijvigheid langs het Winschoterdiep:
een scheepswerf, een zagerij, de grote strokartonfabriek van het Scholten-con-
cern en de gist- en spiritusfabriek. Deze bedrijvigheid was er veertig jaar gele-
den ook, al is nu het gist- en spiritus-complex aanmerkelijk kleiner en de stro-
kartonfabriek aanmerkelijk groter.

Dan rijden we de gemeente Zuidbroek binnen. Het enige fabriekscomplex
in deze gemeente is nog steeds dat van de N.V. W.A. Scholtens
aardappelmeelfabrieken ‘Motké’. Dit bedrijf heeft zich tegenwoordig vooral
toegelegd op de vervaardiging van derivaten, zoals gom, sago en siroop, en
vooral dextrine. We rijden door en passeren het Muntendammerdiep. Het
enige grotere gebouw dat zichtbaar is vanuit de trein, is het kantongerecht.
Dan komen we aan bij station Zuidbroek. Na Zuidbroek splitst de spoorlijn
zich in drieën. Rechtdoor naar het oosten gaat de spoorlijn naar Winschoten,
die er in 1889 ook al lag. Naar het noorden loopt een spoorlijn naar Delfzijl.
We nemen echter de spoorlijn naar het zuiden, die van de Noord-Ooster
Lokaal Spoorlijn (NOLS).2 Vrij snel nadat we het station van Zuidbroek zijn
uitgereden passeren we het watertje ‘de Leest’, dat hier de gemeentegrens
vormt tussen Zuidbroek en Muntendam. De spoordijk vormt hier het enige
hoge element in de laaggelegen Tussenklappenpolder. Na enige tijd bereiken
we ter hoogte van Duurkenakker het station Meeden-Muntendam. Vlakbij
waar nu het station staat, stond de aardappelmeelfabriek van Dutalis, later van
Scholten. Twaalf jaar geleden is de fabriek verkocht en afgebroken. Vrij snel
nadat dit station is gepasseerd, gaan we ter hoogte van de Boven Veensloot
over de gemeentegrens en rijden we de gemeente Veendam binnen. We zien
aan onze rechterhand het bebouwingslint langs het Egypteneinde en het
Beneden Oosterdiep. Tussen die bebouwing zien we de fabriek van de
handelsmaatschappij A. van Linge Ezn., die we veertig jaar geleden ook al
zagen. Toen werd er voornamelijk aardappelmeel gemaakt, tegenwoordig dex-
trine. Vlak voor de spoorbrug over de Molenstreek bevindt zich het station
van Veendam. Hier stappen we even uit de trein.

In de buurt van het station, dat er nu zo’n twintig jaar staat, is heel wat ver-
anderd. De Achterstad is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de
Stationsbuurt. Als we voor het station staan en langs de lengte-as de
Stationsstraat in kijken, kunnen we het Hertenkamp zien, met daarachter de
gemeentelijk M.U.L.O. In de nabijheid van het station is veel bedrijvigheid. Bij
de spoorbrug over het Ommelanderdiep staat de elektriciteitscentrale van de
Electriciteitsmaatschappij Veenkoloniën, die in 1900 is opgericht.3 Verder
bevinden zich hier enkele fabrieken aan de Molenstreek, zoals de kartonnagefa-
briek ‘Hollandia’, de in 1905 opgerichte dextrinefabriek van O.J. Meijer, de
machineherstelwerkplaats van H. Zweep en de coöperatieve strokartonfabriek
‘de Vrijheid’. Iets verder van het station verwijderd staan de strostof- en

177
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS DE FASE

VAN VERDERGAANDE INDUSTRIALISATIE 1900-1940



178

papierfabriek ‘de Phoenix’ en de steenfabriek van R. Boiten.4 Verder staan in en
rond het centrum van Veendam nog enkele fabrieken, zoals de tricotagefabriek
van Wilmink aan de Sarastraat, de schoenenfabriek van Daggers aan de
Kerkstraat en de meubelfabriek van Heres, de brei-inrichting van Lukkien en
het confectieatelier van Doornbosch, alle drie aan het Bocht Oosterdiep.

We stappen weer in de trein en rijden verder in zuidwestelijke richting. Als
we over de spoorbrug over de Molenstreek (Ommelanderdiep) zijn gekomen,
kijken we op de bebouwing van buurtjes als de Sarastraat en de Oude Bosch,
die achter de huizen aan het Bocht Oosterdiep veldzijde zijn ontstaan. Verder
zien we de achterkanten van de panden aan het Bocht en Boven Oosterdiep
veldzijde. Bij de houtzagerij van K. en J. Wilkens staat sinds kort de dextrine-
fabriek van dit bedrijf. Deze fabriek is hier neergezet ter vervanging van de
vorig jaar geëxplodeerde fabriek in Ommelanderwijk. Verderop langs het
Boven Oosterdiep staat het fabriekscomplex van Duintjer, Wilkens en
Meihuizen (DWM): een aardappelmeelfabriek en een dextrinefabriek. Als de
trein over de Molenwijk gaat, rijden we de gemeente Wildervank binnen.

Vanaf het spoor zien we de achterzijde van de bebouwing langs het
Oosterdiep. Zo zijn hier in Wildervank, net als in Veendam wat villa’s
gebouwd langs de veldzijde van het Oosterdiep. Bedrijvigheid is er hier langs
het Oosterdiep niet zoveel als in Veendam. De grotere bedrijven van
Wildervank zijn meest tussen het Oosterdiep en het Westerdiep gevestigd. Bij
het Middenverlaat staat bijvoorbeeld de ijzerwarenfabriek van Duintjer. Iets
verder naar het zuiden zijn de borstelmakerij van Kuik en de tricotagefabriek
van Schmidt gevestigd. Maar die zijn vanaf de spoorlijn niet waar te nemen.
De bedrijven die we wel kunnen zien, zijn de houtzagerij van Meihuizen, de
kalkfabriek van Woortman en de scheepswerf van de gebrs. Schuitema.
Halverwege het traject Veendam-Bareveld ligt het station Wildervank, waar de
trein stopt. Er is hier nu een verbindingsstraat tussen het station en het
Oosterdiep. De trein rijdt verder naar het zuiden. Steeds vaker kijken we uit
op de achterkanten van boerderijen. Dan komen we na enige tijd aan bij sta-
tion Bareveld, het tweede station in de gemeente Wildervank. De spoordijk is
hier tamelijk hoog en ook het station van Bareveld ligt tamelijk hoog. Deze
hoogte is noodzakelijk, want als we het station Bareveld weer uitrijden, komen
we via een spoorbrug over het Stadskanaal. We hebben nu goed zicht op de
omgeving. Zo zien we de coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘Bareveld’ aan
onze rechterhand. Als we goed kijken, kunnen we de fabrieksschoorsteen van
de coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘Wildervank en omstreken’ in
Eexterveenschekanaal (gem. Anloo, Dr.) zien.

De trein maakt nu een scherpe bocht naar links. Het spoor loopt hier tus-
sen het Stadskanaal en het Nieuwediep in, nog net binnen de provincie
Groningen. We zien aan de linkerkant het Stadskanaal en aan de rechterkant
de achterkanten van de bebouwing langs het Nieuwediep (gem. Gieten, Dr.).
Vlakbij Bareveld staan de twee steenfabrieken van de N.V. Gronings-
Drentsche steenfabrieken, één op de zuidoever van het Nieuwediep en één op
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de zuidoever van het Stadskanaal, beide bij de Eerste Gietermond. Na de
Eerste Gietermond komt ook aan onze linkerhand bebouwing. Wanneer we
achter het dorp Stadskanaal rijden, zien we de aardappelmeelfabriek van het
Scholten-concern, die hier nu al meer dan zestig jaar gevestigd is. Ook zijn
hier twee scheepswerven, die er veertig jaar geleden ook al waren. We moeten
dus nu in de buurt van de Pekelderweg zijn. Verderop zien we vlak langs het
spoor aan onze linkerkant de constructiewerkplaats van H. Koster. Dan stop-
pen we bij het station Stadskanaal-Pekelderweg.5 Als we verder rijden, passe-
ren we de Gasselterboerveenschemond. Aan de andere kant van het
Stadskanaal staan tegenwoordig twee meubelfabrieken. Vervolgens komen de
spoorlijnen vanuit Emmen en Assen en die waar wij op rijden samen. Bij dit
punt staat tegenwoordig de coöperatieve strokartonfabriek ‘Ons Belang’. Dan
komen we bij het hoofdstation van Stadskanaal, dat direct na de brug over de
Gasselternijveenschemond staat. De aardappelmeelfabriek die hier stond,
bestaat tegenwoordig niet meer. In de buurt van het station staan aan de ande-
re kant van het kanaal een confectiefabriek en een constructiewerkplaats.

Sinds zes jaar kunnen we met de trein verder via de spoorlijn van de STAR
(Stadskanaal, Ter Apel, Rijksgrens). Via dit spoor rijden we de gemeente
Onstwedde binnen. Het spoor loopt direct langs de provinciegrens. We pas-
seren de Drouwenermond, waar we een houtzagerij zien. Vervolgens komen
we over de brug over de Buinermond. Bij de uitmonding van de Buinermond
in het Stadskanaal ligt een scheepswerf. Aan onze rechterhand ligt, direct langs
het spoor Nieuw Buinen, met de twee grote glasfabrieken. Aan de andere kant
zien we tussen de eerste en tweede afdraai in het Stadskanaal weer een
scheepswerf. Na de tweede afdraai wordt het dorp aan onze linkerkant
Musselkanaal genoemd. Dan komen we over de Eerste Exloërmond. Ergens
tussen de bebouwing bevindt zich hier een biscuitfabriek. Dan komen we over
de Tweede Exloërmond en vervolgens bij station Musselkanaal. Hier stappen
we weer uit de trein.

Veertig jaar geleden was dit deel van de gemeente Onstwedde nog volop in
ontginning. Inmiddels is het bewoond gebied. Bij het station is een spoorha-
ven die wordt ontsloten via de Valthermond. Even voorbij de Valthermond
houdt de bebouwing van het dorp Musselkanaal op. Daar bevindt zich ook de
gemeentegrens met Vlagtwedde. De spoorlijn gaat verder naar Ter Apel en de
rijksgrens. Wij moeten echter naar Pekela en Winschoten. Dus stappen we
maar weer op de trein, maar dan in de omgekeerde richting. Bij het station
Stadskanaal-Pekelderweg stappen we uit. Hier is tegenwoordig het eindpunt
van de tramlijn tussen Stadskanaal en Winschoten. In dit jaar is er ook een bus
gaan rijden, maar wij stappen over op de tram van de maatschappij ‘Oldambt-
Pekela’.

De tram rijdt direct bij dit station evenwijdig aan de spoorlijn en maakt dan
een scherpe bocht naar rechts. Zo passeren we de trambrug over het
Stadskanaal. Hier rijdt de tram (nog) niet langs het Pekelder Hoofddiep. Dat
gebeurt pas wanneer we de brug over het Boerendiep zijn gepasseerd. We rijden
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dan, net als 40 jaar geleden, door de landerijen van de opstrekkende boeren-
plaatsen vanaf het Boerendiep. Dan komen we weer in de gemeente Nieuwe
Pekela. Het eerste deel heet Boven Pekela. Er is iets meer bebouwing dan veer-
tig jaar geleden, maar het gaat nog steeds alleen om boerderijen en arbeiderswo-
ningen.

Als we na de knik in het diep en de weg Nieuwe Pekela inrijden, zien we
dat hier evenmin veel is veranderd. Kennelijk zijn we hier niet in het meest
dynamische deel van het veengebied. Bij het punt waar het Ommelanderdiep
in het Pekelder Hoofddiep uitkomt, is de bebouwing wel wat verdicht.
Bovendien is langs het Ommelanderdiep wat bebouwing gekomen. Hier staat
buiten de kern, tegen de gemeentegrens met Veendam aan, de coöperatieve
aardappelmeelfabriek ‘Pekela en omstreken’. De fabriek staat echter te ver van
het tramspoor af om die te kunnen zien. Wel zien we de houtzagerij die er
veertig jaar geleden ook al was. Meer fabrieken staan hier niet.

Naarmate we de grens met Oude Pekela naderen, komen we meer fabrie-
ken tegen. Eerst zien we de sigarenfabriek van Hoving aan onze linkerhand.
Dan komen we langs de lak- en vernikkelinrichting van Kuiper. Aan dezelfde
kant als deze twee fabrieken staan ook de meubelmakerij van Bos, de karton-
nagefabriek van de gebr. Sparreboom en de tricotagefabriek van Wester. Bij de
Potswijk in westelijke richting en de Vallaatjeswijk in oostelijke richting pas-
seren we de gemeentegrens en rijden verder in noordelijke richting langs het
diep in Oude Pekela. De aardappelmeelfabriek en de scheepswerf die veertig
jaar geleden vlak over de gemeentegrens ooit aan onze rechterhand stonden,
zijn verdwenen. Er is nu alleen een machinereparatiewerkplaats. De steenfa-
briek van Strating, die aan de zelfde kant stond, is er nog wel, evenals de
scheepswerf van De Boer. Dan zien we aan onze linkerhand strokartonfabriek
‘de Kroon’, opgericht in 1901. Verderop staat aan dezelfde kant touwslagerij
‘de Volharding’. Aan de andere kant van het diep is een scheepswerf. Dan zien
we links de strokartonfabriek ‘Ceres’, die 1898 als speculatieve fabriek is opge-
richt en sinds 1915 coöperatief is. Vervolgens staan aan de overkant van het
diep de gebouwen van de strokartonfabriek ‘Albion’, die er veertig jaar gele-
den ook al was. De fabriek is echter sinds kort stil komen te staan. Aan de lin-
kerkant zien we de grote Rooms-Katholieke kerk van Oude Pekela, die daar in
1895 in neogotische stijl is opgetrokken. Vervolgens zien we weer aan de
oostkant van het diep strokartonfabriek ‘Erica’, die er veertig jaar geleden ook
al was. Dan komen we in het dorpscentrum van Oude Pekela. Hier is de enige
industriële bedrijvigheid de grote smederij van Zwalve. Rond het centrum is
er ook langs zijwegen en zijwijken bebouwing gekomen. Bovendien is men
bezig met de aanleg van een woonwijk ten noordwesten van het centrum.

Verder naar het noordoosten staan aan de oostzijde van het diep nog
drie strokartonfabrieken: ‘Brittannia’, opgericht in 1913, ‘Union’, in 1883
opgericht en sinds 1903 coöperatief, en ‘Free en Co.’, opgericht in 1904.
Verder ligt hier nog een scheepswerf. Veel van de scheepswerven die er
veertig jaar geleden waren, zijn echter verdwenen. Dat geldt ook voor de
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eerste strokartonfabriek van Oude Pekela ‘de Aastroom’, die in 1917 voor
afbraak is verkocht. Deze fabriek stond na de Zuiderveenseweg langs het
hoofddiep.

De tram verlaat de weg langs het diep en zwenkt de Zuiderveenseweg op
en daarmee gaan we de gemeentegrens met Winschoten over. Eerst komen we
door het agrarische Zuiderveen. Vervolgens maakt de tram een flauwe bocht
naar rechts. We gaan dan over de Garst. Aan een zijstraat van de Garst staat
langs het spoor de Noord-Nederlandsche Machinefabriek. Aan de oostkant
van de Garst is een matrassenfabriek gevestigd. Ook is in deze buurt, ten zui-
den van de spoorlijn, meer woonbebouwing gekomen. Vervolgens passeert de
tram de spoorwegovergang en komen we aan op het station van Winschoten.
Hier stappen we uit de tram. In de buurt van het station staat nog steeds de
zuivelfabriek, die inmiddels een coöperatie is. Als we naar het oosten lopen,
komen we bij een industriegebied, dat aan twee nieuw gegraven havens ligt.
Hier staat de chemische fabriek ‘Gembo’. Ook staat in dit gebied de strokar-
tonfabriek ‘Reiderland’. Hier is tevens het rangeerterrein van ‘Oostelijk
Groningen’ en staat het hoofdkantoor van deze stoomtrammaatschappij. In
het centrum van Winschoten bevinden zich ook enkele fabrieken, zoals de
fietsenfabriek ‘Gruno’ aan de Torenstraat en bierbrouwerijen aan de Hogeklei
en de Grintweg. Daarnaast is Winschoten het winkelhart van Oost-Groningen
en heeft de plaats een spoorwegstation. Hier stappen we op de trein die ons
terugbrengt naar Groningen.

Een belangrijke verandering vergeleken met de reis in 1889 is dat we nu een
aanmerkelijk langer traject met de trein konden afleggen. De ontwikkeling van
de railinfrastructuur in het veengebied leed wat aan de wet van de remmende
voorsprong. Op het traject Zuidbroek-Stadskanaal reed immers vanaf 1880-
1881 de eerste tram in de provincie, een paardentram, die niet bepaald snel
ging. Het duurde tot 1910 voordat Veendam, Wildervank en Stadskanaal een
betere ontsluiting naar het noorden toe kregen. In 1905 werd de NOLS-spoor-
lijn Assen-Stadskanaal in gebruik genomen en in 1910 werd de lijn via
Bareveld, Wildervank en Veendam doorgetrokken naar Zuidbroek en Delfzijl.
In 1924 werd de lijn van de STAR (Stadskanaal, Ter Apel, Rijksgrens) in
gebruik genomen.6 Ter Apel vormde in de jaren 1920 een knooppunt van het
railvervoer, omdat hier ook de tram van de Eerste Drentsche Stoomtrammaat-
schappij (EDS) naar Hoogeveen, de tram van de Dedemsvaartsche Stoom-
trammaatschappij (DSM) naar Zwolle en de tram naar Winschoten begonnen
c.q. eindigden.

Pekela kreeg geen spoorwegstation. Oude en Nieuwe Pekela werden ont-
sloten via de stoomtram Winschoten-Stadskanaal. Door de komst van de
NOLS-lijn werd de tramlijn van ‘Oldambt-Pekela’ via een trambrug over het
Stadskanaal doorgetrokken naar het NOLS-station ‘Boerveenschemond’ (later
‘Stadskanaal-Pekelderweg’).7 Met de EGTM tramlijn Veendam-Pekela gebeur-
de iets dergelijks bij het station Veendam.8 Via de tramlijnen kreeg Pekela wel
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aansluiting op de spoorwegstations van Stadskanaal, Veendam en Winschoten.
Toch had Pekela het nadeel van het langzamere voor- en navervoer naar en van
de spoorwegstations, terwijl samen met Winschoten nu ook Veendam en
Stadskanaal konden profiteren van het snelle treinvervoer.

De komst van de spoorlijn maakte een deel van de tramlijnen onrendabel.
Dat gold natuurlijk vooral voor de paardentram Zuidbroek-Stadskanaal, die
dezelfde plaatsen aandeed als de trein. Alleen voor het lokale vervoer waren
de tramlijnen van de EGTM nog rendabel.9 In 1912 werd het traject van de
paardentram tussen Zuidbroek en Veendam opgeheven. Het traject Veendam-
Ter Apel bleef nog wel bestaan en werd voor korte tijd geëxploiteerd door de
SREGT.10 Op 14 juni 1912 werd de N.V. Stoomtrammaatschappij ‘Oostelijk
Groningen’ (OG) opgericht. Deze N.V. heeft de tramlijnen Veendam-Ter Apel
(EGTM), Veendam-Pekela (EGTM) en Winschoten-Bellingwolde overgeno-
men. Verder opende deze maatschappij in 1915 de tramlijn Winschoten-
Wedde-Vlagtwedde-Sellingen-Ter Apel en in 1919 de lijn Winschoten-
Delfzijl.11

In 1916 kreeg Veendam een stadstram. De tram reed van het station
Veendam over de Stationsstraat naar het Oosterdiep, via de brug over het
Oosterdiep over de Van Beresteijnstraat tot aan het Hertenkamp. Hier zou een
aansluiting komen op een tram in noordelijke richting, maar die is er nooit
gekomen. Daarna ging de tram van het Hertenkamp over de Winkler
Prinsstraat naar de Kerkstraat. In de Kerkstraat zou een aftakking komen voor
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een tram richting Muntendam, maar die is evenmin gerealiseerd. Vervolgens
reed de tram over de Kerkstraat naar het Oosterdiep en vervolgens via het
Bocht en Boven Oosterdiep naar het Middenverlaat, het eindpunt. Samen met
de andere paardentramlijnen kwam ook deze lijn in ongunstige omstandighe-
den te verkeren en werd in 1918 al weer opgeheven. Dat gold ook voor ande-
re tramlijnen. Het overgebleven deel van de tramlijn van Veendam naar
Zuidbroek, nl. het deel tussen de Basculebrug en de remise Veendam in het
noorden van het Beneden Oosterdiep, werd ook opgeheven. Dat gebeurde
eveneens met het traject tussen de remise Wildervank (Middenverlaat) en de
remise Pekelderweg te Stadskanaal. Alleen de vroegere lijnen Veendam-
Nieuwe Pekela en Stadskanaal-Ter Apel bleven aanvankelijk intact. Die beide
trajecten werden per 1 oktober 1920 gestaakt.12 Per 1 november 1920 werd
het traject Stadskanaal-Ter Apel weer geopend door de Gemeenschappelijke
Onderneming Stadskanaal-Ter Apel (GOSTA), maar dit was een tijdelijke
voorziening in afwachting van de ingebruikname van de STAR-spoorlijn. Per
1 mei 1923 werd vanwege het exploitatie-tekort de lijn weer opgeheven en
ging deze tijdelijke vervoersvoorziening per bus.13 De tramlijn Veendam-
Pekela werd in februari 1921 hervat door de N.V. Tramweg-Maatschappij
Veendam-Pekela (VP). De exploitatie van de tram was ook hier niet renderend.
VP besloot de tramlijn per 16 februari 1923 op te heffen en te vervangen door
een buslijn.14 In februari 1930 kwam er een buslijn tussen Winschoten en
Nieuwe Pekela van de N.V. Oldambt-Pekela tot stand. In oktober 1930 kwam
naast de tram op het gehele traject een buslijn. De tramlijn tussen Winschoten
en Finsterwolde werd toen opgeheven.15

De komst van de trein en de bus maakte duidelijk dat er een nieuwe fase
was begonnen in het vervoer. De ontsluiting van Veendam en Stadskanaal was
aanmerkelijk verbeterd. Er was dan ook tevens een nieuwe fase in de econo-
mische ontwikkeling aangebroken. Deze zullen we nu nader gaan beschouwen.

4.3 Bedrijf en beroep tijdens de fase van verdergaande industrialisa-
tie: de bronnen

Evenals voor de tweede helft van de 19e eeuw, bieden de gemeenteverslagen
informatie over de bedrijvigheid op gemeentelijk niveau. Naarmate de versla-
gen verder de 20e eeuw inkomen, wordt de informatie echter summierder. Zo
worden in de gemeenteverslagen van Veendam met ingang van 1911 geen
fabrieken en aantallen werknemers meer opgegeven. Dat betekent dat we het
kwantitatieve houvast wat kwijtraken. Voor sommige gemeenten zijn er wel
gemeenteverslagen tot in de jaren ’30 van de 20e eeuw, maar deze gaan dan
aan hetzelfde euvel lijden als die van Veendam. Meestal volstaan ze met een
globale indruk van de nijverheid in de gemeente, door alleen de belangrijkste
industrieën te noemen. Pas met de bedrijfstelling van 1930 krijgen we weer
een kwantitatief houvast.
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Deze bedrijfstelling werd tegelijk met de volkstelling gehouden, dus op 31
december 1930. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bezit de gemeentelij-
ke uitkomsten per bedrijfsklasse en bedrijfsgroep.16 Op de manier van rang-
schikken van bedrijven valt wel wat aan te merken. Toch geeft deze bron een
compleet en betrouwbaar overzicht over de bedrijvigheid in de secundaire en
tertiaire sector (met uitzondering van de overheid) in iedere gemeente.

Voor de reconstructie van de beroepsstructuur hebben we de beschikking
over beroepstellingen. De gemeentelijke beroepstellingen van 1899 vormen de
basis van de presentaties voor 1900. Deze zijn voor gemeenten groter dan
5.000 inwoners gepubliceerd. Aan de hand van enkele aannames en interpola-
ties via de structuuranalyses van 1890 en 1910, zijn deze beroepstellingen wat
aangepast.17 In 1909 werd ook een beroepstelling gehouden. Hiervan werden
op gemeentelijk niveau alleen de belangrijkste beroepen gepubliceerd. Deze
publicaties vormen de grondslag voor de presentaties voor 1910. Aan de hand
van de structuuranalyses zijn de ontbrekende beroepen voor Hoogezand,
Sappemeer, Veendam en Winschoten geschat. De beroepstellingen van 1930 en
1947 worden eveneens gepresenteerd.18 Deze laatste beroepstelling leent zich
niet goed voor een vergelijking met de beroepstellingen daarvoor, omdat die
niet eind december werd gehouden, maar op 31 mei, vlak voor de zomer. In
het veengebied was seizoenarbeid in de industrie en in de landbouw namelijk
van groot belang voor de arbeidsmarkt. Voor de bedrijfstakken waarin seizoen-
arbeid prominent was, is geprobeerd dit zo goed mogelijk op te lossen.

4.4 De ontwikkelingen in de landbouw, scheepvaart en turfgraverij

De landbouw
De landbouwcrisis in de laatste decennia van de 19e eeuw kwam halverwege
de negentiger jaren ten einde. Rond 1895 verdween de crisisstemming en
omstreeks 1905 kwamen de prijzen weer op een hoger niveau. De rationalisa-
tie en mechanisatie in de sector gingen door. Door de hogere prijzen stegen de
inkomens van de boeren.19 Met de komst van coöperatieve aardappel-
meelindustrie rond de eeuwwisseling, werd een groot aantal aardappelboeren
bovendien aandeelhouder van een fabriek.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog greep de rijksoverheid in. De land-
bouwproductie moest worden afgestemd op de voedselvoorziening in eigen
land. De prijzen voor landbouwproducten gingen verder omhoog. Na de
Eerste Wereldoorlog gingen prijzen echter weer omlaag en in 1930 stortten
ze helemaal in. Gedurende de depressie die volgde, kwam de overheid met
een ingewikkeld systeem van steunmaatregelen om de landbouw te bescher-
men. In het veengebied moest het areaal aardappelen sterk worden inge-
krompen, waardoor de boeren in een bijzonder moeilijke positie terecht kwa-
men. Er werd steeds meer tarwe verbouwd, hoewel de dalgronden zich daar
minder goed voor leenden. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de
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beperkende maatregelen voor de aardappelteelt weer opgeheven. In 1941
was al weer 50% van de veenkoloniale bouwgrond met aardappelen bepoot.20

Tabel 4.1 Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouwsector

1899                        1909                        1930    
arbeids- index arbeids- index arbeids- index
plaatsen  plaatsen plaatsen

zeven veengemeenten* 4.759 100 4.346 91 4.023 85
Onstwedde 1.142 100 1.852 162 2.022 177
totaal 5.901 100 6.198 105 6.045 102
bevolking 75.122 100 83.914 112 94.184 125

*: Hoogezand, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Sappemeer, Veendam, Wildervank, Winschoten;
voor Meeden, Muntendam en Zuidbroek ontbreken cijfers van rond 1900.
Bron: beroepstellingen 1899, 1909 en 1930

De rationalisatie en mechanisatie in de landbouw leidden tot een verdere ver-
mindering van het aantal arbeidsplaatsen. In het veengebied als geheel kwam
dat eerst nog niet zo goed tot uiting, omdat in de gemeente Onstwedde nog
nieuwe landbouwgronden toegemaakt werden. Als we Onstwedde echter bui-
ten beschouwing laten, is de afname van het aantal arbeidsplaatsen in de land-
bouw goed te zien. De landbouw werd als verschaffer van werkgelegenheid
steeds minder belangrijk. Zelfs als we Onstwedde er bij nemen, zien we dat
tussen 1900 en 1910 de toename van het aantal arbeidsplaatsen de bevol-
kingsgroei niet kon bijbenen. In gemeenten waar nauwelijks of geen gronden
meer werden toegemaakt, verminderde het aantal arbeidsplaatsen met bijna
tien procent. Tussen 1910 en 1930 zakte het aantal nog verder in.

De scheepvaart
Na de bloeiperiode in de jaren 1850 ging in de laatste decennia van de 19e

eeuw het aantal zeeschepen dat zijn domicilie in het veengebied had, hard
achteruit. Dit betekende niet dat de rederijen uit de provincie Groningen ver-
dwenen. Eigenlijk heeft de stad Groningen de zeevaart onder gewijzigde tech-
nologische omstandigheden overgenomen.21

De rederijen in de stad Groningen legden zich vooral toe op de kustvaart.
De wijze van ondernemen van de reders in de stad Groningen verschilde niet
zoveel van de veenkoloniale in de 19e eeuw. Zo hadden beide het karakter van
wilde vaart. De kapitein was zelf verantwoordelijk voor de bevrachting van
zijn schip en moest over een scherpe koopmansgeest beschikken. Vooral de
kustvaart naar Engeland, maar ook die naar de Baltische staten bood ruime
mogelijkheden voor de Groningers. De rederijen waren veelal familiebe-
drijven. De kapitein-eigenaar nam vaak zijn hele familie mee aan boord.
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Verdere bemanningsleden werden vooral gerecruteerd uit familie en vrienden.
Hiermee kreeg de bedrijfsvoering een sterk persoonlijk karakter, waardoor
flexibel met het loonpeil kon worden omgegaan. Deze manier van onderne-
men was bijzonder succesvol. In 1937 had tweederde van alle kustvaarders
zijn thuishaven in de provincie Groningen. In Rotterdam was dat maar 12,1%
en in Amsterdam 3,5%.22 Het belang van deze bedrijfstak voor het veengebied
was vooral de backward linkage, die uit de vraag naar schepen voor de
Hoogezandster scheepsbouw bestond.

Tabel 4.2 Het aantal arbeidsplaatsen in de scheepvaart in het veengebied

1909                        1930    
arbeids- index arbeids- index
plaatsen  plaatsen 

Binnenvaart 1.854 100 2.201 119
Zeescheepvaart 140 100 88 63
Totaal 1.994 100 2.289 115
Bevolking 83.914 100 94.184 112

Bron: beroepstelling 1909 en bedrijfstelling 1930

In het veengebied bleef na het verloop van de zeescheepvaart natuurlijk wel
de binnenvaart bestaan. De werkgelegenheid in de scheepvaart nam in de
periode 1909-1930 met ongeveer 15% toe. De zeescheepvaart was rond 1909
geen belangrijke bedrijfstak meer met 140 arbeidsplaatsen en in 1930 nog
slechts 88. De binnenvaart gaf daarentegen een sterk groei te zien. De
werkgelegenheid groeide zelfs iets sterker dan de bevolking in dezelfde perio-
de. Talrijke binnenschippers hadden hun domicilie in één van de gemeenten
in de regio. Rond 1900 kregen de binnenschippers het steeds moeilijker door
de scherpe onderlinge concurrentie, wat te zien is in de ontwikkeling van hun
inkomens.23

De turfgraverij
In de tweede helft van de 19e eeuw waren de verveningen binnen de gemeen-
te Onstwedde in een stroomversnelling geraakt. De grote productie van turf
uit die gemeente hield aan tot en met de Eerste Wereldoorlog.24 Op de
chromotopografische kaart uit 1900-1910 is te zien dat in deze periode de
venen bij Alteveer, de Veenhuizer stukken, de venen bij Vledderveen en het
Plaaster veen tussen Vledderveen en Musselkanaal in exploitatie waren.25

Na de Eerste Wereldoorlog liepen de verveningen in de gemeente
Onstwedde en de rest van de provincie Groningen langzamerhand ten einde.
In de gemeente Onstwedde waren er volgens de bedrijfstelling in 1930 nog
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negentien veenderijen die tezamen aan 314 mensen werk boden. In de
gemeente Wildervank waren nog vijf veenderijen actief, die 85 mensen in
dienst hadden.26 Het zwaartepunt van de verveningen lag toen al in Zuid-
Oost-Drenthe.27

Tabel 4.3 Het aantal arbeidsplaatsen in de turfgraverij in het veengebied

1899                        1909                        1930    
arbeids- index arbeids- index arbeids- index
plaatsen  plaatsen plaatsen

Turfgraverij 806 100 624 77 48 6
Bevolking 75.122 100 83.914 112 94.184 125

Bron: beroepstellingen 1899, 1909 en 1930

De terugloop in de werkgelegenheid was bijzonder sterk. Rond 1899 waren er
in de turfgraverij in ons gebied meer mensen werkzaam dan bijvoorbeeld in
de strokartonindustrie. Vooral na 1910 ging de werkgelegenheid in de turf-
graverij met rasse schreden achteruit. In deze periode zien we elders in het
veengebied nieuwe industrieën opkomen.

Tabel 4.4 De aantallen arbeidsplaatsen in de fabrieks- en ambachtsnijverheid binnen de elf
gemeenten van het Oost-Groningse veengebied in 1901 en 1930

1901  1930    
arbeids- index arbeids- index
plaatsen  plaatsen

fabrieken 4.260 100 8.419 198
ambachten 5.187 100 4.687 90
totale nijverheid 9.447 100 13.106 139
bevolkingsomvang 76.880 100 94.184 123

Bron: gemeenteverslagen 1901, beroepstelling 1899 en bedrijfstelling 1930
Toelichting: Het aantal arbeidsplaatsen in de ambachtsnijverheid in 1901 is voor een deel geba-
seerd op schattingen aan de hand van de gemeenteverslagen en de beroepstelling van 1899. Bij de
berekening van het totaal aantal arbeidsplaatsen is ervan uitgegaan dat de eigenaren van de steen-
fabrieken en de moderne industrieën niet daadwerkelijk in het bedrijf werkzaam waren. De veen-
derijen zijn niet meegerekend.
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4.5 De verdergaande industrialisatie in een specialisatiegebied
1900-1940

Omstreeks de Eerste Wereldoorlog begon een nieuwe fase in de industrialisa-
tie die rond de eeuwwisseling werd ingeleid door de opkomst van de coöpe-
ratie in de landbouwindustrieën. In de 20e eeuw brak het industrieel grootbe-
drijf door.28 Tussen 1900 en 1930 verdubbelde het aantal arbeidsplaatsen in
de industrie bijna. De industrie was nu qua werkgelegenheid ook belangrijker
geworden dan het kleine nijverheidsbedrijf.

Massaproductie, met de bijbehorende schaalvoordelen, hadden omstreeks
1930 de ambachtelijke kleermaker, schoenmaker en smid voor een belangrijk
deel doen verdwijnen. De industrie compenseerde dit verlies aan werkgele-
genheid ruimschoots. De nijverheid als geheel groeide echter toch minder
sterk dan in de jaren tussen 1856 en de eeuwwisseling. In die periode was de
jaarlijkse groeivoet van de werkgelegenheid in de nijverheid 1,43% en tussen
1901 en 1930 was deze 1,14%. De vraag is dan ook of die groei wel voldoen-
de was om het verlies aan werkgelegenheid in de turfgraverij en in de land-
bouw te compenseren.

Zoals gezegd, klonk rond de eeuwwisseling het intro voor de volgende fase
van industrialisatie met de opkomst van de coöperatie in dé specialisatie-
bedrijfstakken van het Oost-Groningse veengebied: de aardappelzetmeel- en
de strokartonindustrie.

4.5.1 De landbouwindustrieën 1900-1940

De aardappelmeelindustrie
Met de opkomst van de aardappelzetmeelindustrie werden de boeren in het
veengebied voor hun inkomen afhankelijk van de prijzen die de fabrikanten
voor de aardappels wilden betalen. Over die aardappelprijzen kwamen de
fabrikanten en de landbouwers met elkaar in conflict in de jaren 1880 en
1890.29 Dit conflict wordt uitgebreid uit de doeken gedaan door Minderhoud
en Keuning, zodat hier met een beschrijving van de gevolgen kan worden vol-
staan. De landbouwers besloten het heft in eigen hand te nemen en zelf fabrie-
ken op te richten. Zo opende in 1898 de eerste aardappelmeelfabriek op
coöperatieve grondslag haar deuren: ‘de Eersteling’ te Borgercompagnie (gem.
Veendam). In hetzelfde jaar werd te Kiel (gem. Hoogezand) de coöperatieve
aardappelmeelfabriek ‘de Eendracht’ gesticht. In de periode 1900-1916 wer-
den in de provincie Groningen dertien fabrieken op coöperatieve grondslag
opgericht, niet alleen binnen de gemeenten die hier aan de orde zijn, maar ook
daarbuiten: Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde), Scharmer (gem. Slochteren),
Oostwold (gem. Leek), Veelerveen (gem. Bellingwolde) en Ter Apel (gem.
Vlagtwedde). Ook in het aangrenzende Drentse veengebied kwamen enkele
coöperatieve fabrieken: te Nieuw Buinen (gem. Borger), te Eexterveensche-
kanaal (gem. Anloo), te Gasselternijveenschemond (gem. Gasselte) en in
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Nieuw Amsterdam (gem. Emmen). In veengebieden elders in Drenthe en
Overijssel verschenen eveneens in deze periode coöperatieve aardappelmeel-
fabrieken: Lutten (gem. Avereest, Ov.), de Krim (gem. Hardenberg, Ov.) en
Smilde (Dr.). Vooral de vestigingsplaatsen van deze coöperaties hebben het
deglomeratie-effect voor deze bedrijfstak versterkt.

De coöperatieve fabrieken hebben de speculatieve fabrieken geheel
overvleugeld, want omstreeks 1920 hadden zij het leeuwendeel van de
aardappelmeelproductie in handen.30 De speculatieve fabrieken legden zich
meer toe op de productie van derivaten zoals stroop, siroop, glucose en dex-
trine. Zo stopten de speculatieve fabrieken van A. van Linge Ezn., Meihuizen-
Boon (rond 1930 Scholten) en K. en J. Wilkens (na een explosie) aan het eind
van de jaren 1920 met de productie van aardappelzetmeel. In 1919 verenigde
een groot aantal coöperatieve fabrieken de verkoop van aardappelmeel in het
‘Aardappelmeel Verkoop Bureau’, dat beter bekend is geworden onder zijn
telegramadres: Avébé. Na 1916 werden er geen nieuwe aardappel-
meelfabrieken meer opgericht.

De Jonge geeft een beeld van de waarde van export van aardappelmeel in
vergelijking met andere producten. Hieruit blijkt dat in 1910 de waarde van
uitgevoerd aardappelmeel 24,9 miljoen gulden bedroeg. De bedrijfstak
behoorde daarmee tot de middenmoot van de exportindustrieën. De uitvoer
van gedistilleerd en gist vertegenwoordigde in dat jaar een waarde van 11,4
miljoen gulden, maar de export van suiker had een waarde van 56,0 miljoen
gulden in 1910.31 In 1913 was Duitsland het belangrijkste land van bestem-
ming van uitgevoerd aardappelzetmeel, gevolgd door Groot Brittannië, België,
Italië, Spanje, Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk.32 Tien jaar later
was dat veranderd. In 1923 ging van de in totaal 90.271 ton geëxporteerd
aardappelmeel 20.440 ton (22,6%) naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
België en Italië waren goed voor respectievelijk 15,9%, 15,2% en 11,3% van
de uitvoer. Daarnaast werd meer dan 1000 ton (1,1% van de totale export)
aardappelmeel uitgevoerd naar Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje,
Brits Indië, Finland, Zwitserland en Noorwegen.33 In 1929 was het overwicht
van Groot-Brittannië veel minder geworden onder de landen die Nederlands
aardappelmeel importeerden. In dat jaar werd maar liefst 114.730 ton aardap-
pelmeel uitgevoerd, waarvan 17,5% naar Groot-Brittannië. Hiermee was dat
land overigens nog wel het land waar het meeste aardappelmeel werd afgezet.
Maar vooral de Verenigde Staten waren aanmerkelijk belangrijker geworden
als afzetgebied. Ook Denemarken was met een import van 7.603 ton
Nederlands aardappelmeel een belangrijke importeur geworden, meer nog
dan Duitsland, waar 6.051 ton aardappelmeel werd afgezet.34

189
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS DE FASE

VAN VERDERGAANDE INDUSTRIALISATIE 1900-1940



190

Tabel 4.5.1 Het aantal aardappelmeelfabrieken en het aantal werknemers op deze fabrieken in
het Oost-Groningse veengebied in 1901 en 1930

jaar       aantal aardappel-      aantal werk- jaar        aantal aardappel-     aantal werk-  
meelfabrieken            nemers                        meelfabrieken           nemers

1901 24 1056 1930 15 1523

Bron: Gemeenteverslagen 1901 en bedrijfstelling 1930
Toelichting: Bij de bedrijfstelling van 1930 werd mijns inziens ten onrechte ‘Motké’ te Zuidbroek
(N.V. W.A. Scholtens aardappelmeelfabrieken) tot de dextrinefabrieken gerekend. Bij deze tabel is
dit bedrijf wel tot de aardappelmeelfabrieken gerekend. Ook ‘Eureka’ (W.A. Scholtens aardappel-
meelfabrieken), waar in 1930 alleen stroop en glucose werd geproduceerd, is tot de aardappel-
meelfabrieken gerekend.35

In tabel 4.5.1 staan de aantallen fabrieken en werknemers in de aardappel-
zetmeelindustrie voor 1901 en 1930 vermeld. Het betreft eindejaarcijfers, wat
bij deze seizoengebonden bedrijfstak betekent dat het om de aantallen arbeiders
tijdens de campagne gaat. Bij de aardappelmeelfabrieken gaat het hier alleen om
bedrijven die aardappels als grondstof gebruikten. Daaronder bevond zich
natuurlijk een aantal bedrijven dat naast aardappelmeel ook derivaten produ-
ceerde. Bedrijven die geen aardappels als grondstof gebruikten maar aardappel-
meel om derivaten te produceren, zijn niet opgenomen.

Hoewel het aantal vestigingen in deze basisindustrie in de eerste drie
decennia van de 20e eeuw daalde met 45,8%, nam de werkgelegenheid in deze
fabrieken met 28,8% toe. In deze periode was er dus sprake van een sterke
schaalvergroting in de aardappelmeelproductie. In 1930 was de gemiddelde
bedrijfsgrootte 104,6 arbeiders, wat ten opzichte van 1901 meer dan een ver-
dubbeling inhield. De opkomst van de coöperaties in de aardappel-
meelindustrie in het veengebied ging dus gepaard met een sterke schaalver-
groting in de productie van aardappelmeel.

In de jaren tussen 1900 en 1940 sloot ook een aantal fabrieken de poor-
ten. Enkele jaren na de oprichting in 1901 werd de aardappelmeelfabriek van
Pietro van Lamsweerde te Foxhol stopgezet. In 1907 geraakte aardappelmeel-
fabriek ‘de Nijverheid’ te Stadskanaal (gem. Wildervank) in liquidatie. De
fabriek aan het Oosterdiep te Wildervank brandde in 1915 af en werd niet
meer opgebouwd. De fabriek van het Scholten-concern in Duurkenakker
(gem. Muntendam) werd in 1918 stopgezet. In 1920 kwam het tot liquidatie
van de coöperatieve fabriek ‘Oude Pekela’ (overgenomen van de gebr. Drenth)
te Oude Pekela. De in 1898 opgerichte fabriek ‘l’Esperance’ te Tripscompagnie
werd in 1923 stopgezet. In 1926 volgde de afbraak van de fabriek van
Scholten te Zuidwending. Een jaar later brandde de coöperatieve fabriek
‘Veendam en Omstreken’ (voorheen Wolda en Co.) aan het Beneden
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Oosterdiep te Veendam af en werd geliquideerd. Met de wereldcrisis van de
jaren 1930 legde ook een aantal fabrieken het loodje. De aardappelmeelfabriek
van Scholten te Stadskanaal-Pekelderweg draaide in 1930-1931 voor het laatst
een campagne en is daarna niet meer in bedrijf gekomen. In 1933 werd in de
fabriek van A. van Linge Ezn. te Ommelanderwijk gestopt met de productie.
Vier jaar later werd de productie van stroop in de fabriek van Scholten aan het
Beneden Verlaat te Veendam (v.h. Meihuizen-Boon en Co.) gestaakt. Met de
productie van aardappelzetmeel was men in 1929 al gestopt. In 1936 beëin-
digde de fabriek van DWM aan het Boven Westerdiep de productie en werd
kort daarna afgebroken.36 Het centrum van de productie lag rond 1940 niet
meer in Veendam. In 1900 waren er nog tien fabrieken in de gemeente
Veendam geweest waar aardappelzetmeel werd geproduceerd, veertig jaar later
waren dat er nog drie.37

De strokartonindustrie
In tegenstelling tot de aardappelboeren waren de graanboeren voor hun inko-
men niet afhankelijk van de strokartonfabrieken. Stro was immers een bijpro-
duct. Niettemin heeft ook bij deze bedrijfstak de coöperatieve gedachte bij de
boeren postgevat. In 1898 werd de eerste strokartonfabriek op coöperatieve
grondslag opgericht: ‘de Toekomst’ te Scheemdermeer (gem. Midwolda).
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Evenals bij de aardappelmeelindustrie hadden de coöperatieve fabrieken teza-
men uiteindelijk een grotere productiecapaciteit dan de speculatieve fabrie-
ken. Toch was het overwicht van de gezamenlijke coöperaties niet zo groot als
in de aardappelmeelindustrie, al bevond zich in 1930 in de top vijf van fabrie-
ken met de hoogste weekproductie niet één speculatieve fabriek.38

Evenals de aardappelmeelindustrie was de strokartonindustrie gericht op
de export. Rond 1923 werd ongeveer 90% van het in Nederland geprodu-
ceerde strokarton uitgevoerd. Omstreeks 1930 was dat percentage iets afge-
nomen, omdat ook de Nederlandse margarine-, zeep- en sigarettenfabrieken
strokarton als verpakkingsmateriaal gingen gebruiken en door de aanwezig-
heid van de kartonnage-industrie. Toch werd rond 1930 nog 85% van het
strokarton geëxporteerd. De waarde van het uitgevoerde strokarton bedroeg in
de jaren tussen 1919 en 1923 gemiddeld 20.255.800 gulden, terwijl de invoer
verwaarloosbaar was. Op de waarde van de totale uitvoer, die in 1923
1.303.000.000 gulden bedroeg was het aandeel van strokarton met 1,6% toch
gering.39 Meer nog dan bij de aardappelmeelindustrie was bij de strokartonin-
dustrie Groot-Brittannië de belangrijkste afzetmarkt. Minderhoud geeft cijfers
voor de uitvoer van strokarton voor de jaren 1890, 1900, 1910 en 1923,
Clement over 1913. Groot-Brittannië nam in 1890 95,6% van de uitvoer voor
haar rekening; in 1900 was dat 94,4%. Daarna werden deze percentages iets
lager.40 In 1913 werd dus het overgrote deel (85,9%) van het strokarton uit-
gevoerd naar Groot Brittannië. Op grote afstand volgden België (3,7%), Turkije
(2,5%) en Ierland (1,9%). In 1930 ging 88,1% van de totale uitvoer van stro-
karton naar het Verenigd Koninkrijk.41 De dominantie van Groot-Brittannië als
belangrijkste afzetmarkt voor Nederlands strokarton bleef dus onverminderd
groot. Strokarton werd vooral naar Engeland verzonden als verpakkingsmate-
riaal in de textielindustrie. In 1930 was er naast Groot-Brittannië een negen-
tal landen, waarnaar meer dan 1000 ton Nederlands strokarton werd verzon-
den: Brits Indië, Ierland, België, Australië, Argentinië, Egypte, Zuid Afrika,
Nieuw Zeeland en Portugal.42

De waarde van de export van strokarton ten opzichte van andere export-
producten en het belang van de industrie voor de Nederlandse economie qua
toegevoegde waarde, blijven wat onduidelijk. Het staat wel vast dat het een
bedrijfstak was die voornamelijk voor de buitenlandse markt produceerde. In
termen van de theorie houdt dat in dat ook met deze stedelijke functie een
aantal nederzettingen in het Oost-Groningse veengebied aansluiting kreeg op
het stedelijk netwerk systeem, in dit geval de Engelse textielindustriesteden.
Dit netwerkverband was al in de 19e eeuw ontstaan en werd in de 20e eeuw,
met de toename van de productie, sterker.
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Tabel 4.5.2 Het aantal strokartonfabrieken en het aantal werknemers op deze fabrieken in het
Oost-Groningse veengebied in 1901 en 1930

jaar       aantal stro-karton      aantal werk- jaar       aantal stro-karton      aantal werk-  
fabrieken                nemers                          fabrieken               nemers

1901 11 743 1930 13 2009  

Bron: gemeenteverslagen 1901 en bedrijfstelling 1930

In 1930 was het aantal fabrieken met slechts twee (18,2%) gegroeid ten opzich-
te van 1901, maar de werkgelegenheid gaf een spectaculaire groei te zien van
170,4%. Dit betekende dat de gemiddelde bedrijfsgrootte toenam van 67,5
arbeiders in 1901 naar 154,5 arbeiders in 1930. Hier zien we dus, evenals bij de
aardappelmeelindustrie, dat in de eerste decennia van de 20e eeuw de opkomst
van de coöperatieve fabrieken samenviel met een sterke schaalvergroting.

Evenals de aardappelmeelindustrie opereerde de strokartonindustrie op de
wereldmarkt. De ene fabriek wist daarbij beter te renderen dan de andere.
Ook in deze branche zien we in de eerste drie decennia van de 20e eeuw een
aantal bedrijfssluitingen. Zo sloot in 1917 de eerste strokartonfabriek in Oude
Pekela, ‘de Aastroom’, haar poorten. In 1920 ging de in 1896 opgerichte
strokartonfabriek ‘Wilhelmina’ te Oude Pekela dicht en in 1930 viel het doek
voor ‘Albion’ te Oude Pekela.43

De aardappelmeel- en de strokartonfabrieken waren de landbouwindu-
strieën die het gezicht van dit specialisatiegebied bepaalden. Toch waren dit
niet de enige landbouwindustrieën. In de 19e eeuw hadden we al de aardap-
pelmoutwijnfabrieken gehad. Deze industrie was rond de eeuwwisseling tot
een zeer kleine bedrijfstak gereduceerd. Bovendien was het karakter van deze
industrie dusdanig veranderd, dat zij niet meer tot de landbouwindustrie gere-
kend kon worden. Wel kwam er een nieuwe landbouwindustrie op aan het
eind van de 19e eeuw: de zuivelindustrie, waarvan overigens de impact
beperkt bleef.

De zuivelindustrie
De zuivelindustrie heeft veel meer het gezicht van de provincie Friesland
bepaald. In de provincie Groningen overheerste de akkerbouw. Toch kwam
deze industrie in Groningen wel voor. De veeteelt stond in dienst van de
akkerbouw, als middel om stalmest te verkrijgen ten behoeve van de bemes-
ting van de gronden. Niettemin werd in de jaren 1870 en 1880 steeds meer
de behoefte gevoeld om de kwaliteit van het Groningse zuivelproduct te ver-
beteren. Dit zou het best op fabrieksmatige wijze kunnen geschieden. In 1884
werd dan ook te Winschoten de eerste zuivelfabriek van de provincie opge-
richt.44
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Tabel 4.5.3 Het aantal zuivelfabrieken en het aantal arbeiders werkzaam op deze fabrieken in
het Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar         aantal zuivel-          aantal werk- jaar          aantal zuivel-         aantal werk-  
fabrieken                 nemers                         fabrieken               nemers  

1891 2 14 1911 5 28 
1901 5 31 1930 4 80  

Bron: gemeenteverslagen 1891, 1901, 1911 en bedrijfstelling 1930

In de laatste jaren van de 19e eeuw verplaatste de bereiding van zuivelproduc-
ten zich van de boerderij naar de fabriek. In 1900 waren er vijftig zuivelfa-
briekjes in de provincie Groningen, waarvan de helft gebruik maakte van
handkracht en de andere helft van stoomkracht.45 Het veengebied was slechts
met vijf zuivelfabrieken bedeeld: te Meeden, Nieuwe Pekela, Wildervank,
Winschoten en Zuidbroek. In 1911 was het fabriekje te Wildervank alweer
verdwenen, terwijl er een nieuwe te Sappemeer was opgericht. In 1930 waren
er nog vier fabrieken over. De grootste daarvan was die te Winschoten met 57
arbeiders. Veendam had een zuivelfabriek met 13 arbeiders, Zuidbroek een
fabriek met 8 arbeiders en de kleinste stond te Meeden met 2 arbeiders.

Vanaf 1908 werkte de N.V. Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting te
Winschoten op coöperatieve grondslag, als enige in zijn soort van een behoor-
lijke omvang in het veengebied.46 De betekenis van deze bedrijfstak was dan
ook gering. De fabriek te Winschoten vormde evenals die te Veendam vooral
een bevestiging van de centrale functie van beide plaatsen. Het veengebied gaf
dus geen specialisatie te zien in de bereiding van zuivelproducten.

4.5.2 De scheepsbouw, de metaal- en machinenijverheid, de steen- en de
houtbewerkingsindustrie 1900-1940

De scheepsbouw
In de jaren ’90 van de 19e eeuw ging de scheepsbouw beneden de sluis te
Martenshoek zich toeleggen op de export. De werven boven dit verlaat konden
niet profiteren van de opening van het Eemskanaal in 1876 en konden daarom
vanwege de onmogelijkheid om grotere schepen te bouwen, geen nieuwe afzet-
markten aanboren. Met het vergroten van de Bontebrug in de stad in 1896 was
het voor werven beneden het Martenshoeksterverlaat mogelijk grotere schepen
te bouwen. Juist in de gemeente Hoogezand, ten westen van de sluis te
Martenshoek, kwam dan ook de moderne scheepsbouw van de grond.

Niet alleen hield deze verandering in dat er grotere schepen konden wor-
den gebouwd, maar ook andere soorten schepen. De traditionele houten
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scheepsbouw maakte in Hoogezand plaats voor de bouw van ijzeren stoom-
schepen. Omstreeks 1880 werden de eerste werven aangelegd waar ijzeren
stoomschepen konden worden gebouwd. Aanvankelijk werden alleen ijzeren
stoomschepen voor de binnenvaart gemaakt, maar omstreeks 1890 werden
ook weer kleine zeeschepen afgeleverd. Na 1896 nam de grootte van de
gebouwde zeeschepen sterk toe. Rond 1930 hadden de werven beneden de
sluis te Martenshoek zich gespecialiseerd in de bouw van sleepkanen, motor-
vrachtboten, motorkanen, lichters en kustvaartuigen.47 In enkele gevallen
hadden de ondernemers die een scheepswerf voor ijzeren stoomschepen in
bedrijf hadden, eveneens een machinefabriek als toeleveringsbedrijf in exploi-
tatie.48

In tegenstelling tot de ‘oude’ scheepsbouw in het veengebied produceerden
deze werven vooral schepen voor Noord-Duitse rederijen. Vóór de Eerste
Wereldoorlog werden zeelichters gebouwd voor Hamburgse en Oost-Friese
rederijen. Ook werden sleepkanen gebouwd voor de vaart op de Rijn en het
Dortmund-Eemskanaal.49 Hiermee behoorde het Winschoterdiep samen met
de Rijn van de Duitse grens tot Arnhem-Nijmegen en de Rijnmond van
Gorkum tot Vlaardingen tot de gebieden, waar rivierschepen voor Duitse reke-
ning werden gebouwd.50 Na de Eerste Wereldoorlog brak eerst een moeilijke
periode voor de scheepsbouw aan, maar aan het eind van de jaren 1920 was
de vraag vanuit Duitsland zo groot, dat bijna nog uitsluitend voor de Duitse
markt werd gewerkt. Dit wordt wel de Duitse bouwperiode genoemd.51

Tabel 4.5.4 Het aantal scheepswerven en het aantal werknemers op deze werven in het Oost-
Groningse veengebied in 1901 en 1930

jaar         aantal scheeps-       aantal werk- jaar         aantal scheeps-       aantal werk-  
werven                 nemers                            werven                nemers

1901 43 601 1930 43 719  

Bron: gemeenteverslagen 1901; bedrijfstelling 1930

De scheepsbouw kwam rond 1930 in grote moeilijkheden vanwege de econo-
mische crisis en het wegvallen van de Duitse markt, maar halverwege de jaren
1930 ging het weer beter. De vraag naar schepen was weer flink toegenomen.
Als specialisatie-product was de motorkustvaarder ontwikkeld, nadat de die-
selmotor zijn intrede had gedaan in de scheepsbouw. Deze motorkustvaarder
was geschikt om zowel op de binnenwateren als op zee te varen, waardoor
‘huis-aan-huis’-levering zonder overslag was gewaarborgd. Dit betekende
samen met de mogelijkheid van deze schepen om snel te laden en te lossen een
belangrijk economisch voordeel.52 De motorkustvaarder maakte dan ook zijn
opgang in samenhang met de kustvaart. Voor een deel werd deze kustvaart
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beoefend door Groningse reders. Naast de export was de regionale vraag naar
zeeschepen nu weer een belangrijke oorzaak van de bloei van de scheepsbouw,
net als in de 19e eeuw. Daarnaast speelde de export van motorkustvaarders een
belangrijke rol. In de topjaren 1937 en 1938, kwamen in de provincie
Groningen in totaal 66 schepen van de hellingen. Hiervan werden er 21 voor
buitenlandse, voornamelijk Engelse, rekening gebouwd.53

In de scheepsbouw in het veengebied was een tweedeling ontstaan.
Hoogezand was een specialisatiegebied geworden met een op de export
gerichte scheepsbouw. Hier werden vaartuigen voor de Duitse markt vervaar-
digd en later motorkustvaarders voor de regionale en internationale markt. De
werven boven het Martenshoeksterverlaat bouwden vooral binnenvaartuigen
voor de regionale markt. De scheepsbouw beneden dit verlaat versterkte, om
in termen van de theorie te spreken, het stedelijk netwerkverband.

Al in het laatste decennium van de 19e eeuw was de werkgelegenheid in de
scheepsbouw toegenomen. Tussen 1901 en 1930 groeide de werkgelegenheid
nog verder door, hoewel het aantal werven sterk was afgenomen. Van de 43
werven die in 1930 in het veengebied voorkwamen, waren 22 (51,2%) in de
gemeente Hoogezand gevestigd. De werkgelegenheid in de scheepsbouw was
nog sterker in Hoogezand geconcentreerd. Bijna tweederde daarvan bevond
zich in deze gemeente. Tussen het hoogtepunt van de scheepsbouw in het
midden van de 19e eeuw en 1930 had zich een sterke schaalvergroting voor-
gedaan. In 1856 had de gemiddelde werf 8,5 scheepstimmerlieden. In 1930
was dat aantal bijna verdubbeld naar 16,7 werknemers per werf. In Hooge-
zand waren de werven het grootschaligst met gemiddeld 21,2 werknemers per
werf. De grootste werven in de gemeente Hoogezand hadden volgens de opga-
ve van Keuning rond 1930 60 arbeiders in dienst.54 Aangenomen mag worden
dat de werkgelegenheid in de scheepsbouw in Hoogezand gedurende de
hoogtijdagen van de bouw van kustvaarders in de tweede helft van de jaren
1930 toenam. Overigens waren deze werven in landelijk perspectief klein-
schalig en technisch gezien minder geavanceerd dan die in het westen des
lands.55

Deze op de export gerichte scheepsbouw langs het Winschoterdiep
beperkte zich niet tot de gemeente Hoogezand. Tijdens onze reis zagen we al
dat ook in de gemeenten Groningen en Haren scheepshellingen voorkwamen.
Langs het Winschoterdiep in de gemeente Groningen was in 1930 een viertal
scheepswerven gevestigd, en in de gemeente Haren (Waterhuizen) bevonden
zich twee scheepswerven.56 De scheepsbouw schoof op richting stad
Groningen.

De metaal- en machinefabrieken
Aan het eind van de 19e eeuw waren het aantal fabrieken en de werkgele-
genheid in de metaal- en machinenijverheid sterk toegenomen. In het eerste
decennium van de 20e eeuw ging dat gewoon door. In de jaren 1900-1910
was Martenshoek-Hoogezand het centrum van deze industrie, zeker als we
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bedenken dat in het direct aan Martenshoek grenzende Foxham de ijzergie-
terij van H.J. Koning stond.57 In 1911 waren zes van de achttien machi-
nefabrieken en ijzergieterijen in het veengebied in Hoogezand gevestigd, die
plaats boden aan 391 werknemers op een totaal van de 701 (55,6%).

Na 1910 verschoof het geografische zwaartepunt. Een belangrijke
gebeurtenis hierbij was het vertrek van één van de belangrijkste werkgevers in
de Hoogezandster metaalindustrie: de staalgieterij van J.M. de Muinck Keizer.
In 1902 werd in een nieuw gebouwde fabriekshal bij de ijzergieterij en
machinefabriek van de Muinck Keizer te Martenshoek voor het eerst in
Nederland staal gegoten. Dit staal werd niet alleen afgezet naar bedrijven in de
omgeving, maar vooral ook naar fabrieken in de rest van het land, voorname-
lijk West-Nederland, en in Engeland.58 De Muinck Keizer bleef niet lang de
enige staalproducent in Nederland. De concurrentie in het westen des lands
lag gunstiger zowel voor de aanvoer van materialen als voor de afzet van sta-
len gietstukken.59 In 1915 verhuisde de staalgieterij, waar toen 150 mensen
werkten, dan ook naar Zuilen bij Utrecht (DEMKA). De ijzergieterij en de
machinefabriek hebben in Martenshoek nog enige jaren gewerkt, maar in
1918 werd de machinefabriek gesloten vanwege de malaise in de scheeps-
bouw, waaraan voornamelijk werd geleverd. In 1917 was de ijzergieterij al ver-
kocht om een jaar daarna gesloten te worden.60 De werkgelegenheid in de
Hoogezandster metaal- en machine-industrie nam daardoor sterk af, van 391
arbeidsplaatsen in 1911 naar 61 in 1930.

Tabel 4.5.5 Het aantal machinefabrieken en ijzergieterijen e.a. en het aantal werknemers op
deze fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar        aantal machine-       aantal werk- jaar        aantal machine-       aantal werk-  
fabrieken en ijzer-          nemers                    fabrieken en ijzer-         nemers

gieterijen e.a.                                               gieterijen e.a.

1901 11 497 1930 19 639  
1911 18 701     

Bron: gemeenteverslagen 1901, 1911 en bedrijfstelling 1930

De toeleveringsbedrijven van de scheepsbouw, de machine-industrie in
Hoogezand, kregen het zwaar te verduren door het wegvallen van de Duitse
markt voor de scheepsbouw als gevolg van de wereldcrisis. Hierdoor was de
werkgelegenheid in de nog bestaande machinefabrieken sterk afgenomen.
Tekenend hiervoor was het verloop van het aantal arbeiders in de machinefa-
briek ‘Fulton’, die in 1908 door W.H. en H.W. Bodewes was opgericht en waar
scheepsmotoren werden gemaakt. Keuning geeft voor 1916 een aantal van 46;
in 1918 was dat aantal 32; in 1923 8 (crisis en hyperinflatie in Duitsland); in
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1928 10 en in 1930 nog slechts 3.61 In 1930 was nog slechts tien procent (61
van 619) van de werkgelegenheid in Hoogezand gesitueerd. Met de komst en
het succes van de motorkustvaarder in de jaren 1930 zal ook het aantal
arbeidsplaatsen in deze toeleveringsbranche wel weer zijn toegenomen.

In andere delen van veengebied breidde de werkgelegenheid in deze
bedrijfstak zich uit. Zo had de machinefabriek en ijzergieterij van R. Borcherts
in Sappemeer bij de bedrijfstelling in 1930 39 arbeiders. In 1911 waren dat er
16 geweest. In Veendam was het aantal fabrieken gegroeid naar zes en was het
aantal arbeidsplaatsen toegenomen tot 137. In de bedrijfstelling van 1930
worden twee machinefabrieken genoemd: N.V. Machinefabriek v.h. Th.
Holthuis die onder meer baggermachines produceerde, en de machinefabriek
en ketelmakerij J. ten Horn. Tezamen gaven deze bedrijven aan 113 mensen
werk. Daarnaast kwamen in Veendam vier machineherstelplaatsen voor met in
totaal 24 arbeiders. Voor de gemeente Wildervank werd in de bedrijfstelling
van 1930 de ijzerwarenfabriek van M. Duintjer aan het Middenverlaat
genoemd met 91 arbeiders en een machineherstelplaats (R. Koster te Stadska-
naal) met 14 arbeiders.62 In Winschoten groeide het aantal arbeidsplaatsen in
de N.V. Noord-Nederlandsche Machinefabriek naar 247. Verder was er de
machineherstelplaats (Veenstra) met 13 arbeiders. In Zuidbroek kwam in
1930 ook een machineherstelplaats voor met elf werknemers. De bedrijfstak
was in 1930 nog goed voor 619 arbeidsplaatsen in het veengebied. In 1930
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lectie Groninger Archieven



lag het leeuwendeel van de werkgelegenheid in Veendam-Wildervank (242
arbeidsplaatsen) en in Winschoten (280 arbeidsplaatsen).

De machine-industrie in Hoogezand-Sappemeer was dus vooral toeleve-
ringsbedrijf voor de scheepsbouw langs het Winschoterdiep. Dit gold even-
eens voor de scheepslierenfabrieken. In die zin kunnen deze twee bedrijfstak-
ken opgevat worden als ‘backward linkages’ van de specialisatie in de scheeps-
bouw. Bij de overige fabrieken was, zoals in het vorige hoofdstuk al is gemeld,
dat niet het geval. Hier vormde deze industrie een zelfstandige specialisatie.

Voor de aanvoer van grondstoffen en de afzet van de eindproducten lagen
deze machinefabrieken ongunstig. Dit was de reden voor J.M. de Muinck
Keizer het staalbedrijf naar Zuilen te verhuizen. Metz laat zien dat bij de op de
export gerichte scheepsbouw vooral de lage lonen van doorslaggevende bete-
kenis zijn geweest voor de concurrentiepositie van de werven. Keuning voert
deze factor bij de machinefabrieken niet aan.63 Of de loonfactor misschien
toch niet belangrijk is geweest voor de concurrentiepositie van de metaal- en
machinefabrieken, blijft vooralsnog wat onduidelijk, maar is wel waarschijn-
lijk. Ondanks de ongunstige vestigingsplaats wisten de machinefabrieken het
nog lang vol te houden.

De steen- en pannenfabrieken
In de laatste drie decennia van de 19e eeuw was het aantal steenfabrieken uit-
gebreid, maar in de 20e eeuw sloten enkele. Keuning schrijft dit toe aan het
verdwijnen van het veenbedrijf, dat de toestroom van mensen veroorzaakte.
Toen de explosieve bevolkingsgroei met het verdwijnen van de veenontgin-
ningen ophield, verdwenen ook de afzetmogelijkheden voor deze fabrieken
richting bouw.

Tabel 4.5.6 Het aantal steen- en pannenfabrieken en het aantal werknemers op deze fabrieken
in het Oost-Groningse veengebied in 1901 en 1930

jaar        aantal steen- en        aantal werk- jaar        aantal steen- en       aantal werk-  
pannenfabrieken           nemers        pannenfabrieken          nemers  

1901 13 208 1930 10 254  

Bron: gemeenteverslagen 1901 en bedrijfstelling 1930

Hoewel de regionale markt de belangrijkste was, werd er ook geëxporteerd
naar Duitsland. Rond 1930 ging Duitsland echter tarieven heffen ter bescher-
ming van de Duitse steenindustrie, wat de afzet bemoeilijkte. Voor de
pannenindustrie was die handicap fnuikender, omdat daar de export belang-
rijker was. Bovendien was er scherpe concurrentie uit België. Keuning schat-
te de toekomst van de steenindustrie in het veengebied dan ook somber in,
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aangezien niet alleen de grondstof, maar met het overschakelen van turf naar
steenkool, ook de brandstof van elders moest worden aangevoerd.64 Om-
streeks 1940 sloot de steenfabriek aan het Beneden Verlaat te Veendam. In
1936 was dat al gebeurd met steenfabriek ‘de Hoop’ aan de Beersterweg te
Winschoten.65 In 1919 had een groot aantal steenfabrieken in het veengebied
zich aaneengesloten in de N.V. ‘Oost-Groninger Steenhandel’, gevestigd te
Winschoten.66

Ondanks de inkrimping van het aantal steen- en pannenfabrieken groeide
het aantal arbeidsplaatsen nog iets. Bovendien waren de steenfabrieken door
het verdwijnen van Lipsker trekarbeiders belangrijker geworden voor de loka-
le arbeidsmarkt. De bedrijfstak wist zich echter niet te ontwikkelen tot een
belangrijke op de export gerichte industrie.

De fabrieken in de houtbewerkingsnijverheid
De houtbewerkingsindustrie bestond van oudsher uit houtzagerijen, die in de
jaren ’50 van de 19e eeuw tot grote bloei kwamen. In de laatste decennia van
de 19e eeuw ontstond er enige diversificatie in deze branche. In 1911 had de
schuierboorhoutmolen te Sappemeer 24 arbeiders in dienst, maar echt groot
werd het niet. De werkgelegenheid in de Koninklijke Steennootknopenfabriek
te Veendam was omstreeks de eeuwwisseling behoorlijk gegroeid. In 1901 had
deze fabriek 46 mensen in dienst en in 1930 52. De hele houtbewerkingsin-
dustrie groeide trouwens in het begin van de 20e eeuw.

Tabel 4.5.7 Het aantal houtzagerijen en overige fabrieken in de houtbewerkingsindustrie en het aan-
tal werknemers op deze fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in 1901 en 1930

jaar      aantal fabrieken in     aantal werk- jaar      aantal fabrieken in     aantal werk-  
de houtbewerkings- nemers       de houtbewerkings- nemers

industrie industrie

1901 24 243 1930 42 572  

Bron: gemeenteverslagen 1901 en bedrijfstelling 1930

De uitbreiding van de werkgelegenheid in de houtbewerkingsindustrie
kwam voor een deel voor rekening van de al bestaande zagerijen en borstel-
houtfabrieken. Er kwamen echter ook nieuwe fabrieken van de grond. Na
1900 waren te Stadskanaal, Nieuwe Pekela, Wildervank, Veendam en
Winschoten enkele meubelfabrieken gevestigd.67 Ook werden in deze perio-
de timmerfabrieken opgericht te Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam en
Wildervank.68 Daar werden ramen, deuren, kozijnen, architraven, lijstwerk,
lambrizeringen, trappen, jaloezieën, rolluiken en ander houtwerk in elkaar
gezet, gereed voor gebruik in de bouw. Deze bedrijfstak was vanaf ongeveer
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1885 in Nederland opgekomen en verspreidde zich ook naar het Oost-
Groningse veengebied.69

Deze timmerfabrieken bedienden vooral de plaatselijke en regionale markt.
Volgens Keuning gold dat ook voor de meubelfabrieken langs het
Stadskanaal.70 Wittebol wijst er echter op dat de meubelfabrieken te Nieuwe
Pekela en Winschoten aan winkeliers in heel Nederland leverden. Deze twee
bedrijven waren dus van boven-regionaal belang.71 In Stadskanaal stonden in
1930 twee meubelfabrieken, die tot dezelfde groottecategorie kunnen worden
gerekend als die te Nieuwe Pekela en Winschoten. Misschien werkten deze
fabrieken ook voor de hele Nederlandse markt.72 Van bovenregionaal belang
was ook de knopenfabriek te Veendam, waar de hardgeworden vruchten van
de Phytelephas macrocarpa, die uit Ecuador werden ingevoerd, tot knopen
werden verwerkt. Deze knopen werden voornamelijk naar het buitenland
geëxporteerd. In de borstel(hout)makerijen te Hoogezand-Sappemeer en
Wildervank werd fabrieksmatig geproduceerd. Grote bedrijven waren dit niet,
maar de productie overschreed toch wel de plaatselijke behoefte.73

De oudste fabrieken in deze tak van industrie waren de zagerijen.
Halverwege de 19e eeuw hadden deze fabrieken qua productie en omvang nog
een ambachtelijk karakter. Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw kwam
de toepassing van stoomkracht in de zagerijen steeds vaker voor. In enkele
gevallen werden deze bedrijven grootschalig. Zo had de houtzagerij van K. en
J. Wilkens aan het Boven Oosterdiep te Veendam in 1930 26 arbeiders. De
zagerij van M.J. Meihuizen & Zn. aan het Oosterdiep te Wildervank had in
1930 maar liefst 44 arbeiders. Oorspronkelijk hadden de houtzagerijen een
sterke binding met de scheepsbouw. Met de veranderingen in de scheepsbouw
was die binding natuurlijk verdwenen. De meeste houtzagerijen in het gebied
waren gericht op de lokale behoeften.74

Misschien is de houtbewerkingsindustrie dan niet als een regionale specia-
lisatie te kenschetsen, de werkgelegenheid in deze industrie nam wel sterk toe.
In die zin was de ontwikkeling in de houtbewerkingsindustrie in deze perio-
de illustratief voor de verdergaande industrialisatie buiten de scheepsbouw, de
aardappelmeel- en strokartonindustrie om.

4.5.3 De nieuwe industrieën 1900-1940

Naast de werkgelegenheidsgroei in de bestaande bedrijfstakken werd het
industriële palet na 1900 rijker geschakeerd. Twee nieuwe bedrijfstakken
kunnen als ‘spin-off’-industrieën van de landbouwindustrieën worden gezien,
maar andere nieuwe bedrijfstakken hadden daarmee in het geheel geen band.

De dextrinefabrieken
Een bedrijfstak die een spin-off vormde van de aardappelmeelindustrie, was de
dextrinefabricage. Al in de beginjaren van de aardappelmeelindustrie werden
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naast aardappelmeel ook derivaten als sago, stroop en glucose vervaardigd. De
fabricage van dextrine was in het begin eveneens een nevenbedrijf van de
aardappelmeelindustrie. Dextrine is een zetmeelderivaat dat wordt verkregen
door aardappelzetmeel te roosteren onder toevoeging van zuren. Het poeder is
wit, lichtgeel of donkergeel van kleur en werd gebruikt als appreteermiddel in
de textielindustrie of als grondstof in de kleefstoffenindustrie.75 De vervaardi-
ging van dextrine wordt gewoonlijk tot de chemische nijverheid gerekend.

Door de opkomst van de coöperaties in de zetmeelindustrie werd het voor
de particuliere fabrieken moeilijker om aan grondstoffen te komen. Daarom
legde een aantal speculatieve fabrieken zich toe op de vervaardiging van
derivaten, waarvan dextrine de belangrijkste was. De vervaardiging van dex-
trine werd van nevenbedrijf dus hoofdbedrijf. Zo kwamen er in de 20e eeuw
enkele fabrieken die speciaal waren ingericht voor de productie van dextrine.
In 1905 werd de eerste aparte dextrinefabriek, van de erven O.J. Meijer, opge-
richt aan de Molenstreek te Veendam.76 Eind jaren 1920 stopte de fabriek van
de handelsmaatschappij N.V. A. van Linge Ezn. met de aardappelmeelproduc-
tie en vervaardigde alleen nog dextrine.77

Dextrine werd ook geproduceerd in fabrieken die hoofdzakelijk aardappel-
meel produceerden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij ‘Motké’ van Scholten te
Zuidbroek. Daarnaast waren er ook aardappelmeelfabrieken die stroop, sago
en glucose als nevenproducten hadden, zoals de aardappelmeelfabriek van
Meihuizen, Boon en Co. te Veendam. In 1929 werd hier de productie van
aardappelmeel gestaakt. Bij ‘Motké’ werd naast aardappelmeel en dextrine ook
gom, sago en siroop geproduceerd. Dit was eveneens het geval in de dextrine-
fabriek van de erven O.J. Meijer. De fabriek ‘Eureka’ van W.A. Scholten te
Foxhol was in zijn geheel ingericht voor de productie van stroop.78

Tabel 4.5.8 Het aantal dextrinefabrieken en het aantal werknemers op deze fabrieken in het
Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar        aantal dextrine-        aantal werk- jaar        aantal dextrine-       aantal werk-  
fabrieken                 nemers                         fabrieken               nemers  

1901 0 0 1911 2 52  
1906 1 8 1930 5 203  

Bron: gemeenteverslagen 1901, 1906, 1911 en bedrijfstelling 1930

Hoewel het aantal arbeidsplaatsen niet kon tippen aan dat in de
aardappelmeelindustrie, was de uitbreiding van het aantal arbeiders in de dex-
trine-industrie toch aanzienlijk. Naast de fabrieken die uitsluitend waren inge-
richt voor de productie van dextrine, die in tabel 4.5.8 vermeld staan, waren
er natuurlijk ook mensen werkzaam in fabrieken waar naast dextrine ook nog

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



aardappelmeel en andere derivaten werden vervaardigd. Deze zijn opgeno-
men bij de aardappelmeelfabrieken, zodat het aantal arbeidsplaatsen in de
derivatenindustrie dus aanmerkelijk groter was dan in deze tabel staat aan-
gegeven.

Evenals het aardappelmeel werden de derivaten voor een belangrijk deel
afgezet in het buitenland. Dit gold met name voor de dextrine. Dit product
werd vooral geëxporteerd naar Groot Brittannië. De lijst van landen waarheen
dextrine werd verzonden, die Keuning heeft gepubliceerd, vertoont sterke
overeenkomst met de lijst van landen, waarnaar aardappelmeel werd uitge-
voerd.79 In die zin versterkte de dextrine-industrie het stedelijk netwerkver-
band van het Oost-Groningse veengebied met andere specialisatiegebieden.

De papierwaren- en kartonnagefabrieken
De eerste fabriek in de papierindustrie die geen strokarton maakte, was de
strostoffabriek te Veendam. Het idee voor deze fabriek was afkomstig van J.J.
Duintjer, naar het Duitse voorbeeld van de ‘Vereinigte Strohstoff Fabriken’. In
1890 werd de Veendammer Papier- en Stroostof Maatschappij opgericht. De
uiteindelijke initiatiefnemers waren personen uit fabrikanten- en
landbouwerskringen.80 Deze fabriek kwam in 1891 in bedrijf, maar werd al
spoedig stopgezet vanwege de slechte resultaten en een brand. In 1894 her-
rees deze fabriek als ‘de Phoenix’ uit de as.81 Dit bedrijf gebruikte wel stro als
grondstof, maar verwerkte dat niet tot strokarton maar tot strostof of strocel-
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lulose. Strostof vormde weer de grondstof voor fijne soorten druk- en
schrijfpapier. De strostof werd gebruikt in de papierfabrieken in Nederland,
maar Kok wijst er op dat dit product ook werd uitgevoerd naar het buiten-
land.82 De spin-off van dit bedrijf ontstond in 1927 toen door dezelfde N.V.
naast deze strostoffabriek een papierfabriek werd opgericht. In deze fabriek
werden allerlei soorten papier gemaakt zoals schrijfpapier, briefpapier, schrijf-
machinepapier, illustratiepapier en enveloppenpapier. Deze papierfabriek
zorgde er voor dat ‘de Phoenix’ minder afhankelijk werd van de strocellu-
losemarkt.83 Wat de productie van strostof en wit papier betreft, bleef deze
fabriek een eenling. 

Dat was niet het geval met de spin-off van de strokartonindustrie: de
kartonnagefabrieken. In de kartonnagefabrieken werd karton bewerkt tot klei-
nere verpakkingsartikelen, die in de cacao-, zeep-, margarine- en farmaceuti-
sche industrie werden gebruikt.84 Tussen 1911 en 1916 werd de eerste karton-
nagefabriek opgericht, in de gemeente Onstwedde. Deze fabriek telde in 1916
negentien arbeiders, onder wie twaalf meisjes. Kennelijk was dit bedrijf niet
zo succesvol, want in 1930 was het al weer verdwenen. In dezelfde periode
werd er ook te Nieuwe Pekela, tegen de gemeentegrens met Oude Pekela, een
kartonnagefabriek geopend. Het betrof de fabriek van de gebroeders
Sparreboom. Deze groeide uit tot de grootste in de regio en had in 1930 170
arbeiders. In dat jaar had Veendam ook twee kartonnagefabrieken, nl. de N.V.
Cartonnagefabriek ‘Hollandia’ en de N.V. Veendammer Cartonnagefabriek, die
in 1930 tezamen werk gaven aan 124 mensen. Kleiner was Zaadhof’s Cartona-
gefabriek te Winschoten, waar 45 mensen werkten.85 In 1940 werd te Nieuwe
Pekela de papier- en kartonnagefabriek ‘Pekela N.V.’ opgericht, waar oud
papier uit de grote steden werd verwerkt tot karton. Dit bedrijf had dus niets
meer met stro te maken. In 1940 had dit bedrijf 16 mensen in dienst en in
1950 was dat aantal gegroeid tot 33.86

Tabel 4.5.9 Het aantal kartonnage- en papierwarenfabrieken en het aantal werknemers op deze
fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren

jaar      aantal kartonnage-     aantal werk- jaar      aantal kartonnage-     aantal werk-  
fabrieken e.d.          nemers                        fabrieken e.d.           nemers    

1901 1 66 1916 3 ?  
1906 1 74 1930 6 594
1911 1 ?     

Bron: gemeenteverslagen 1901, 1906, 1911, 1916 en bedrijfstelling 1930

Als een spin-off van de strokartonindustrie kan ook de kantoorboekenfabriek
te Hoogezand beschouwd worden. Op initiatief van strokartonfabrikant
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Frederik Faber Beukema werd deze fabriek in 1917 opgericht onder de naam
N.V. ‘Kantoorboekenfabriek F.F. Beukema’ en in 1921 omgedoopt in de N.V.
‘Atlanta’. Beukema was hiertoe overgegaan, omdat de Duitse firma’s die groot-
boeken en andere kantoorbenodigdheden leverden, tijdens de Eerste
Wereldoorlog exportproblemen kregen. Bovendien kon hij op deze manier
een deel van de kartonproductie zelf verwerken.87 In 1930 had dit bedrijf 75
mensen in dienst.

In de kartonnage- en papierwarenfabrieken vond de sterkste uitbreiding in
de werkgelegenheid plaats in de jaren 1920. Met in totaal bijna 600
arbeidsplaatsen werden deze fabrieken een belangrijke werkgever. Deze indu-
strie was veel minder dan de strokartonindustrie gericht op de export. Vooral
fabrieken elders in Nederland waren afnemers.88 De kartonnagefabrieken
waren wel van boven-regionaal belang, maar de reikwijdte was niet zo groot
als van de strokartonindustrie. Aanvankelijk werd de strocellulose grotendeels
in het buitenland afgezet, maar na 1927 werd een belangrijk deel van de stro-
stof verwerkt in de papierfabriek.89

De tricotagefabrieken en brei-inrichtingen
Al in de pionierstijd van de industrie was door J.A. Boon in Veendam een
poging gedaan een grootschalige katoenweverij van de grond te krijgen. Deze
poging was uiteindelijk op niets uitgelopen, maar later in de 19e eeuw ver-
schenen de tricotagefabrieken en brei-inrichtingen.

In Nederland is de productie van tricot omstreeks 1875 begonnen. Tricot
is een stof die uit katoenen, gemengd wollen, wollen, zijden of andere garens
geweven of gebreid is. De stof leent zich door haar buigzaamheid en rekbaar-
heid voor het maken van verschillende kledingstukken zoals ondergoed, kou-
sen, sporttruien, shawls, handschoenen, mutsen etc.90 Sterk verwant aan de
tricotagefabrieken waren de machinale brei-inrichtingen. In deze fabrieken
werden voornamelijk kousen gemaakt.91

Tabel 4.5.10 Het aantal brei-inrichtingen en tricotagefabrieken en het aantal werknemers op
deze fabrieken in het Oost-Groningse veengebied in enkele steekjaren.

jaar      aantal brei-inrich-      aantal werk- jaar       aantal brei-inrich-     aantal werk-  
tingen en tricotage         nemers                    tingen en tricotage        nemers

fabrieken                                                    fabrieken  

1891 4 71 1911 6 323  
1901 5 175 1930 6 631  

Bron: gemeenteverslagen 1891, 1901, 1911 en de bedrijfstelling 1930

Het begin van deze tak van industrie in het Oost-Groningse veengebied lag in
de jaren ’80 van de 19e eeuw. De initiatieven tot het oprichten van dergelijke
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fabrieken kwamen o.a. van enkele Duitsers, die voorheen als ‘kiepkerels’ door
de regio rondtrokken. Zo plaatste Anton Schmidt in 1881 bij zijn winkel te
Wildervank, die hij in 1873 was begonnen, een breimachine. Hij deed dit naar
voorbeeld van zijn broer Wilhelm, die enkele jaren daarvoor al een machina-
le breierij te Nieuwe Pekela had opgericht.92 In 1889 werd het eerste fabrieks-
gebouw van de machinale brei-inrichting te Wildervank betrokken. Aan het
einde van de jaren 1880 werden in Veendam twee van dit soort fabrieken
gesticht en na de eeuwwisseling ook nog enkele. Rond 1930 waren er vier der-
gelijke bedrijven in Veendam.93 Nieuwe Pekela had er rond 1900 twee, maar
die verdwenen nadien weer. In 1921 werd hier de tricotagefabriek van A.
Wester & Zn. opgericht.94 Na 1930 kwam er ook te Oude Pekela een vestiging
in deze bedrijfstak.95

De werkgelegenheid in deze fabrieken nam vooral na 1900 fors toe. Het
bedrijf te Wildervank, de N.V. Tricotagefabriek A. Schmidt, groeide uit tot
een groot bedrijf. In 1930 waren hier 402 arbeiders werkzaam, waaronder
ruim 350 vrouwen. Na 1930 heerste er als gevolg van de wereldcrisis aan-
vankelijk malaise in deze tak van industrie, maar aan het eind van dit decen-
nium was de werkgelegenheid weer toegenomen. De tricotagefabriek van A.
Westers & Zn. had in 1930 34 arbeiders in dienst; in 1939 was dit aantal
gegroeid naar 110.96 In de tricotagefabriek van Schmidt te Wildervank breid-
de het aantal arbeidsplaatsen zich weer sterk uit. In 1940 had deze fabriek
900 mensen in dienst.97 Ook het bedrijf te Oude Pekela dat na 1930 was
opgericht, zorgde voor een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen in de
textielnijverheid.98
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Tricotagefabriek Schmidt te Wildervank. Foto: collectie Groninger Archieven



De afzet van de geproduceerde goederen door de grotere tricotagefabrieken
en brei-inrichtingen geschiedde vooral in eigen land. De kleinere produceer-
den vooral voor de lokale markt.99 Het comparatieve voordeel van het veen-
gebied voor de vestiging van deze tak van textielnijverheid lag vooral in de fac-
tor arbeid. Keuning wees er op dat de werkgelegenheid in de aardappelmeel-
en strokartonfabrieken, de metaal- en machine-industrie, voornamelijk aan
mannen ten goede kwam en dat er een overschot aan vrouwelijke arbeids-
krachten ontstond, mede door een uitstoot van (vrouwelijke) arbeid uit de
landbouwsector.100 De aanwezigheid van voldoende geschikte arbeidskrachten
wordt ook door Wolters aangevoerd als een belangrijke reden voor de vesti-
ging van de tricotagefabriek te Nieuwe Pekela.101 Maar vermoedelijk heeft,
zeker in de beginjaren van deze industrie ook het lage loonpeil meege-
speeld.102 Wat dat betreft was er wel wat veranderd. Voor de katoenweverij van
J.A. Boon die in 1832 in Veendam was opgericht, was de loonfactor immers
een belangrijke reden, waarom dit bedrijf niet concurrerend kon werken.

Met de bespreking van deze bedrijfstakken is het industriële plaatje nog niet
compleet. Maar verder betreft het bedrijven, die of eenlingen waren, of
gezamenlijk te weinig werknemers hadden om als echte specialisatie aange-
merkt te kunnen worden.

Tabel 4.5.11 Het aantal arbeidsplaatsen in verschillende bedrijfstakken in 1901 en 1930

bedrijfstak 1901 1930

aardewerk: potten, kunstzandsteen en cement 24 36  
confectie en touw - 130  
leer en rubber 25 69  
fietsen, metalen meubelen en ov. metaal 17 232  
chemische industrie - 75  
voedings- en genotmiddelen (o.a. sigaren) 199 392  

Bron: gemeenteverslagen 1901 en bedrijfstelling 1930

De touwslagerij en de confectie
Evenals de tricotagefabrieken worden de touwslagerijen tot de textielindustrie
gerekend. In het midden van de 19e eeuw maakten de touwslagerijen als
toeleveringsbedrijven voor de scheepsbouw een grote bloei door, maar na het
verdwijnen van de ‘oude’ scheepsbouw raakten ze in verval. Alleen te Oude
Pekela groeide een touwslagerij, opgericht in 1838, uit tot een groot bedrijf. In
1913 schakelde de eigenaar over van ambachtelijke productie van touw naar
machinale. Vanaf 1916 heette dit bedrijf dan ook de N.V. Machinale Spinnerij
en Touwslagerij ‘de Volharding’.103 In 1930 werkten hier 43 arbeiders. Het
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bedrijf stond nu ook niet meer in verband met de scheepsbouw, maar met de
strokartonindustrie, waaraan paktouw werd geleverd.104 Ook in Onstwedde
kwam in 1930 een grootschaligere touwslagerij voor met veertien arbeiders,
maar deze was dus aanmerkelijk kleiner dan die te Oude Pekela.

Veel meer verwant aan de tricotagefabrieken waren enkele bedrijven in de
confectiebranche. Na 1910 kwamen enkele van dergelijke bedrijven van de
grond.105 Zo bestond in 1930 te Sappemeer het confectieatelier van mevr.
Mulder-Wortelboer, dat dertig arbeiders telde. In Stadskanaal (gem.
Onstwedde) bestond toen het naaiatelier van E. Bügel-Kamp, waar in 1931
tien arbeiders werkten.106 Keuning noemt verder het confectie-atelier van H.
Doornbosch en Co. te Veendam, dat in 1931 23 arbeiders in dienst had. In
Stadskanaal (gem. Wildervank) stond Zwartsenberg Heren- en damesconfec-
tie met in 1928 24 werknemers.107 In Winschoten kwamen vier kleinere
onderkleding- en huishoudgoederenfabrieken voor met in totaal 17 arbeiders.
Naast deze kleinere werd in 1930 een borduurinrichting en confectiefabriek
opgericht: ‘Bolico’. Deze confectiefabriek gaf rond 1940 aan veertig meisjes
werk. Dit bedrijf was ingesteld op stukwerk en werkte vooral voor de plaatse-
lijke en regionale markt.108 Naar mag worden aangenomen, gold dat ook voor
de andere bedrijven.

De leer en rubberbranche
In de leer- en rubberindustrie bestonden twee bedrijven, die in de periode,
waarover dit onderzoek loopt, opgericht en verdwenen zijn. Het eerste bedrijf
was een schoenenfabriek te Veendam. In 1901 waren er in Veendam drie
schoenenfabriekjes, met in totaal 25 arbeiders. In 1924 waren dat er nog twee.109

Slechts één van deze fabrieken groeide uit tot een groot bedrijf. Dit was de
schoenenfabriek van H. Daggers, waar in 1930 69 mensen werkten. De fabriek
had toen echter zijn langste tijd gehad, want in 1932 werd deze geliquideerd, als
gevolg van de specialisatie in de schoenenfabricage in de Brabantse Langstraat.110

Een veel kortere tijd bestond de bandenfabriek van Wilhelmi en Co. Dit
bedrijf was begonnen als rijwielbandenfabriek te Sappemeer. In 1906 kwam
deze fabriek voor het eerst voor in de gemeenteverslagen en had toen negen
arbeiders in dienst. In 1909 vestigde dit bedrijf zich in een schuur aan het
Borgercompagniesterdiep, nabij de hoek met de Zuiderstraat, maar een jaar
later verhuisde de fabriek naar Hoogezand.111 In 1911 staat dit bedrijf vermeld
in de gemeenteverslag van Hoogezand als autobandenfabriek, beter bekend
onder de naam ‘Hevea’, waar toen 96 arbeiders werkten. De werkgelegenheid
breidde zich snel uit en in 1913 was het werknemeraantal ongeveer 150.112 In
1915 verhuisde dit bedrijf naar Doorwerth (gem. Renkum) nabij Arnhem.113

De verhuizing van Hevea naar Doorwerth was niet de enige bedrijfsverhui-
zing. In hetzelfde jaar was immers ook de staalgieterij van Jan Menzo de
Muinck Keizer verhuisd van Martenshoek naar Zuilen. Ook vanuit Winschoten
vertrok een bedrijf naar elders. Hier ging het om een fietsenfabriek.
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Fietsen, metalen meubelen en overig metaal
Al in 1901 waren er te Winschoten twee fietsenfabrieken. De rijwielfabriek
‘Gruno’ had toen veertien arbeiders en de rijwielfabriek van J. Moesker drie.
Daarna groeide ‘Gruno’ naar 49 arbeiders in 1906 en de rijwielfabriek van J.
Moesker naar acht. In 1930 waren er in Winschoten drie rijwielfabrieken met
in totaal 92 arbeiders, waarvan ‘Gruno’ de grootste was met 72 arbeiders. Even
voor 1940 werd dit bedrijf met een bedrijf elders gecombineerd en werd de
productie in Winschoten gestaakt.114

Te Winschoten was er nog meer bedrijvigheid in de metaalbranche, name-
lijk de fabricage van stalen meubelen en ledikanten. In 1930 kwamen hier drie
van dergelijke fabrieken voor, met in totaal 129 arbeiders. Één daarvan werd
in 1930 opgericht en groeide uit tot een groot bedrijf met in 1940 rond de 175
arbeiders. In dit bedrijf werden eveneens bedden, matrassen en ledikanten
geproduceerd. Winschoten telde verder nog drie bedrijven, met elk meer dan
25 arbeiders, die zich toelegden op de productie van bedden en matrassen.
Deels hielden deze bedrijven zich ook bezig met de zuivering van kapok en de
groothandel in dekens.115 Deze fabrieken werkten in hoofdzaak voor de gehe-
le Nederlandse markt en waren dus van boven-regionaal belang.116

In de metaalbranche groeiden te Oude Pekela enkele ambachtelijke sme-
derijen uit tot industriële bedrijven. In het gemeenteverslag van Oude Pekela
over 1911 worden twee stoomsmederijen genoemd met in totaal 20 arbeiders.
In 1930 waren er drie industriële smederijen met 29 werknemers. Keuning
noemt hiervan de smederij van M. Zwalve met twaalf arbeiders in 1931.117

In Nieuwe Pekela bestond in 1930 de lak- en vernikkelinrichting van G.
Kuiper. Deze fabriek werd in 1903 opgericht en legde zich aanvankelijk toe op
het lakken van tinnen koffiepotten. Later hield het bedrijf zich ook bezig met
het lakken en vernikkelen van fietsen, fiets- en auto-onderdelen. De afzet van
de producten ging door heel Nederland, waarvan de helft naar de stad
Groningen. In 1930 gaf dit bedrijf aan elf mensen werk. In 1939 was de
werkgelegenheid iets uitgebreid en bedroeg toen zeventien mensen.118 Dit
relatief kleine bedrijf was eveneens van boven-regionaal belang.

De overige chemische industrie: Gembo
Tijdens het Interbellum kwam te Winschoten de chemische industrie van de
grond, maar deze was van een geheel andere aard dan de dextrinefabrieken.
Het ging hier om een waterglasfabriek. In 1916 werd de N.V Chemische
fabriek ‘Gembo’ opgericht.119 Het bedrijf overleefde de depressie van na de
Eerste Wereldoorlog niet en de N.V. werd ontbonden. In 1923 werd opnieuw
een N.V. ‘Gembo’ opgericht en deze hield het wel vol.120 De fabriek leverde
aanvankelijk vooral aan de strokartonindustrie, want waterglas werd daar als
kleefstof gebruikt. De strokartonfabrieken hoefden toen geen waterglas uit het
buitenland in te voeren. Daarnaast werd waterglas ook gebruikt in de papier-
industrie, bij de productie van las-elektroden, als isolatiemateriaal, voor de
vorming van zuur- en vuurvaste cementen en als wasmiddel.121 Daarmee was
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dit bedrijf niet geheel afhankelijk van het wel en wee in de strokartonindu-
strie. De onafhankelijke positie werd nog versterkt doordat bij de Gembo later
ook andere producten werden vervaardigd. Vanaf 1926 werd er in de fabriek
foezelolie gedestilleerd, die als oplosmiddel in de lakindustrie gebruikt werd.
Eveneens in 1926 werd met de productie van kristalsoda gestart. In 1929
werd begonnen met de vervaardiging van borax, een grondstof voor de email-
le- en aardewerkfabrieken. Vanaf 1932 behoorden lakken en vernissen ook tot
assortiment van de Gembo. In 1939 werd een tweede fabriek te Winschoten
gebouwd, waar drukinkten gemaakt werden. De Gembo was dus een industrie
die zich niet alleen op de industrie in de regio richtte, maar het hele land als
afzetgebied had. Gembo had dan ook vanaf 1933 een verkoopkantoor te
Amsterdam.122 In 1930 had deze fabriek 75 arbeiders in dienst. Vlak voor
1940 was dit werknemersaantal gegroeid naar meer dan 100.123

Naast de Gembo bestond er nog een chemische fabriek te Winschoten. Het
bedrijf was eigenlijk een handelsonderneming in bouwmaterialen, maar had
zich begin jaren 1930 eveneens toegelegd op de vervaardiging van asfaltpro-
ducten. Deze fabriek werkte ook voor de Nederlandse markt en had in 1940
15 mensen in dienst.124

Sigaren, snoep, koekjes, jenever en andere drank
Al aan het eind van de 19e eeuw ontstond te Winschoten uit de ambachtelij-
ke tabaksnijverheid een aantal fabrieken. Rond de eeuwwisseling werkten
rond de 100 mensen in deze bedrijfstak. In het gemeenteverslag over 1911
worden bij de fabrieksnijverheid twee tabakskerverijen en één sigarenfabriek
genoemd. De tabakskerverij van J.L. Roelfsema was redelijk grootschalig en
telde 36 arbeiders, onder wie 16 kinderen. De tabakskerverij van Garrelts en
Van Deen was met vier arbeiders veel kleiner. In de sigarenfabriek van de
Gebr. Bargeboer werkten in 1911 48 mensen. Nadien ging de werkgele-
genheid in deze branche achteruit. In de bedrijfstelling van 1930 staan negen
bedrijven genoemd met in totaal 46 arbeiders, waarvan alleen het bedrijf van
de fa. Roelfsema grootschalig en fabrieksmatig van karakter was.125

Niet alleen in Winschoten, maar ook in Oude en Nieuwe Pekela werden
tabaks- en sigarenfabrieken opgericht. In 1930 waren er te Oude Pekela negen
kleinere bedrijfjes met in totaal 22 arbeiders. In Nieuwe Pekela waren toen vijf
bedrijven in deze branche gevestigd met in totaal 75 arbeiders waarvan de in
1895 opgerichte sigarenfabriek R.H. Koning en Zn. de grootste was. Dit bedrijf
groeide verder naar 225 arbeiders in 1939. Een tweede fabriek was de sigaren-
fabriek DELI, die in 1939 32 mensen in dienst had. Beide sigarenfabrieken
hadden heel Nederland als afzetgebied.126 Aan het eind van de onder-
zoeksperiode waren er vanuit de ambachtelijke sigarenmakerij drie sigarenfa-
brieken ontstaan, waarvan de reikwijdte groter was dan de regio alleen.

Niet zo grootschalig was Hoepmans suikerwerken te Hoogezand, waar in
1930 dertien arbeiders werkten. Wat groter was de fabriek van de N.V. Stoom-
grutterij en olieslagerij v.h. H.E. Buurma te Martenshoek, die in 1930 aan 23
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arbeiders werk gaf. De enige nog niet genoemde grootschalige fabriek in deze
bedrijfstak was de biscuit- en koekfabriek in Musselkanaal (gem. Onstwedde).
Deze fabriek ontstond uit de in 1880 opgerichte bakkerij van J. Branbergen.
Al vanaf 1888 had Branbergen zich toegelegd op de productie van biscuits,
maar pas in de 20e eeuw kreeg de fabriek een grootschalig karakter.127 In 1901
had de fabriek negen mensen in dienst, maar in 1911 was dit aantal opgelo-
pen naar 39, in 1916 naar 74 en in 1930 had dit bedrijf 113 arbeiders in
dienst. De biscuits, en later ook de suikerwerken en het banket vonden aftrek
in heel Nederland en werden ook naar het buitenland geëxporteerd.128

In Winschoten bestond aan het eind van de jaren 1920 een aantal kleine-
re distilleerderijen, likeurstokerijen, azijn- en vruchtenwijnfabrieken. Deze
bedrijven waren niet uitgegroeid tot grote bedrijven, maar hun afzetgebied
was wel groter dan het verzorgingsrayon van deze plaats. De werkgelegenheid
in deze fabrieken was echter niet spectaculair en bedroeg in 1930 25 arbeids-
plaatsen. Ook te Nieuwe Pekela bevond zich een dergelijk bedrijf: de wijn-
handel en likeurstokerij van de fa. A. Nieboer. De afzet van dit bedrijf ging
voor de helft naar de drie noordelijke provincies en voor de andere helft naar
de rest van Nederland. In 1930 werkten hier slechts twaalf arbeiders, maar in
1939 was dit al opgelopen naar 26 personen. Dit bedrijf was in 1887 opge-
richt en was daarmee aanmerkelijk jonger dan een soortgelijk bedrijf te
Winschoten.129 De likeurstokerij van Phaff bestond namelijk al rond 1850. Dat
gold ook voor de twee bedrijven (voormalige aardappelmoutwijnfabrieken) in
Hoogezand-Sappemeer, die tezamen dertig mensen in dienst hadden.

De aardewerkbranche
De enige wat grotere fabriek in de aardewerkbranche was de cementwarenfabriek
van W. Pronk aan het Egypteneinde te Veendam. Dit bedrijf had in 1930 17 arbei-
ders in dienst. In Nieuwe Pekela kwam rond 1930 een aardewerkfabriek voor.
Deze fabriek was in 1870 gesticht. Hier werden bloempotten, schotels en schoor-
steenpotten geproduceerd. De afzet van deze producten concentreerde zich in
Noord-Nederland.130 In 1930 had deze fabriek elf arbeiders. In Winschoten heeft
nog de kunstzandsteenfabriek van stucadoor J.H.B. Numann bestaan, die voor-
namelijk vloertegels produceerde.131 In 1896 kwam deze fabriek voor het eerst
voor in de gemeenteverslagen. In dat jaar had het bedrijf 20 arbeidsplaatsen,
maar dat aantal daalde naar zestien in 1901 en naar acht in 1930.

Met de grotere variatie kreeg de industrie een wat ander gezicht.132 In de 20e eeuw
werd het palet aan industriële producten verrijkt met de aardappelzetmeelderiva-
ten (dextrine) en de producten van de kartonnage- en papierindustrie. De
scheepsbouw onderging aan het einde van de 19e eeuw een transformatie en ver-
anderde van een bedrijfstak gericht op de regio eveneens naar een specialisatie
gericht op markten buiten de regio. Voor een deel vormde de metaal- en machi-
ne-industrie een afzonderlijke specialisatie. Ook gold dat voor de een aantal tri-
cotagefabrieken, houtverwerkende en andere (nieuwe) industrieën.
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Een groot aantal fabrieken had via de afzet van producten en/of de aanvoer
van grondstoffen relaties met gebieden (ver) buiten de regio. De gerichtheid op
de verder weg gelegen markten beperkte zich niet meer tot de landbouwin-
dustrieën. Als we dat in termen van de theorie verwoorden, betekende dat het
gebied als geheel en de afzonderlijke plaatsen een belangrijkere schakel werden
in het stedelijk netwerk systeem. In hoeverre bevorderde deze industriële ont-
wikkeling de verzorgingsfuncties in de verschillende plaatsen? Met andere
woorden, welke invloed had de ontwikkeling van dit netwerk systeem op de
hiërarchie der centrale plaatsen in de regio? In welke bedrijfstak is de sterkste
groei in de werkgelegenheid te zien en waar kwamen die arbeidsplaatsen
terecht? De analyse van werkgelegenheidsgroei in combinatie met het
vestigingsplaatsenpatroon laat zien in hoeverre de verschillende bedrijfstakken
agglomeratievorming bevorderden, die op haar beurt de ontwikkeling van de
verzorgingsfunctie van de betreffende plaats rechtstreeks zal hebben beïnvloed.

4.5.4 De groei van de werkgelegenheid in de industrie

In 1930 was de aardappelmeelindustrie niet meer de grootste industriële
werkgever in het Oost-Groningse veengebied, want een aantal coöperatieve
fabrieken stond in Drenthe. De strokartonindustrie verschafte nu de meeste
arbeidsplaatsen. Beide industrieën gaven echter nog een aanzienlijke uitbrei-
ding in de werkgelegenheid te zien (tabel 4.6). De werkgelegenheidsgroei in
de scheepsbouw bleef in de 20e eeuw achter bij die in de gehele industrie. Dit
gold ook voor de steenfabrieken. In de metaal- en machinefabrieken stond
rond 1911 de werkgelegenheid op zijn hoogtepunt, maar kalfde daarna af.

De sterkste uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen in de 20e eeuw deed
zich voor in de strokartonindustrie, de houtbewerkingsindustrie, de dextrine-
fabrieken, kartonnage- en papierindustrie, de tricotagefabrieken en enkele
andere industrieën. In deze bedrijfstakken groeide het aantal arbeidsplaatsen
sterker dan in de industrie als geheel. Het aandeel van de aardappel-
meelindustrie in het totale aantal industriële arbeidsplaatsen was tussen de
eeuwwisseling en 1930 teruggelopen, van 24,8% in 1901 tot 18,1% in 1930.
De strokartonindustrie wist in dezelfde periode haar aandeel wel te vergroten
van 17,4% tot 23,9%. Het totaal aantal industriële arbeidsplaatsen in de
landbouwindustrieën groeide mee met de industrie als geheel en bleef net
boven de 42% hangen. De breuklijn die Van der Werf op basis van zijn encla-
ve-these legt in 1895, wordt door de groei van de werkgelegenheid in zowel
de landbouw- als andere industrien niet bevestigd.133 Ook na 1930 groeide bij
een aantal bedrijven de werkgelegenheid door. Toch blijft het de vraag of die
groei wel voldoende was om het verlies aan arbeidsplaatsen in andere
bedrijfstakken te compenseren bij een groeiende bevolking. Die vraag kan pas
worden beantwoord na de analyse van de demografische ontwikkelingen in
hoofdstuk 6.
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Het aantal arbeidsplaatsen in de industrie groeide, maar waar kwamen al
die arbeidsplaatsen terecht? In hoeverre was er sprake van vestiging van
fabrieken in de al bestaande knooppunten; in hoeverre bevorderde de indu-
strie de groei van deze knooppunten en dus de verstedelijking in het Oost-
Groningse veengebied? De situatie van rond 1930 wordt nu gepresenteerd als
het resultaat van dit ontwikkelingspatroon.

Tabel 4.6 Het aantal arbeidsplaatsen met index in verschillende bedrijfstakken en de bevolkings-
groei in het Oost-Groningse veengebied in 1901 en 1930; geïndiceerd naar 1901

bedrijfstak / 
bevolkingsgroei                                                      1901                         1930

arbeids- index arbeids- index
plaatsen plaatsen

Aardappelmeelfabrieken 1.056 100 1.523 144
Strokartonfabrieken 743 100 2.009 270
Zuivelfabrieken 31 100 80 258
Scheepsbouw 628 100 740 118
Metaal- en machinebouw 497 100 639 129
Steenfabrieken 208 100 254 122
Houtbewerkingsindustrie 255 100 572 224
Dextrinefabrieken - (100) 203 20300
Kartonnage, papier, etc. 66 100 594 900
Tricotage, brei-inrichtingen 175 100 631 361
Potten, kunstzandsteen en cement 24 100 36 150
Confectie en touw - 100 130 13000
Schoenenfabrieken 25 100 69 276
Fietsen, metalen meubelen en ov. metaal 17 100 232 1365
Gembo - (100) 75 7500
Sigaren, snoep, jenever en ov. voeding 199 100 392 197
Overige industrieën 336 100 240 71
Gehele industrie 4.260 100 8.419 198
Bevolking 76.880 100 94.184 123

Bron: gemeenteverslagen 1901 en bedrijfstelling 1930

4.5.5 De vestigingsplaatsen van de industrie

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat de aardappelmeelfabrieken voor een
belangrijk deel perifere vestigingsplaatsen hadden. Deze ‘deglomeratie’ werd nog
eens versterkt door de opkomst van de coöperatieve fabrieken. Voor deze fabrie-
ken gold natuurlijk eveneens het transportkosten aspect. Bij de coöperaties was
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bekend waar de grondstoffen vandaan kwamen. Deze fabrieken werden dan
ook gevestigd te midden van de boeren-aandeelhouders in de agrarische
nederzettingen: Borgercompagnie, Kielwindeweer, Nieuwe Compagnie,
Eexterveenschekanaal, Alteveer etc.134 De arbeidsplaatsen in de
aardappelmeelindustrie kwamen dus steeds meer op perifere plekken in het
veengebied terecht. In 1930 waren alleen de aardappelmeelfabrieken van
DWM (ca. 130 arbeiders) nabij het centrum van Veendam gevestigd. Ook de
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coöperatieve fabriek ‘de Twee Provinciën’ en de aardappelmeelfabriek van
Scholten (tezamen ca. 240 arbeiders) stonden in de nabijheid van het
dorpscentrum van Stadskanaal. Van alle overige fabrieken lag de vestigings-
plaats buiten het centrum van een belangrijke plaats.

Een dergelijke deglomeratie is bij de strokartonindustrie niet te zien. Bijna
55% van het aantal arbeidsplaatsen in deze industrie was in 1896 in de verste-
delijkte kern van Hoogezand-Sappemeer gesitueerd en ruim 45% in Oude
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Pekela. In de 20e eeuw was het aantal arbeidsplaatsen in de strokartonindu-
strie van Oude Pekela uitgebreid van 515 in 1901 naar 761 in 1930, d.w.z.
37,9% van het totaal aantal arbeidsplaatsen. Hoogezand-Sappemeer had 674
arbeidsplaatsen, ongeveer een derde van het totaal aantal arbeidsplaatsen in
deze industrie in het veengebied. De opkomst van de coöperaties leidde dus
niet tot een (verdere) deglomeratie. Voor de grondstoffen waren deze fabrie-
ken immers niet zozeer afhankelijk van de boeren in het veengebied, maar
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vooral van de graanboeren in het kleigebied. Daarom zien we een uitbreiding
in Oude Pekela en Hoogezand-Sappemeer. In Scheemdermeer (gem.
Midwolda) kwamen twee strokartonfabrieken te staan: ‘de Toekomst’ 1 en 2.
Die lagen dus wel perifeer. Maar centraal lagen weer ‘Reiderland’ te
Winschoten, ‘de Vrijheid’ te Veendam en ‘Ons Belang’ in Stadskanaal. Niet
alleen in het noorden, maar ook dieper in het veengebied kwamen dus enkele
strokartonfabrieken.
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De ruimtelijke spreiding van de steen- en pannenfabrieken veranderde niet
veel ten opzichte van de 19e eeuw. Deze industrie die minder belangrijk was
dan de landbouwindustrieën, lag zowel perifeer als centraal.

De scheepsbouw vertoonde een eigenaardige ontwikkeling. Rond 1890
lagen de scheepswerven  vooral in de grotere kernen: Hoogezand-Sappe-
meer, Veendam, Wildervank en Oude Pekela. Met de ontwikkeling van de
moderne scheepsbouw verdween een groot deel van deze bedrijfstak uit het
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veengebied, behalve uit Hoogezand. In deze gemeente werden ook nieuwe
werven geopend, maar het zwaartepunt kwam daarbij steeds verder naar het
westen te liggen en verplaatste zich naar de westrand, buiten de verstedelijk-
te deel langs het Winschoterdiep. De moderne op de export gerichte
scheepsbouw kon alleen floreren ten westen van het Martenshoeksterverlaat.
In Martenshoek en in Foxhol waren in 1930 veel werven gevestigd, maar
ook ten westen van Foxhol langs het Winschoterdiep en in Waterhuizen
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(gem. Haren). De scheepsbouw verschoof in de 20e eeuw dus richting stad
Groningen.

De metaal- en machinefabrieken vestigden zich vooral in de bestaande hoofd-
kernen. Rond 1930 waren er concentraties waar te nemen in Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten. De bedrijven die op het kaartje te Oude
Pekela, Nieuwe Pekela en Stadskanaal zijn ingetekend, betreffen de wat kleinere
bedrijfjes. De metaal- en machinefabrieken in Hoogezand-Sappemeer bevonden
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zich vooral te Martenshoek, nabij de scheepsbouw, waarvoor deze fabrieken toe-
leveringsbedrijven waren. Vanzelfsprekend was het Martenshoeksterverlaat voor
de machinefabrieken niet zo’n bezwaar als voor de scheepsbouw. Dus kwamen
dergelijke fabrieken zowel ten westen als ten oosten van deze sluis voor.

De houtverwerkende industrieën waren ook vooral in de verstedelijkte
kernen gevestigd. In Hoogezand-Sappemeer waren zo’n 120 arbeidsplaatsen
in deze branche. In Veendam lag het aantal arbeidsplaatsen rond de honderd.

221
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS DE FASE

VAN VERDERGAANDE INDUSTRIALISATIE 1900-1940



222

De grote meubelfabrieken te Stadskanaal-Musselkanaal zorgden alleen al voor
zo’n 190 arbeidsplaatsen in 1930. De zagerijen te Stadskanaal en Nieuwe
Pekela waren klein en hadden elk slechts enkele arbeiders. De concentratie
van arbeidsplaatsen in deze plaatsen was vooral op het conto te schrijven van
de meubelfabrieken (kaart 4.5: 21, 22 en 25). De zagerijen van K. en J.
Wilkens te Veendam (kaart 4.5: 16) en van Meihuizen te Wildervank (kaart
4.5: 19) behoorden tot de grotere bedrijven, met elk rond de dertig arbeiders.

De dextrine-, kartonnage- en papierindustrie concentreerden zich in één
verstedelijkte kern: Veendam. De gemeente Veendam was in de eerste fase van
de ontwikkeling van de aardappelmeelindustrie het centrum van deze bedrijf-
stak geweest. Met de opkomst van de coöperatieve fabrieken was Veendam
deze positie kwijt geraakt en werd de plaats het centrum van de derivatenin-
dustrie, vooral dextrine. Keuning wees er al op dat de gunstige ligging van
Veendam aan spoor- en waterwegen de concentratie van de derivatenindustrie
heeft bevorderd.135 Dankzij de spoorverbinding was deze tak van industrie
rond het centrum van Veendam gesitueerd. Dit gold ook voor de kartonnage-
fabrieken. Alleen de strostof- en papierfabriek ‘de Phoenix’ aan de Molenstreek
was iets verder van het centrum van Veendam verwijderd. Ook bij de
tricotagefabrieken en de overige fabrieken zien we een concentratie in de ver-
stedelijkte kernen van vooral Veendam en Winschoten en in iets mindere mate
Hoogezand-Sappemeer.

Het patroon van vestigingsplaatsen van de industrie rond 1930 levert een
tweeledig beeld op. Bij de landbouwindustrieën bevond ongeveer 45% van het
aantal arbeidsplaatsen in de elf gemeenten zich buiten de belangrijkste ker-
nen.136 De scheepsbouw die in het begin van de 19e eeuw juist de ontwikke-
ling van verzorgingskernen had bevorderd, verplaatste zich nu naar de weste-
lijke rand van het veengebied. De aardappelmeelindu-strie en in iets mindere
mate de strokartonindustrie en de scheepsbouw creëerden dus arbeidsplaatsen
op niet-centrale plekken in het veengebied. De meeste andere belangrijke
werkgevers gaven wel een concentratie in de grotere en verstedelijkte kernen
te zien. De ontwikkeling in Winschoten, waarbij dit verzorgingscentrum in
deze industrialisatiefase een aantal fabrieken kreeg, is in dezen bijzonder illu-
stratief. Eigenlijk gebeurde hetzelfde ook in Veendam, waar een concentratie
van nieuwe industrieën rond het centrum is waar te nemen. In Hoogezand-
Sappemeer en Stadskanaal is een dergelijke ontwikkeling minder goed te zien.
De aanknopingspunten voor centrumvorming waren in deze plaatsen dan ook
minder duidelijk dan in Veendam en Winschoten. Hiermee raken we een
ander probleem, nl. de wisselwerking tussen morfologie en functie in de
kanaalnederzettingen. Hierop kom ik verderop nog terug.

In het begin van deze paragraaf zagen we al dat in deze periode de werk-
gelegenheid in de nijverheid weliswaar groeide, maar alleen door de groei in
de industrie. De kleinschalige ambachtsnijverheid ging hollend achteruit.
Marktintegratie en specialisatie zorgden er voor dat het uitgebreide scala aan
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ambachten begon te verdwijnen. Als we een goed beeld willen krijgen van de
wisselwerking tussen de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van
de centrale plaatsen, dan moeten we eerst een beeld hebben van het gehele
economisch leven en niet alleen van de industrie. Dit kan het best verkregen
worden door de ontwikkeling van de beroepsstructuur in kaart te brengen.

4.6 De ontwikkeling in de beroepsstructuur 1900-1940

4.6.1 De ontwikkeling in de beroepsstructuur van Hoogezand-Sappemeer,
Veendam en Winschoten

Hoogezand-Sappemeer137

In de 19e eeuw domineerde de specialisatie in enkele bedrijfstakken de ont-
wikkeling van de nijverheid in het westelijk deel van Hoogezand-Sappemeer.
In het oostelijk deel was dat veel minder het geval en was er meer ruimte voor
de verzorgende ambachtsnijverheid. In de 20e eeuw groeide de nijverheid in
Hoogezand versterkt door, van 41,7% in 1900 via 43,9% in 1910 naar 46,8%
in 1930. Na de crisis en de oorlog was de omvang van de nijverheid nog wat
verder toegenomen in 1947. Toen was 47,8% van de beroepsbevolking werk-
zaam in de nijverheid. In Sappemeer zien we het omgekeerde beeld. In 1900
bedroeg het aandeel van de nijverheid in Sappemeer 50,3%. Daarmee was het
op zijn hoogtepunt, want in de 20e eeuw liep het percentage terug. In 1910
was 47,1% van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid. In 1930 was
dat 46,1% en in 1947 had het aandeel zich gestabiliseerd op 46,3%.
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Tabel 4.7.1 De beroepsstructuur van de gemeente Hoogezand in 1900, 1910, 1930 en 1947 in
percentages

HOOGEZAND 1900 1910 1930 1947  

Aardewerk, glas, kalk etc.   0,09 0,72  
Boek- en steendrukkerij 0,14 0,16 0,18 0,32  
Bouwbedrijven 3,53 5,23 4,65 4,61  
Chemische nijverheid 0,22 1,13 1,01 3,28  
Hout, kurk, en strobewerking 1,72 1,89 1,37 1,55  
Kleding en reiniging 3,53 2,68 3,28 2,96  
Kunstnijverheid    0,06  
Leder, wasdoek, rubber 2,09 1,44 0,79 0,54  
Winning metalen, turf, zout, etc.   0,02 0,06  
Metaalbewerking, machines 5,54 9,14 18,76 17,08  
Papiernijverheid 3,64 3,70 6,18 7,09  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 12,32 11,29 * *  
Textiele nijverheid 0,39 0,42 1,39 1,59  
Gas en elektriciteit 0,06 0,08 0,31 0,28  
Voedings- en genotmiddelen 8,54 6,72 8,72 7,69  
Landbouw 24,37 23,12 20,76 20,06  
Visserij en jacht 0,64 0,16 0,02 0,02  
Handel 6,79 5,70 8,29 12,34  
Verkeerswezen en horeca 10,76 13,21 13,03 6,81  
Crediet- en bankwezen 0,19 0,18 0,40 0,42  
Verzekeringswezen 0,11 0,16 0,34 0,52  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 0,92 0,95 2,07 2,09  
Huiselijke diensten 10,10 8,48 5,64 5,13  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 1,89 2,99 2,52 4,79  
Losse werklieden 2,42 1,16 0,18   
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,08   0,02     

n 3595 3807 4451 5034  

Bron: beroepstelling 1899, 1909, 1930 en 1947 en structuuranalyses 1890 en 1910
Toelichting: * Met ingang van de beroepstelling van 1930 is de bedrijfstak ‘scheepsbouw en rij-
tuigfabricage’ bij de ‘metaalbewerking, machines’ gevoegd. Alle steekjaren: volledige populatie
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Tabel 4.7.2 De beroepsstructuur van de gemeente Sappemeer in 1900, 1910, 1930 en 1947 in
percentages

SAPPEMEER 1900 1910 1930 1947  

Aardewerk, glas, kalk etc. 0,09 0,46 0,08 0,26  
Boek- en steendrukkerij 0,95 0,93 0,86 1,14  
Bouwbedrijven 9,85 7,81 7,37 6,61  
Chemische nijverheid 0,52 0,04 0,47 1,99  
Hout, kurk, en strobewerking 2,60 4,18 3,20 2,66  
Kleding en reiniging 5,73 3,80 4,01 3,76  
Kunstnijverheid      
Leder, wasdoek, rubber 3,27 2,45 1,09 0,63  
Winning metalen, turf, zout, etc.      
Metaalnijverheid, machines 5,78 6,08 7,56 8,12  
Papiernijverheid 9,00 10,00 13,68 12,51  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 4,12 3,63 * *  
Textiele nijverheid 0,85 0,63 0,86 1,59  
Gas en elektriciteit  0,42 0,55 0,85  
Voedings- en genotmiddelen 7,53 6,67 6,35 6,20  
Landbouw 15,67 15,70 15,74 18,08  
Visserij en jacht      
Handel 10,04 10,22 11,85 15,13  
Verkeerswezen en horeca 7,95 8,86 8,18 6,86  
Crediet- en bankwezen 0,05 0,04 0,90 1,00  
Verzekeringswezen 0,19 0,08 0,19 0,70  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 2,13 2,62 2,22 2,18  
Huiselijke diensten 9,75 9,92 8,50 4,91  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 1,85 3,29 2,65 4,76  
Losse werklieden 2,04 2,15 3,70   
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,05   0,07     

n 2112 2369 2566 2710

Bron: beroepstelling 1899, 1909, 1930 en 1947 en structuuranalyses 1890 en 1910
Toelichting: * Met ingang van de beroepstelling van 1930 is de bedrijfstak ‘scheepsbouw en rij-
tuigfabricage’ bij de ‘metaalbewerking, machines’ gevoegd. Alle steekjaren: volledige populatie

225
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS DE FASE

VAN VERDERGAANDE INDUSTRIALISATIE 1900-1940



226

Tabel 4.7.3 De concentratiegetallen van de gemeenten Hoogezand (HZ) en Sappemeer (SA) in
1900, 1910, 1930, 1947 

HOOGEZAND en SAPPEMEER 1900           1910           1930            1947    
HZ SA HZ SA HZ SA HZ SA

Aardewerk, glas, kalk etc.  5  27 6 5 66 23  
Boek- en steendrukkerij 19 120 18 112 18 87 36 126  
Bouwbedrijven 46 120 62 97 56 90 67 95  
Chemische nijverheid 41 90 204 8 120 56 283 169  
Hout, kurk, en strobewerking 83 118 81 187 73 173 90 151 
Kleding en reiniging 72 110 53 78 75 93 70 88  
Kunstnijverheid       76   
Leder, wasdoek, rubber 98 145 82 144 57 80 37 43  
Winning metalen, turf, zout, etc.     1 4   
Metaalnijverheid, machinebouw 172 169 181 124 244 100 188 88  
Papiernijverheid 977 2268 769 2152 898 2013 1091 1892  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 1016 319 908 302 * * * *  
Textiele nijverheid 15 30 15 24 49 30 68 67  
Gas en elektriciteit 23  35 192 48 84 34 102  
Voedings- en genotmiddelen 140 116 116 120 123 91 162 128  
Landbouw 80 48 78 55 100 77 100 89  
Visserij en jacht 53  14  4  6   
Handel 68 95 64 119 64 93 92 111  
Verkeerswezen en horeca 148 103 128 89 136 86 79 78  
Crediet- en bankwezen 62 14 110 26 44 99 51 119  
Verzekeringswezen 50 81 80 45 52 30 51 68  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * * * 75 82 86 89  
Huiselijke diensten 96 87 80 97 72 109 103 97  
Overheid en ov. maatsch. diensten 45 60 45 69 41 44 47 46  
Losse werklieden 136 108 106 205 17 352    

Bron: beroepstellingen 1899, 1909, 1930 en 1947
Toelichting: De concentratiegetallen voor het onderwijs konden voor 1900 en 1910 niet berekend
worden, omdat in deze jaren alleen het bijzonder onderwijs wordt onderscheiden. Die voor scheeps-
bouw voor 1930 en 1947 niet meer berekend worden, omdat deze bedrijfstak ondergebracht was
bij metaalbewerking.

Dit verschil in ontwikkeling had natuurlijk te maken met de functieverdeling
binnen Hoogezand-Sappemeer die al in de eerste fase van de economische
ontwikkeling had plaatsgevonden. In het westelijk deel was vooral de gespe-
cialiseerde industrie gevestigd, in het oostelijk deel meer de verzorgende
ambachtsnijverheid. De industrie wist zich wel te handhaven, maar de

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



ambachtsnijverheid niet en daardoor kreeg Sappemeer de hardste klappen.
Die werden in sommige bedrijfstakken opgevangen omdat die ook een indu-
striële variant hadden, zoals de houtbewerking. De enkele industriële bedrij-
ven in deze branche in Sappemeer wisten de plaatselijke werkgelegenheid
dusdanig op te krikken, dat zij het verlies aan ambachtelijke arbeidsplaatsen
meer dan compenseerden. In de gemeente stond een schuierhoutenfabriek, die
in combinatie met een timmerfabriek rond de eeuwwisseling aan 27 arbeiders
werk bood.138 De relatief hoge concentratiegetallen in de houtbewerking waren
niet alleen aan deze fabriek te danken, maar ook aan de aanwezigheid van een
grootschaligere klompenmakerij en borstelmakerijen. Bovendien waren er in
1930 twee houtzagerijen, die tezamen aan 33 mensen werk boden. De tim-
merfabriek gaf eveneens een uitbreiding van de werkgelegenheid te zien.

De industriële specialisaties van Hoogezand-Sappemeer worden weerspie-
geld in de concentratiegetallen die voor de chemie (dextrine), papier, houtbe-
werking, metaal, voedings- en genotmiddelen en de scheepsbouw boven de
100 lagen. De verschuiving van de scheepsbouw naar het westen is bij gezins-
hoofden in bijlage A mooi te zien. In 1910 was de scheepsbouw de grootste
industriële bedrijfstak in Westerbroek.

Die verschuiving is niet alleen te zien bij de scheepsbouw, maar ook bij de
bouwnijverheid. Dit had ook te maken met het feit dat de bevolking in het
westelijk deel van Hoogezand-Sappemeer harder groeide dan in het oostelijk
deel.139 Sappemeer verloor haar oververtegenwoordiging van de bouw. Binnen
de gemeente Hoogezand groeide juist in Westerbroek de bouwnijverheid
sterk. De verschuiving van het zwaartepunt van industrie en bevolking had
gevolgen voor Sappemeer’s verzorgingsfunctie. Sappemeer wist deze te hand-
haven tot in het eerste decennium van de 20e eeuw, maar daarna lukte dat niet
meer. Dit wordt nog eens bevestigd door de ontwikkeling van het percentage
bakkers en slagers in de gemeente. In 1890 was dat percentage 4,4%. In 1910
was het gedaald naar 3,4% van de beroepsbevolking. Met het verschuiven van
het industriële zwaartepunt naar het westen boette de verzorgingsfunctie van
Sappemeer aan belang in. Dit werd natuurlijk nog versterkt door de betere
bereikbaarheid van het regionale hoofdcentrum Groningen. Bij de analyse van
de morfologische ontwikkelingen, verderop, zullen we zien hoezeer de agglo-
meratie uiteen werd getrokken.

Die afkalving van de verzorgingsfunctie van Sappemeer ging langzaam. Zo
bleef in de 20e eeuw Sappemeer wel de vestigingsplaats voor instellingen die
een verzorgend karakter moet worden toegedicht. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij het krediet- en bankwezen. Hoewel deze bedrijfstak relatief tamelijk
klein was, was het krediet- en bankwezen in 1947 oververtegenwoordigd. De
afkalving is bij het onderwijs wel te zien. Instituut ‘Hommes’ werd in 1911
naar Hoogezand verplaatst.140 De aanwezigheid van alleen de HBS had in
Sappemeer niet geleid tot een oververtegenwoordiging van ‘onderwijs’. De
nabijheid van het belangrijkste centrum voor onderwijs, Groningen, stond
zo’n specialisatie in de weg.
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De gemeente Hoogezand had nog steeds een uitgestrekt landbouwgebied.
De uitstoot van arbeid uit de landbouwsector was in die gemeente goed te
zien. In Sappemeer kwam in de 20e eeuw die daling tot staan. Dit had te
maken met de opkomst van de tuinbouw. We kunnen dat goed zien wanneer
we de ontwikkeling van de beroepsstructuur van gezinshoofden als leidraad
nemen, want het percentage tuinders groeide daarin geleidelijk en in 1910
bestond bijna 42% van de gezinshoofden in de landbouwsector uit tuinders.141

Het zwaartepunt van de tuinbouw in het veengebied lag daardoor na 1910 in
Hoogezand-Sappemeer. De mogelijkheden tot afzet naar het buitenland via de
spoorlijn die door de gemeenten liep, speelde een belangrijke rol bij de vesti-
ging van tuinbouwbedrijven. Het betrof aanvankelijk volle gronds tuinbouw,
maar na 1900 kwam ook de glastuinbouw op, in Sappemeer in het gebied tus-
sen Achterdiep en Kleinemeer, dus aan weerszijden van het Winschoterdiep,
en in Hoogezand aan het noordelijk deel van de Kalkwijk, tegenover het sta-
tion, alsmede in het gebied tussen Kalkwijk en het Kieldiep.142 Ook hier zien
we een westwaartse verschuiving. Eerst kwam de tuinbouw in het oostelijk
deel op (Sappemeer), maar in de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw nam de
tuinderij in het westelijk deel (Hoogezand) een hoge vlucht.143

Die ontwikkeling van de tuinbouw moet vooral gezien worden in het licht
van de stad Groningen. Von Thünen was degene die ideeën lanceerde omtrent
de ruimtelijke indeling van de gebieden rond de stad.144 Deze ideeën over
vaste concentrische ringen van verschillend grondgebruik rondom de stad
worden tegenwoordig verworpen, maar ze zijn nog steeds bruikbaar om het
vestigingspatroon van tuinbouw, veeteelt en akkerbouw rondom de stad te
begrijpen: Veeteelt en tuinbouw in de nabijheid van de stad, akkerbouw ver-
der weg.145 De zich uitbreidende stad Groningen zag tuinbouwgebieden vlak-
bij de stad verdwijnen. Hoogezand-Sappemeer werd door de aanwezigheid
van de spoorlijn een goed alternatief.

Aanvankelijk was de grove vollegronds tuinbouw vooral leverancier aan
Oost-Friese conservenfabrieken, maar in 1930 was te Sappemeer de conser-
venfabriek ‘Victoria’ gevestigd. Aangenomen mag worden dat de tuinbouw in
de regio ook aan deze fabriek leverde. In 1911 was er ten behoeve van de tuin-
bouw de coöperatieve veilingsvereniging ‘Hoogezand-Sappemeer’ opge-
richt.146 Zo had de tuinbouw een uitstralingseffect naar de nijverheid en de
handel.

De handel in Hoogezand-Sappemeer was van oudsher voornamelijk in
Sappemeer geconcentreerd. Ook hier zien we echter de teloorgang van
Sappemeer als verzorgingscentrum. De handel was toch al wat beperkt in
omvang, omdat de distribuerende groothandel ontbrak in Sappemeer. Toen in
de 20e eeuw in Nederland een proces op gang kwam waarbij de productie van
consumptiegoederen en de verkoop daarvan steeds meer gescheiden werden,
betekende dat in alle gemeenten een groei van de handel, ook in Hoogezand-
Sappemeer. Het concentratiegetal voor de handel is daarom veel illustratiever
voor een centrumfunctie dan het percentage werknemers. In 1930 lag het
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concentratiegetal in beide gemeenten onder de 100. In 1947 kwam het voor
Sappemeer weer boven de 100 uit. Deze stijging kwam geheel voor rekening
van de winkels.147 Qua detailhandel had Sappemeer nog steeds de trekken van
een verzorgingscentrum, maar de omvang van die verzorgingsfunctie en de
reikwijdte waren nogal beperkt.

Bij de scheepvaart in Hoogezand-Sappemeer zagen we in de tweede helft
van de 19e eeuw een verschuiving in westelijke richting. In de 20e eeuw bleef
deze bedrijfstak belangrijk, maar tussen 1910 en 1930 was het aantal vervoer-
ders over land, de vrachtrijders, sterk toegenomen. Deze verschuiving van
scheepvaart naar landverkeer zien we ook in andere gemeenten.

Bij de huiselijke diensten zien we in de 20e eeuw een daling. Inwonende
dienstmeiden werden een steeds minder gangbaar verschijnsel. De plaats liep
hiermee overigens geheel in de pas met ontwikkelingen die ook elders kun-
nen worden waargenomen.148

In de 20e eeuw verloor vooral het oostelijk deel van Hoogezand-Sappemeer
een belangrijk deel van haar verzorgende ambachtsnijverheid. De industriële
werkgelegenheid wist dit niet helemaal goed te maken. Van twee belangrijke
specialisaties stagneerde de groei: de scheepsbouw en de metaal- en machine-
bouw. Deze bedrijfstakken hadden rond 1900-1910 hun hoogtepunt. De
scheepsbouw schoof daarbij steeds verder op in westelijke richting, in de rich-
ting van de stad Groningen. De andere specialisaties gaven wel een uitbreiding
te zien. De ‘nieuwe’ industrialisatie bleef in Hoogezand-Sappemeer echter
beperkt. Verder werd in de plaats de tuinbouw belangrijk, onder de rook van
de stad Groningen. Die stad werd steeds meer een belemmering voor de
multifunctionele ontwikkeling van Hoogezand-Sappemeer, waarbij de plaats
steeds meer een onderdeel werd van het stadsgewest Groningen.149

De gemeente Veendam
Stond de ontwikkeling van de landbouw in Hoogezand-Sappemeer voor een
deel in het teken van de tuinbouw, in Veendam was dat niet het geval. In de
20e eeuw duikelde het percentage landbouwers tot onder de twintig, door de
sterke uitstoot van arbeid uit deze sector. Dit proces deed zich natuurlijk niet
alleen in Veendam voor.150 In de hoofdkern werden na 1910 landbouwers een
marginaal verschijnsel.151
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Tabel 4.8.1 De beroepsstructuur van de gemeente Veendam in 1900, 1910, 1930 en 1947 in
percentages

VEENDAM 1900 1910 1930 1947 

Aardewerk, glas, kalk etc. 0,87 0,74 0,93 0,97  
Boek- en steendrukkerij 0,70 0,61 0,57 0,48  
Bouwbedrijven 5,02 6,78 4,95 5,65  
Chemische nijverheid 0,58 0,54 1,90 3,01  
Hout, kurk, en strobewerking 1,69 2,41 2,51 3,67  
Kleding en reiniging 5,48 3,83 2,89 3,19  
Kunstnijverheid   0,08 0,02  
Leder, wasdoek, rubber 2,46 2,48 1,92 0,86  
Winning metalen, turf, zout, etc.  0,02 0,11  
Metaalnijverheid, machines 4,66 5,27 6,75 6,84  
Papiernijverheid 1,54 2,77 7,08 7,57  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 1,57 2,09 * *  
Textiele nijverheid 1,81 2,59 4,72 3,34  
Gas en elektriciteit  0,56 0,61 0,48  
Voedings- en genotmiddelen 10,55 9,28 9,06 6,60  
Landbouw 23,07 20,23 15,18 19,02  
Visserij en jacht   0,02  
Handel 10,69 10,70 11,40 14,30  
Verkeerswezen en horeca 12,43 11,31 9,70 7,35  
Crediet- en bankwezen 0,27 0,52 0,91 0,50  
Verzekeringswezen 0,24 0,38 0,55 1,08  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 1,95 2,25 2,61 2,35  
Huiselijke diensten 10,09 10,00 7,99 5,74  
Overheid en overige 
maatschappelijke diensten  1,50 2,36 2,78 6,75  
Losse werklieden 2,82 2,30 4,87   
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,02  0,02 0,11     

n 4144 4440 5256 5453  

Toelichting: * Met ingang van de beroepstelling van 1930 is de bedrijfstak ‘scheepsbouw en rij-
tuigfabricage’ bij de ‘metaalbewerking, machines’ gevoegd. Alle steekjaren: volledige populatie
Bron: beroepstelling 1899, 1909, 1930 en 1947 en structuuranalyses 1890 en 1910

In 1900 was 36,9% van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid; in
1910 was dat percentage opgelopen naar 40,0%. In 1930 omvatte het aan-
deel van de nijverheid 44,0% van de beroepsbevolking. In 1947 was dat
42,8%.152 Evenals in Hoogezand-Sappemeer zien we in Veendam dat de
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ambachtsnijverheid aan belang inboette en dat de ontwikkeling in de nijver-
heid geheel werd bepaald door de industrie.

Tabel 4.8.2 De concentratiegetallen van de gemeente Veendam in 1900, 1910, 1930 en 1947 

VEENDAM 1900 1910 1930 1947  

Aardewerk, glas, kalk etc. 48 42 62 89  
Boek- en steendrukkerij 97 72 58 53  
Bouwbedrijven 67 83 60 82  
Chemische nijverheid 109 100 228 257  
Hout, kurk, en strobewerking 84 106 136 210  
Kleding en reiniging 115 77 67 75  
Kunstnijverheid   172 23  
Leder, wasdoek, rubber 119 143 140 59  
Winning metalen, turf, zout, etc.   1 8  
Metaalnijverheid, machinebouw 149 106 89 74  
Papiernijverheid 425 586 1037 1152  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 133 172 * *  
Textiele nijverheid 70 97 167 141  
Gas en elektriciteit  252 93 58  
Voedings- en genotmiddelen 177 164 129 137  
Landbouw 78 70 74 94  
Visserij en jacht    6  
Handel 110 123 89 106  
Verkeerswezen en horeca 176 111 102 84  
Crediet- en bankwezen 87 315 101 60  
Verzekeringswezen 112 199 85 106  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * 95 96  
Huiselijke diensten 98 96 102 114  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 57 53 46 65  
Losse werklieden 163 215 462

Toelichting: De concentratiegetallen voor het onderwijs konden voor 1900 en 1910 niet berekend
worden, omdat in deze jaren alleen het bijzonder onderwijs wordt onderscheiden. Die voor scheeps-
bouw voor 1930 en 1947 niet meer berekend worden, omdat deze bedrijfstak ondergebracht was
bij metaalbewerking.
Bron: beroepstellingen 1899, 1909, 1930 en 1947

In de Veendamse beroepsstructuur zien we heel mooi de gevolgen van de opkomst
van de coöperatieve aardappelzetmeelfabrieken weerspiegeld.153 Na 1910 kwam
de specialisatie in de dextrinefabricage op, terwijl de zetmeelfabricage toen niet
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meer dé specialisatie van Veendam was.154 Ook de metaal- en machinenijver-
heid was een plaatselijke specialisatie. In tabel 4.8.2 komt dit echter niet zo
naar voren, omdat in de CBS statistieken voor 1930 en 1947 de metaal en de
scheepsbouw zijn samengevoegd en de scheepsbouw had in Veendam weinig
betekenis meer. Rond 1900 waren er nog slechts vijf scheepswerven. De terug-
gang in de scheepsbouw was echter tot staan gekomen. De bedrijfstelling van
1930 vermeldt zes scheepswerven met in totaal 106 knechten, meer dus dan
in de topjaren 1856 en 1861. De teloorgang van de scheepsbouw in Veendam
was vooral relatief.

De papiernijverheid behoorde evenals de dextrine-industrie tot de nieuwe
specialisaties van Veendam. Na 1910 gaf de papierbranche een sterke uitbrei-
ding in de werkgelegenheid te zien, waarmee de concentratiegetallen explosief
groeiden. Tussen 1910 en 1930 werd de industriële structuur  van Veendam
nog veelzijdiger door de houtverwerkende industrie en de leer- en textielin-
dustrie, die alle concentratiegetallen boven de 100 hadden.

De bouw van fabrieken en huizen in de kern van Veendam schiep nogal
wat werkgelegenheid voor timmerlieden, schilders, aannemers en dergelijke.
In de 20e eeuw omvatte de bouwnijverheid rond 5% van de beroepsbevolking.
In 1910 was er een uitschieter naar boven, maar deze was te klein om een
hoog concentratiegetal te scoren. De bevolkingsgroei zakte na 1910 in, hoewel
een steeds groter deel van de bevolking in de hoofdkern kwam wonen. De
bouwactiviteiten waren dan ook daar geconcentreerd.155 De uitvoering van het
uitbreidingsplan ‘Tusschendiepen’ kreeg in deze periode zijn beslag.156

Veendam was niet meer het centrum van de scheepvaart, want in 1910
werkte in Hoogezand een groter deel van de beroepsbevolking in de scheep-
vaart dan in Veendam. Niettemin had Veendam in de jaren 1900, 1910 en
1930 voor het verkeerswezen concentratiegetallen van boven de 100. Vervoer
ging echter steeds vaker over land met vrachtwagens. In het adresboek uit
1924 komt een groot aantal vrachtrijders voor.157

De opkomst van de aardappelzetmeelindustrie in de tweede helft van de
19e eeuw heeft het verzorgingskarakter van Veendam dat in de hoogtijdagen
van de zeescheepvaart was opgebouwd, geconsolideerd, maar niet verder ver-
sterkt. Gebeurde dat met de industriële ontwikkeling in de 20e eeuw nu wel?
Verzorgende ambachten als kleermakerij en schoenmakerij gaven net als
elders een daling te zien. Maar we moeten nu naar andere bedrijfstakken kij-
ken, zoals de handel. Als we daarop afgaan moeten we concluderen dat in het
eerste decennium van de 20e eeuw de verzorgingsfunctie onder druk kwam te
staan, want de handel gaf tussen 1900 en 1910 geen groei te zien. In deze tien
jaar deed de uitbreiding van de aardappelzetmeelindustrie zich vooral buiten
Veendam voor en de nieuwe industriële ontwikkeling was nog niet begonnen.
Bij de bakkers en slagers bijvoorbeeld kunnen we zien dat Ommelanderwijk-
Zuidwending en Borgercompagnie in 1910 een hoger percentage hadden dan
de hoofdkern.158 Na 1870 was de verhouding in de inwoneraantallen tussen
de hoofdkern en Ommelanderwijk-Zuidwending steeds meer in het voordeel
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van deze buitendorpen komen te liggen.159 Deze demografische centrifugale
krachten gingen gepaard met een minder sterk wordende verzorgingsfunctie
van de hoofdkern. De agglomeratievoordelen voor de centrale beroepen
verminderden dan ook.

Na 1910 veranderde dat. De industriële ontwikkeling deed zich in deze
periode vooral in de hoofdkern voor. Het gewicht van de hoofdkern in de
gemeentelijke bevolking nam sterk toe. Het aandeel van de handel was in
1930 ook weer wat gegroeid ten opzichte van 1910. Het concentratiegetal lag
echter nog onder de 100. Op basis van de beroepen van de gezinshoofden in
1924 kan een schatting gemaakt worden van het concentratiegetal voor ‘han-
del’ in de hoofdkern Veendam.160

Veendam-kern 1930 1947  
Handel 104 125 

Toch vermoed ik dat er bij de beroepstelling van 1930 sprake is van een onder-
schatting van de handel in Veendam. De bedrijfstelling van dat jaar heeft een
opgave van het aantal mensen dat in de handel werkte van ruim een vijfde meer
dan de beroepstelling, maar bij de omringende gemeenten kwam het omge-
keerde voor.161 Kennelijk werkte veel personeel uit omringende gemeenten in
de winkels van Veendam. We zullen bij de analyse van de verzorgingsfunctie in
de volgende paragraaf zien, dat Veendam wel degelijk een goed ontwikkelde
verzorgingsfunctie kreeg in de periode van verdergaande industrialisatie. Dat
wordt nog eens bevestigd door de beroepstelling van 1947. Bij deze beroepstel-
ling werden in de wijk met de hoofdkern voor een aantal centrale beroepen
hoge concentratiegetallen gescoord: winkels, overige handel, verze-
keringswezen, onderwijs en eredienst. Veendam had dus helemaal aan het eind
van de onderzoeksperiode een uitgebreide verzorgingsfunctie ontwikkeld.

Het intro van de tweede fase van industriële ontwikkeling, de opkomst van
de coöperaties in de aardappelzetmeelindustrie, pakte uit het oogpunt van
agglomeratie, ongunstig uit voor Veendam. Door de middelpuntvliedende
krachten kwam de verzorgingsfunctie van de plaats onder druk te staan. Met
de komst van de nieuwe industrialisatie, die zich vooral in de hoofdkern
voordeed, kwam het uiteindelijk toch nog goed. Veendam wist haar verzor-
gingsfunctie te versterken. De centrifugale krachten waren gepareerd. In
Veendam was de lokale industrialisatie dus aanleiding geworden voor een ver-
sterking van de verzorgingsfunctie. In Winschoten was dat precies andersom.

De gemeente Winschoten
Rond 1900 was Winschoten hét verzorgingscentrum van Oost-Groningen. De
handel was dan ook één van de grootste bedrijfstakken en groeide gestaag
door. Hierbij speelde ook de toenemende scheiding tussen productie en ver-
koop van consumptiegoederen een rol. Niet alleen de detailhandel, maar ook
de distribuerende groothandel en de veehandel waren in de gemeente goed
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vertegenwoordigd.162 In Winschoten was de handel relatief belangrijker dan in
Hoogezand-Sappemeer of Veendam. Dit wordt weerspiegeld in de bijzonder
hoge concentratiegetallen voor deze bedrijfstak. Wittebol wijst er echter op
dat Winschoten in de jaren na 1910 te maken kreeg met een overvleugeling
door het regionale hoofdcentrum Groningen.163 Niet alleen in de handel, maar
ook in andere vormen van dienstverlening vervulde Winschoten een cen-
trumfunctie. Dit gold bijvoorbeeld voor het krediet- en bankwezen, het ver-
zekeringswezen en het onderwijs. Ook de overheid en de maatschappelijke
dienstverlening waren in Winschoten sterker vertegenwoordigd dan in
Hoogezand-Sappemeer of Veendam. In 1934 werd wel de arrondissements-
rechtbank opgeheven en werd het arrondissement Winschoten bij Groningen
gevoegd.164 De stad werd nu echt een bedreiging voor Winschotens centrum-
positie.

Behalve de scheepvaart omvatte het verkeerswezen in Winschoten meer
dan elders ook andersoortige beroepen, zoals in de horeca, bij de posterijen
en de tram- en treinmaatschappijen. Na 1910 nam het aantal vrachtrijders
zeer sterk toe. Dat gold ook voor het aantal mensen dat werkzaam was bij de
tram. We zien dus dat, afgemeten aan de ontwikkeling in de beroepsstructuur,
na de eeuwwisseling het vervoer over land belangrijker werd, ten koste van
het vervoer over water. Dit was niet alleen in Winschoten het geval, maar ook
in het voormalige centrum van de scheepvaart, Veendam. Met de afname van
het percentage Winschoters dat werkzaam was in ‘verkeerswezen en horeca’,
duikelde het concentratiegetal onder de 100.

In de 19e eeuw bestond de nijverheid in Winschoten bijna alleen uit ver-
zorgende ambachtsnijverheid. Industrie kwam toen nog niet voor. In de 20e

eeuw veranderde dat en werd het verdwijnen van de ambachtsnijverheid
gecompenseerd door de groei in de industriële werkgelegenheid. Tot 1930 was
de aandeel van de nijverheid in de beroepsstructuur min of meer stabiel. In
1900 was dat 42,1%; in 1910 42,4%, maar hierbij moet worden aangetekend,
dat 2,4% van de beroepsbevolking werkzaam was in de turfgraverij. In 1930
stond het percentage op ongeveer 42%, daarna zakte het percentage naar
37,5% in 1947, want na 1930 wist de industrie het verdwijnen van de
ambachtsnijverheid niet meer helemaal te compenseren. Naast een knooppunt
van handel, verkeer en andere diensten werd Winschoten in de 20e eeuw ook
een industriecentrum. De industriële specialisaties zijn in hoge concentra-
tiegetallen voor de chemie, houtbewerking, metaal en papier te zien.165
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Tabel 4.9.1 De beroepsstructuur van de gemeente Winschoten in 1900, 1910, 1930 en 1947 in
percentages

WINSCHOTEN 1900 1910 1930 1947  

Aardewerk, glas, kalk etc. 2,08 2,22 0,90 1,24  
Boek- en steendrukkerij 1,75 1,87 1,28 0,93  
Bouwbedrijven 8,68 7,88 7,89 7,13  
Chemische nijverheid 0,65 0,47 1,51 2,40  
Hout, kurk, en strobewerking 3,72 3,11 1,66 1,70  
Kleding en reiniging 6,47 6,29 5,79 5,12  
Kunstnijverheid  0,30  0,03  
Leder, wasdoek, rubber 2,80 1,94 1,22 1,03  
Winning metalen, turf, zout, etc. 0,46 2,36  0,05  
Metaalnijverheid, machines 5,53 5,31 9,13 8,24  
Papiernijverheid 0,62 2,04 4,65 3,93  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 0,59 1,15 * *  
Textiele nijverheid 0,54 0,07 0,10 0,24  
Gas en elektriciteit 0,22 0,40 0,63 0,91  
Voedings- en genotmiddelen 7,98 6,93 7,34 4,52  
Landbouw 12,16 10,25 6,69 10,99  
Visserij en jacht   0,02 0,03  
Handel 16,50 16,87 18,18 20,01 
Verkeerswezen en horeca 7,41 7,37 8,00 8,91  
Crediet- en bankwezen 0,59 0,51 0,84 0,84  
Verzekeringswezen 0,03 0,42 1,05 1,43  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 2,02 2,83 3,13 3,23  
Huiselijke diensten 15,50 13,31 12,14 6,82  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 3,42 5,26 4,80 10,27  
Losse werklieden 0,16 0,82 3,07   
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,13  0,02         

n 3710 4274 5248 5823  

Toelichting: * Met ingang van de beroepstelling van 1930 is de bedrijfstak ‘scheepsbouw en rij-
tuigfabricage’ bij de ‘metaalbewerking, machines’ gevoegd. Alle steekjaren: volledige populatie
Bron: beroepstelling 1899, 1909, 1930 en 1947 en structuuranalyses 1890 en 1910
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Tabel 4.9.2 De concentratiegetallen van de gemeente Winschoten in 1900, 1910, 1930 en 1947 

WINSCHOTEN 1900 1910 1930 1947  

Aardewerk, glas, kalk etc. 116 132 59 111  
Boek- en steendrukkerij 247 233 129 100  
Bouwbedrijven 117 101 96 101  
Chemische nijverheid 124 90 181 201  
Hout, kurk, en strobewerking 188 143 90 95  
Kleding en reiniging 138 133 134 117  
Kunstnijverheid  286  42  
Leder, wasdoek, rubber 138 118 89 69  
Winning metalen, turf, zout, etc. 55 238  4  
Metaalnijverheid, machinebouw 180 112 120 88  
Papiernijverheid 174 452 682 585  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 51 99 * *  
Textiele nijverheid 21 3 3 10  
Gas en elektriciteit 94 186 97 108  
Voedings- en genotmiddelen 137 128 105 92  
Landbouw 42 37 33 53  
Visserij en jacht    10  
Handel 174 203 142 145  
Verkeerswezen en horeca 107 76 84 100  
Crediet- en bankwezen 197 328 92 99  
Verzekeringswezen 13 229 162 136  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * 115 129  
Huiselijke diensten 154 134 156 132  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 91 98 79 97  
Losse werklieden 10 80 292   

Toelichting: De concentratiegetallen voor het onderwijs konden voor 1900 en 1910 niet berekend
worden, omdat in deze jaren alleen het bijzonder onderwijs wordt onderscheiden. Die voor scheeps-
bouw voor 1930 en 1947 niet meer berekend worden, omdat deze bedrijfstak ondergebracht was
bij metaalbewerking.
Bron: beroepstellingen 1899, 1909, 1930 en 1947

In Winschoten ging evenals elders de verzorgende ambachtsnijverheid achter-
uit, maar toch minder snel dan elders. In de jaren 1900 en 1910 waren de kle-
ding en reinigingsbranche en de schoenmakerij in landelijk perspectief nog
steeds oververtegenwoordigd. Het concentratiegetal voor de kleding en reini-
ging wist zich boven de 100 te handhaven. In 1930 werd de confectiefabriek
‘Bolico’ aan de Vissersdijk gevestigd. Volgens Wittebol was deze fabriek voor-
al ‘ingesteld op stukwerk voor bijzondere, in Winschoten en omgeving gevoelde
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behoeften...’166 De reikwijdte van deze fabrieksmatige variant van de kleerma-
kerij beperkte zich tot het verzorgingsrayon van Winschoten. De centrum-
functie van Winschoten kwam eveneens tot uitdrukking in de aanwezigheid
van drukkerijen. Meer dan welke andere gemeente in het veengebied was
Winschoten een centrum voor het drukkerij-bedrijf.167 De grote voedings-
branche was eveneens gekoppeld aan Winschoten’s verzorgingsfunctie, want
industrie gericht op markten buiten het verzorgingsrayon, kwamen maar
mondjesmaat voor.

In de 20e eeuw kwam de explosieve bevolkingsgroei tot staan. Tussen 1900
en 1910 groeide de bevolking nog met een groeivoet van 1,48% per jaar van
9.668 naar 11.202 inwoners, maar daarna zakte die groeivoet naar 1,26% in
de periode 1910-1921 en in het decennium daarna tot 0,37%. In 1930 had
Winschoten 13.342 inwoners. De bouw van nieuwe woningen, pakhuizen,
werkplaatsen en fabrieken in de periode 1910-1930 rechtvaardigde geen ver-
dere uitbreiding van de bouwnijverheid. Het aandeel van de bouwnijverheid
ging dan ook naar het landelijk gemiddelde.

In Winschoten kwam, evenals in Hoogezand-Sappemeer, tuinbouw voor.
Zonder de tuinders zou het aandeel van de agrarische sector nog meer zijn
gekrompen.168 Het areaal tuinbouwgrond in de gemeente werd steeds groter:
47,8 ha. in 1890, 84,4 ha. in 1910, 94,2 ha. in 1930 en in 1939 100 ha.169

Voor de tuinbouw in de omgeving fungeerde Winschoten ook als centrum-
plaats en was er een veiling voor tuinbouwproducten.170 Hoewel het percenta-
ge akkerbouwers in de gemeente zelf afnam, bleef Winschoten natuurlijk nog
wel steeds het centrum van een akkerbouwgebied. In de jaren 1920 en 1930
werd de plaats steeds meer een centrum van de graanhandel, die zich vanuit
het oogpunt van transportkosten steeds meer op Winschoten richtte, ten koste
van Groningen.171 In die zin was de agrarische sector in en rond Winschoten,
in haar uitstralingseffect naar de handel, belangrijk voor de centrumpositie
van de plaats.

De positie van Winschoten als het verzorgingscentrum van Oost-
Groningen was rond 1900 onbedreigd en bereikte omstreeks 1910 zijn hoog-
tepunt. In samenhang met deze verzorgingsfunctie werd Winschoten vanaf de
eeuwwisseling vestigingsplaats voor gespecialiseerde industrie. Na 1910 kreeg
de plaats wat haar verzorgingsfunctie betreft, hier en daar te kampen met een
overvleugeling door de stad Groningen.

4.6.2 De ontwikkeling in de beroepsstructuur in Oude en Nieuwe Pekela,
Onstwedde, Wildervank, 1900-1940

Oude en Nieuwe Pekela
De aanwezigheid van en de groei in de strokartonindustrie vormden de drij-
vende kracht achter de ontwikkeling in de beroepsstructuur van Oude Pekela.
In 1930 was deze bedrijfstak de grootste van Oude Pekela. De uitbreiding van
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de werkgelegenheid in de strokarton was aanzienlijk, maar omdat deze elders
nog sterker was, nam het relatieve gewicht van deze bedrijfstak te Oude Pekela
binnen het het veengebied af. In andere bedrijfstakken kwam ook industriali-
satie voor: in de textiel (touwslagerij en na 1930 tricotagefabricage) en in de
genotmiddelenindustrie (sigaren).172 Deze beide typen industrieën kwamen
ook in Nieuwe Pekela voor.173 De meeste industriële bedrijfstakken waren qua
werkgelegenheid niet zo groot dat zij afzonderlijke specialisaties opleverden.

Tijdens onze reis in 1930 zagen we al dat in vergelijking met veertig jaar
daarvoor het aantal scheepswerven was afgenomen. De scheepsbouw die ooit
het gezicht van het economisch leven in Oude Pekela was geweest, was al in
de tweede helft van de 19e eeuw ineen gezakt. In 1901 waren er nog vijf wer-
ven met 33 arbeiders, maar in 1930 waren er nog maar drie met tezamen 23
arbeiders. Alleen de grote aantallen schippers die in Pekela woonden, herin-
nerden aan de oude tijden.

Het multifunctionele karakter dat Oude Pekela in de eerste helft van de 19e

eeuw had gehad en dat in de tweede helft van de 19e eeuw steeds meer onder
druk kwam te staan, ging in de 20e eeuw geheel verloren. Door de komst van
de stoomtram was het koopcentrum Winschoten gemakkelijker bereikbaar
geworden. Oude Pekela werd dus een steeds eenzijdiger gespecialiseerde
industriegemeente. Dit eenzijdige industriële karakter werd bevestigd door de
teruggang van de handel in de beroepsstructuur en na 1900 was het met de
oververtegenwoordiging van deze bedrijfstak dan ook gedaan. Dat gold trou-
wens ook voor Nieuwe Pekela. Rond 1900 was de plaatselijke verzorging voor
een belangrijk deel in Nieuwe Pekela gesitueerd, want toen waren de kleer-
makers, de winkeliers en de handelaren daar oververtegenwoordigd. Na de
eeuwwisseling kwam die plaatselijke verzorgingsfunctie onder druk te staan,
enerzijds door Winschoten, anderzijds door Veendam en Stadskanaal. Er
bestond ook een tramverbinding met deze twee plaatsen. Alleen de winkels
waren in 1947 in Nieuwe Pekela nog wat oververtegenwoordigd.174 Net als
Hoogezand-Sappemeer speelde schaalvergroting in de verzorgingssfeer, waar-
bij plaatsen steeds meer aangewezen werden op regionale verzorgingscentra,
zowel Oude als Nieuwe Pekela parten.
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Tabel 4.10.1 De beroepsstructuur van de gemeente Oude Pekela in 1900, 1930 en 1947 in per-
centages en de bijbehorende concentratiegetallen (c.g.)

OUDE PEKELA 1900               1930               1947   

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,11 5 0,72 42 1,53 138  
Boek- en steendrukkerij 0,11 12 0,15 14 0,21 23  
Bouwbedrijven 5,97 65 6,02 65 4,56 65  
Chemische nijverheid 0,33 51 0,30 32 0,64 54  
Hout, kurk, en strobewerking 0,66 27 1,02 49 1,42 80  
Kleding en reiniging 4,15 71 2,04 42 3,17 73  
Kunstnijverheid        
Leder, wasdoek, rubber 1,66 65 0,64 42 0,57 38  
Winning metalen, turf, zout, etc. 0,39 37 0,08 4 0,46 32  
Metaalnijverheid, machines 2,43 63 4,43 52 4,38 47  
Papiernijverheid 15,75 3529 28,50 3719 26,30 3 938  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 2,49 171 * * * *  
Textiele nijverheid 1,38 44 1,93 61 4,20 175  
Verlichting / Gas en elektriciteit   0,30 41 0,64 76  
Voedings- en genotmiddelen 7,57 104 5,60 71 3,70 76  
Landbouw 27,20 75 14,61 63 16,33 80  
Visserij en jacht        
Handel 10,83 91 10,22 71 10,75 78  
Verkeerswezen en horeca 7,68 88 11,20 105 9,86 111  
Crediet- en bankwezen 0,11 29 0,23 22 0,28 34  
Verzekeringswezen 0,28 104 0,19 26 0,71 69  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * 1,44 47 1,25 50  
Huiselijke diensten 7,85 62 5,75 66 5,62 110  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 2,71 40 1,81 27 3,38 32  
Losse werklieden 0,06 3 2,80 237    
Gepensioneerden/beroep onbekend     0,04           

N 1809  2642  2810   

Bron: beroepstelling 1899, 1930 en 1947 
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Tabel 4.10.2 beroepsstructuur van de gemeente Nieuwe Pekela in 1900, 1930 en 1947 in per-
centages en de bijbehorende concentratiegetallen (c.g.)

NIEUWE PEKELA 1900               1930              1947    
% c.g. % c.g. % c.g.  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,52 28 0,99 59 0,63 56  
Boek- en steendrukkerij 0,16 21 0,26 23 0,44 47  
Bouwbedrijven 3,43 45 3,60 39 4,50 63  
Chemische nijverheid 0,05 10 0,10 11 0,68 56  
Hout, kurk, en strobewerking 0,67 33 2,71 131 3,97 221  
Kleding en reiniging 4,98 103 2,40 49 2,42 55  
Kunstnijverheid 0,05 59      
Leder, wasdoek, rubber 1,51 72 0,52 34 0,53 36  
Winning metalen, turf, zout, etc. 8,62 1006 0,36 20 0,24 16  
Metaalnijverheid, machines 1,92 60 3,60 42 3,87 41  
Papiernijverheid 1,04 282 6,15 804 6,73 995  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 1,09 91 * * * *  
Textiele nijverheid 1,25 48 1,56 49 2,23 91  
Verlichting / Gas en elektriciteit   0,21 29 0,24 28  
Voedings- en genotmiddelen 5,14 85 8,34 106 10,65 215  
Landbouw 39,93 133 34,52 150 32,93 158  
Visserij en jacht 0,10 9      
Handel 11,01 112 9,70 68 12,93 93  
Verkeerswezen en horeca 8,72 122 11,11 104 4,84 54  
Crediet- en bankwezen   0,10 10 0,19 23  
Verzekeringswezen 0,10 48 0,16 22 0,62 60  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * 1,93 63 1,69 67  
Huiselijke diensten 7,17 69 6,93 79 5,57 107  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 2,44 40 2,35 35 3,97 37  
Losse werklieden 0,10 6 2,40 203    
Gepensioneerden/beroep onbekend     0,10           

N 1926  1918  2065   

Bron: beroepstelling 1899, 1930 en 1947

Hoewel het karakter van Nieuwe Pekela werd bepaald door de landbouw, ging
de industrialisatie daar niet geheel voorbij. De strokartonindustrie te Oude
Pekela en de kartonnagefabriek in de plaats zelf drukten hun stempel op de
beroepsstructuur. En natuurlijk vestigde in een landbouwgemeente als
Nieuwe Pekela zich ook een coöperatieve aardappelmeelfabriek.175 De voe-
dings- en genotmiddelenindustrie gaf dan ook een specialisatie te zien, mede
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door de sigarenfabricage. Dat was ook het geval met de houtindustrie. Rond
1900 was in Nieuwe Pekela de turfgraverij nog van groot belang. Het
concentratiegetal voor deze bedrijfstak was dan ook extreem hoog. In de 20e

eeuw liep de turfgraverij op zijn einde. Het aandeel in de beroepsstructuur van
deze bedrijfstak was in 1930 dan ook geminimaliseerd. Dat zien we ook in
Stadskanaal.

Stadskanaal: nu wel een verstedelijkte kern?
Net als in Nieuwe Pekela was in 1900 nog een groot deel van de beroepsbe-
volking van Onstwedde werkzaam in de turfgraverij. De concentratiegetallen
die Onstwedde voor de turfgraverij scoorde, waren dan ook navenant hoog.
Pas in de 20e eeuw kwam de turfgraverij ten einde.

In tegenstelling tot de turfwinning bleef de landbouw in de gemeente
Onstwedde onverminderd groot. Tussen 1900 en 1947 wist deze sector haar
aandeel in de beroepsstructuur zelfs nog iets te vergroten. De gemeente
Onstwedde was dan ook een tamelijk uitgestrekte gemeente. De meeste
randveenkoloniën waren agrarisch van karakter en dat gold ook voor de
Westerwoldse dorpen.

Al in de 19e eeuw was de industrie in Stadskanaal van de grond gekomen
en verder had de glasindustrie te Nieuw Buinen natuurlijk effect op de
beroepsstructuur van Stadskanaal. In de 20e eeuw werd de werkgelegenheid
in de glasfabrieken aanzienlijk uitgebreid, maar door de snel groeiende
beroepsbevolking was er wel een nominale maar geen procentuele stijging.176

De aardappelmeelindustrie was al voor 1900 met enkele particuliere
fabrieken vertegenwoordigd in oudste deel van Stadskanaal, binnen de
gemeente Wildervank. Met de opkomst van de coöperaties kwam ook een
aantal fabrieken te staan in de nieuw ontgonnen delen van de gemeente
Onstwedde. De voedingsindustrie werd daarmee ook een specialisatie van de
gemeente Onstwedde, mede door de koekjesfabriek in Musselkanaal. Nieuw
voor Stadskanaal waren in de 20e eeuw de de specialisaties in de papier-
(strokarton) en de houtverwerkende industrie.
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Tabel 4.11.1 De beroepsstructuur van de gemeente Onstwedde in 1900, 1930 en 1947 in per-
centages en de bijbehorende concentratiegetallen

ONSTWEDDE 1900               1930               1947    
% c.g. % c.g. % c.g.  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 6,82 325 5,01 285 4,89 438  
Boek- en steendrukkerij 0,28 34 0,51 44 0,46 50  
Bouwbedrijven 4,24 49 5,46 57 6,16 87  
Chemische nijverheid 0,03 5 0,05 5 0,14 12  
Hout, kurk, en strobewerking 1,01 43 1,35 62 2,02 113  
Kleding en reiniging 3,20 58 2,99 59 3,34 77  
Kunstnijverheid   0,02 32    
Leder, wasdoek, rubber 1,82 76 0,74 46 0,63 42  
Winning metalen, turf, zout, etc. 17,06 1752 0,62 32 0,69 47  
Metaalnijverheid, machines 1,85 51 3,40 38 3,89 41  
Papiernijverheid 0,06 7 1,17 147 1,11 166  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 2,24 165 * * * *  
Textiele nijverheid 0,28 9 0,72 22 1,34 56  
Verlichting / Gas en elektriciteit   0,28 37 0,37 44  
Voedings- en genotmiddelen 4,04 59 8,20 100 7,23 147  
Landbouw 32,04 94 33,23 139 35,15 170  
Visserij en jacht 0,06 4 0,02 3 0,04 11  
Handel 9,37 84 11,50 77 14,58 106  
Verkeerswezen en horeca 6,71 82 8,74 79 6,27 71  
Crediet- en bankwezen 0,06 16 0,48 45 0,40 47  
Verzekeringswezen   0,23 30 0,61 59  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * 2,09 66 1,80 72  
Huiselijke diensten 6,65 56 5,05 55 4,53 88  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 2,13 35 1,92 27 4,26 40  
Losse werklieden   6,23 507    
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,06    0,10           

N 3564  6085  7819   

Bron: beroepstelling 1899, 1930 en 1947
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Tabel 4.11.2 De beroepsstructuur van de gemeente Wildervank in 1900, 1930 en 1947 in per-
centages en de bijbehorende concentratiegetallen (c.g.)

WILDERVANK 1900               1930               1947    
% c.g. % c.g. % c.g.  

Aardewerk, glas, kalk, diamant, etc. 0,83 44 0,63 40 1,33 118  
Boek- en steendrukkerij 0,62 82 0,94 91 1,04 111  
Bouwbedrijven 5,18 66 4,60 53 7,35 103  
Chemische nijverheid 0,37 67 0,31 36 0,74 61  
Hout, kurk, en strobewerking 1,70 81 4,13 213 4,75 263  
Kleding en reiniging 5,21 105 2,56 57 3,80 86  
Kunstnijverheid   0,03 56    
Leder, wasdoek, rubber 2,37 110 1,07 75 0,58 39  
Winning metalen, turf, zout, etc. 0,25 28 0,03 2 0,16 11  
Metaalnijverheid, machines 2,62 81 5,00 63 6,53 69  
Papiernijverheid 0,25 65 3,51 491 2,12 313  
Scheepsbouw en rijtuigfabricage 1,79 146 * * * *  
Textiele nijverheid 1,91 72 4,94 167 3,61 148  
Verlichting / Gas en elektriciteit   0,13 19 0,29 34  
Voedings- en genotmiddelen 7,59 123 6,88 94 6,21 125  
Landbouw 27,26 89 13,03 61 21,39 103  
Visserij en jacht 0,15 13      
Handel 11,50 114 12,32 92 16,80 120  
Verkeerswezen en horeca 17,08 232 19,02 191 8,78 97  
Crediet- en bankwezen 0,22 68 0,24 25 0,45 53  
Verzekeringswezen 0,12 55 0,50 73 0,48 45  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) * * 1,78 62 1,70 67  
Huiselijke diensten 9,31 87 7,27 89 6,34 122  
Overheid en overige maatschappelijke 
diensten 2,78 44 2,09 33 5,31 50  
Losse werklieden 0,68 38 9,00 817    
Gepensioneerden/beroep onbekend 0,22    0,24           

N 3243  3823  3768   

Bron: beroepstelling 1899, 1930 en 1947

Beïnvloedde de industrialisatie het verstedelijkingspatroon zodanig dat
Stadskanaal de verzorgingsfunctie wist te versterken in de 20e eeuw? En waar
was die verzorgingsfunctie gesitueerd? Rond 1900 lag de plaatselijke verzor-
ging nog voor een belangrijk deel binnen de gemeente Wildervank. De ver-
zorgende ambachten namen in Onstwedde af, net als elders. Wel is opvallend
dat het aantal kleermakers in tegenstelling tot andere gemeenten geen sterke
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daling te zien gaf, maar een oververtegenwoordiging was er evenmin. Bij het
onderwijs, het bank- en verzekeringswezen was dat ook niet het geval. Net als
elders werd de handel omvangrijker. In 1947 was deze dusdanig gegroeid dat
er een concentratiegetal van boven de 100 werd gescoord, maar indrukwek-
kend was dit getal niet. Het probleem is echter dat de Onstwedde, net als
Hoogezand-Sappemeer, een groot agrarisch gebied binnen de gemeentegren-
zen had en dat de hoofdkern (Stadskanaal) ook deels in een andere gemeente
lag.

Tabel 4.11.3 De percentages en de concentratiegetallen (c.g.) Stadskanaal 1947 voor enkele
bedrijfstakken

Stadskanaal: wijk 1 gem. Wildervank,                    1947
wijk 0 gem. Onstwedde 

% c.g.  
Boek- en steendrukkerij 0,72 75  
Bouwbedrijven 7,58 103  
Winkels 9,69 132  
Overige handel 9,11 129  
Crediet- en bankwezen 0,53 61  
Verzekeringswezen 0,80 74  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 2,11 81      

N 6.358   

Bron: beroepstelling 1947

Enig zicht hierop kunnen we krijgen met de beroepstelling van 1947. Die
geeft namelijk ook uitkomsten voor de verschillende wijken. Wijk 1 van de
gemeente Wildervank en wijk 0 van de gemeente Onstwedde vormden teza-
men het dorp Stadskanaal, inclusief Musselkanaal, Horsten en Boerendiep.
Deze nederzetting had bij de volkstelling van 1947 17.890 inwoners. We heb-
ben hier te maken met het meest verstedelijkte deel van het gebied Kanaal-
streek-Westerwolde.177 Stadskanaal had voor bedrijfstakken ‘winkels’ en ‘ove-
rige handel’ hoge concentratiegetallen. Daar bleef het overigens bij, want
andere bedrijfstakken die centrumplaats typeren, waren niet oververtegen-
woordigd. Omvatte in een plaats als Veendam de verzorgingsfunctie veel meer
dan alleen de primaire bevrediging van behoeften, in Stadskanaal was dat toch
anders. In deze plaats was de verzorgingsfunctie voor de Kanaalstreek en
Westerwolde (nog) niet erg uitgebreid. In de loop van de jaren 1950 en 1960
zou dat gaan veranderen.
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Wildervank
De gemeente Wildervank omvatte dus twee hoofdnederzettingen: een deel van
Stadskanaal en het hoofddorp Wildervank. De ontwikkeling in de beroeps-
structuur van de gemeente is dus maar ten dele een uitdrukking van de ont-
wikkelingen in het dorp Wildervank, die meer een afgeleide waren van de
ontwikkelingen in Veendam.

De bevolkingsontwikkeling in het dorp Wildervank was niet bepaald
explosief. In 1900 bedroeg het inwoneraantal 5.794 en dat groeide naar 5.881
inwoners in 1930, maar daarna daalde het aantal naar 5.661 in 1947.
Verstedelijking in de zin van bevolkingsconcentratie deed zich hier niet voor.
Wel werd het aandeel van de landbouwsector in de beroepsstructuur in de 20e

eeuw sterk gereduceerd.
De scheepsbouw en de scheepvaart herinnerden aan de oude tijden. In

Wildervank kwamen langs het Oosterdiep nog enkele scheepswerven voor.
Het aantal arbeidsplaatsen in de scheepsbouw in de gemeente (dus inclusief
het Stadskanaal-deel) bleef tussen 1900 en 1930 stabiel rond de vijftig.178 Van
oudsher ging het bij het ‘verkeerswezen’ om schippers, maar in de 20e eeuw
werd het vervoer over land steeds belangrijker. De gemeente Wildervank gaf
veel werkgelegenheid in de verkeerssector door de aanwezigheid van de
spoorlijn met vier stations: Wildervank, Bareveld, Boerveenschemond
(Stadskanaal-Pekelderweg) en Stadskanaal.

Door de verdere deglomeratie in de aardappelmeelindustrie was, net als in
Veendam, de voedingsindustrie in Wildervank op haar retour, maar dat werd
in dit dorp niet gecompenseerd door een specialisatie in de dextrinevervaar-
diging.179 Zoals in de paragrafen 4.5.2 en 4.5.3 staat, ging de nieuwe industrie
niet aan Wildervank voorbij (metaal, textiel, houtverwerking), maar deze bleef
beperkt en het ging om eenlingen, die veeleer op te vatten zijn als uitlopers
van de Veendamse industrie. Zij stonden dan ook niet al te ver van de grens
met Veendam.180

Het verzorgingskarakter ontwikkelde zich evenmin geweldig, zoals te zien
is in tabel 4.11.3. Voor de winkels en de overige handel was er wel een over-
vertegenwoordiging, maar die stond voor een deel in verband met de beide
sluizen in het dorp, waarop ook in het vorige hoofdstuk al is gewezen.
Bovendien waren de concentratiegetallen lager dan die in Stadskanaal of
Veendam. Voor andere verzorgende bedrijfstakken scoorde het dorp niet bij-
zonder goed. De enige uitzondering hierop was de grafische nijverheid. In
Wildervank was drukkerij ‘de Noord-Ooster’ gevestigd die in 1930 aan 27
mensen werk gaf. We moeten toch concluderen dat Veendam de industriële en
verzorgingsfuncties naar zich toe had getrokken, zoals bij de analyse van de
centrale functies te zien is. 
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Tabel 4.11.3 De percentages en de concentratiegetallen (c.g.) van het dorp Wildervank 1947 voor
enkele bedrijfstakken

Dorp Wildervank: wijk 0 gem. Wildervank 1947    
% c.g.  

Boek- en steendrukkerij 1,38 148  
Bouwbedrijven 7,71 109  
Winkels 8,30 117  
Overige handel 7,81 114  
Crediet- en bankwezen 0,44 52  
Verzekeringswezen 0,54 52  
Onderwijs (bijzonder en openbaar) 1,62 65      

N 2.035   

Bron: beroepstelling 1947

4.7 De analyse van de verzorgende functies: lokale verzorgingsfunc-
ties, regionale verzorgingsfuncties en verzorgingsrayons

4.7.1 ‘Keuning revisited’: Keunings hiërarchie der centrale plaatsen
opnieuw onder de loep genomen

Nadat in 1933 Christallers ‘Zentrale Orte’ was verschenen, is ook in
Nederland een begin gemaakt met het meten van centraliteit. Één van de eer-
sten die dat deed, was Keuning in een artikel uit 1948. Op basis van de
bedrijfstelling van 1930 heeft hij een hiërarchie van verzorgingscentra opge-
steld aan de hand van het winkelapparaat.181 Hierbij zijn de verschillen in
reikwijdtes van de winkels verwerkt in een waarderingscijfer dat hij aan iede-
re gemeente heeft toegekend. De bevolkingsomvang werd gedeeld op dit aan-
tal ‘gewogen winkeleenheden’. Hoe lager het aantal inwoners per ‘gewogen
winkeleenheid’ was, des te groter was de verzorgingsfunctie van een plaats. In
hetzelfde artikel verfijnde Keuning de methode door het toevoegen van gros-
sierderijen, waaraan als maatstaf voor de verzorgingsfunctie een hoge waarde
werd toegekend. Het cijfer op basis van deze aangepaste methode noemde
Keuning de ‘verzorgingseenheid’. Op basis van de tellingen van in- en
uitstappende buspassagiers in de periode 12 tot en met 18 januari 1942 kwam
hij tezamen met de gewogen winkeleenheden en de verzorgingseenheden tot
een hiërarchie van centrale plaatsen en hun rayons in Nederland.182

Voor Noord-Oost-Nederland, ruwweg Groningen en Drenthe, leverde dat
een tamelijk eenvoudig beeld op. Aan de top van de hiërarchie stond de stad
Groningen met de gehele regio als verzorgingsgebied. Dit was het centrum van
de eerste orde. Groningen had dan ook het laagste aantal inwoners per gewogen
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winkeleenheid en per verzorgingseenheid. Verzorgingscentra als Uithuizen,
Appingedam, Sappemeer, Veendam en Stadskanaal en hun verzorgingsrayons
waren onmiddellijk ondergeschikt aan het regionale hoofdcentrum
Groningen. Deze verzorgingscentra noemde Keuning centra van de derde
orde. Winschoten en Assen hadden een meer zelfstandige positie en werden
dan ook centra van de tweede orde genoemd. Emmen was daarnaast als cen-
trum van de derde orde in eerste instantie ondergeschikt aan Assen en in laat-
ste instantie aan de stad Groningen.183

Tabel 4.12 Het aantal inwoners per winkeleenheid en verzorgingseenheid in de regio Groningen
in 1930

gemeente gewogen verzorgings-
winkeleenheid             eenheid

Appingedam 10,38 7,92  
Groningen 8,47 5,01  
Uithuizen 11,57 9,46  
Veendam 12,81 9,93  
Sappemeer 13,66 10,51  
Winschoten 10,13 6,88  
Assen 11,07 7,56  

Bron: Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie’

In het artikel ging Keuning eveneens in op de verklaringen voor de sterke
verzorgingsfunctie. Het aardige is dat hij hierbij twee gemeenten besprak die
ook hier aan de orde zijn: Winschoten en Veendam. Veendam en Winschoten
waren in 1930 qua bevolkingsaantal even groot.184 Veendam had wel een gun-
stig verzorgingscijfer, maar slechts een klein verzorgingsrayon. Winschoten
had een nog gunstiger verzorgingscijfer gecombineerd met een uitgestrekt ver-
zorgingsrayon. Voor de verschillen wees Keuning op de mate van industriali-
satie en het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking. Veendam was
sterker geïndustrialiseerd en had een relatief grote hoeveelheid
(industrie)arbeiders binnen de gemeente. Het gemiddeld inkomen per hoofd
van de bevolking lag in Veendam aanmerkelijk hoger dan in de omliggende
gemeenten. Het tamelijk kleine aantal inwoners per verzorgingseenheid in
Veendam schrijft Keuning dan ook toe aan de aanwezigheid van een koop-
krachtige bevolking. Het nog kleinere aantal inwoners per verzorgingseenheid
in Winschoten werd daarentegen in belangrijke mate veroorzaakt door het uit-
gestrekte agrarische verzorgingsrayon.185 De aanwezigheid van rijk geworden
fabrikanten in Veendam speelde volgens Keuning een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van Veendams verzorgingsfunctie. In die zin was de industriali-
satie een belangrijke ondersteuning van Veendams verzorgingsfunctie.
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Bij de ‘verzorgingseenheid’ had Winschoten, zoals gezegd, een hogere
verzorgingsgraad dan Veendam. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt
door het grotere aantal grossierderijen, dat in deze plaats gevestigd was.
Wittebol wijst eveneens op het belang van de distribuerende groothandel te
Winschoten. Uit Wittebol’s publicatie blijkt dat in Winschoten de handel in
manufacturen en kleding en de graan-, zaad- en veevoederhandel de voor-
naamste vormen van groothandel waren. De tussenhandel, de schakel tussen
groothandel en detailhandel en productie en detailhandel, was in 1930 de
belangrijkste vorm van handel in Winschoten. Het betrof hier de handel in
huishoudelijke artikelen, chemicaliën, ertsen, metalen, machines,
gereedschappen, kruidenierswaren, bier, wijn en gedistilleerd.186 Dat deze
functie in Winschoten veel sterker was uitgebouwd dan in Veendam blijkt
eveneens uit het veel grotere aantal werkzame mensen per 1000 inwoners in
de ‘overige handel’, dat Winschoten in vergelijking met Veendam in 1930
had.187

Dat Veendams verzorgingsfunctie minder goed uit de verf kwam, had
natuurlijk ook te maken met het feit dat het meten van de winkel- en verzor-
gingseenheden op basis van het gemeentelijk inwoneraantal gebeurde. In essen-
tie is de centrale plaatsen leer een theorie over nederzettingen.
Ommelanderwijk, Zuidwending en Borgercompagnie waren afzonderlijke
nederzettingen die tot het verzorgingsgebied van Veendam behoorden, maar
binnen de gemeentegrenzen van Veendam lagen. Daarnaast bestaat een ver-
zorgingsfunctie niet alleen uit de handelsfunctie van een plaats, hoe belangrijk
die ook is. Buursink heeft zich kritisch uitgelaten over deze nogal van de ruim-
te losgemaakte en puur statistische benadering van centraliteit, maar ook
Keuning zelf wees er op dat de meer onafhankelijke posities van verzorgings-
centra als Assen en Winschoten, ondersteund werden door een aantal
overheidsinstellingen. Buursink legde in een artikel uit 1971 de nadruk op de
institutionele poot van de verzorgingsfunctie. Hij gebruikte de verzor-
gingsrayons van instellingen als bijvoorbeeld ziekenhuizen om tot een hië-
rarchie van centrale plaatsen te komen.188 Instellingen zijn voor de verzor-
gingsfunctie van een plaats inderdaad van groot belang.

4.7.2 De instellingen: van het Assurantiekantoor naar het Ziekenhuis

Om precies uit te vinden wat het verzorgingsniveau van de plaatsen in het
Oost-Groningse veengebied was, is een combinatie van de aanpak van
Keuning en Buursink nodig. Daarom is behalve voor de winkels, overige han-
del en enkele ambachten ook voor enkele centrale functies in de institutione-
le sfeer het aantal werkenden per 1000 inwoners weergegeven. Zo kunnen we
de relatieve oververtegenwoordiging van de centrale functies traceren, net
zoals in hoofdstuk 2 voor de situatie van 1856 is gedaan.189 In tabel 4.13 zijn
twaalf bedrijfsgroepen uit de bedrijfstelling van 1930 geselecteerd om als
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verzorgingsindicatoren dienst te doen. Het aantal werkzame personen in de
betreffende bedrijfsgroep per 1000 inwoners is voor de verschillende gemeen-
ten berekend. De landelijke en provinciale uitkomsten zijn hier als ijkpunt
gebruikt.

Tabel 4.13 Het aantal werkzame personen bij verschillende bedrijfsgroepen in de dienstensec-
tor en de nijverheid per 1000 inwoners in 1930

1930                                              Hooge-  Meeden Mun-    Nieuwe Onst-     Oude 
zand                tendam   Pekela    wedde    Pekela

Winkels  26,90 19,90 21,00 27,20 29,30 27,10  
overige handel  19,70 4,40 30,10 10,00 20,90 10,70  
Bankinstellingen  2,10 0,00 0,00 0,00 2,00 1,20  
assurantie, verzekeringen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Horeca  3,90 2,20 2,20 3,10 3,40 3,30  
Bioscoopbedrijven  0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fotografische ateliers  0,20 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00  
dames- en herenkappers  2,60 1,10 0,50 2,00 1,80 2,40  
was- en strijkinrichtingen  0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00  
Horlogemakerijen  0,30 0,00 0,00 0,40 0,30 0,40  
goud- en zilversmederijen  0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,30  
Bakkerijen  8,30 11,60 7,90 8,40 7,20 6,20  

1930 (vervolg)                   Sappe-     Veen-   Wilder-    Win-     Zuid-     prov.    het Rijk
meer       dam      vank    schoten   broek      Gr.

Winkels 30,90 35,40 32,20 38,50 25,90 31,00 31,70  
overige handel 18,90 18,20 18,10 45,80 13,30 23,40 23,70  
Bankinstellingen 1,80 3,90 1,20 3,40 0,00 1,70 3,20  
assurantie, verzekeringen 0,00 1,80 0,10 0,00 0,00 0,70 1,40  
Horeca 4,60 3,10 4,90 10,90 4,00 6,30 8,10  
Bioscoopbedrijven 0,00 0,40 0,30 0,40 0,00 0,40 0,30  
Fotografische ateliers 0,20 0,30 0,40 0,60 0,70 0,30 0,30  
dames- en herenkappers 2,00 2,00 3,00 4,00 2,50 2,50 2,40  
was- en strijkinrichtingen 0,80 0,60 0,60 4,10 0,00 1,00 2,50  
Horlogemakerijen 0,30 0,70 0,60 1,10 0,00 0,40 0,40  
goud- en zilversmederijen 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,20 0,40  
Bakkerijen 11,10 10,20 8,10 13,00 11,50 9,80 8,50  

Bron: bedrijfstelling 1930
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Bij de geselecteerde bedrijfsgroepen scoort Winschoten vrijwel altijd het
hoogst. Daarna volgen op enige afstand de gemeenten Veendam en
Wildervank en in iets mindere mate Sappemeer. Opvallend is hoe weinig er in
1930 over was van de verzorgende bedrijvigheid in Oude Pekela. De eenzijdi-
ge ontwikkeling van Oude Pekela naar een industriegemeente was de
verzorgingsfunctie van deze plaats niet ten goede gekomen. Winschoten was
dus bij bijna alle bedrijfsgroepen de plaats waar de centrumfunctie het sterkst
was ontwikkeld. Een belangrijke uitzondering hierop vormen de scores voor
de bankinstellingen en het verzekeringswezen. Bij deze twee bedrijfsgroepen
scoort Veendam het hoogst en komt boven de provinciale en landelijke cijfers
uit. Winschoten doet dat voor de bankinstellingen overigens ook.

Het assurantie- en bankwezen
Dat het bankwezen in Veendam en Winschoten goed was ontwikkeld, had te
maken met de industrie in Oost-Groningen, die de opkomst van het bankwezen
bevorderde. De behoefte aan banken ontstond omdat het afsluiten van contrac-
ten, het leveren en betalen van goederen en diensten niet tegelijkertijd verliepen
en omdat spaarders voor korte of langere tijd afstand wilden doen van hun geld,
terwijl anderen geld wilden lenen. In Nederland hadden tot de jaren ’60 van de
19e eeuw voornamelijk handelsfirma’s zich met bankzaken bezig gehouden.
Daarna ontstonden de eerste N.V.’s. Vanaf 1900 kwamen er steeds meer banken
die diensten verleenden aan industriële en andere ondernemingen.190

Zowel voor Veendam als Winschoten wordt vanaf het begin van de jaren ’80
van de 19e eeuw in de gemeenteverslagen melding gemaakt van kassierfirma’s.191

Overigens kwamen die ook voor in Hoogezand-Sappemeer. Volgens het
gemeenteverslag van Winschoten over 1906 waren enkele van deze kassierfir-
ma’s tevens kredietinrichting. Daarvóór was er in 1866 in Veendam een agent
van een landbouwkredietinstelling geweest. In Veendam werd in 1891 de eerste
bank geopend. Het ging hier om de Nederlandsche Hypotheekbank. In 1905
kwam de Veendammer Hypotheekbank van de grond en rond de Eerste
Wereldoorlog vestigden enkele nationale en regionale banken hun (bij)kantoren
in Veendam.192 Het was vooral in deze periode dat ook in Winschoten het
bankwezen goed wortel schoot, wat later dus dan in Veendam. Ook hier betrof
het veelal kantoren van landelijk of regionaal opererende bankbedrijven. De fa.
Groeneveld was echter een plaatselijk initiatief. Dat gold ook voor de in 1901
opgerichte Groninger Bankvereeniging Schortinghuis & Stikker, die in 1891 als
kassiersfirma was begonnen.193 Ook in Wildervank, Stadskanaal en Hoogezand-
Sappemeer kwam het bankwezen natuurlijk voor, maar veel minder uitgebreid
dan in Veendam en Winschoten. In deze plaatsen betrof het steeds kantoren van
regionale en landelijke bankinstellingen.

De goede score van Veendam op het gebied van verzekeringen had te
maken met de aanwezigheid van de Veenkoloniale Levensverzekeringsmaat-
schappij, die in 1899 was opgericht als de N.V. Veenkoloniale Volksverzeke-
ring.194 In andere plaatsen -ook niet in Winschoten- kwamen dergelijke
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instellingen niet voor. Daar zaten natuurlijk wel agenten van allerlei
verzekeringsmaatschappijen.

De rechtbanken
Tussen 1900 en 1930 deden zich geen veranderingen voor bij de rechtbanken.
Na 1930 was de belangrijkste verandering de opheffing van de arrondisse-
mentsrechtbank van Winschoten per 1 januari 1934.195 Het verdwijnen van
deze overheidsinstelling, waarmee in 1811 de centrumfunctie op institutio-
neel gebied was begonnen, betekende een vermindering van de onafhankelijk
positie van het verzorgingscentrum Winschoten. Winschoten viel nu onder
het arrondissement Groningen. Hadden door schaalvergroting in het rechter-
lijk systeem Hoogezand, Veendam en Oude Pekela hun instellingen in 1838 al
moeten opgeven, een eeuw later was Winschoten aan de beurt.

Het marktwezen
Wel bleef Winschoten de plaats waar het marktwezen het meest uitgebreid
was. Zo was er in de jaren 1930 iedere maandag een weekmarkt, met daaraan
verbonden een goederenmarkt. Verder was er iedere zaterdagavond een goe-
derenmarkt. Daarnaast werden er nog zeven veemarkten per jaar gehouden.196

Uit de analyse van de aanvoer van producten naar de vee- en graanmarkten in
Winschoten blijkt dat de marktfunctie rond de eeuwwisseling op zijn hoogte-
punt was. Na 1910 werd het belang van het marktwezen in Winschoten min-
der.197 In 1910 werd er in Veendam weer een paardenmarkt gehouden, die
goed liep. Daarna wordt er in de gemeenteverslagen niets meer over het
marktwezen vermeld. Het belang voor Veendam zal dan ook wel niet al te
groot zijn geweest. Vooral in de jaren 1930 werd de aanvoer van vee op de
Veendammer veemarkten bedroevend klein. Evenals elders ging ook de vee-
markt van Stadskanaal na 1900 achteruit. Na de Eerste Wereldoorlog was er
alleen nog een markt in Musselkanaal.198 Schaalvergroting maakten kleine
regionale markten als in Veendam, Stadskanaal en ook Winschoten van min-
der belang. Voor de provincie Groningen was de veemarkt in de stad
Groningen veel belangrijker.199

De regionale kranten
Rond 1900 verschenen vanuit Veendam-Wildervank de Veendammer Courant
en de Nieuwe Veendammer Courant en vanuit Winschoten de Winschoter
Courant en de Nieuwe Winschoter Courant. Het belangrijkste wapenfeit in de
20e eeuw was de oprichting van de Noord-Ooster. Deze krant werd in 1904
opgericht door landbouwers, om meer landbouwnieuws te brengen. In 1905
werd het recht van uitgave van de Veendammer Courant verkocht aan de
Nieuwe Veendammer Courant en per 1 oktober 1920 werd de Nieuwe
Veendammer Courant op zijn beurt weer opgeslokt door de Noord-Ooster. De
Noord-Ooster werd door het gelijknamige bedrijf te Wildervank gedrukt. In
Winschoten bleef de situatie tot aan de Tweede Wereldoorlog ongewijzigd.
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Beide kranten hadden elk rond 1940 zo’n 5.500 abonnees. De Noord-Ooster
was wat groter dan beide kranten tezamen en had rond 1940 13.500 abonnees
in de regio. Met ingang van 1946 verschenen de Noord-Ooster en de
Winschoter Courant als dagbladen.200

De onderwijsinstellingen
Rond 1900 waren binnen het Oost-Groningse veengebied Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten het best voorzien van instellingen voor
middelbaar onderwijs. Rond 1930 was er in Winschoten nog steeds een ste-
delijk gymnasium. Voorts was er een vijfjarige Hogere Burgerschool. Daarnaast
was er te Winschoten een ambachtsschool, een vakschool voor meisjes, een
avondcursus voor handelsonderwijs en een kweekschool voor onderwijzers.201

Hoezeer Winschoten op het gebied van het onderwijs een centrumfunctie
vervulde, blijkt wel uit het percentage leerlingen van buiten de gemeente. Op
de onderwijsinstellingen voor middelbaar onderwijs te Winschoten was in
1941 54,1% van de leerlingen afkomstig van buiten de gemeente.202

In 1908 werd de gemeentelijke HBS te Veendam overgenomen door het
Rijk.203 In datzelfde jaar gebeurde dat ook met de gemeentelijke landbouw-
winterschool te Veendam, die in 1904 van start was gegaan. Vanaf 1909 was
aan deze school een cursus landbouwhuishoudkunde voor meisjes verbon-
den. Ook was in Veendam een nijverheidsschool gevestigd, waar tevens een
aantal avondopleidingen werd gegeven. In 1919 werd in deze plaats op
particulier initiatief een vereniging ‘Volksontwikkeling’ opgericht, die in 1921
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werd omgezet in een Volksuniversiteit. Ook waren het tuinbouwonderwijs,
vanaf 1913, en het handelsonderwijs, vanaf 1901, in Veendam vertegenwoor-
digd.204 Hoewel de instellingen voor middelbaar onderwijs in Veendam een
verzorgingsrayon hadden dat groter was dan de gemeente zelf, was die ver-
zorgingsfunctie toch iets minder sterk ontwikkeld dan in Winschoten. Van de
leerlingen op de onderwijsinstellingen te Veendam was 38% afkomstig van
buiten de gemeente.205 Het gebied waaruit de scholen te Veendam leerlingen
recruteerden, liep van Stadskanaal-Musselkanaal en Nieuwe Pekela in het oos-
ten, en Hoogezand-Sappemeer in het noorden tot Zuidlaarderveen en
Gieterveen in het westen.206

In Hoogezand-Sappemeer bestonden nog steeds de H.B.S en instituut
‘Hommes’. Verder was er in Hoogezand een gemeentelijke avondvakteken-
school en een avondhandelscursus, die uitging van het Plaatselijk Nut.207 In de
Kanaalstreek kwam het middelbaar onderwijs in de 20e eeuw van de grond.
In 1920 werd in Ter Apel een Rijks HBS gesticht.208 Het jaar daarvoor was te
Stadskanaal een christelijke HBS opgericht.209

Cultuur, kamer van koophandel en het ziekenhuis
Net als rond 1900 waren aan het eind van de onderzoeksperiode alleen
Veendam en Winschoten voorzien van een theaterruimte: Dommering in
Winschoten, Veenlust in Veendam. Verder hadden Winschoten en Veendam
elk een instelling die verder in het gebied niet voorkwam. In Veendam kwam
in 1922 de Kamer van Koophandel voor de Veenkoloniën en Oost-Groningen,
waarin de kleinere Kamers van Koophandel waren opgegaan.210 In
Winschoten werd in 1926 het St.Lucas ziekenhuis gesticht, het eerste in de
provincie buiten de stad Groningen, een bevestiging van Winschotens
onafhankelijke positie.211 In 1930 werkten hier 22 mensen.

4.7.3 De verzorgingsfuncties en de verzorgingsrayons

Keuning rekende Winschoten tot een verzorgingscentrum van de tweede orde
met een uitgestrekt verzorgingsgebied. Als we naar de institutionele component
kijken, wordt dat volledig bevestigd. Winschotens onafhankelijk positie was
echter niet onbedreigd. Immers, één van de rechtbanken waarmee in 1811
Winschotens centrumfunctie een sterke impuls kreeg, verdween. Niettemin
wist Winschoten haar positie als het belangrijkste verzorgingscentrum te hand-
haven. Het verzorgingsrayon omvatte ruwweg de gemeenten Scheemda,
Midwolda, Nieuwolda, Beerta, Finsterwolde, Nieuweschans, Bellingwolde,
Wedde en Oude Pekela. In het rayon woonden zo’n 55.000 consumenten.

Veendam behoorde volgens Keuning tot de verzorgingscentra van de derde
orde, net als Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal. Wanneer we echter de
instellingen bij de analyse betrekken, dan blijkt Veendam toch meer functies
te bezitten dan Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer. Aan de andere kant
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had Veendam niet zo’n onafhankelijke positie als Winschoten. De distribu-
erende handel was in Veendam immers veel minder ontwikkeld. Het lijkt er
op dat Veendam een positie als verzorgingscentrum had tussen de tweede en
derde orde in. Tot het verzorgingsgebied van deze plaats behoorden in elk
geval de agrarische buitendorpen Borgercompagnie, Ommelanderwijk en
Zuidwending. Verder behoorden Windeweer, Lula, Wildervank, Muntendam,
Meeden en een deel van Nieuwe Pekela tot het verzorgingsgebied. Tezamen
waren dit zo’n 30.000 consumenten. In hoeverre Stadskanaal ook tot het
verzorgingsgebied van Veendam kan worden gerekend, is de vraag. Stadska-
naal had een minder uitgesproken verzorgingsfunctie dan Veendam. Die func-
tie was nog volop in ontwikkeling. Waarschijnlijk was Stadskanaal voor een
aantal functies wel aangewezen op Veendam, maar de plaats ontwikkelde zich
snel en in deze periode begon de opbouw van Stadskanaals regionale verzor-
gingsfunctie voor de Kanaalstreek.

De plaatselijke verzorging van Hoogezand-Sappemeer concentreerde zich
in het oostelijk deel van de kern. Die verzorgingsfunctie had nauwelijks een
regionale uitstraling, want er ontbrak veel. De plaats was voor veel zaken aan-
gewezen op het regionale hoofdcentrum Groningen.

4.8 Analyse; nieuwe industrieën en verzorgingsfuncties tussen het
‘fin de siècle’ en het einde van het economisch ‘laissez faire’

Met de komst van de coöperatieve aardappelmeelfabrieken nam de werkgele-
genheid daarin behoorlijk toe, maar die kwam vooral op perifere plekken.
Binnen de strokartonindustrie was zo’n verdergaande deglomeratie niet waar-
neembaar. Binnen deze industrie was de groei van het aantal arbeidsplaatsen
nog sterker en die kwamen dus zowel op perifere plekken als op centrale
plaatsen. Binnen de scheepsbouw zien we op een hele specifieke wijze een
deglomeratie-tendens naar het uiterste noordwesten van het veengebied. De
scheepsbouw was nu, net als de strokarton- en de aardappelmeelindustrie, een
specialisatie gericht, op de (inter)nationale markt, maar met een vesti-
gingspatroon dat vanuit het perspectief van het veengebied centrifugaal was.
Buiten deze industrieën was er een sterke groei van de industriële werkgele-
genheid te zien in bedrijfstakken die centrale vestigingsplaatsen kozen. Voor
een deel ging het hier om onafhankelijke specialisaties voor de (inter)nationa-
le markt. Vooral Veendam en Winschoten vormden vestigingsplaatsen voor
een aantal van deze industrieën.

Tussen Veendam en Winschoten zien we dan ook een convergentie in ont-
wikkeling. De centrale functie van Winschoten vormde het aanknopingspunt
voor de vestiging van industrieën. De vestiging van industrieën in en rond het
centrum van Veendam bevorderde de verzorgingsfunctie van die plaats.
Weliswaar wist Veendam niet die onafhankelijke positie te bereiken die
Winschoten had, maar de ontwikkeling ging wel in die richting.
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Binnen Hoogezand-Sappemeer zien we als gevolg van de deglomeratie-ten-
dens dat het industrieel zwaartepunt naar het westen verschoof. De verzor-
gingsfunctie van de plaats kwam verder onder druk te staan. De stad
Groningen was door de verbeterde infrastructuur zo veel beter bereikbaar
geworden dat Hoogezand-Sappemeer steeds meer het karakter kreeg van het
industriële zuidoosten van deze stad. Meer en meer was de plaats aangewezen
op voorzieningen in de stad. Net als Oude Pekela aan Winschoten, verloor
Hoogezand-Sappemeer een deel van haar multifunctionaliteit aan Groningen.

Stadskanaal was een centrum in opkomst. Toen na de Tweede
Wereldoorlog het economisch ‘laissez faire’ met de industrialisatiepolitiek
werd losgelaten, profiteerde Stadskanaal hiervan. Met de uitbouw van die ver-
zorgingsfunctie wist ook Stadskanaal zich na de Tweede Wereldoorlog te pro-
fileren als een multifunctionele centrale plaats.

4.8.1 Verstedelijking tijdens de fase van verdergaande industrialisatie?
Stedelijke functies en morfologie in Hoogezand-Sappemeer, Veendam
en Winschoten

Multifunctionaliteit is het sleutelwoord voor een plaats om tot het illustere
gezelschap van de steden te worden toegelaten. Het C.B.S. heeft, we hebben
dat al eerder gezien, dat verwoord in de criteria om gemeenten te kunnen
rangschikken naar verstedelijkingsgraad. Wat is nu de balans aan het einde
van de onderzoeksperiode? Om tot de verstedelijkte gemeenten gerekend te
worden, moest minder dan 20% van de beroepsbevolking in de agrarische
sector werkzaam zijn.212 In 1930 en 1947 voldeed alleen Hoogezand hier niet
aan. In 1947 was het percentage voor landbouw 20,1%, maar dat was nog zo
weinig boven de 20%, dat op grond van de beroepstelling van 1947
Hoogezand door het C.B.S. niet meer tot de agrarische gemeenten is gerekend.
Wat het aandeel van de nijverheid in de beroepsstructuur betreft, kwamen alle
vier gemeenten ruimschoots boven de vereiste 35% uit. In Sappemeer,
Veendam en Winschoten omvatten handel en verkeer tezamen meer dan 20%
van de beroepsbevolking. Hoogezand lukte dat niet. Bij de laatste beroeps-
structuur-eis, nl. dat 10% of meer van de mannelijke beroepsbevolking werk-
zaam moest zijn in bank- en verzekeringswezen, overheid en maatschappelij-
ke diensten, zien we een scheiding tussen de gemeenten Hoogezand en
Sappemeer enerzijds en Veendam en Winschoten anderzijds. In Hoogezand en
Sappemeer kwam het percentage voor deze beroepsgroepen tezamen bij lange
na niet boven de 10% uit. Hoogezand bleef steken bij 7,1% en Sappemeer bij
6,8%. In Veendam was 9,6% van de beroepsbevolking hierin werkzaam en in
Winschoten 14,4%.

Bij de eisen ten aanzien van de bevolkingsdichtheid en de grootte van de
grootste woonkern ten opzichte van de totale bevolking viel alleen
Hoogezand uit de boot om als stedelijke gemeente te worden aangemerkt.
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De bevolkingsdichtheid van Hoogezand bleef op 255 inwoners per vierkante
kilometer steken, en kwam dus niet boven de 300-inwoners-per-vierkante-
kilometer-grens uit. De grootste woonkern was wel meer dan 2.000 inwoners,
maar de 8.149 sedentaire bewoners van de grootste kern vormden slechts
62,1% van de gemeentelijke bevolking. In de overige gemeenten kwam de
bevolkingsdichtheid wel boven de 300 inwoners per vierkante kilometer uit
en omvatte de woonkern wel meer dan 70% van de gemeentelijke bevolking.
In Sappemeer was de bevolkingsdichtheid 573,8, in Veendam 300,5 en in
Winschoten 727,2. In Sappemeer had de grootste woonkern 5.266 inwoners,
73,1% van de gemeentelijke bevolking. In Veendam woonden in de hoofd-
kern 11.165 inwoners, 77,7% van de totale bevolking. En in de stedelijke
kern van Winschoten woonden 13.675 mensen, 86,9% van de totale bevol-
king.

De grootste woonkernen van Veendam en Winschoten kwamen nu boven
de 10.000 inwoners uit. Dat betekende dat ze in aanmerking kwamen voor
een hoger verstedelijkingsniveau mits niet meer dan 15% van de
beroepsbevolking werkzaam was in de landbouwsector. Het gemeentelijk cij-
fer voor Veendam lag echter boven de 15%. Als we echter Ommelanderwijk
en Zuidwending niet meerekenen, komt het percentage onder de 15 uit.
Kennelijk is dat ook gedaan bij de typologie aan de hand van de beroeps-
structuur en de inwoneraantallen van 1947. In deze publicatie wordt
Veendam, net als Winschoten, getypeerd als een stedelijke gemeente van de
tweede orde (C2). Deze hebben een woonkern tussen de 10.000 en 30.000
inwoners: de kleine steden. In de provincie Groningen behoorde behalve
Veendam en Winschoten ook Delfzijl tot deze categorie gemeenten. Verder
behoorden volgens het C.B.S. Groningen als grote stad (C5) en Appingedam
als plattelandsstadje (C1) tot de stedelijke gemeenten. Hoogezand en
Sappemeer behoorden beide tot de geïndustrialiseerde plattelandsgemeenten
(B2).213

Naast de functionele benadering van de stad, die natuurlijk in eerste
instantie de mate van stedelijkheid bepaalt, komen bij verstedelijking ook
morfologische kenmerken om de hoek kijken. Immers het idee dat er in een
stad sprake is van agglomeratievoordelen, heeft te maken met het op een kluit-
je zitten van economische functies en van mensen. In de vorige hoofdstukken
hebben we al kunnen zien dat deze concentratie in Hoogezand-Sappemeer
niet uit de verf kwam. In Veendam en Winschoten was dat veel meer het geval.
Hoe verliep het proces van komvorming nu in de 20e eeuw?

In Hoogezand-Sappemeer hebben we kunnen zien dat de industriële arbeids-
plaatsen steeds meer in het westen kwamen te liggen. Foxhol en Martenshoek
waren de vestigingsplaatsen van veel fabrieken en de scheepswerven waren
deels nog verder westwaarts getrokken. De uitbreidingen van Hoogezand-
Sappemeer moeten vooral in dat kader bekeken worden.
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Rond 1850 had Hoogezand-Sappemeer nog de vorm van lintbebouwing aan
weerszijden van het hoofddiep. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de
plaats uitgelegd via een aaneenschakeling van verschillende bebouwingslinten
in de vorm van een soort raster. In die periode was dat vooral in het oosten het
geval. In Sappemeer gingen vanuit het hoofddiep straten en diepen noord- en
zuidwaarts. Het Achterdiep in het noorden en de parallel aan de spoorlijn
lopende Middenstraat vormden weer de evenwijdig aan het hoofddiep lopen-
de verbindingen. Deze linten werden na 1900 steeds dichter bebouwd.

In de eerste decennia van de 20e eeuw werd het raster verder uitgebouwd
in de buurt van het industriële zwaartepunt. In het westelijk deel van de
nederzetting (Hoogezand) gebeurde dit onder meer door de aanleg van nieuwe
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straten. Deze straten maakten geen deel uit van een samenhangend
stedenbouwkundig plan, maar waren projecten op zich. Zo werd in 1918 op
een afstand van 375 tot 750 meter ten zuiden van de spoorlijn de Kalk-
wijksterdwarsweg, later Nieuweweg, aangelegd als verbinding tussen de Kalk-
wijk en de Kerkstraat. De Parallelweg, die al eerder was aangelegd direct ten
noorden van de spoorlijn tussen Kalkwijksterdiep en Kerkstraat, werd in de
periode 1920-1930 volgebouwd. Tussen de Kerkstraat en Kropswolde werd
rond 1920 de Burg. van Roijenstraat aangelegd in het kader van een
werkverschaffingsproject. De Burg. van Roijenstraat was een bijzonder lange
straat, met een lengte van 2.143 meter. Deze straat werd in de loop van de
jaren 1920 en 1930 over bijna de gehele lengte volgebouwd. In 1930 woon-
den langs deze straat 908 mensen en in 1947 was dat opgelopen naar 2.027
bewoners. De strook tussen het Kieldiep en de Kerkstraat werd eveneens vol-
gebouwd van het Winschoterdiep tot aan de Burg. van Roijenstraat. In deze
strook vestigden zich voornamelijk bedrijven. Hevea stond hier van 1910 tot
1915, en ook stond in deze strook ‘Atlanta’.

Vanuit Martenshoek en Foxhol kwam in de loop van de 20e eeuw ook meer
bebouwing langs de (bestaande) zijstraten tot stand. Zo kwam er bebouwing
langs de Spoorstraat die van de Martenshoekster Molensloot naar het zuiden
liep tot aan de Burg. van Roijenstraat. Ook de Smitslaan (thans Julianastraat),
de oost-west lopende verbindingsstraat tussen Martenshoek en Foxhol-
Kropswolde, kreeg bebouwing. Dat was eveneens het geval langs de
Nieuwelaan (thans Rengerslaan) van Foxhol naar Kolham (gem. Slochteren)
en aan de Borgweg van Foxhol naar Westerbroek.

In Sappemeer verdichtte het raster zich na 1910 nog wat door een nieuwe
zijstraat vanuit het Winschoterdiep naar het zuiden: de Lutherse Kerkstraat en
een korte verbindingsstraat: de Jan ten Catestraat. In het noorden werd de
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Parkstraat aangelegd. De afmetingen van het raster zorgden echter niet voor
komvorming. ze waren nogal groot voor een plaats van ruim 11.000 inwoners.
Zo was de afstand van het Winschoterdiep tot de Burg. van Roijenstraat al
ruim 700 meter.

Het hoofdlint was van Foxhol tot het Oosteinde van Sappemeer bijna
ononderbroken bebouwd. Dit lint had nu een totale lengte van zo’n 6.250
meter. Met de grote afstanden van de zijstraten onderling (zie vorig hoofdstuk)
en de op zeer ruime afstand aangelegde nieuwe straten kreeg Hoogezand-
Sappemeer de vorm van een zeer ruim bemeten grid voor een nederzetting
waarin in 1947 13.415 mensen woonden. Ter vergelijking, in het historische
stadscentrum van Groningen, dat ongeveer anderhalve kilometer lang was (zie
vorig hoofdstuk) woonden in 1869 (voor de slechting van de vestingwerken)
38.528 mensen. De aanleg van nieuwe straten versterkten het lintbebou-
wingskarakter van Hoogezand-Sappemeer. De plaats werd als het ware steeds
verder ‘uit elkaar getrokken’. Hierin volgde de woonbebouwing de tendens die
ook bij de industrieel-ruimtelijke ontwikkeling kon worden waargenomen.
Verstedelijking in de zin van concentratie van functies en mensen op één punt
is dus niet waarneembaar in Hoogezand-Sappemeer.

De enige komvorming die zich in deze periode voordeed, betrof de opvul-
ling van een tweetal ‘hokjes’ in het raster in de jaren 1910, 1920 en 1930. Het
ging hier om de ‘hokjes’ tussen de Kerkstraat, de Kalkwijk, het Winschoter-
diep en de Parallelweg in, en tussen de Kalkwijk, de Stationsstraat Sappemeer
(Kees de Haanstraat), het Winschoterdiep en de Stationsweg Hoogezand. Hier
werd een uitbreidingsplan gerealiseerd voor de welgestelden. In de jaren 1910
en 1920 kwam de bebouwing van het Westerpark tot stand. Hier werden in
een parkachtige setting met korte straatjes en bochtige wegen, woningen voor
de middenstand en de elite gebouwd. In de jaren 1930 werden rondom het
park in het Oosterpark villa’s voor de welgestelden gebouwd. De voltooiing
van dit deel van het uitbreidingsplan vond plaats na de Tweede Wereldoorlog.
Er was hier geen sprake van een stedenbouwkundig plan, maar alleen van
verkavelingsplannen.214

In dit uitbreidingsplan werd de bebouwing gevormd door vrijstaande vil-
la’s en twee-onder-één-kap woningen. Het bebouwingsbeeld was in vergelij-
king met de eeuwwisseling aan het veranderen. Zo was een groot aantal
scheepswerven in de lintbebouwing langs het Winschoterdiep, tussen de sluis
te Martenshoek in het westen en het Sappemeerster Oosteinde, verdwenen.
Voor zover er nieuwe bebouwing in de bestaande linten werd gevoegd, waren
de bouwvolumes weliswaar wat groter, maar toch niet sterk afwijkend. Wel
veranderde het architectonische beeld. De architectuur van de Amsterdamse
School ging mede het straatbeeld bepalen. Dat was nog meer het geval bij de
bebouwing langs de nieuwe straten.215

Het raster vormde geen samenhangend stedelijk weefsel maar de onderde-
len van het raster zijn veel meer op te vatten als aaneengeschakelde linten, die
door hun onderlinge afstand komvorming tegenwerkten en de lintstructuur
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van de nederzetting versterkten. De totstandkoming van het Wester- en later
het Oosterpark kon, door de kleinschalige en eenzijdige opzet, de lintstruc-
tuur niet doorbreken. Deze ruimtelijke ontwikkeling van Hoogezand-
Sappemeer liep geheel in de pas met de economische ontwikkeling. Het indu-
striële zwaartepunt verschoof naar het westen. De verzorgingsfunctie ging
richting stad Groningen. De ruimtelijke ontwikkeling van Hoogezand-
Sappemeer ging dan ook niet in de richting van een concentrische stedelijke
nederzetting. Dat lag anders in Veendam.

In Veendam kwamen de arbeidsplaatsen in de nieuwe industrieën veel meer in
het centrum of in de buurt daarvan te liggen. Een aantal fabrieken koos een
vestigingsplaats nabij het NOLS station. De komst van die spoorlijn met het

station had belangrijke
aanvullingen op de steden-
bouwkundige structuur tot
gevolg, mede doordat in
1901 de Woningwet van
kracht werd. Deze bood niet
alleen de mogelijkheid om
gesubsidieerd woningen te
bouwen, maar gaf de
gemeentelijke overheid ook
meer mogelijkheden om een
ruimtelijke ordeningsbeleid
te voeren. Dit werd in
Veendam onder aanvoering
van burgemeester Van
Beresteijn snel opgepikt.
Vanaf 1910 kreeg het uit-
breidingsplan ‘Tusschendie-
pen’ gestalte. In samenhang
met het spoorwegstation
werd een stedenbouwkun-
dig plan gemaakt.

Dit plan kenmerkte zich door een sterke hiërarchie van hoofdstraten en
straten van de tweede en derde orde. De straten van de eerste orde waren
bedoeld voor de welgestelden. Dit waren de hoofd(verkeers)assen (zie hieron-
der) en de Ae-Kade. Verder waren er straten voor middenstanders (tweede
orde) en straten voor sociale woningbouw (derde orde). Bovendien speelden
zichtlijnen een belangrijke rol. In die opzichten vertoont het uitbreidingsplan
overeenkomst met het plan van H.P. Berlage voor Amsterdam-zuid.216 Verder
bepaalden de loop van de Kerkstraat, het Oosterdiep en het Westerdiep de
richting van de hoofdassen en de daarvan afgeleide structuur. Het plan werd
in het westen begrensd door het Westerdiep, in het noorden door de
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Nieuwelaan en in het zuiden door de Kerkstraat. In het oosten vormde de
evenwijdig aan de spoorlijn aangelegde Parallelweg de grens. Hier werd alleen
de omgeving van het station bebouwd. Ook werd in dit deel de spoorhaven
aangelegd met twee verbindingen naar het Oosterdiep. Langs de meest zuide-
lijke verbinding werd de Havenstraat geprojecteerd die weer aansloot op de
Parallelweg. Hier kwam ook wat bebouwing.

Voor de uitvoering van Veendams uitbreidingsplan moest de Achterstad
wijken. In aansluiting op het station verrees op het terrein, waar voorheen de
arbeiderswoningen van de Achterstad hadden gestaan, de sjieke stationsbuurt.
Een klein deel van de uitbreiding vond dus plaats tussen de spoorlijn en het
Beneden Oosterdiep. Bij het station begon één van de hoofdassen van het
uitbreidingsplan: Stationsstraat-Van Beresteijnstraat. Deze hoofdas vormde
tevens de zichtlijn van het station naar het Hertenkamp. Hier stond aan het
eind van de zichtlijn de neo-klassicistisch vormgegeven gemeentelijke
M.U.L.O-school. De as stond loodrecht op het Beneden Oosterdiep. Bij het
Hertenkamp was een knooppunt van tramlijnen gedacht, dat er echter nooit
is gekomen, want hier heeft alleen van 1916 tot 1918 de stadstram gereden.
Bij het Hertenkamp maakte de hoofdas een knik naar het westen, net als de
Kerkstraat (voorheen Kerklaan). Daar kruiste deze as de andere hoofdas.
Vervolgens kwam de Van Beresteijnstraat uit op het Beneden Westerdiep, waar
het loodrecht op stond. De as liep dus evenwijdig aan de Kerkstraat. De twee-
de as werd gevormd door de Winkler Prinsstraat-Ubbo Wilkensstraat. Deze as
begon in het zuiden bij de knik in de Kerkstraat. Het eerste deel liep parallel
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Luchtfoto uitbreidingsplan ‘Tusschendiepen’ Veendam, gezien vanuit het noordwesten.
Foto: collectie Groninger Archieven
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met het Westerdiep tot aan de HBS, vervolgens ging de as met een knik in oos-
telijke richting evenwijdig aan het Oosterdiep tot aan de kruising met de Van
Beresteijnstraat. In het verlengde daarvan ging in dezelfde richting de Ae-
Kade: een dubbele woonstraat met daartussenin het tot vijvers vergraven veen-
riviertje de Oude Ae. De verkeersas maakte bij de kruising met de Van
Beresteijnstraat een knik naar het noorden en eindigde loodrecht op de
Nieuwelaan. In het noordelijk deel werd de as verbreed tot het Marktterrein.
De opvulling tussen de assen met hiërarchisch lagere straten gebeurde met een

rechthoekig stratenstelsel,
met afwijkingen daarin op
basis van de richtingen van
de hoofdassen.

In het plan kregen behalve
woningbouw ook andere
functies een plaats. Zo was
er ruimte gereserveerd voor
een marktterrein, werd hier
een aantal scholen gebouwd
en kreeg de Kamer van
Koophandel een plek. De
ruimte tussen Beneden
Oosterdiep, Van Beresteijn-
straat, Winkler Prins-straat
en Kerkstraat werd gereser-
veerd voor een sportterrein
en de tuin van ‘Veenlust’.
Ten zuiden van de Kerk-
straat werd, in aansluiting
op de begraafplaats, het
gemeenteplantsoen aange-
legd.217

Het uitbreidingsplan gaf Veendam een stedelijk aanzien. Bovendien ver-
sterkte het plan de komvorming van Veendam, niet alleen als plan op zichzelf,
maar ook door de uitwerking op de bebouwing langs de bestaande straten. Zo
werd het Westerdiep in de buurt van het uitbreidingsplan intensiever
bebouwd. Ook werd de Nieuwelaan in samenhang hiermee volgebouwd.
Verder werd de Molenstreek ten oosten van de spoorlijn meer bebouwd. Hier
was immers een aantal fabrieken gevestigd. Voorts breidden de buurtjes ten
oosten van het Bocht en Boven Oosterdiep (Sarastraat, Oude Bos, Willemstraat
en Molenwijk) zich uit, deels met industrie, deels met woningbouw. De spoor-
lijn vormde hier nu de begrenzing in het oosten. Verder van het centrum gele-
gen gedeelten van de hoofdstructuur werden ook dichter bebouwd, zoals de
Middenweg en het Beneden Dwarsdiep.
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In de tweede helft van de
19e eeuw had zich in het
centrum van de kern
schaalvergroting in de
bebouwing voorgedaan en
die zette zich in de 20e eeuw
voort. Ook delen van het
uitbreidingsplan werden
opgetrokken met meerge-
zinshuizen, maar dat gold
natuurlijk niet voor de sjie-
kere bebouwing. Bovendien
werd de bebouwing en de
situering daarvan geken-
merkt door een hoge mate
van monumentaliteit. Dat
gold vooral voor de bijzon-
dere functies en de sjieke
bebouwing. De hele staal-
kaart van architectuur was
rond 1940 vertegenwoor-
digd in Veendam: de meer

traditionele klassicistische bouwkunst, maar ook Art Nouveau, Amsterdamse
School en het Nieuwe Bouwen.218

Met de industrialisatie in de 20e eeuw en de wijze van uitbreiding was
Veendam in 1940 als enige plaats in het hoogveen zowel qua functie als qua
vorm een stad geworden. Zulke stedelijke trekken had ook het belangrijkste
verzorgingscentrum in Oost-Groningen.

Winschoten had in de tweede helft van de 19e eeuw al het voorkomen van een
kom. Daarbij waren aansluitend op deze kom enkele bebouwingslinten naar
het noorden en naar het zuiden ontstaan. Deze wijze van uitleg was ook ken-
merkend voor de morfologische ontwikkelingen in de 20e eeuw. Het
Winschoterdiep, het Omsnijdingskanaal (1880) en de in 1897 aangelegde
Wilhelminasingel vormden in het noorden en oosten de grens van de kom. In
het zuiden was dat de spoorlijn en in het westen de weg door het St.Vitusholt.
Daarbuiten kwamen dus alleen enkele bebouwingslinten voor. Binnen de
begrenzing van de kom was nog ruimte voor opvullingen.

In de jaren 1920 werd de Marktkamp bebouwd en verrees aan het Bosplein
een nieuw gebouw voor de Raad van Arbeid. Ten zuiden hiervan werden in
1925 de Burg. Wicherstraat en de Mr. Moddermanstraat aangelegd. Hierlangs
werden vrijstaande luxe villa’s gebouwd. In het 
zuidoosten vormde de Wilhelminasingel de afsluiting van de kom. Hier wer-
den aan de westzijde in periode 1910-1930 huizen gebouwd en werd ook de
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Oranjestraat aangelegd. In de nabijheid daarvan werd aan de Engelsestraat een
U.L.O. gebouwd. Verder werden tussen de Wilhelminasingel en de spoorlijn in
1915 de Julianastraat en de P. van Dijkstraat aangelegd, waar ook woningen
verrezen. In de jaren 1930 kreeg de ruimte tussen de Langestraat en het
Omsnijdingskanaal een invulling met een stratenplan. Al eerder waren nabij
het Omsnijdingskanaal de gemeentelijke gasfabriek (1897) en het St.Lucaszie-
kenhuis (1926) aan de Gassingel gevestigd. De aanleg van het stratenplan
begon met de demping van de Oosterhaven, waar het Burg. Schönfeldplein
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kwam. De tuin van hotel Dommering aan de Langestraat werd in de jaren 1930
bebouwd met villa’s. Vanaf het Schönfeldplein werden twee nieuwe straten in
noordelijke richting aangelegd: de Burg. Schönfeldsingel en de Dr. D. Bosstraat.
Haaks op deze twee straten stonden drie bestaande straten: de Johan
Modastraat, de Mr. J.E. Viëtorstraat en de Gaslaan. Deze werden in het straten-
plan opgenomen. Dat gold ook voor de evenwijdig aan het Omsnijdingskanaal

lopende Gassingel en in het verlengde daarvan de S.W. Schortinghstraat.219

Naast de aanleg van nieuwe straten werd de kom ook opgevuld door het bou-
wen aan bestaande straten. Dit gebeurde vooral aan de westkant van de kom
in de Molenhorn en het St.Vitusholt. Langs de Molenhornweg, de Hofstraat,
de Burg. Engelkensstraat (v.h. Engelseweg) en het St.Vitusholt werd sociale
woningbouw gerealiseerd. Ook kwamen hier en daar langs de bestaande
wegen andersoortige woningen tot stand.

De lintbebouwing rukte verder op naar de buitenstreken. Deze linten liepen
vanuit de kom straalsgewijs langs de uitvalswegen. In het noorden gingen de
bebouwingslinten zich uitstrekken langs de Acacialaan, de Trekweg, de Grintweg,
de Oude Werfslaan, de Hoethslaan, het Zandpand (thans Witte de Withstraat),
de Ludensweg en de Hoorntjesweg. Op deze wijze kwam een aaneensluitende
bebouwing vanuit de kom naar de buurtschap de Bovenburen tot stand. Ten zui-
den van de spoorlijn werd ook meer woonbebouwing gerealiseerd. Zo werden
langs de Blijhamsterweg burgerwoningen gebouwd. Verder breidde de bebou-
wing op de Garst zich uit langs de zandweg en de straatweg over de Garst, de
Pekelderstraat en de St.Vitussstraat. In het zuidwesten werden langs de zijlanen
van de weg door het St.Vitusholt eveneens woningen gebouwd.220
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In het zuidoosten van Winschoten begon men in de jaren 1920 met de
aanleg van een industriegebied volgens een plan uit 1910. In 1922 werd de
Tramhaven gegraven vanuit de Rensel naar het zuiden. In de nabijheid daar-
van lag het rangeerterrein en stond het hoofdkantoor van de trammaat-
schappij ‘Oost-Groningen’. Haaks op de tramhaven werd een aantal jaren
daarna naar het oosten de nieuwe Oosterhaven aangelegd. Verder werd er
vanuit de Rensel een kanaal naar het noorden gegraven, naar de strokar-
tonfabriek ‘Reiderland’. Ook bevonden zich in dit industriegebied de ‘Gembo’
en steenfabriek ‘de Hoop’.

De schaalvergroting in het stadscentrum van Winschoten zette zich voort.
Nieuwe opvattingen over architectuur kregen ook in Winschoten voet aan de
grond.221 Verder kregen meer gebouwen met een bijzondere bestemming een
plaats in de stad, zoals de gereformeerde Kerk aan de Buitenvenne uit 1901,
een groot aantal scholen, het al genoemde ziekenhuis aan de Gassingel en de
kantoren aan het Bosplein. De monumentaliteit van de toren werd versterkt
door een verhoging en een nieuwe opbouw uit 1931. Enkele straten, zoals de
Torenstraat, de Blijhamsterstraat, de Langestraat en de Vissersdijk kregen het
karakter van winkelstraten. In de stad vonden in deze periode drie ingrepen
in de bestaande stedenbouwkundige structuur plaats. In 1916 werd het
doodlopende water van de Buitenvenne gedempt. In 1931 volgde de demping
van de Oosterhaven. Verder vond in de jaren 1928-1931 de sanering van een
krottenbuurtje plaats. Het Schottsplein, ingeklemd tussen Engelstilstraat en de
Olieslagersteeg, werd toen van de kaart geveegd en vervangen door de nieuw-
bouw van het Noorderplein.222

Door de wijze van uitleg behield Winschoten zijn komvormige karakter.
De invullingen binnen de kom boden echter te weinig soelaas voor de opvang
van bevolking en functies. Daarom kreeg de plaats vanuit de kom een aantal
bebouwingslinten. In tegenstelling tot in Veendam is er geen poging gedaan
om een algeheel uitbreidingsplan te realiseren. Alleen het buurtje tussen
Langestraat en Omsnijdingskanaal en het industrieterrein zijn wat planmati-
ger aangelegd. Ook deze twee plannen stonden echter los van elkaar.
Niettemin had Winschoten een stedelijk karakter gekregen in functie en vorm.

Aan het eind van de onderzoeksperiode hebben we in ons gebied dus twee ste-
den gekregen: Winschoten en Veendam. Hoogezand-Sappemeer ging deel uit-
maken van het stadsgewest Groningen. De economische ontwikkeling had op
deze wijze gestalte gegeven aan het verstedelijkingsproces. Gedurende dat
proces kwamen nieuwe beroeps- en inkomensgroepen op in de hoofdne-
derzettingen. Door na te gaan welke groepen dat waren en hoe dat in zijn werk
ging, wordt een verdieping van ons inzicht in het verstedelijkingsproces ver-
kregen. Bovendien kunnen we aan de hand van de inkomensgroepen zicht
krijgen op de cyclus van werkzaamheden in de seizoengebonden bedrijfstak-
ken als de landbouw, de aardappelzetmeelindustrie en de steenindustrie. Aan
deze twee onderwerpen is het volgende hoofdstuk gewijd.
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5 Beroep en inkomen gedurende
het verstedelijkingsproces in
Hoogezand-Sappemeer,
Veendam en Winschoten

5.1 Inleiding 

Door de ontwikkelingen in de beroeps- en bedrijfsstructuur na te gaan,
hebben we inmiddels kunnen vaststellen welke kernen in het Oost-Groningse
veengebied verstedelijkt raakten. De primaire vraag die in dit hoofdstuk
gesteld wordt, is of de beroepen die verband hielden met de nieuwe centrale
functies van deze verstedelijkte kernen, ook het meest succesvol waren. Dit is
na te gaan door te analyseren of zij hoog scoorden op de inkomensladder. In
het verlengde daarvan moet uiteraard de vraag gesteld worden wat er gebeurde
met de inkomens van de ‘traditionele’ beroepsgroepen. Door de gehanteerde
vraagstelling komen alleen de verstedelijkte kernen Hoogezand-Sappemeer,
Veendam en Winschoten aan de orde. Zo krijgen we een verdieping van het
verstedelijkingsproces, want niet alleen de toename van het aantal werkenden
in de stedelijke beroepen, maar ook hoe goed die het doen, komt nu aan de
orde.

Uitgangspunt voor deze analyse zijn de structuuranalyses die in de inlei-
ding zijn geïntroduceerd. Deze zijn beperkt tot de beroepen van de gezins-
hoofden. Maar dat is voor deze exercitie voldoende, omdat alleen gezinshoof-
den werden aangeslagen in de hoofdelijke omslag.

De hoofdelijke omslag is de enige bron die we hebben omtrent het
inkomen in de door mij behandelde periode. Vooral in de eerste helft van de
19e eeuw was de gemeentelijke hoofdelijke omslag een belasting op vermogen
en minder op inkomen. Later werd het meer een inkomensheffing.1 De
hoofdelijke omslag bestond uit een aantal klassen met voor iedere klasse een
gemiddeld inkomen. Van gemeentewege werd geschat in welke vermogens-
c.q. inkomensklasse men thuishoorde. Daar kon bezwaar tegen gemaakt wor-
den maar in deze relatief kleine gemeenten hadden de zetters, die van gemeen-
tewege inschaalden, meestal wel een goed inzicht in wie rijker was dan wie.

Voor elk gezinshoofd in de structuuranalyse is gekeken in welke klasse deze
werd aangeslagen. In navolging van Richard Paping is voor iedere beroepsgroep
een aanslag percentage vastgesteld op een schaal van 100.2 Als bijvoorbeeld in
tabel 5.1 achter de landbouwers een cijfer van 71 staat vermeld, dan betekent
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dit dat in Hoogezand in 1850 71% van de gezinshoofden lager werd aangesla-
gen en 29% hoger dan de gemiddelde landbouwer. Dit cijfer van 71 noem ik
de gemiddelde positie van de beroepsgroep in de hoofdelijke omslag.

5.2 De inkomensstructuur

In de tabellen 5.1 t/m 5.4 staan de gemiddelde positie in de hoofdelijke
omslag met de bijbehorende standaarddeviatie voor elke beroepsgroep ver-
meld. Als extra informatie wordt ook het percentage dat de betreffende
beroepsgroep van het totaal aantal gezinshoofden uitmaakte, gegeven.

Alle arbeiders vormen hier tezamen één groep. Het kan hier dus zowel om
fabrieksarbeiders, landarbeiders, sjouwers of losse arbeiders gaan. Arbeiders
waren meestal niet in vaste dienst bij de landbouwers of bij de fabrieken. De
landbouw was een sector waar de werkgelegenheid zich in een bepaald
seizoen concentreerde en dat gold ook voor een industrie als de aardappel-
zetmeelfabricage, die alleen voor aanvullende werkgelegenheid zorgde.

De knechten in de nijverheid vormden een aparte categorie. Zij onder-
scheidden zich van de arbeiders omdat zij in vaste dienst waren bij een baas.
Verder gaat het hier om vast personeel in de fabrieken. Ook de zeelieden en
schippersknechten zijn vanwege hun specifieke arbeid te onderscheiden van
de arbeiders. Verder zijn in de plaatsen waar veel gezinshoofden als koop-
mansknecht werkzaam waren, deze als aparte groep genomen.3

Van degenen die niet in loondienst waren, zijn de zelfstandigen in de
nijverheid, de kooplieden, de (binnen- en zee)schippers, en de landbouwers
als categorieën onderscheiden. Hierbij zijn de zelfstandigen in de nijverheid
gesplitst in een groep fabrikanten en scheepsbouwers aan de ene kant en
ambachtslieden aan de andere. De categorie scheepsbouwers en fabrikanten
omvat zelfstandigen die een kapitaalintensief en/of grootschalig nijverheids-
bedrijf exploiteerden.4 Bij de ambachtslieden onderscheid ik enkele beroepen
die kenmerkend zijn voor een verzorgingsfunctie: de kleer- en schoenmakers,
de bakkers en slagers en verder de timmerlieden en ververs, en de kuipers,
smeden en wagenmakers.

De beroepen in de economische diensten zijn van uiteenlopende aard. In
de eerste plaats gaat het om zelfstandigen in de horeca: de tappers, de caféhou-
ders en de logementhouders. Daarnaast komen in deze groep mensen voor die
zich met verkeer en vervoer bezig hielden: de scheepsjagers, de verlaatmees-
ters en de voermannen, maar ook degenen die in dienst waren van een spoor-
weg-, diligence- of trammaatschappij, en ook hen die bij de posterijen werk-
ten. Daarnaast bevinden zich hieronder ook af en toe gezinshoofden die in het
bank- of verzekeringswezen werkzaam waren. Deze groepen waren elk afzon-
derlijk te klein om ze apart te houden.

De maatschappelijke diensten omvat de beroepen waarvoor vaak een
hogere opleiding moest worden gevolgd: medici, advocaten, klerken etc. Ook
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was dat het geval voor de onderwijsgevenden, overheidsdienaren en predikan-
ten. In de gemeente Winschoten waren er zoveel gezinshoofden in dienst van
de overheid, dat zij tot een aparte categorie gerekend worden.

Voor de gemeente Hoogezand zijn er alleen cijfers van 1849 en latere steek-
jaren, voor Sappemeer, Veendam en Winschoten zijn er ook cijfers eerder uit
de 19e eeuw. Veendam en Winschoten kenden al voor 1815 bevolkingsre-
gisters en kohieren van de hoofdelijke omslag. De volgorde van de beroepen
voor deze plaatsen is die volgens het gemiddeld inkomen in het eerste steek-
jaar. We hebben zo zicht op de ontwikkeling in de omvang van de verschillen-
de beroepsgroepen, terwijl de combinatie van omvang en gemiddeld inkomen
de lotgevallen van de verschillende beroepsgroepen laat zien.

Tabel 5.1 De gemiddelde posities in de hoofdelijke omslag (gp), de standaarddeviaties (sd) en de
percentages (%) van verschillende groepen gezinshoofden in de gemeente Hoogezand

HOOGEZAND  1849   1870   1890   1910      

gp sd % gp sd % gp sd % gp sd %  

fabrikanten, scheepsbwrs  82 17,5 2,6 84 9,6 1,9 89 14,9 2,1 89 16,5 2,1  

landbouwers  71 23,0 19,9 77 21,9 16,6 73 24,2 14,5 76 23,1 10,9  

schippers  67 21,7 2,7 37 9,3 3,5 40 14,4 9,0 38 14,6 10,9  

kuipers, smeden, wagenmk  64 21,8 2,4 53 24,0 2,6 59 25,3 2,2 63 23,8 0,8  

maatsch. diensten  63 29,5 4,2 72 24,7 4,0 68 24,7 3,1 70 25,0 4,9  

bakkers, slagers  56 25,0 4,2 71 22,3 2,0 68 21,5 1,9 72 19,3 2,3  

economische diensten  55 24,5 1,7 47 22,6 2,2 46 20,1 3,9 66 23,6 3,9  

kooplieden  52 27,1 8,0 50 22,9 8,3 56 25,1 7,5 51 25,1 5,4  

zelfst. ambachtslieden  52 26,3 7,4 58 24,6 4,7 59 25,4 3,4 61 24,1 2,3  

timmerlieden, ververs  44 21,4 3,3 44 17,4 5,6 45 18,2 3,5 57 23,9 3,6  

kleer-, schoenmakers  41 18,2 5,0 39 12,4 4,6 52 21,3 2,2 48 22,4 2,7  

zeelui, schipperskn.  35 13,5 1,1           

knechten nijverheid  34 11,9 6,2 36 7,4 11,8 37 8,3 14,8 41 16,9 17,5  

arbeiders  32 7,5 22,5 36 4,1 26,2 36 0,0 22,9 35 8,9 25,1   

zonder  37 19,5 8,9 49 23,8 6,2 51 25,5 9,0 54 27,6 7,6  

N/N/N/N    663   808   945  

Bron: structuuranalyses Hoogezand.
Steekproefgroottes: 1850, 1870, 1890: 1/2, 1910: 1/3
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Tabel 5.2 De gemiddelde posities in de hoofdelijke omslag (gp), de standaarddeviaties (sd) en
de percentages (%) van verschillende groepen gezinshoofden in de gemeente
Sappemeer

SAPPEMEER 1829   1849  1870   1890   1910     

gp sd % gp sd % gp sd % gp sd % gp sd %  

maatsch. diensten 88 12,5 2,2 71 27,9 3,9 75 23,2 3,7 69 27,2 3,2 80 19,8 5,8  

fabrikanten, scheepsbwrs 75 18,1 1,7 75 22,1 2,2 78 24,9 1,7 63 25,8 1,4 82 20,3 1,1  

landbouwers 73 22,7 15,8 73 24,4 11,4 75 18,5 9,8 71 26,2 7,8 83 23,1 4,8  

tuinders             54 21,6 3,7  

kuipers, smeden, wagnm 70 15,9 2,1 59 23,7 3,3 50 20,8 2,5 43 13,3 2,3 68 23,7 1,8  

bakkers, slagers 67 13,8 2,1 52 23,9 1,6 60 23,0 3,5 71 22,2 2,9 64 20,8 3,0  

schippers 66 23,3 8,9 53 23,7 8,1 57 24,7 8,2 43 12,4 6,1 38 10,9 5,5  

economische diensten 64 17,7 1,1 47 22,0 3,1 43 18,9 2,9 46 16,9 2,3 55 23,9 3,6  

zelfst. ambachtslieden 60 21,8 6,7 57 26,0 7,7 64 26,6 5,6 70 27,6 3,8 58 25,0 4,6  

kooplieden 53 27,7 9,4 57 25,5 7,1 51 25,4 8,9 57 24,2 9,0 55 25,2 8,9  

timmerlieden, ververs 51 18,8 4,0 43 16,2 3,1 44 18,2 6,2 44 14,0 6,5 52 21,9 5,5  

kleer-, schoenmakers 49 21,2 4,9 38 10,3 6,1 40 14,8 5,1 46 16,2 5,2 40 15,7 2,6  

knechten nijverheid 32 16,5 4,8 36 5,9 8,1 35 5,3 8,9 40 6,4 10,6 37 9,0 10,8  

zeelui, schipperskn. 32 19,5 2,9 35 0,0 1,4           

arbeiders 26 14,6 21,4 36 5,0 21,9 34 0,0 21,4 39 0,0 25,3 36 7,3 28,4   

zonder 36 29,2 12,2 48 23,0 11,0 52 26,3 11,6 55 23,6 13,0 55 26,6 9,7  

n/N/N/N/N   631   508   594   554   722  

Bron: structuuranalyses Sappemeer.
Steekproefgroottes 1829: volledige populatie, 1849, 1870: 2/3, 1890, 1910: 1/2

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



Tabel 5.3 De gemiddelde posities in de hoofdelijke omslag (gp), de standaarddeviaties (sd) en
de percentages (%) van verschillende groepen gezinshoofden in de gemeente
Veendam

VEENDAM 1815   1849   1870   1890   1910     

gp sd % gp sd % gp sd % gp sd % gp sd %  

landbouwers 78 19,3 13,6 70 25,3 14,8 81 18,4 11,4 77 21,4 12,3 81 18,4 10,0  

fabrikanten, scheepsbwrs 76 13,3 0,6 75 18,8 1,5 53 31,9 1,1 82 21,3 1,3 86 19,7 1,9  

maatschap. diensten 63 27,0 2,4 71 24,7 1,9 73 29,8 3,8 69 27,8 3,6 70 28,6 5,2  

kooplieden 62 28,4 5,9 54 29,7 9,5 56 27,0 10,3 53 24,9 12,9 65 26,0 8,3  

schippers 61 24,0 16,7 79 13,9 8,3 51 28,1 11,8 40 19,7 9,1 30 10,5 9,2  

bakkers, slagers 61 23,5 2,7 62 23,6 3,4 61 19,1 3,3 72 17,0 3,1 63 21,9 2,7  

economische diensten 59 21,9 1,1 46 36,1 0,7 52 25,8 1,6 70 24,5 2,6 66 21,8 3,1  

kuipers, smeden, wagen 59 21,9 1,5 57 21,8 2,5 60 23,7 2,5 50 21,6 2,6 57 24,8 2,0  

zelfst. ambachtslieden 51 24,4 6,3 59 24,9 4,4 60 23,9 4,1 62 24,9 3,6 57 28,3 3,2  

kleer-, schoenmakers 42 20,6 5,1 44 18,6 6,1 44 20,7 5,3 39 16,4 5,7 45 21,3 4,6  

timmerlieden, ververs 40 18,1 2,8 47 18,8 3,8 46 20,4 5,1 44 20,1 4,1 50 21,0 5,0  

knechten nijverheid 31 16,9 2,8 35 16,0 5,2 34 14,3 3,3 38 17,7 3,3 42 20,7 6,7  

arbeiders 29 16,7 19,9 30 14,7 18,3 30 10,9 17,9 33 7,6 21,3 33 12,9 29,7  

zeelui, schippersknechten 26 17,0 8,8 34 20,0 7,5 43 18,5 5,5 39 16,5 2,6                      

zonder 51 32,6 9,9 39 31,8 11,9 41 26,2 13,0 47 25,2 12,0 55 27,0 8,4  

n/N/N/N/N  1417    863   730   778   947  

Bron: structuuranalyses Veendam
Steekproefgroottes: 1815: volledige populatie, 1849: 1/2, 1870, 1890, 1910: 1/3
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Tabel 5.4 De gemiddelde posities in de hoofdelijke omslag (gp), de standaarddeviaties (sd) en
de percentages (%) van verschillende groepen gezinshoofden in de gemeente
Winschoten

WINSCHOTEN 1815   1849 1870  1890   1910     

gp sd % gp sd % gp sd % gp sd % gp sd %  

fabrikanten            86 10,0 1,2  

landbouwers 73 20,5 11,4 71 21,0 8,5 69 25,3 5,8 73 16,5 4,3 72 21,5 3,7  

tuinders         56 26,7 1,5 51 24,3 1,4  

economische diensten 66 23,9 2,9 68 25,3 3,3 63 23,4 5,8 63 22,7 5,4 55 25,3 4,0  

bakkers, slagers 64 13,2 2,4 56 24,1 3,5 59 26,8 3,2 67 23,0 3,2 57 23,7 2,4  

overheid 63 30,6 5,7 75 25,9 7,9 83 11,2 3,9 88 18,1 2,2 78 19,6 2,7  

maatschap. diensten 63 31,0 2,9 66 30,1 3,2 80 21,1 1,9 80 22,0 4,1 74 23,4 5,0  

kooplieden 62 27,9 14,3 56 27,3 16,4 59 27,3 15,3 62 27,6 15,5 62 27,1 17,2  

zelfst. ambachtslieden 58 25,1 10,8 61 26,7 8,6 68 24,3 6,0 63 26,1 6,6 55 27,3 4,1   

kuipers, smeden, wagen 58 19,9 1,8 57 22, 6 1,8 58 24,0 2,3 58 24,9 2,9 5 2 24,7 0,5  

schippers 54 23,2 3,3 46 24,6 4,2 39 20,1 4,9 35 13,5 2,2 46 22,9 2,1  

timmerlieden, ververs 42 19,4 5,1 45 20,1 5,9 42 21,0 7,5 41 18,9 6,2 47 22,0 1,6  

kleer-, schoenmakers 42 18,9 5,3 43 18,7 6,8 42 20,1 5,5 45 22,0 5,8 49 20,8 3,5  

knechten handel           40 17,6 3,1  

arbeiders 28 16,1 23,0 29 4,0 23,7 30 7,5 21,9 31 9,0 23,9 32 7,2 17,9  

knechten nijverheid 22 12,9 0,9 33 12,7 3,5 34 13,2 3,6 35 14,7 5,4 33 9,6 16,9   

zonder 38 33,2 9,9 48 26,9 5,8 50 26,8 12,4 43 25,1 11,0 54 27,1 12,7  

n/n/N/N/N   544  883   616  821  804  

Bron: structuuranalyses Winschoten
Steekproefgroottes: 1815, 1849: volledige populatie, 1870, 1890: 1/2, 1910: 1/3

5.3 De beroepen met de laagste inkomens

Te Veendam en Winschoten hadden arbeiders, zeelieden en schippersknecht-
en in 1815 de laagste inkomens. In dat jaar werd de overgrote meerderheid
van de gezinshoofden aangeslagen, dus ook degenen met de laagste inkomens.
Later in de 19e eeuw was dat niet meer het geval. De gemiddelde inkomens
van de knechten in de nijverheid waren in Veendam iets hoger dan die van de
zeelui en de (land)arbeiders. In Winschoten was dat net andersom, maar groot
waren de verschillen niet. Hetzelfde geldt voor deze groepen te Sappemeer en
Hoogezand, waarvoor vanaf respectievelijk 1829 en 1849 cijfers voorhanden
zijn.

De arbeiders en de vaste knechten in de nijverheid in Veendam en
Winschoten bleven gedurende de hele periode op de onderste trede van de
inkomensladder staan. In 1910 waren de schippers hier trouwens
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bijgekomen, waarover verderop meer. De meeste arbeiders en nijverheids-
knechten waren niet aangeslagen en zij die dat wel waren, hadden een aanslag
in de laagste klassen. De spreiding was dan ook gering in vergelijking met
andere beroepsgroepen. Het gemiddelde voor de arbeiders in Veendam en
Winschoten week maar weinig af van het laagst bereikbare getal. Dit gold in
Winschoten ook voor de knechten in de nijverheid, hoewel er ook beter
betaalden in deze beroepsgroep voorkwamen en de spreiding was hier dan
ook groter. Deze groep bestond in Winschoten vooral uit knechten in de klein-
schalige fabrieksnijverheid (molens) en de ambachtsnijverheid. In Veendam
werd deze groep vanaf 1870 echter mede gevormd door het vaste personeel in
de moderne industrie. Vooral dit vaste fabriekspersoneel werd beter betaald
dan knechten op een molen, een scheepswerf of bij een kleermaker.

In Hoogezand-Sappemeer behoorden de arbeiders en de vaste knechten in
de nijverheid eveneens tot de laagste inkomensgroepen. In Hoogezand zien we
net als in Veendam een groeiende inkomenskloof tussen arbeiders en vast per-
soneel bij de fabrieken. Het vaste personeel in de moderne fabrieken ver-
diende in 1910 meer dan de meeste arbeiders. Dit is goed te zien wanneer we
de arbeiders en de vaste knechten in de nijverheid in Veendam en Hoogezand
met elkaar vergelijken. In Veendam werkten meer arbeiders in de aardap-
pelzetmeelindustrie. Deze industrie verschafte slechts enkele maanden van het
jaar werk. De arbeiders die hier werkten, waren dus daadwerkelijk losse arbei-
ders en moesten in de overige maanden van het jaar elders emplooi vinden.
De scheepswerven en de metaal- en de machinefabrieken in Hoogezand waren
continu-bedrijven, met meer mensen in vaste dienst.

De groep ‘arbeiders’ omvatte naast de (losse) fabrieksarbeiders ook de land-
arbeiders. Evenmin als in de aardappelmeelfabrieken waren deze arbeiders het
hele jaar door op de boerderij aan het werk. Er bestond geen scherpe schei-
ding tussen fabrieks- en landarbeiders. Dit blijkt wel uit de literatuur. Een
goed beeld van de werkzaamheden van de arbeiders wordt verkregen door het
Verslag van de commissie, benoemd door het departement Winschoten der
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, betrekkelijk de arbeidersquaestie uit 1872.
Dit verslag had tot doel de toestand van arbeiders in Winschoten bekend te
maken en de onderlinge verhoudingen tussen arbeiders en werkgevers toe te
lichten.

In 1872 waren er in Winschoten geen grote bedrijven. Het verslag onder-
scheidt twee soorten fabrieken in Winschoten: de tichelwerken en enkele
‘...aanzienlijke rijtuigmakerijen’. Bij deze twee takken van nijverheid werden de
werkzaamheden echter verricht door seizoenarbeiders uit het vorstendom
Lippe-Dethmold.5 Het zijn dan ook de land- of veldarbeiders die in het ver-
slag worden gekarakteriseerd als...

‘...de werklieden welke aan deze plaats bijzonder eigen zijn en met het karakteristiek
eigenaardige van Winschoten en omstreken en bij uitnemendheid in betrekking staan’.6
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Over deze groep gaan de beschrijvingen in het verslag. De groep veldarbeiders
werd in tweeën verdeeld. In de eerste plaats was er een kleine groep arbeiders
die in vaste dienst was bij één en dezelfde landbouwer en die uitsluitend op
diens gronden aan het werk was. Het gaat hier dus niet om inwonende
knechten, maar om arbeiders die een eigen huishouding voerden. Daarnaast
was er een veel grotere groep losse arbeiders, die niet aan een bepaalde
boerderij verbonden was.

De losse arbeiders slaagden er niet in het hele jaar door in Winschoten
werk te vinden. Daarom trokken zij gedurende het voorjaar in ploegen naar
het veen in de nabijheid van Winschoten of in Drenthe. Daar werd vanaf half
maart turf gegraven en vanaf begin april werd er ook baggerturf geschept. Eind
juni gingen de arbeiders in ploegen naar Friesland voor de hooioogst. Eind juli
of begin augustus, wanneer het graan in Winschoten en omgeving rijp was,
kon het oogstwerk hier beginnen. In het geval van een warme zomer, als de
granen tegelijk rijp waren, waren er veel losse arbeiders nodig en stegen de
lonen navenant. Wanneer de zomer slecht was geweest, had de boer vaak vol-
doende aan zijn eigen arbeiders. Losse landarbeiders werden wel ingehuurd,
maar tegen een veel lager loon. In de winter lagen de werkzaamheden op het
veld stil. Veel arbeiders brachten hun tijd door met andere werkzaamheden,
o.a. het vervaardigen van rijzen of heidebezems.7

De arbeiders konden hun inkomen wat aanvullen door het stukje grond bij
hun woning. Dit gold vooral voor hen die buiten de kom van Winschoten
woonden. Zij verbouwden aardappelen en groenten en hielden koeien,
schapen en een varken. Het houden van vee werd in de winter wel steeds
moeilijker, doordat de arbeiders bijna geen gratis stro meer konden krijgen.
Het stro, dat eertijds grotendeels werd verbrand, werd in die tijd al (rond
1872) aan de strokartonfabrieken verkocht.8 Door de moeilijkheid om ’s win-
ters vee te houden verloor de arbeider een deel van zijn toch al niet al te grote
welvaart.9 Zo had de industrie naast nieuwe mogelijkheden voor het verwer-
ven van inkomen, ook een keerzijde.

Een beeld van de werkzaamheden van arbeiders te Veendam krijgen we in
de Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in
Nederland, dat in 1890 verscheen. Evenals in het verslag van ‘t Nut over
Winschoten werd in Veendam gewezen op het verschil tussen vaste en
tijdelijke arbeiders. Het beeld van de vaste landarbeider werd hierbij
rooskleurig afgezet tegen dat van de losse arbeider.

‘De vaste arbeider heeft in den regel, hoewel het bij hem zuinig moet worden omgetrokken,
niet te klagen. Velen van hen mesten een varkentje voor eigen gebruik. ... De vaste arbei-
der staat eenigszins onder het patronaat van den landbouwer, hetwelk voor hem in vele
opzichten voordeelig is, omdat dit patronaat, behalve sommige verplichtingen, ook nog
emolumenten meebrengt. Zoo krijgen b.v. bij velen, de kinderen van den arbeider de half
afgedragen kleederen der kinderen van den landbouwer; voor de dieren van den arbeider,
schaap en geit, schiet er op de boerderij ook dikwijls wat over enz. enz.’10
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‘Veel minder is, vooral in de laatste jaren, de toestand bij den tijdelijken arbeider, omdat
de financieele omstandigheden van den landbouwer niet toelaten, dat hij meer laat
werken dan volstrekt noodig is. Vele tijdelijke arbeiders, die vroeger een tijd lang vast
werk hadden bij het vlegeldorschen, hebben dit niet meer, doordat er: ten eerste, veel
minder koren wordt verbouwd dan vroeger, en ten andere, omdat dit weinige bij zeer
velen met machines wordt gedorscht.’11

De landbouwcrisis die toen heerste, speelde de losse arbeiders parten. Verder
wordt in deze publicatie eenzelfde cyclus van werkzaamheden van de losse
arbeiders geschetst als voor Winschoten.

‘De tijdelijke arbeiders gaan in het voorjaar meestal turf graven in de venen; is dit
gedaan, dan is bij den landbouwer doorgaans juist het schoffelen der aardappelen
begonnen; na dien tijd trekken velen naar Friesland om te maaien en te hooien en
komen dan tegen den oogsttijd weder in hunne dorpen terug, waar dan ook werk voor
hen is. Spoedig begint nu het aardappelrooien, waarbij alle handen noodig zijn; na dien
tijd blijft het werk ‘aan ‘t kruimelen’, een geijkte uitdrukking, tot de vorst komt. 
Door omstandigheden met of buiten hunne schuld hebben nu lang niet allen genoeg
overgespaard om, vooral wanneer deze wat lang duurt, den winter behoorlijk door te
komen. Dan helpt openbare of particuliere weldadigheid.’12

Of het nu komt door het landbouwersperspectief van de schrijver, K. de Vrieze, bij
wie de industrie misschien wat buiten het gezichtsveld lag, of dat het inderdaad zo
was, er wordt geen melding gemaakt van het werken van losse arbeiders in de toen
reeds te Veendam volop aanwezige aardappelzetmeelindustrie. Juist in Veendam
en omgeving waren er zo’n 450 seizoenarbeidsplaatsen in de aardappelzetmeelin-
dustrie. De industrie wordt elders in deze publicatie wel gememoreerd.

Uit 1905 dateert het Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in
Groningen. Hierin blijkt dat de cyclus van verschillende werkzaamheden die de
arbeiders uit Winschoten verrichtten, nog min of meer dezelfde was als dertig
jaar eerder. Het aantal losse arbeiders was toegenomen, maar ook waren de
mogelijkheden voor hen om een inkomen te verwerven, vergroot door de komst
van de aardappelzetmeel- en strokartonfabrieken in de nabijheid van Winscho-
ten.13 Ook de steenfabrieken boden nu mogelijkheden voor de plaatselijke arbei-
ders, aangezien rond de eeuwwisseling de trek van seizoenarbeiders uit Lippe-
Dethmold naar de Groninger steenfabrieken ten einde was gekomen.14

‘Van uit Nieuwolda, Midwolda, Scheemda, Finsterwolde, Beerta en Winschoten werken
des voorjaars en des zomers enkele losse arbeiders op een steenfabriek, hier te lande of
in Pruissen. Van Zuid- en Noordbroek en Meeden werken sommige arbeiders op de aar-
dappelmeelfabrieken te Zuidbroek, Sappemeer en Veendam.
De stroocartonfabrieken te Scheemdermeer en Nieuweschans trekken het geheele jaar
arbeiders uit Midwolda, Scheemda, Nieuweschans en Bellingwolde. Van Wedde en
Winschoten gaan enkele naar de cartonfabrieken te Oudepekela.
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De tegelfabriek te Winschoten vindt gedurende den winter haar werkkrachten in die
gemeente...’15

De hierboven beschreven cyclus van werkzaamheden van de losse arbeiders in
Winschoten verschilde niet zoveel van die van arbeiders elders in het veenge-
bied. Door de opkomst van de aardappelzetmeelindustrie ontstonden in
Hoogezand en Veendam en omgeving al eerder extra mogelijkheden voor losse
arbeiders enkele maanden in het jaar in de industrie werk te vinden.

In het verslag over de toestand van de Groningse landarbeiders werd onder-
scheid gemaakt tussen inwonende knechten of dienstmeiden -die dus geen
eigen huishouding voerden-, vaste arbeiders en losse arbeiders. Rond 1905 werd
het steeds minder gebruikelijk dat arbeiderszonen als boerenknechten bij de
landbouwer inwoonden, waardoor het aantal arbeiders zonder vaste betrekking
groeide.16 Dit had te maken met de gewijzigde bedrijfsvoering in de landbouw.

De introductie van de kunstmest leidde in het veengebied tot een verder-
gaande specialisatie in de akkerbouw. Hierdoor verdwenen de werkzaamhe-
den die in verband stonden met de veeteelt. De concentratie op de aardappel-
teelt bracht ook een einde aan veel winterwerk, zoals het dorsen.

‘Meerscharige ploegen, schoffeltuigen, extirpators, cultivators, zaaimachines, kunst-
meststrooiers, kunstmestbrekers, aardappelsorteermachines, dorschmachines
aanvankelijk met paardekracht, thans ook door electriciteit en door stoom gedreven,
maakten elk voor zich een zeker aantal arbeidshanden overbodig.’17

Ook verdween door de introductie van de kunstmest een voor het veengebied
vrij specifieke arbeid. Vóór de invoering van de kunstmest werden de dalgron-
den bemest met compost en stalmest. De compost was afkomstig uit de stad
Groningen, Winschoten, Delfzijl, Emden, uit de Friese steden en stadjes, uit
Meppel, Zwolle, Kampen en zelfs uit steden in Holland zoals Amsterdam,
Haarlem en Alkmaar. De stalmest was afkomstig uit het kleigebied van
Groningen en uit het veengebied zelf. De bemesting van de arme dalgronden
was noodzakelijk om akkerbouw te kunnen bedrijven. De aanvoer van stalmest
en compost gebeurde met schepen en was zo omvangrijk, dat dit een belangrijke
bedrijfstak was geworden. In een aantal cafés te Hoogezand ten oosten van
Martenshoek werden de transacties tussen de mestschippers en de boeren ge-
sloten. Dit deel van het Winschoterdiep zuidzijde werd dan ook ‘Mizzemark’
(mestmarkt) genoemd.18 De aanvoer van stadsdrek en stalmest bracht voor losse
arbeiders nogal wat werkgelegenheid met zich mee: het lossen van de schepen
en het verspreiden van de compost en de mest over het land. De introductie van
de kunstmest betekende voor de landbouwers een voordeel, omdat de bemes-
ting van hun gronden aanmerkelijk goedkoper werd. Voor de arbeiders bete-
kende dit dat er werkzaamheden kwamen te vervallen.19

Aan de andere kant brachten de uitbreiding van het aardappelareaal en de
door veredeling en kunstmest grotere aardappeloogsten juist in de rooitijd
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meer werkgelegenheid met zich mee. Het rooien van aardappels was (nog) niet
gemechaniseerd.20 Het betekende dat de werkgelegenheid in het boerenbedrijf
zich concentreerde in een korte periode, terwijl in andere delen van het jaar er
nauwelijks werk was, zodat inwonende knechten en arbeiders met een vaste
betrekking bij een boer steeds meer overbodig werden. De industrie vulde het
gat deels op en bovendien waren de verdiensten daar beter.21

‘De losse arbeider toch gaat vooral dáár werken, waar gelegenheid is, om, zij het dan
ook vaak met zwaar en slecht werk of door hard en lang te werken, betrekkelijk veel
geld te verdienen valt. Hij moet daarbij niet zelden ver van huis: naar de venen in
Drenthe en Duitschland, naar Friesland om te helpen hooien en naar Duitschland om
daar werkzaam te zijn in het landbouwbedrijf, bij de nijverheid en industrie of zelfs in
de mijnen. Hij maakt dan in de venen en in Friesland zeer lange arbeidsdagen. Ook
werkt hij veel op de naburige aardappelmeel-, carton- en steenfabrieken, enkelen gaan
ook werken op de steenfabrieken aan het Damsterdiep en elders in deze provincie.’22

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat rond 1905, evenals ruim dertig jaar
eerder, de arbeiders in het veengebied ver weg trokken om geld te verdienen.
Een verschil met het verslag van ’t Nut uit 1872 over Winschoten betrof de
positie van Duitsland. In 1872 werd Duitsland nog ten tonele gevoerd als een
gebied waarvandaan seizoenarbeiders kwamen, maar in 1905 was Duitsland
een gebied geworden waar arbeiders uit het veengebied naartoe trokken. Niet
alleen de industrie in Duitsland maar ook de industrie in de omgeving ver-
schafte werkgelegenheid voor de losse arbeiders.

‘Van de talrijke fabrieken zijn het in het bizonder die met bedrijf van grooten omvang
en wel met name de aardappelmeel-, stroocarton- en steenfabrieken waar tijdelijk
arbeiders werken die in andere tijden ook in den landbouw werkzaam zijn.’23

De industrie werd dus een onderdeel van de arbeidscyclus van de losse arbeiders.
Er was zo sprake van substitutie van landarbeid door fabrieksarbeid.

De werkzaamheden van arbeiders bestonden niet alleen uit land- en fabrieks-
arbeid. Rond de spoorwegstations hielden arbeiders zich bezig met het overladen
van kunstmest uit treinwagons in schepen en van exportaardappels uit schepen in
treinwagons. De Muntendammer arbeiders gingen uit venten met allerlei koop-
waar binnen en buiten het veengebied. Ook hielden losse arbeiders zich bezig met
het verschepen van aardappels naar de fabriek tijdens de campagne, of zand naar
de steenfabrieken. Op de plekken waar nog niet-toegemaakte dalgronden waren,
werden deze gronden ontgonnen door arbeiders. Ook waren er arbeiders die zich
aanboden als scheepsjager. Verder vonden zij werk bij het graven van kanalen en
wijken in de nog niet afgegraven venen. In tijden dat er weinig werk was, probeer-
den zij met allerlei arbeid een ‘daggeldje’ te verdienen. Vele langs het Stadskanaal
wonende arbeiders gingen dan biezen snijden of ’s winters takkenbossen maken
voor bakkers.24 De werkzaamheden van deze groep waren erg gevarieerd.
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In de literatuur wordt voortdurend gewezen op de verschuiving in de
getalsmatige verhouding tussen vaste en losse arbeiders. Hofstee meende dat
in het Oldambt in de 18e eeuw alle arbeiders in vaste dienst bij een boer waren
en dat in de loop van de 19e eeuw losse arbeiders ten tonele verschenen.25

Paping beweert in een artikel over vaste en losse arbeiders en de werkloosheid
op de Groninger klei dat er in de 18e eeuw wel degelijk losse arbeiders waren
en dat hun aantal niet toenam, zoals steeds in de literatuur te lezen is, maar
juist afnam en er steeds meer arbeiders in vaste dienst kwamen, althans tussen
1760 en 1820.26 Nu hebben de hier aangehaalde verslagen betrekking op de
periode 1870-1905 en op een ander gebied. Voor het onderzoeksgebied zijn
er alleen cijfers over de verhouding tussen vaste en losse arbeiders voor de
gemeente Veendam uit 1886. Er waren toen 196 vaste en 293 losse mannelijke
arbeiders, een verhouding van veertig tegen zestig procent.27 Uit deze cijfers
blijkt wel dat in 1886 de meerderheid van de arbeiders los was, maar de cijfers
uit één jaar zeggen natuurlijk niets over hoe die verhouding zich ontwikkelde.

Dit bevestigt wel de veronderstelling dat een groot deel van de arbeiders
los was en het lijkt niet onlogisch, dat de getalsmatige verhouding tussen vaste
en losse arbeiders in de tweede helft van de 19e eeuw steeds meer in de richt-
ing van de losse arbeiders verschoof, gezien de ontwikkelingen in de land-
bouw en de industrie. Door de grote variatie aan werkzaamheden in industrie,
landbouw en daarbuiten vormden de arbeiders een aparte groep, die niet
makkelijk tot een bepaalde bedrijfstak kan worden herleid. Naarmate de
werkgelegenheid in de industrie zich verder uitbreidde, kregen hun werk-
zaamheden steeds meer een stedelijk karakter.

Naast de arbeiders en de vaste ambachts- en fabrieksknechten behoorden
de zeelieden en de schippersknechten eveneens tot de laagst ingeschatte
beroepen in de hoofdelijke omslag. Deze groep was vooral in Veendam ruim
vertegenwoordigd en in veel mindere mate in Hoogezand-Sappemeer. In
Winschoten kwamen slechts enkele zeelieden onder de gezinshoofden voor.
De zeelieden te Veendam zagen na 1850 hun gemiddeld inkomen stijgen.
Misschien is dit de reflectie van het door Keuning vermelde tekort aan zee-
lieden, dat in de jaren 1850 optrad tijdens de ‘boom’ in de zeescheepvaart.28

Door de teloorgang van de zeescheepvaart in de periode daarna was deze
groep in 1910 zo klein geworden dat deze niet meer als aparte categorie is te
onderscheiden. In Hoogezand-Sappemeer was dat al na 1850 het geval.

De zeelui monsterden aan op de veenkoloniale zeevloot. Zij gingen in het
voorjaar met de schippers buitengaats om pas weer tegen de winter terug te
keren. De mogelijkheid om dit af te wisselen met andere werkzaamheden,
zoals de arbeiders deden, was er vanzelfsprekend niet. Keuning geeft het beeld
van een tamelijk gesloten zeemansstand, die gescheiden was van de rest van
de samenleving. Of ook de bemanningen van de zeeschepen daartoe moeten
worden gerekend, is niet geheel duidelijk. Voor de Franse Tijd zou er nog
weinig standsverschil zijn geweest tussen de schipper en zijn bemanning.
Tijdens de Franse Tijd, toen de ‘wilde’ veenkoloniale vrachtvaart ontstond, los
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van de turfvaart, werd het standsverschil echter groter.29 Al in 1815 waren de
verschillen in gemiddeld inkomen tussen de zeelieden en schippers aanzien-
lijk.

In de literatuur over de veenkoloniale zeevaart zijn vooral de lotgevallen
van de schippers beschreven. Het is niet geheel duidelijk hoe het de beman-
ningen is vergaan toen de zeevaart afliep. Boden zij zich aan op de arbeids-
markt als arbeiders? Dat lijkt toch wel het geval te zijn geweest. Er zijn
namelijk aanwijzingen dat de zeelui in sociaal en economisch opzicht niet
gescheiden waren van de arbeiders. Bij arbeidersgezinnen kwam het nogal
eens voor dat kinderen aanmonsterden op een zeeschip. In 1850 leverden zo’n
25 arbeidersgezinnen zeelieden; in 1870 waren dat er 42. Bovendien kwam
het voor dat zeelieden, wanneer zij niet op een schip voeren, zich als arbeiders
of dagloners aanboden op de arbeidsmarkt.

De groep zeelieden was in het centrum van de zeescheepvaart, Veendam, na
1890 heel klein geworden en in dezelfde periode nam de groep vaste knecht-
en in de nijverheid juist toe. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de
opkomst van de industrie. De arbeiders gingen steeds meer werkzaamheden
verrichten buiten de landbouw om, maar landarbeid verdween natuurlijk niet
geheel. In de industrie konden de arbeiders meer geld verdienen dan met land-
arbeid, maar velen van hen konden dat hogere loon slechts enkele maanden in
het jaar verwerven. Inkomensverbetering zien we dan ook vooral bij de arbei-
ders die in vaste dienst bij fabrieken waren.

5.4 De beroepen met de hoogste inkomens

In de 17e en 18e eeuw werd de bevolking in de koloniën gevormd door
mensen van elders. Dat gold ook voor de groep rijken. Deze groep werd vóór
de 19e eeuw gedomineerd door patricirsfamilies uit de stad Groningen. Zij
bouwden hun buitenverblijven, de zogenaamde veenborgen, in Veendam en
Hoogezand-Sappemeer. Zo hadden de families Nauta, Werumeus, Julsinghe
en Sichterman een buitenverblijf in Veendam. De vervener A.G. Wildervank
was eveneens uit de stad afkomstig en woonde aan het Bocht Oosterdiep
landzijde te Veendam. In de 17e en 18e eeuw werden te Hoogezand-Sappe-
meer door A.J. Trip, luitenant-kolonel Sichterman en kolonel W. Lichtenvoort
buitenverblijven gesticht. Aan deze buitenverblijven waren boerderijen ver-
bonden en via grondbezit waren deze families gebonden aan het veengebied.
Toch was de band met de stad sterker, want gaandeweg verdwenen deze fam-
ilies weer.30

In de 19e eeuw werd de hoogste inkomensgroep gevormd door mensen die
in het veengebied zelf woonden en geen band met de stad hadden. Dit waren
leden van de families die een belangrijke rol hebben gespeeld in de zeescheep-
vaart, de scheepsbouw, de handel en later in de industrie. Deze families waren
in de 17e of 18e eeuw in het gebied komen wonen als kolonisten. Zo had in
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1714 Samuel Meihuizen, de stamvader van de Meihuizen-familie in het
veengebied, Zwitserland verlaten en zich aan de Kalkwijk gevestigd als
landbouwer.31 Omstreeks 1740 kwamen voor het eerst de familienamen
Duintjer en Wilkens voor in Veendam. De Wilkens’ waren landbouwers.32

Frans Wilkens was in de beginjaren van de 19e eeuw naast handelaar en schip-
per, vooral ook nog landbouwer. De boerderij aan het Boven Oosterdiep werd
pas in 1833 van de hand gedaan.33 Of de Duintjers ook landbouwers waren,
is niet bekend. In het bevolkingsregister van Veendam uit 1815 werden alle
mannelijke leden van deze familie als actief in de scheepvaart vermeld. De
familie Smit van de scheepswerf en de machinefabriek te Hoogezand is, naar
verluidt, eveneens van oorsprong een landbouwersfamilie. Ook de families
Van Calkar, Hooites en Meursing uit Hoogezand bestonden in de jaren ’20 van
de 19e eeuw voor een deel uit landbouwers. Dat betekent niet dat in het begin
van de 19e eeuw de topinkomens alleen door landbouwers verdiend werden.
Volgens Keuning hielden de eerste leden van de familie Hazewinkel in de
veenkoloniën zich bezig met de verveningen en de turfvaart. In 1815 kwamen
echter ook landbouwers en arbeiders voor onder leden van deze familie. Bij de
Van Linge’s is geen agrarische oorsprong te bespeuren. Arend van Linge (1751-
1829) was de zoon van een gepensioneerd luitenant en boekdrukker te
Leeuwarden. De stamvader van de Van Linges te Veendam was cichoreifa-
brikant geweest en na 1816 commissionair. Hij was in Leeuwarden geboren en
zal omstreeks 1775 naar Veendam zijn verhuisd, toen hij met Annechien
Hindriks Bakker in het huwelijk trad. Zijn zonen Derk (1772-1840) en Evert
(1775-1864) waren respectievelijk logementhouder en edelsmid. Zij werden
evenals vader Arend in 1815 hoog aangeslagen in de hoofdelijke omslag.

Toch waren het te Veendam de landbouwers die in 1815 het hoogste
gemiddelde inkomen hadden. De scheepsbouwers en fabrikanten hadden een
inkomen dat ongeveer gelijk was aan dat van de boeren, maar deze groep was
met 0,6% van de gezinshoofden bijzonder klein. De schippers waren talrijker
dan de landbouwers. Het moge duidelijk zijn dat de schippers niet allemaal
goed verdienden. Dit is goed te zien aan de veel lagere gemiddelde aanslag en
aan de grotere standaarddeviatie. De schippers hadden in deze tijd te lijden
van de laagconjunctuur in de scheepvaart. Dat werd later anders toen de
zeescheepvaart hoogtijdagen doormaakte. Rond 1850 behoorden de schippers
tot de best betaalde groepen in Veendam. Hoewel Keuning voor deze periode
het beeld schetste van een tamelijk gesloten zeemansstand, was dat in het
begin van de 19e eeuw zeker anders.34 Evenmin als de zeelui, waren de schip-
pers toen in economisch en sociaal opzicht gescheiden van de rest van de
Veendamse samenleving. Onder de 100 hoogst aangeslagenen in 1812 kwa-
men boeren voor, die voorheen schipper waren geweest.35 Zij hadden hun
schippersbestaan opgegeven vanwege de moeilijke tijden. De landbouw bood
toen veel betere perspectieven.

Het overwicht van de landbouwers onder de beter gesitueerden zien we in
1815 ook te Winschoten. Dit was de groep die gemiddeld het meest verdiende.
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Wanneer we echter kijken naar de groep hoogst aangeslagenen in dat jaar, dan
blijken de boeren hun toppositie op de inkomensladder te moeten delen met
kooplieden en vooral ook met ambtenaren. De rechters, de griffiers en de
andere rijksambtenaren op de rijksinstellingen waren direct tot de top-
inkomenslaag van Winschoten doorgedrongen. Dat gold ook voor enkele
advocaten en notarissen. De rechtbanken en rijkskantoren waren nog maar
vier jaar daarvoor, in 1811, in Winschoten gevestigd. De meeste ambtenaren
waren dan ook afkomstig van buiten Winschoten. Een groot aantal kwam uit
de stad Groningen. Het betrof hier dus een nieuwe groep. De topinkomenslaag
te Winschoten van vóór 1811 moet dus uit boeren en kooplieden hebben
bestaan. Dezen waren afkomstig uit Winschoten zelf of uit de directe omge-
ving daarvan. In 1815 was de hoogst aangeslagene Berend Haitsema, een
koopman die in Pekela geboren was. Tot de vijf hoogst aangeslagenen behoor-
den ook Eisso Post en diens zoon Johannes, die beiden in Winschoten geboren
waren. Johannes was koopman en zijn vader Eisso schout. Eisso Post was eve-
neens eigenaar van de houtzaagmolen aan de Rensel. Ook was de familie later
eigenaar van de steenfabriek aan de Beersterstraat.

Een combinatie van verschillende soorten economische activiteiten was
kenmerkend voor de bezigheden voor de families op de hoogste sport van de
inkomensladder in Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten.36 We
krijgen goed zicht op hoe dit werkte via enkele bedrijfsgeschiedenissen.37 Zo
bestond omstreeks 1815 te Veendam de firma Frans Wilkens en zonen. Deze
firma exploiteerde een winkel in hout, steen, kalk en ijzerwerk, een steen-
bakkerij (voor een derde deel) en een handelsbedrijf dat hout vanuit
Noorwegen, de Oostzeelanden en Duitsland naar Veendam bracht. Via de
handelspoot belandde Wilkens ook in de zeescheepvaart en in de scheeps-
bouw. De betalingen voor hout dat de firma aan scheepswerven leverde,
geschiedde vaak in scheepsaandelen. Als eigenaar van een zeeschip kwam de
firma eveneens terecht in het rederij-bedrijf. Daarnaast was Wilkens ook nog
de correspondent van de Zaansche Brandwaarborgmaatschappij. Bovendien
was hij voor de helft eigenaar van de houtzaagmolen aan het Beneden Dwars-
diep. De activiteiten gingen per 1 januari 1823 over op de firma die de naam
van zijn zonen droeg: Klaas en Jan Wilkens. Hoewel de houthandel hoofdza-
ak bleef, kwam de firma terecht in allerlei soorten lange afstandshandel en in
de productie van bouw- en scheepsbouwmaterialen. In 1838 werd aan het
Boven Oosterdiep een houtzaagmolen gebouwd. Ook fungeerde de firma als
een kredietinstelling voor de kapitein-reders in het veengebied. In 1857 startte
de firma een eigen scheepstimmerwerf voor zeeschepen.38 Deze veelzijdigheid
werd ingegeven door risicospreiding. In de periode van de industrialisatie zat
de familie Wilkens achter de oprichting van een aantal aardappelmeelfa-
brieken in de gemeente Veendam. In 1869 werd door K. en J. Wilkens in
samenwerking met de landbouwer Munneke, de vroegere zeekapitein Kayser
en het schoolhoofd te Wildervanksterdallen, De Vrieze, een aardappelmeel-
fabriek opgericht te Zuidwending. In samenwerking met Panman werd in
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1878 een aardappelmeelfabriek opgericht te Ommelanderwijk. Daarnaast
richtte de familie in 1870 in samenwerking met Duintjer en Meihuizen de
firma DWM en Co. op. Door deze firma werd in 1871 een aardappelmeel-
fabriek aan het Boven Oosterdiep te Veendam opgericht en in 1884 werd de
afgebrande aardappelmeelfabriek van Kaiser, Van Linge en Co. aan het Boven
Westerdiep te Veendam overgenomen en herbouwd.39

Een zelfde ontwikkeling als bij de familie Wilkens zien we ook bij de Van
Linges. Omstreeks 1810 bestond er een firma Derk van Linge en Compagnie,
waarin de broers Derk en Evert actief waren. Deze firma handelde onder meer
in hout en ijzerwaren. Daarnaast was Derk edelsmid en Evert hotelhouder.
Evert’s zoon Arent (1802-1865) richtte in 1826 de handelmaatschappij A. van
Linge Ezn. op. Deze firma hield zich bezig met de handel in steenkool, ijzer
en hout. Net als bij de firma K. en J. Wilkens, kwam via de overzeese import
van steenkool en bouwmaterialen ook A. van Linge Ezn. in het rederijbedrijf
terecht. In 1857 werd door Arent van Linge een scheepswerf gesticht aan het
Beneden Oosterdiep te Veendam. Omstreeks 1865 werd de firma voor een
kwart eigenaar van de houtzaagmolen ‘Windlust’ aan het Beneden Dwarsdiep
en in 1875 stichtte de firma een door stoomkracht aangedreven zagerij aan het
Beneden Oosterdiep. Ook was zij eigenaar van een kalkbranderij. Analoog aan
de ontwikkelingen bij de familie Wilkens zien we dat de Van Linges na het ver-
loop van de scheepvaart en de scheepsbouw, initiatiefnemers waren tot het
oprichten van aardappelmeelfabrieken. Zo werd in samenwerking met vier
Veendamse landbouwers, Geert Kram, Jan Kram, Geert Smit en Jan van Linge,
in 1869 een aardappelmeelfabriek opgericht aan het Beneden Oosterdiep. In
samenwerking met Kaiser, Bosscher, landbouwer te Zuidwending, mr.
Bosscher, Geert Venema en Gerrit Bolhuis te Veendam richtte Van Linge in
1878 een aardappelmeelfabriek op aan het Boven Westerdiep, die in 1884
werd overgedaan aan DWM en Co. In 1885 werd de fabriek van Smit, Vos,
Zeven en Co. te Ommelanderwijk overgenomen door de firma A. van Linge
Ezn.40

De ontwikkelingen bij de families Wilkens en Van Linge zijn hier als voor-
beeld genomen voor de wijze waarop familiebedrijven van de ene bedrijfstak
in de andere terecht kwamen. Ik heb de indruk dat de veelzijdigheid en
risicospreiding ook bij andere familiebedrijven voorkwam, zoals de familie
Meihuizen te Wildervank en Post te Winschoten. Evenals bij de arbeiders op
de onderste sport van de inkomensladder waren ook de families op de hoog-
ste sport nauwelijks gebonden aan een bepaalde bedrijfstak. Dat gold in
zekere mate eveneens voor de landbouwers. Onder de initiatiefnemers in de
aardappelmeelindustrie en de strokartonindustrie kwamen naast personen uit
de scheepvaart en de scheepsbouw namelijk veel landbouwers voor. Van de 47
deelnemers in de elf fabrieken die te Veendam tussen 1861 en 1878 werden
opgezet had 30% bindingen met de scheepvaart of de scheepsbouw en was
40% landbouwer.41 Een bijzonder goed voorbeeld van een landbouwer-fa-
brikant was Obbe Jacobs Meijer (1847-1909). Deze begon in 1894 in zijn
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boerderij te Zuidwending met de productie van aardappelmeel. Ook was hij
degene die in 1905 de eerste dextrinefabriek te Veendam stichtte.42 Om niet
meer naar de pijpen van de fabrikanten te hoeven dansen, was hij dus zelf
maar fabrikant geworden. Dat was ook het geval met de boeren die par-
ticipeerden in de coöperatieve fabrieken.

Fabrikanten en landbouwers waren dus geen gescheiden groepen. Er was
dus een groep welgestelden die, zoals Keuning dat noemt, ‘alle veranderingen
in het productieproces’ meemaakte en dus ook tot de leidende families in de
industrialisatie kunnen worden gerekend.43 Sommige van deze families had-
den hun oorsprong in de landbouwsector of hadden daar nog steeds een bind-
ing mee. Daarnaast waren er landbouwers die initiatiefnemers waren tot het
oprichten van fabrieken of participeerden in de coöperatieve fabrieken.44

Daarmee is echter nog niet het hele verhaal verteld.
In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat de grootste tricotagefa-

briek in het veengebied, met in 1940 bijna 1000 arbeiders, gesticht was door
een Duitser, Anton Schmidt, die aanvankelijk als marskramer door het gebied
trok. Ook in Winschoten vinden we zo’n familie: de Dröges.45 In elk bevol-
kingsregister tussen 1815 en 1860 komen er mannelijke leden van deze Duitse
familie voor. Zij verbleven niet permanent in Winschoten, maar woonden in deze
periode in bij andere families. Zij waren actief in de handel. Na 1860 gingen de
Dröges zich blijvend vestigen in Winschoten. Toen kwamen ook de echtgenotes
mee naar Nederland. De Dröges bleven zich aanvankelijk toeleggen op de
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handel. Rond de eeuwwisseling speelden zij echter ook een rol bij de industri-
alisatie in Winschoten. Zij waren betrokken bij de oprichting van enkele
matrassenfabrieken: de N.V. Bedveren-, kapok- en matrassenfabriek Dröge v.h.
fa. Nic. Dröge en de Bedveeren en kapokfabriek Joh. Dröge. De analogie met
de familie Schmidt is evident. Anton en zijn broer Wilhelm Schmidt waren van
oorsprong rondtrekkende handelaren. Eerst had Wilhelm een machinale
breierij opgericht in Nieuwe Pekela en in 1889 begon Anton met zijn fabriek te
Wildervank.46 Deze families stonden veel losser van de landbouw.

Die afstand tot de landbouw gold ook voor Frederik Faber Beukema. Dit
was de man achter de strokartonfabriek Beukema en Co. te Hoogezand en de
kantoorboekenfabriek ‘Atlanta’. Hij was evenmin van boeren afkomst. Zijn
vader, Jacob Jan Beukema, was arts en had tezamen met de broer van zijn
vrouw, Elsje Hooites, de eerste strokartonfabriek in het veengebied opgezet.
Frederik Faber Beukema had te Leiden rechten gestudeerd.47 De man achter
de waterglasfabriek Gembo te Winschoten, Jan Koning, was apotheker.
Evenmin met de landbouw verbonden was Jan Menzo de Muinck Keizer. Hij
was afkomstig uit Kollumerland en was de zoon van een predikant. Ook de
man achter Hevea, Johann Heinrich Wilhelmi had geen binding met de
landbouwsector. Hij had zich vóór 1850 vanuit Emden als zadelmaker te
Martenshoek gevestigd. De machinefabrikanten waren veelal smeden, die hun
smederij lieten uitgroeien tot een groot bedrijf. Zij hadden veel minder bind-
ing met de landbouw dan degenen die achter de oprichting van aardappel-
meel- en strokartonfabrieken zaten. In die zin kwam vooral na de eeuwwisse-
ling, toen de tweede fase van de industrialisatie inzette, de industrie losser te
staan van de landbouw.

Binnen de groep rijken in Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten voltrok zich aldus langzaam een ‘ontboering’. De boeren hadden
in het begin van de 19e eeuw de hoogste inkomens. In Veendam moesten ze
die toppositie later delen met de scheepsbouwers en in 1849 ook met de
schippers.48 In Winschoten moesten de boeren hun positie op de hoogste
sport van de inkomensladder in 1849 delen met de ambtenaren.49 In Hooge-
zand behoorden naast de boeren in 1849 ook de scheepsbouwers tot de groep
met de hoogste inkomens. In Sappemeer was dat in 1829 en 1849 ook het
geval, maar hier zaten ook de gezinshoofden die werkzaam waren in de
maatschappelijke diensten, op de hoogste trede van de inkomensladder.

Zoals reeds is gemeld, gaven in de tweede helft van de 19e eeuw schippers
steeds vaker hun waladres op en gingen op hun schip wonen. Deze ontwik-
keling hing samen met een dramatische daling van de inkomenspositie van de
schippers. Rond 1910 waren de gemiddelde inkomens van de schippers in
Hoogezand-Sappemeer en Veendam gezakt tot die van de arbeiders. Vooral in
het voormalige centrum van de zeescheepvaart, Veendam, was die daling van
de schippersinkomens heel scherp. In deze plaats hadden de schippers rond
1850 nog tot de groep met de topinkomens behoord. Na het verloop van de
zeescheepvaart hadden veel families deze bedrijfstak de rug toegekeerd en
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zich op andere bezigheden toegelegd, waaronder de industrie. Of ze waren
weggetrokken uit het veengebied. De veranderingen in het productieproces
zorgden voor een armer wordende groep schippers, een groter wordende rijke
groep fabrikanten en een relatief kleiner wordende maar nog steeds gemiddeld
rijke groep boeren.

In de loop van de 19e eeuw drongen meer en meer gezinshoofden met
‘stedelijke’ beroepen door tot de groep rijken in Veendam. De fabrikanten
waren daarvan het duidelijkste voorbeeld. Dit betekende niet dat de landbou-
wers uit de topgroep verdwenen. Veendam had een uitgestrekt land-
bouwareaal binnen de gemeente. Dat zorgde er voor dat boeren bleven
voorkomen in de groep rijken. Toch is het tekenend dat in 1910 de twee
hoogst aangeslagenen in de steekproef fabrikanten waren. In Hoogezand zien
we een zelfde ontwikkeling. Hier voegden de fabrikanten zich naast de
scheepsbouwers en de landbouwers uit de buitendorpen en -gehuchten in de
top van de inkomenspiramide. In Sappemeer en Winschoten werd de groep
landbouwers wat minder prominent onder de rijken. Deze twee gemeenten
hadden dan ook een minder uitgestrekt landbouwgebied.

Vooral in Winschoten bleven de kooplieden tamelijk prominent onder de
rijksten van de gemeente. Toch hadden deze zelfstandige ondernemers als
groep gemiddeld niet zo’n hoog inkomen als de landbouwers of de fabrikan-
ten. Kooplieden had je namelijk in allerlei soorten en maten. De grote stan-
daarddeviaties voor deze groep spreken in dezen boekdelen.50 Je had
kooplieden die zich hadden toegelegd op de groothandel of de distribuerende
handel. Je had een groot aantal kramers en venters, die tot de lagere sporten
van de inkomensladder moeten worden gerekend. En verder waren er nog de
winkeliers, die tot de middengroepen kunnen worden gerekend.

5.5 De middengroepen op de inkomensladder

Zowel bij de mensen op de hoogste sport van de inkomensladder als die op
de onderste, vonden we dat hun activiteiten meer buiten de landbouw, in
de gespecialiseerde industrie kwamen te liggen. Daar waar het gaat om de
verzorgingsfunctie moeten we onze blik vooral richten op de beroepen met
de middeninkomens. Niet de grote fabrikanten en hun arbeiders, maar juist
de ambachtslieden en de winkeliers produceerden en/of verkochten
consumptiegoederen voor de plaatselijke en regionale markt. Deze
beroepen zijn tekenend voor de verzorgingsfunctie van een plaats. In de
leer der centrale plaatsen worden dit ook wel de centrale beroepen
genoemd. Je kunt er dan ook vanuit gaan dat juist deze beroepen er in
inkomen op vooruit gingen, naarmate de betreffende plaats een belan-
grijkere verzorgingsfunctie verwierf.

Tot de middengroepen worden hier de zelfstandigen in de ambachtsnijver-
heid en in de handel (kooplieden) gerekend. We hebben hier natuurlijk te
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maken met gemiddelde inkomens. We zagen al dat de kooplieden op de
gehele inkomensladder voorkwamen. Toch mag je er van uitgaan dat de
meeste kooplieden tot de middengroepen behoorden.

De kleer- en schoenmakers behoorden tot de wat minder goed betaalden
onder de middengroepen. In Veendam en Winschoten waren de gemiddelde
inkomens bij deze groep tot 1890 stabiel. In Hoogezand en Sappemeer waren
de fluctuaties wat heftiger. Vooral de ontwikkeling tussen 1890 en 1910 is
interessant. In Winschoten en Veendam steeg het gemiddeld inkomen, terwijl
dat in Hoogezand en Sappemeer daalde. Dit lijkt een bevestiging in te houden
van de ontwikkeling van de verzorgingsfunctie van Winschoten en Veendam.
Maar bij de bakkers en slagers gaat dit totaal niet op.

Rond de eeuwwisseling groeiden de gemiddelde inkomens van de bakkers
en slagers alleen in Hoogezand. In Sappemeer, Veendam en Winschoten
daalden die juist. Voor de bakkers en slagers in Hoogezand-Sappemeer was
1849 een minder goed jaar wat het inkomen betreft. Dat kwam waarschijnlijk
door te sterke onderlinge concurrentie, want Hoogezand-Sappemeer had toen
wel een erg groot aantal bakkers en slagers. Na 1850 daalde het aantal bakkers
en slagers onder de gezinshoofden in deze plaats van 68 in 1849 naar 64 in
1870, terwijl de bevolking in die periode sterk groeide.51 In Veendam en in
Winschoten zien we een dergelijk patroon niet.

Bij de timmerlieden en ververs waren er geen saillante verschillen in
inkomensontwikkeling tussen de gemeenten. In alle vier gingen de gemid-
delde inkomens in vergelijking met de rest van de bevolking tussen 1890 en
1910 omhoog. Dat lag anders bij de kuipers, smeden en wagenmakers. In
Hoogezand-Sappemeer zien we een dalende tendens van de inkomens tot
1870-1890, gevolgd door een herstel. In Winschoten waren de gemiddelde
inkomens tamelijk stabiel met een inzinking in 1910. In Veendam was dat ook
het geval en was er in 1890 een daling.

De categorie overige zelfstandige ambachtslieden omvat allerlei soorten
beroepen. Zoals in paragraaf 2.7.1 al is gemeld, was de diversiteit in deze
groep kenmerkend voor een verzorgingsfunctie. In Veendam groeide het
gemiddelde inkomen van deze beroepsgroep in de jaren tot 1890 en daalde
daarna licht. In Winschoten zien we eveneens een stijging en een daling. De
daling zette echter iets eerder in dan in Veendam, al na 1870. In Hoogezand-
Sappemeer steeg het gemiddeld inkomen van deze groep tot 1890. Daarna
bleef het gemiddeld inkomen van deze groep in Hoogezand verder stijgen.

Behalve bij de kleer- en schoenmakers is er geen duidelijk patroon. Dat
komt omdat twee structurele ontwikkelingen door elkaar heen liepen. In de
eerste plaats hebben we te maken met kernen die in meer of mindere mate een
verzorgingsfunctie wisten te ontwikkelen. Aan de andere kant kwam juist een
aantal van dit soort verzorgende ambachten onder druk te staan door indu-
striële productie elders. Productie en verkoop werden steeds meer gescheiden.
Naarmate de marktintegratie verder vorderde, werden door de (detail)handel
in het veengebied steeds meer elders geproduceerde goederen verkocht.
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De enige groep die na 1890 in Veendam en Winschoten een inkomensstij-
ging vertoonde en in Hoogezand-Sappemeer daling, vormden dan ook de
kooplieden. Rond 1850 scoorde deze groep in de hoofdelijke omslag in alle
vier gemeenten tussen de 50 en de 60. Opvallend is dat in Sappemeer de
inkomensscore voor de kooplieden juist in de periode tussen 1829 en 1870
slechter werd, toen de plaats een sterke verzorgingsfunctie te zien gaf. In
Sappemeer werd de handel voor een belangrijk deel gevormd door de
kleinschalige detailhandel. Deze was echter niet altijd lonend. Aangenomen
mag worden dat de nabijheid van de stad Groningen, met zijn vele grossierde-
rijen en winkels, toen al de mogelijkheden voor kooplieden in Hoogezand-
Sappemeer beperkte om een redelijk inkomen te verwerven. In de gemeente-
verslagen in de jaren 1850 wordt hierover dan ook geklaagd.52 Toen de stad
Groningen door de aanleg van de spoorlijn voor de bevolking in Hoogezand-
Sappemeer beter bereikbaar werd, verslechterde de toestand. In tegenstelling
tot Veendam en Winschoten zien we in Hoogezand-Sappemeer geen verbete-
ring in de gemiddelde inkomenspositie van de kooplieden. Het percentage
kooplieden dat geen hoofdelijke omslag hoefde te betalen, was in 1910 in
Veendam en Winschoten dan ook aanmerkelijk lager dan in Hoogezand-
Sappemeer. In Winschoten vond de inkomensstijging eerder plaats dan in
Veendam. Deze plaats wist dan ook veel eerder een verzorgingsfunctie op te
bouwen. De ontwikkeling van het verzorgingscentrum Veendam, die hand in
hand ging met de industrialisatie en dus met de opkomst van een fabrikan-
tenstand, zorgde na de eeuwwisseling voor betere verdiensten voor de
kooplieden.

5.6 Naar een stedelijke sociale structuur? Een poging om te komen
tot een ontwikkeling in de sociale structuur in Hoogezand,
Sappemeer, Veendam en Winschoten

We hebben in de tabellen 5.1 t/m 5.4 een overzicht gekregen van wat de ver-
schillende beroepsgroepen verdienden. Wanneer je deze groepen in de ver-
schillende steekjaren van hoog naar laag zou weergeven en je zou proberen
aan de hand van die gemiddelde inkomens een indeling in lagen te maken,
dan kun je daarin een ontwikkeling in de sociale structuur herkennen.
Natuurlijk, sociale structuur is niet hetzelfde als een indeling van beroepen
aan de hand van inkomens.53 Toch wordt in veel publicaties sociale structuur
geoperationaliseerd aan de hand van beroepen en inkomens.

Verschillende lokale studies over sociale stratificatie hebben betrekking op
een stedelijke samenleving (Rotterdam, Antwerpen, Groningen) of op een
dorps- of plattelandssamenleving (Hendrik Ido Ambacht, Wormer).54 In
dergelijke studies worden meestal het beroep en het inkomen gehanteerd om
te komen tot een indeling in sociale lagen. Ik heb dat voor de vier gemeenten
gedaan voor de steekjaren 1850 en 1910. De beroepsgroepen zijn van hoog
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naar laag gerangschikt naar hun gemiddelde positie in de hoofdelijke omslag.
In bijna alle gevallen was er een gat tussen de gemiddelde inkomens van de
elite en die van de middenstand. De overgang in de gemiddelde inkomens van
middenstand naar de onderlaag was veel vloeiender. Daarom is bij de schei-
ding daarvan het loonafhankelijkheidscriterium genomen. De (kleine) zelf-
standigen in de nijverheid, de handel en de scheepvaart werden hiermee in
principe de vertegenwoordigers van de middenstand. Vanwege het lage
gemiddeld inkomen van de schippers in Hoogezand, Veendam en Winschoten
in 1910 is deze beroepsgroep, ondanks het feit dat het hier om kleine zelfstan-
digen ging, tot de sociale onderlaag gerekend.

Natuurlijk is een verfijning mogelijk. Immers de kooplieden, de beroepen
in de economische en in mindere mate de maatschappelijke diensten vorm-
den tamelijk gemengde beroepsgroepen. Bij de kooplieden zagen we al dat er
rijke kooplieden, middenmoters en arme kramers en venters waren. Kooij
heeft voor zijn indeling in zes sociale lagen dan ook verschillende soorten
kooplieden onderscheiden in de verschillende sociale lagen.55 Iets dergelijks
kan ook gedaan worden met de beroepen in de economische diensten en de
maatschappelijke diensten. De directeur van het postkantoor en de hotelhou-
der behoorden tot een hogere sociale laag dan de postbode, de sluiswachter en
de brugwachter. Ook behoorde de directeur van de HBS tot een andere laag
dan het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school.

Het is echter niet de bedoeling om uitgebreid op de indeling in sociale
lagen in te gaan. Dat is voor de probleemstelling van dit proefschrift ook niet
nodig. Een voorzichtige vergelijking met de sociale structuur van de stad
Groningen levert wel inzichten op die voor de probleemstelling van dit proef-
schrift interessant zijn.

Hoe ‘stedelijk’ werd de sociale structuur tussen 1850 en 1910 in de vier
gemeenten? Kooij gebruikt ook de aanslag in hoofdelijke omslag van gezins-
hoofden, het beroep van die mensen en de afhankelijkheidsstatus als criteria
voor een indeling in lagen. Voor de periode 1870-1900 krijgt men het beeld
van een statische samenleving. Alleen na 1900 lijkt er wat meer dynamiek te
komen in de sociale gelaagdheid in de stad. Voor de vier gemeenten hier wordt
over een wat langere tijd een beeld gegeven en lijkt de dynamiek ook wat gro-
ter te zijn. Hiervan zijn de opkomst van de schippersstand in de bovenlaag te
Veendam, het verdwijnen van deze groep uit de elite en de opkomst van de
fabrikantenstand de meest treffende voorbeelden.

In de elite van Groningen kwamen ambtenaren, vrije beroepen, fabrikan-
ten en kooplieden voor. Ook in de gemeenten in het veengebied kwamen
fabrikanten en kooplieden voor in de hoogste regionen van de inkomenspi-
ramide. In Veendam, Hoogezand en Sappemeer kwamen maar weinig over-
heidsinstellingen voor. Ambtenaren waren hier dan ook een veel minder
prominente groep in de elite. In Winschoten was dat wel het geval door de
aanwezigheid van een aantal overheidsinstellingen.

Het voornaamste verschil met de stad Groningen tussen 1870 en 1910 zit
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bij de landbouwers. Landbouwers maakten in Groningen geen wezenlijk deel
uit van de samenleving. In het veengebied was dat wel het geval. De boeren
speelden zelfs een belangrijke rol in de opkomst van de landbouwindustrieën.
Hierdoor krijgen we het beeld van een samenleving die tussen een plattelands-
en een stedelijke samenleving in hing. Ook aan de onderkant van de inkomens-
piramide bleef dat zo. De arbeiders die veruit de grootste groep vormden, kre-
gen door de opkomst van de industrie steeds meer werkzaamheden met een
stedelijke karakter. De cyclus van werkzaamheden werd voor een deel door de
industrie opgevuld. De werkzaamheden op de boerderij waren sterk geredu-
ceerd, maar landarbeid verdween niet. Landarbeid en industriearbeid vulden
elkaar aan. Met de opkomst van de nieuwe industrieën na 1900 veranderde
dat. Deze nieuwe industrieën waren veel meer continubedrijven en verschaften
een volwaardig alternatief voor landarbeid.

Sociale laag HOOGEZAND  SAPPEMEER    

1850 1910 1850 1910  

Elite scheepsbouwers,  fabrikanten,  scheepsbouwers, landbouwers

(fabriknt) scheepsbwrs (fabriknt)

landbouwers landbouwers landbouwers fabrikanten

schippers  ambtenaren, ambtenaren,

predikanten predikanten

(onderwijzers) (onderwijzers)

Middenstand kuipers, smeden, bakkers en slagers kuipers, smeden, kuipers, smeden, 

wagenmk wagenmk wagenmk

predikanten,  onderwijzers,  kooplieden bakkers en slagers

onderwijzers, ambtenaren

ambtenaren

bakkers en slagers café-, hotelhouders,  overige ambachtslieden overige ambachtslieden

vrachtrijders, postbodes

café-, logementhouders kuipers, smeden, schippers kooplieden

wagenmk 

overige ambachtslieden overige ambachtslieden bakkers en slagers hotelhouders, vrachtrijders, 

postbodes

kooplieden timmerlieden, ververs café-, logementhouders tuinders

timmerlieden, ververs kleer-, schoenmakers timmerlieden, ververs timmerlieden, ververs

kleer-, schoenmakers  kleer- en schoenmakers kleer- en schoenmakers      schippers

Onderlaag zeelieden knechten in de nijverheid knechten in de nijverheid knechten in de nijverheid

knechten in de nijverheid schippers arbeiders arbeiders

arbeiders arbeiders zeelieden, schippersknecht 
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Sociale laag VEENDAM  WINSCHOTEN 

1850 1910 1850 1910  

Elite schippers fabrikanten rijksambtenaren fabrikanten

scheepsbouwers,  landbouwers landbouwers rijksambtenaren 

(fabriknt)

ambtenaren,  ambtenaren, leraren  advocaten, artsen,

(onderwijzers) (onderwijzers) leraren (onderwijzers)

landbouwers   landbouwers

Middenstand bakkers en slagers hotelhouders, postbodes, café-, logementhouders, kooplieden

vrachtijders voermannen

overige ambachtslieden kooplieden advocaten,  bakkers en slagers

kantoorpersoneel

kuipers, smeden,  bakkers en slagers overige ambachtslieden overige ambachtslieden

wagenmk

kooplieden overige ambachtslieden kuipers, smeden, vrachtrijders, postbodes, 

wagenmk spoor-, trampersoneel,

café- hotelhouders

timmerlieden, ververs kuipers, smeden, kooplieden kuipers, smeden, wagenmk

wagenmk

café-, logementhouders timmerlieden, ververs bakkers en slagers tuinders   

kleer- en schoenmakers kleer- en schoenmakers schippers kleer- en schoenmakers     

timmerlieden, ververs timmerlieden, ververs     

kleer- en schoenmakers schippers

Onderlaag knechten in de nijverheid knechten in de nijverheid knechten in de nijverheid knechten in de handel   

zeelieden, schipperskn. arbeiders arbeiders knechten in de nijverheid   

arbeiders schippers  arbeiders 

Dat de samenleving zo’n hybride karakter hield, kwam doordat niet een paar
veengemeenten verstedelijkten, maar enkele kernen een verstedelijkingsproces
doormaakten. Zien we nu ook een ruimtelijke scheiding van de verschillende
beroeps- en inkomensgroepen in het veengebied gedurende dit urbanisatie-
proces?

5.7 Wie woont waar? Ruimtelijke scheiding van beroeps- en
inkomensgroepen in Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten?

In de hoofdstukken twee, drie en vier is de ruimtelijke uitleg van de drie ker-
nen al aan de orde geweest. Nu gaan we kijken of, en in hoeverre, er sprake
was van een ruimtelijke scheiding van de verschillende beroeps- en inkomens-
groepen. Uit het oogpunt van verstedelijking is het interessant na te gaan in
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hoeverre de landbouwers, die zoals uit het voorgaande bleek, toch tamelijk
prominent aanwezig bleven op de bovenste sport van de inkomensladder in
de vier veengemeenten, alleen in de buitendorpen voorkwamen of ook in de
hoofdkernen van deze gemeenten. Verder wordt hier per gemeente nagegaan
of er ook sprake was van een ‘verdringing’ van de beroepen met lagere
inkomens naar de ‘mindere’ delen van de kern. Hierbij speelt de gedachte van
komvorming een rol, een proces dat zich vooral in Veendam en Winschoten
voordeed. Ruimtegebrek heeft tot gevolg dat sterke groepen de zwakkere
groepen verdrijven naar de minder prominente delen van het stedelijk weef-
sel. In bijna alle steden waren de hoofdstraten de plekken waar de beter
gesitueerden gingen wonen. Zij ‘verdreven’ de zwakkere groepen naar de
achterafstraten in de nederzetting. Zo zien we dat aan het hoofdplein in de
stad Groningen, de Grote Markt, uitsluitend rijken woonden. Dit stond in
schril contrast met een achterafstraatje als de Violetsteeg waar veel armen
woonden. In een dorp als Borgercompagnie woonden de rijke boeren en de
landarbeiders in hetzelfde lint naast elkaar: kenmerkend voor een agrarische
nederzetting. In die zin kan de sterker wordende scheiding van inkomens-
groepen als kenmerk van stedelijkheid worden gezien.

Veendam
De goudkust van Veendam lag in 1815 aan het Boven en Bocht Oosterdiep en
in de Kerklaan. Bijna de helft van de aangeslagenen in de hoogste vier cate-
gorieën woonde in dit deel van de plaats. Het betrof hier zonder uitzondering
mensen buiten de landbouw: renteniers, kooplieden, een dokter, schippers en
ambtenaren. Ook aan het Beneden Oosterdiep woonden rijken met stedelijke
beroepen, maar hoe meer je naar het noorden ging des te meer rijke landbou-
wers kwam je tegen. Het Oosterdiep maakte deel uit van de hoofdstructuur
van Veendam.56 Weliswaar woonden de rijken langs het Oosterdiep en in de
Kerklaan, dit betekende niet dat de armere bevolking van het hoofddiep was
verdreven. Arbeiders, zeelui en arme kooplieden woonden tussen de beter
gesitueerden in.

Toch was er in 1815 al enigszins sprake van een ‘verdrijving’ van de
armeren van het hoofddiep. Toen was het Boven Oosterdiep bij het
Middenverlaat al zo dicht bebouwd, dat er ruimte voor bebouwing langs de
zijwijken werd gezocht. Hier was in 1815 de Molenwijk, een zijwijk van het
Boven Oosterdiep veldzijde reeds bebouwd.57 Langs deze wijk woonden voor-
namelijk de armeren. Van de negentien gezinshoofden die aan de Molenwijk
woonden, waren alleen twee arbeiders aangeslagen in de laagste klasse van de
hoofdelijke omslag. De overigen kregen geen aanslag. Er woonden niet alleen
arbeiders maar ook wat arme kooplui en ambachtslieden. Later in de 19e eeuw
zien we iets dergelijks meer noordelijk langs het Boven, Bocht en Beneden
Oosterdiep.58 Toen de hoofdstructuur steeds dichter bebouwd werd, kwamen
de armere bevolkingsgroepen steeds meer te wonen in buurtjes achter de
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hoofdstructuur. Zo vormden een aantal zijwijken en -paden van het
Oosterdiep een afgeleide structuur. Dat gold ook voor de Nieuwelaan en de
Kleinelaan. Daar woonden overigens niet specifiek de minder bedeelden, zoals
in de buurtjes aan de veldzijde van het Oosterdiep.

Een goed beeld van de ruimtelijke spreiding van de beroepen en inkomens
in Veendam krijgen we opnieuw in 1910, vlak voor de grootscheepse plan-
matige ingrepen onder aanvoering van burgemeester Van Beresteijn. In dat jaar
woonden in de grote huizen aan het Boven en Bocht Oosterdiep wegzijde de
rijken. Zo’n 27% van de gezinshoofden bestond uit rijke kooplieden.
Fabrikanten kwamen eveneens veelvuldig voor: 14%. Ook woonden er nogal
wat renteniers langs dit deel van het Oosterdiep: 16%. Daarnaast hadden le-
raren, een notaris, een advocaat, een apotheker, de directeur van de HBS, de
directeur van de levensverzekeringsmaatschappij, een kassier, een architect en
enkele ambachtslieden hier hun woning. Dit gedeelte van Veendam was vrij-
wel geheel ontboerd. Bijna zonder uitzondering werden de bewoners van dit
deel van het Oosterdiep hoog aangeslagen in de hoofdelijke omslag. Ook aan
de wegzijde van het Beneden Oosterdiep was dat het geval, zeker tot aan de
Nieuwelaan: de Postweg. Ook hier werd het beroepsplaatje gedomineerd door
kooplieden en fabrikanten.59 Voorbij de Nieuwelaan woonden ook nog steeds
rijken, maar naarmate je verder naar het noorden ging, werd het inkomens- en
beroepsplaatje gemengder. Hier was met een vijfde het aandeel van de
fabrikanten en kooplieden veel minder dominant. Ambachtslieden, zoals de
kleermakers, de schoenmakers, de timmermannen, de bakkers etc., waren met
29% van de gezinshoofden wat sterker vertegenwoordigd. Ook kwamen er
arbeiders en knechten voor aan het noordelijk deel van het Beneden
Oosterdiep wegzijde. Verder woonde in dit deel van het lint ook een enkele
tuinder.

In aansluiting op het sjieke deel van Veendam aan het Boven, Bocht en
Beneden Oosterdiep wegzijde vormde de Kerklaan (Kerkstraat) het brandpunt
van de verzorgingskern. In deze straat was een afwisseling van deftige woon-
huizen en winkeliers. Ruim een vijfde van de gezinshoofden was winkelier.
Een zelfde percentage was werkzaam in een verzorgend ambacht. Verder
woonden er renteniers, onderwijzers, een enkele fabrikant, een arts en een
apotheker. Het overgrote deel van de bewoners was dan ook hoog aangeslagen
in de hoofdelijke omslag.60

Aan de veldzijde van het Boven en Bocht Oosterdiep was de situatie wat
gemengder. Ook hier hadden fabrikanten hun riante optrekjes gebouwd, maar
de bebouwing werd meer afgewisseld met een arbeiderswoning of een enkele
boerderij. Bijna 30% van de gezinshoofden was koopman, fabrikant, ambte-
naar of rentenierde. Bijna een kwart was als ambachtsman werkzaam in ver-
zorgende beroepen zoals slager, kleermaker, schoenmaker, timmerman en
verver. Daarnaast werkte ruim een kwart van de gezinshoofden als knecht of
arbeider op de fabrieken, in een werkplaats of op het veld. Zij woonden vooral
langs het noordelijk deel van het Boven Oosterdiep veldzijde. Het Bocht
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Oosterdiep veldzijde lag het dichtst bij het brandpunt van de kern. Hier
woonden dan ook bijna uitsluitend mensen die stedelijke beroepen hadden.

Meer naar het noorden toe, aan het Beneden Oosterdiep veldzijde was er
sprake van een afwisseling van arm en rijk. Het Beneden Oosterdiep veldzijde
was halverwege de 19e eeuw de schippersbuurt geweest. In 1850 woonde
meer dan de helft van de schippers (kapiteins) aan dit deel van het Oosterdiep.
Dat was in 1910 niet meer het geval. Rond 1910 kwamen hier naast fabrikan-
ten en renteniers vooral ambachtslieden, fabrieks- en ambachtsknechten en
andere arbeiders voor.61 Verder naar het noorden, langs het Beneden
Oosterdiep, kwamen aan de veldzijde steeds meer boerderijen voor. Bijna 13%
van de gezinshoofden langs dit deel van het Oosterdiep was boer. Nog verder
naar het noorden, aan het Egypteneinde, kwamen nog wel wat ambachts-
lieden voor, maar het karakter van deze streek was duidelijk agrarisch. Ruim
een derde van de gezinshoofden was hier tuinder of landbouwer. Een vijfde
van de gezinshoofden was arbeider. Arbeiderswoningen en boerderijen domi-
neerden hier het beeld langs het diep.

Boerderijen kwamen in 1910 ook voor langs de veldzijde van het Boven en
het Beneden Westerdiep. Aan de wegzijde was het beeld wat gevarieerder.
Hoewel er ook hier wel een boerderij voorkwam, overheersten toch meer de
stedelijke beroepen. Zowel aan het Boven als aan het Beneden Westerdiep
woonden rijkeren. Maar de concentratie was hier toch niet zo sterk als aan het
Oosterdiep. Aan het Boven Westerdiep was trouwens een sterke concentratie
arbeiders te zien. Ruim 43% van de gezinshoofden aan het Boven Westerdiep
wegzijde was arbeider of werkte als vaste knecht in een fabriek of een werk-
plaats. Aan de veldzijde van het Boven Westerdiep was dat percentage nog iets
groter en bedroeg 46%. Langs het Beneden Westerdiep wegzijde was niet zo’n
concentratie van arbeiders en knechten te zien, hier overheersten de
ambachts- en kooplieden. Deze twee groepen tezamen vormden 46% van de
gezinshoofden. Aan de veldzijde van het Beneden Westerdiep domineerde de
landbouw met boeren en arbeiders. Het Beneden Westerdiep was trouwens de
plek geweest waar de stad Groningers in de 17e en 18e eeuw hun veenborgen
hadden gebouw: Somerlust, Vredenrust en Buitenwoel.

Verder naar het noorden werd het Westerdiep Beneden Verlaat genoemd,
naar de sluis die zich daar bevond. Opvallend is hoe weinig gezinshoofden in
de buurt van het Beneden Verlaat werden aangeslagen in de hoofdelijke
omslag: slechts iets meer dan een kwart.62 Hiervan werd maar liefst twee vijfde
in de laagste klasse aangeslagen. Ter vergelijking: van de gezinshoofden aan
het Boven en Bocht Oosterdiep werd bijna driekwart in de hoofdelijke omslag
aangeslagen en van hen slechts 13% in de laagste categorie. Aan het Beneden
Oosterdiep betaalde ruim twee derde van de gezinshoofden hoofdelijke
omslag, van wie ruim 15% het minimum. In de Kerkstraat werd maar liefst
88% van de gezinshoofden aangeslagen in de hoofdelijke omslag en slechts
7% daarvan in de laagste klasse.63 In de buurt rond het Beneden Verlaat werd
een enkele landbouwer nog wel eens hoog aangeslagen, maar de meeste
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bewoners werden of laag of in het geheel niet aangeslagen. Er woonden hier
erg veel arbeiders. De helft van de gezinshoofden in deze buurt werkte in
loondienst. Verder woonden hier enkele scheepsjagers. Bij de sluis in het
Westerdiep was veel bedrijvigheid. Vanaf 1861 stond hier Veendams eerste
aardappelmeelfabriek. Daarom kwamen hier naast arbeiders ook bakkers,
slagers, schoenmakers, timmerlieden en winkeliers voor. Kennelijk was dit
niet de plek waar de koopkrachtigen van Veendam zich gingen vestigen. Nee,
die gingen op een kluitje wonen aan het Oosterdiep en in de Kerklaan.

De Nieuwelaan en de Kleinelaan hadden een gemengd karakter. De
Kleinelaan kreeg later de naam Schoolstraat, naar de lagere school aldaar.64 Hier
woonden dan ook enkele onderwijzers, maar ook schoenmakers en arbeiders.
Aan de Nieuwelaan was bijna een derde van de gezinshoofden werkzaam als
arbeider of vaste knecht. Verder kwamen er verschillende verzorgende beroepen
voor zoals winkeliers, kleermakers, schoenmakers, meubelmaker etc., tezamen
bijna 29%. Ook hadden een rijksambtenaar, enkele onderwijzers, een boekhou-
der en een journalist hier hun domicilie. De inkomens in deze verbindingsstraten
varieerden dan ook sterk. Dat gemengde karakter qua beroep en inkomen gold
ook voor de Molenstreek, langs het diep richting Ommelanderwijk. Van de
gezinshoofden was 37% werkzaam als vaste knecht of arbeider, maar bijna de
helft was er werkzaam in de verzorgende beroepen: kooplui en ambachtslieden.

In de buurten achter de lintbebouwing van het Oosterdiep veldzijde,
Achterstad, Sarastraat, Oude Bosch, Willemstraat en Molenwijk, was het
beroeps- en inkomensplaatje geheel anders dan direct langs het hoofddiep.
Evenals in de buurt rond het Beneden Verlaat was hier slechts een kwart van
de gezinshoofden aangeslagen in de hoofdelijke omslag, van wie meer dan de
helft in de laagste klasse.65 De overgrote meerderheid van de gezinshoofden in
deze buurtjes was arbeider of vaste knecht. Deze groep vormde drievijfde van
de gezinshoofden. Daarnaast kwamen er nog timmerlieden en venters voor.
Het contrast met het hoofddiep was groot.

De riante behuizingen van de fabrikanten, handelaren en neringdoenden
gingen rond de eeuwwisseling steeds meer het beeld beheersen langs het
Oosterdiep en in de Kerklaan. De schaal van de bebouwing werd eveneens
vergroot, zodat het beeld steeds stedelijker werd.66 Maar hoe zat het nu met
kwaliteit arbeidershuizen? Hierop geeft de arbeidsenquête van 1890 enig
zicht.67 Van de huisvestingssituatie van de arbeidende bevolking wordt via
interviews een beeld geschetst. Het betreft dus de visie van tijdgenoten. Om
de kwaliteit te bepalen, werd naast de bouwkundige toestand ook gekeken
naar het aantal vertrekken, de grootte daarvan, de hygiënische toestand, de
plaatsing van mestvaalten ten opzichte van de woningen, de situering van de
waterputten en de kwaliteit van het drinkwater.

Men krijgt uit de interviews de indruk dat de arbeidershuizen in Veendam
over het algemeen niet zo slecht waren. Onder de geïnterviewden was de
toenmalige burgemeester van Veendam: Willem Voormolen. Volgens hem
waren de arbeiderswoningen vrij goed. Er waren wel enkele...
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‘...die langzamerhand in de termen vallen voor onbewoonbaarverklaring, maar deze
woningen worden minder bewoond door arbeiders, dan wel door scheepjagers, die in
zedelijk gehalte verre bij de fabrieksarbeiders achterstaan, welke laatste, wanneer zij een
behoorlijk traktementje hebben, in den regel voor eene behoorlijke woning zorgen.’68

Uit het interview met R.T. Buning, arts te Wildervank, bleek dat in Wildervank
in 1889 een onderzoek had plaatsgevonden naar de kwaliteit van
arbeiderswoningen. Als gevolg van dit onderzoek waren 30 tot 40 woningen
onbewoonbaar verklaard. Ook van de bewoners van de slechte woningen in
Wildervank had deze arts niet een al te hoge pet op. ‘...De menschen, die in die
krotten wonen, zijn in den regel geen goede fabrieksarbeiders, maar luidjes, die zoo
te hooi en te gras een dagloontje zoeken te verdienen.’69 In tegenstelling tot
Wildervank had toen in Veendam geen onderzoek naar de kwaliteit van
arbeiderswoningen plaats gevonden. Volgens burgemeester Voormolen was
dat ook niet nodig: ‘...die woningen daar [in Wildervank] verkeeren in veel
slechtere toestand dan hier.’70

Het betekende trouwens niet dat het met de huisvesting van de arbeiders
die op fabrieken werkten allemaal rozengeur en maneschijn was. Dat bleek
wel uit het interview met Kornelis Bijlholt, timmerman en machinist aan de
aardappelmeelfabriek van H. Wolda te Veendam. Zijn huisvesting was tamelijk
slecht. De woonkamer was slechts twee meter lang en drie meter breed. Hij
woonde hier met zijn vrouw en zes kinderen. Twee kinderen sliepen bij de
ouders in de bedstede en de overige vier in een tweepersoons ledikant. Ook
de fabrikant Jan Wilkens Kzn. had wel oog voor de minder goede woningen
in Veendam. Aan de andere kant blijkt uit interviews met twee andere arbei-
ders dat hun huisvesting wel weer redelijk goed was. In tegenstelling tot de
huisvesting van de arbeiders in Muntendam, Wildervank of in de gemeenten
waar nog volop verveend werd, bleek inderdaad dat de huisvesting weliswaar
niet riant was, maar naar verhouding toch tamelijk goed. Dat gold vooral voor
woningen die eigendom waren van de arbeiders, wat toch vaak voorkwam.

Enkele fabrieksfirma’s hadden woningen voor hun arbeiders in bezit. Zo
had in 1890 de firma DWM en Co. vijf huizen met elk twee woningen. Frans
Wilkens zei in het interview: ‘...die hebben wij in den laatsten tijd juist aangekocht
om gezonde, flinke woningen te hebben in de nabijheid van de fabriek. Die wonin-
gen worden tegen een zeer matigen prijs verhuurd, en zijn ook van een tuintje
voorzien.’71 Ook de firma A. van Linge Ezn. bezat enkele woningen waar een
aantal vaste arbeiders gratis kon wonen.

Met de woningwet van 1901 werd het mogelijk om gesubsidieerd wonin-
gen te bouwen die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldeden. In Veendam werd
dit tamelijk snel opgepikt. Al in 1908 werden de eerste woningen door de
bouwvereniging ‘Veendam’ gezet. Het betrof hier achttien huizen die werden
gebouwd aan de Molenstreek en aan de Nieuwelaan. Vanaf 1910 kreeg het uit-
breidingsplan ‘Tusschendiepen’ gestalte, met een sterke hiërarchie in het
stratenpatroon. In dit uitbreidingsplan was aan de straten van de derde orde
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ruimte voor arbeiderswoningen. Zo werden in 1915 de eerste 47 woningen
aan de Nieuwstraat gebouwd. Ook later vonden er invullingen plaats met
woningwetwoningen. In de jaren 1920 kende Veendam drie woningbouw-
verenigingen: ‘Veendam’, ‘Patrimonium’ en ‘St.Jozef’. Opvallend is dat door
‘Veendam’ niet alleen woningen in de hoofdkern werden gebouwd, maar ook
zestien huizen aan het Kerkpad in Ommelanderwijk (1921). De gemeente
bouwde in 1921 nog twaalf woningen in Numero Een, een nederzetting langs
de eerste zijwijk van het Ommelanderdiep naar het zuiden.72 Dat dit gebeurde,
hield verband met het feit dat de industriële ontwikkeling zich voor een deel
buiten de hoofdkern had voorgedaan.

In de ruimtelijke ontwikkeling van Veendam voltrok zich aan het eind van
de 19e eeuw dus een segregatie van beroeps- en inkomensgroepen. De boeren
verdwenen uit het zwaartepunt van de hoofdkern. Hier en daar kwam aan het
Boven Oosterdiep veldzijde nog wel een boerderij voor, maar meer boerderij-
en stonden aan het noordelijk deel van het Beneden Oosterdiep en aan het
Boven en Beneden Westerdiep veldzijde. Voor een belangrijk deel was het
zwaartepunt van de kern (Kerklaan, Boven Bocht Oosterdiep, Beneden
Oosterdiep zuidelijk deel, Molenstreek) ontboerd. Het percentage boeren in
de beroepsstructuur van 1910 en daarna kwam voor het overgrote deel voor
rekening van de buitendorpen en gehuchten: Ommelanderwijk,
Zuidwending, Numero Een, Numero Dertien, Kibbelgaarn, Korte Akkers en
Borgercompagnie. In het dichtstbebouwde gebied van Veendam deed zich de
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Sociale woningbouw in het uitbreidingsplan ‘Tusschendiepen’ te Veendam (A.G.
Swartstraat). Foto: auteur



sterkste scheiding van de inkomensgroepen voor. De armeren werden ‘ver-
dreven’ van het hoofddiep. Zo ontstond er dus een hiërarchie van straten en
diepen in Veendam. Ook in het uitbreidingsplan van na 1910 zat een sterke
hiërarchie in het stratenpatroon, met dit verschil dat deze hiërarchie gepland
was. Villa’s voor de welgestelden aan de hoofdassen, woningen voor de mid-
deninkomens langs de secundaire straten en arbeiderswoningen aan de minst
belangrijke straten waren kenmerkend voor dit plan, dat het stedelijk aanzien
van Veendam versterkte.

Winschoten
Een zelfde ontwikkeling als voor Veendam is geschetst, vinden we ook in
Winschoten. In 1815 treffen we de rijksten aan in de Langestraat, de
Torenstraat, de Blijhamsterstraat en aan de Binnenvenne. Van de in de hoogste
vier klassen aangeslagenen in de hoofdelijke omslag woonde driekwart aan
deze straten. Het waren kooplieden, renteniers, ambtenaren, advocaten en een
enkele boer. In de buitengehuchten Bovenburen, Oostereinde en Zuiderveen
bestond de groep hoogst aangeslagenen uit zeven rijke boeren. Al in 1815
bestond een ruimtelijke scheiding van inkomensgroepen. De rijken woonden
vooral langs de hoofdstraten, Langestraat, Binnenvenne, Kerkhof (Marktplein),
Torenstraat, Blijhamsterstraat en Vissersdijk, die de hoofdstructuur van
Winschoten vormden. Dit betekende niet dat aan de hoofdstraten toen al alleen
maar rijken woonden. In 1815 werd toch nog een kwart van de gezinshoofden
aan de Langestraat niet aangeslagen in de hoofdelijke omslag, want daar woon-
den toen ook armere kooplui en arbeiders.

Een concentratie van armeren was er vooral in de straten die een afgeleide
structuur vormden. Ten zuiden van het Kerkhof en ten oosten van de
Blijhamsterstraat bevond zich een buurtje dat tot de Middeleeuwse kern van
Winschoten behoorde: de Wevershorn. Dit was niet de plek waar de beter
gesitueerden gingen wonen. Deze buurt was qua beroepen nogal gemengd. In
1815 kwamen hier enkele wevers voor, maar ook arbeiders, dagloners, kramers
en ambachtslieden. De inkomens waren over het algemeen aanmerkelijk lager
dan die aan de Langestraat. In de Wevershorn betaalde iets minder dan de helft
van de gezinshoofden hoofdelijke omslag en dan vooral het laagste tarief.

De Molenhorn en het St.Vitusholt hadden een slechte aansluiting op de
hoofdstructuur van de hoofdkern, maar wel een goede verbinding met de
agrarische omgeving. Deze buurten waren nog veel meer dan de Wevershorn
de plekken waar arbeiders gingen wonen. In 1815 waren de meeste gezins-
hoofden daar arbeider of dagloner. Slechts dertig procent van de gezinshoof-
den had een aanslag in de hoofdelijke omslag, van wie de meesten in de laag-
ste klassen. Het waren juist deze buurten waarin de sterke groei van het aan-
tal arbeiders in de 19e eeuw werd opgevangen. Dat gold ook voor de lintbe-
bouwing naar het noorden: Zandpad, Ludensweg, Grintweg, Trekweg.
Daarnaast kwam bij de steenfabriek de Potkamp als arbeidersbuurtje tot
ontwikkeling. Hier werden in 1895 de eerste door de gemeente gebouwde
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arbeiderswoningen gerealiseerd.73 De belangrijke straten in het centrum wer-
den steeds meer de straten waar de welvarende groepen woonden. Hier veran-
derde het stadsbeeld dan ook het sterkst door de bouw van grotere huizen.74

Rond 1910 was de kern Winschoten vrijwel geheel ontboerd. Alleen in de
Molenhorn en aan de uitvalsstraten van het centrum naar het noorden woon-
den nog enkele boeren. Voor 1910 kunnen we een goed beeld van de sprei-
ding van de beroeps- en inkomensgroepen krijgen. Langs de hoofdstraten in
het centrum woonden veel rijken, ruim driekwart van de gezinshoofden werd
hier aangeslagen in de hoofdelijke omslag.75 De winkeliers vormden met 31%
hier de grootste groep. Ook de vrije beroepen, de onderwijzers en de overheids-
dienaren gaven met bijna 19% een concentratie langs de hoofdstraten in de oude
kern te zien. Fabrikanten en ambachtslieden in de verzorgende sfeer woonden
ook in deze straten: 23%. In de stationsbuurt betaalde maar liefst ruim 85%
van de gezinshoofden hoofdelijke omslag.76 Kooplieden, beoefenaars van de
vrije beroepen, onderwijzers en andere overheidsdienaren vormden hier bijna
de helft van de gezinshoofden. In deze buurt bestond ruim een derde van de
gezinshoofden uit renteniers. Het inkomens- en beroepsplaatje in de stations-
buurt stond in schril contrast met de Molenhorn.77 In deze buurt betaalde
slechts 12% van de gezinshoofden hoofdelijke omslag.78 In de Molenhorn en
de Potkamp domineerden de land- en fabrieksarbeiders (45%). Verder woon-
den er kleine kooplui en ambachtslieden: 28% van de gezinshoofden. In het
St.Vitusholt was het aandeel aangeslagenen iets hoger en bedroeg daar bijna
een vijfde, ongeveer 17% bestond uit boeren en tuinders.79 De grootste groep
(59%) werd gevormd door arbeiders in de landbouw, de handel en de nijver-
heid. Ook in de straten naar het noorden lag het aandeel aangeslagenen met
bijna een vijfde beduidend onder het gemeentelijk gemiddelde.80 Vooral de
bewoners van het Zandpad en de Hoethslaan waren arm. Hier betaalde nauwe-
lijks iemand hoofdelijke omslag. In deze straten vormden de arbeiders en
knechten in de nijverheid meer dan tweederde van de gezinshoofden. Aan de
Grintweg en de Ludensweg was het beroepsplaatje iets gemengder.

De huisvesting van de minder bedeelden liet in Winschoten wel wat te
wensen over in de tweede helft van de 19e eeuw. In het al genoemde verslag
van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen wordt en passant ook de
huisvesting van arbeiders aangesneden. Zo is hierin te lezen dat de arbeiders-
woningen in het veld tamelijk goed waren, maar dat de arbeiderswoningen in
de kom in een veel minder goede staat verkeerden. Rond 1870 was er een con-
centratie van dit soort slechte woningen in de Molenhorn. Er werden toen nog
geen pogingen gedaan de huisvesting van arbeiders te verbeteren.81 In de
arbeidsenquête van 1890 doet de arts Th. Haakma Tresling uitgebreid verslag
van de toestand van de arbeiderswoningen in Winschoten.

Zij [de arbeiderswoningen J.F.V.] zijn in onze gemeente in drie categorieën gescheiden;
ééne, waarvan de arbeiders eigenaar zijn - meestal bezwaard -; de tweede, die vrij goed
ingericht zijn en waarvoor een goede huurprijs betaald wordt; en eindelijk het grootste
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gedeelte, dat zijn de woningen, die vaak geen gang hebben en vaak geen open grond; zij
belenden aan elkaar en hebben een half-steens muur en eene slechte riooleering. Deze
woningen worden bewoond door arbeiders die meest allen aan den drank verslaafd zijn.82

Er bestond een minimumnorm van vijf kubieke meter voor een woning.
Volgens de arts voldeden de meeste woningen daar wel aan, maar hij
voegde daar aan toe, dat deze norm onvoldoende was. De eerste categorie
arbeiderswoningen die hij onderscheidde, die van de arbeiders-eigenaars,
hadden houten vloeren, maar in de meeste woningen had men eenvoudig-
weg stenen op de aarde gelegd. Het drinkwater was over het algemeen
slecht. De woningen uit categorie drie, die in de dichtbebouwde kom ston-
den, hadden geen tuintje, in tegenstelling tot de woningen in beide andere
categorieën. Dat het niet zo best was gesteld met de woningen, blijkt wel
uit het feit dat er veel woningen in Winschoten stonden, die zo slecht en
ongezond waren, dat zij voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking
behoorden te komen. Ooit waren eens vier woningen door de gemeente
onbewoonbaar verklaard, maar pogingen daartoe in de tijd van de arbeids-
enquête leverden geen resultaat op.83

De bevindingen van de arts van Winschoten bevestigen min of meer de
opmerkingen in het verslag van het Nut, dat de arbeiderswoningen in de kern
slechter waren dan daarbuiten. Kennelijk werd dit door de gemeente ook zo
ervaren. In 1895 werden aan de Watertorenstraat door de gemeente zeven
arbeiderswoningen gebouwd.84 Toen in 1901 de Woningwet van kracht werd,
werd er in Winschoten een systematisch woningonderzoek uitgevoerd.85 Bij
dit onderzoek werden alle woningen met drie of minder vertrekken aan een
onderzoek onderworpen. Woningen waarop niets viel aan te merken, werden
niet nader in de formulieren beschreven. In totaal werden van 534 woningen,
verspreid over de gehele gemeente, aantekeningen gemaakt. Er viel een
duidelijke concentratie waar te nemen bij de woningen in de Molenhorn:
Engelsetilstraat, Schottsplein, Olieslagersteeg, Dwingeloweg, Achtermolen-
hornsterweg. In 1931 werd het Schottsplein gesaneerd. Hier kwam vervan-
gende nieuwbouw: het Noorderplein.

In 1914 werd de stichting ‘Winschoter Woningbouw’ opgericht die de
sociale woningbouw op zich nam. In 1917 werden de eerste woningwet-
woningen aan de St.Vitusstraat opgeleverd voor de arbeiders van de Noord-
Nederlandsche Machinefabriek. Verder werden aan de Achtermolenhornster-
weg (Molenhornweg) in 1918, aan de Hofstraat in 1919 en aan de burge-
meester Engelkensstraat en het St.Vitusholt in 1920, arbeiderswoningen
gebouwd. Rond 1920 had de woningstichting al 154 woningen gerealiseerd.
De nood was hoog in Winschoten. Tussen 1920 en 1940 werd nog een viertal
projecten uitgevoerd: aan de Trekweg in 1922, aan de Hessenbril in 1932, aan
het Zandpad (thans Witte de Withstraat) in 1933. In 1937 werden aan de
Vosseweg dubbele woningen voor minder aangepaste gezinnen gebouwd.
Overigens ging het bij deze woningen om invullingen langs bestaande straten.
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Er werd (nog) geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de Woningwet tot
het maken van een samenhangend uitbreidingsplan, zoals in Veendam.

In de kern van Winschoten woonden in 1815 nog wel wat landbouwers.
Een eeuw later was de kern zo goed als ontboerd. In deze stad was in het begin
van de 19e eeuw al een hiërarchie in de stedenbouwkundige structuur waar te
nemen. De welgestelden woonden voornamelijk aan de hoofdstraten in het
centrum. De Molenhorn en het St.Vitusholt waren de buurten waar vooral
arbeiders en andere minder bedeelden gingen wonen. Met de sterke groei van
de plaats kregen de welgestelden de Stationsbuurt er als woonwijk bij. Hier
werd, weliswaar weinig planmatig, een aanvulling op het stedelijk weefsel
gecreëerd. Voor de minder bedeelden werden geen uitbreidingsplannen
ontwikkeld. Arbeiderswoningen verrezen in bestaande buurten als de
Molenhorn en het St.Vitusholt. Vooral de bestaande straten werden benut, ook
toen vanaf 1914 door de ‘Winschoter Woningbouw’ woningen voor arbeiders
werden gebouwd. De sanering van het Schottsplein was de enige planmatige
ontwikkeling ten behoeve van arbeiders te Winschoten.

Hoogezand-Sappemeer
Zagen we in Veendam en Winschoten dat de welgestelden prominent aan de
belangrijkste verkeersaders woonden en de minder bedeelden veelal daar-
buiten, in Hoogezand-Sappemeer is dat moeilijker waar te nemen. We hebben
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Noorderplein Winschoten. Sociale woningbouw na de sanering van het Schottsplein 1928-
1931. Foto: collectie Groninger Archieven



hier te maken met lintbebouwing langs het Winschoterdiep, zonder een echt
brandpunt. De sluis te Martenshoek was de poort naar de Veenkoloniën en
was een druk punt in het verkeerssysteem. Toch was dit niet de plek waar de
rijken gingen wonen. In het westelijk deel van Martenshoek dat onder
Kropswolde viel, woonde geen van de 49 hoogst aangeslagen mannen in de
hoofdelijke omslag van 1826. Van hen woonden 29 (59%) wel langs het
Winschoterdiep. Het zwaartepunt van de woonplaats van de rijkeren lag ten
oosten van Martenshoek tussen de Nederlands Hervormde Damkerk en de
Kalkwijk. Hier stonden de veenborg ‘Overwater’ en de hofstede ‘Buitenlust’.
Voorbij de Kalkwijk stonden verder naar het oosten de hofsteden ‘Vredendal’
en ‘Weerestein’ aan de noordkant van het Winschoterdiep. Meer naar het
westen stond aan de noordoever de hofstede ‘Zomerzorg’ op de plek van de
vroegere veenborg ‘Vredenburg’.86 Hier woonde in 1826 notaris Wiardus Hora
Siccama, de op één na hoogst aangeslagene van de gemeente. Acht van de 29
(28%) rijksten in het dorp Hoogezand waren boeren, zes (21%) kooplieden,
vier (14%) renteniers en drie (10%) scheepsbouwers of fabrikant. Behalve de
al genoemde notaris behoorden ook een advocaat, de griffier van het vredege-
recht, een arts, een schipper, de belastingontvanger en twee ambachtslieden
tot de groep van rijken die langs het Winschoterdiep woonde.

We zien iets dergelijks in Sappemeer. Binnen het lint langs het
Winschoterdiep woonden in 1829 de meeste welgestelden rond de
Hervormde Kerk. Zij waren koopman, rentenier, leerlooier, onderwijzer of
landbouwer. In de nabijheid van de kerk stond ook de hofstede ‘Stadwijk’.87

In het oostelijk deel van Sappemeer woonden welgestelde boeren. De hoogst
aangeslagene in de gemeente was W.C. Star Lichtenvoort, vrederechter en de
bewoner van de veenborg ‘Welgelegen’ op de hoek Tripscompagniester-
Borgercompagniesterdiep. Zijn vader C. Star Lichtenvoort, die voorheen
vrederechter was geweest, was de op twee na hoogst aangeslagene in
Sappemeer. Hij woonde in Kleinemeer, vermoedelijk op de plek waar de veen-
borg ‘Woelwijk’ had gestaan.88 Op de veenborg ‘Vosholen’, in het westen van
Kleinemeer, woonde Assuerus Johan van Iddekinge, die in 1789 in Groningen
was geboren.89 Hij stond ook in de top tien van hoogst aangeslagenen. We zien
in 1829 nog enkelen van het ‘stadspatriciaat’, de bovenlaag in de 17e en 18e

eeuw. Toen woonde een niet onbelangrijk deel van de meer vermogenden in
de gemeente te Kleinemeer, Borgercompagnie en Tripscompagnie. Naast de
veenborgen ‘Welgelegen’ en ‘Vosholen’ stonden in Kleinemeer de hofsteden
‘Heerkens’ en ‘Winshemius’. Tussen 1829 en 1849 gingen de rijken zich steeds
meer langs het Winschoterdiep concentreren, vooral in de buurt van de
Hervormde kerk.

Rond 1910 was de situatie wel wat veranderd. Bij de volkstelling van 1910
werd onder het dorp Hoogezand verstaan de nederzetting langs het
Winschoterdiep en de daarop aansluitende bebouwing langs de
Kielsterzwarteweg (Kerkstraat), het Kalkwijksterdiep tot even voorbij de
spoorlijn en de bebouwing langs de Stationsweg. Dit dorp was vrijwel geheel
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ontboerd. Nog geen één procent van de gezinshoofden was landbouwer en
eenzelfde percentage was tuinbouwer. Het percentage fabrikanten en scheeps-
bouwers lag met 4% van de gezinshoofden aanmerkelijk hoger dan het per-
centage boeren. Nog veel groter was het aantal kooplieden en winkeliers met
bijna een tiende van de gezinshoofden. Ambachtslieden als kleermakers,
schoenmakers, bakkers, slagers etc. vormden 18% van de gezinshoofden.
Gezinshoofden werkzaam bij de spoorwegen, in de horeca, de vrije beroepen,
het onderwijs en de overheid concentreerden zich met 14% ook in de
hoofdnederzetting. Renteniers vormden 8% van de gezinshoofden. In het
dorp Hoogezand woonden niet alleen de beter gesitueerden. De grootste groep
onder de gezinshoofden werd gevormd door arbeiders en knechten in de
landbouw en de industrie: tweevijfde van de gezinshoofden. In Martenshoek
was het aandeel voor deze groep met bijna drievijfde aanmerkelijk hoger. Daar
was bijna 5% van de gezinshoofden scheepsbouwer of fabrikant.
Ambachtslieden kwamen ook voor in Martenshoek en vormden 15% van de
gezinshoofden. Juist de beroepen in de dienstensector waren beduidend
ondervertegenwoordigd: nog geen tien procent van de gezinshoofden. In
Martenshoek en Foxhol kwamen nauwelijks meer landbouwers voor. Ook in
Foxhol waren de arbeiders en vaste knechten in landbouw en industrie veruit
de grootste groep met 57% van de gezinshoofden. Verzorgende ambachten
(10%) en winkeliers (8%) kwamen ook in Foxhol voor. De industriële bedrij-
vigheid was toen al zo ver naar het westen opgeschoven, dat ook Westerbroek
in de invloedssfeer hiervan kwam. Land-, scheepsbouw- en fabrieksarbeiders
vormden bijna tweederde van de gezinshoofden in Westerbroek.

Foxhol, Martenshoek en Hoogezand waren in 1910 bijna geheel ontboerd.
In Sappemeer lag dat wat anders. Ongeveer zes procent van de gezinshoofden
langs het Winschoterdiep te Sappemeer was boer of tuinder.90 De verschuiving
van het industriële zwaartepunt van naar het westen had tot gevolg dat de ver-
dringing van agrarische bedrijven in Sappemeer tot staan kwam. Ook gezins-
hoofden met stedelijke beroepen woonden aan de Noorder- en Zuiderstraat.
Zo vormden de fabrikanten tezamen hier bijna anderhalf procent van de
gezinshoofden. Kooplieden en winkeliers waren met 12% aanmerkelijk tal-
rijker. Verzorgende ambachten als bakkers, slagers, kleermakers, schoenma-
kers etc. vormden ruim eenvijfde van de gezinshoofden. Dit was meer dan in
Hoogezand. Ook de vrije beroepen, de onderwijzers en de overheidsdienaren
waren met 18% sterker vertegenwoordigd dan in het Hoogezand. Gerente-
nierd werd door eenvijfde van de gezinshoofden.

In Hoogezand-Sappemeer was er in 1910 in zekere mate wel een
ruimtelijke scheiding tussen arm en rijk ontstaan, maar toch minder scherp
dan in Veendam en Winschoten. De linten langs weerszijden van het
Winschoterdiep tussen Martenshoek en de gemeentegrens van Sappemeer met
Zuidbroek vormden de plek waar de rijken gingen wonen. Tussen
Martenshoek en de Winkelhoek betaalde ongeveer de helft van de gezins-
hoofden hoofdelijke omslag. Geen van de andere delen van de gemeente
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Hoogezand haalde dit percentage. In de hele gemeente had ongeveer eenderde
van de gezinshoofden een aanslag in de hoofdelijke omslag. De rijken woon-
den dus vooral in het hoofddorp en dan voornamelijk langs het Winschoter-
diep, maar ook langs de Stationsweg.91 De sterkste concentratie van rijken vin-
den we aan de noordoever van het Winschoterdiep. In het oostelijk deel van
de nederzetting (Sappemeer) was dat niet anders. Ook hier was de noord-
oever, de Noorderstraat, de plek waar de rijken van de gemeente woonden.
Aan de Noorderstraat betaalde bijna twee op de drie gezinshoofden
hoofdelijke omslag. Voor de gemeente als geheel lag dat percentage veel lager,
namelijk op 29%. Ook de zuidoever scoorde nog aardig hoog met 53%.92

Evenals in Hoogezand was er tussen de noordoever en de zuidoever van het
Winschoterdiep een verschil in concentratie van rijken. We zagen zoiets ook
al in Veendam, waar de veldzijde van het Boven en Bocht Oosterdiep een iets
meer gemêleerde samenstelling van inkomensgroepen had dan de wegzijde.
Uit de cijfers blijkt dat het lint langs het Winschoterdiep toch niet uitsluitend
de plek voor de rijken was. Aan de Noorderstraat bijvoorbeeld woonden ook
nogal wat land- en fabrieksarbeiders. Zij vormden ongeveer eenvijfde van de
gezinshoofden aldaar. We vinden hier niet zo’n sterke concentratie van hoge
inkomens als in delen van de hoofdstructuur van Veendam en Winschoten
waar percentages van ruimschoots boven de 70% werden gehaald.

In Hoogezand-Sappemeer was er in 1910 juist langs de zijstraten naar het
noorden een concentratie van de minder bedeelden waar te nemen. Langs het
Winkelhoeksterdiep, de Slochterstraat, de Heerenstraat en de
Noordbroeksterstraat en -diep (Joureswijk) lag het percentage gezinshoofden
dat hoofdelijke omslag betaalde met ruim een tiende aanmerkelijk lager dan
het gemiddelde in de gemeente Sappemeer. Bovendien had bijna tweevijfde
van degenen die wel werden aangeslagen, een aanslag in de laagste klasse. Hier
was een sterke concentratie (55%) van land- en fabrieksarbeiders te zien. De
ambachtslieden vormden met 16% een substantiële groep. Langs de Heeren-
straat en de Slochterstraat woonde ook een aantal tuinders.

Bij de straten naar het zuiden waren er grotere verschillen. In de straten die
de plaats met één van de twee stations verbond, de Stationsstraat Sappemeer
(Kees de Haanstraat) en de Borgercompagniesterstraat werd bijna de helft van
de gezinshoofden aangeslagen. Fabrikanten woonden ook in deze twee stra-
ten en vormden 4% van de gezinshoofden. Het aandeel arbeiders verschilde
met een vijfde nauwelijks met dat langs het hoofddiep. Winkeliers waren met
7% wat minder goed vertegenwoordigd dan aan het hoofddiep. Ambachtslie-
den vormden hier met ruim eenderde de grootste groep. De tuinders vormden
een even grote groep als de fabrikanten.

In de andere straten naar het zuiden, de Kleinemeersterstraat, de Molenstraat
en de Wilhelminastraat, was een sterkere concentratie van de lage inkomens-
groepen. Dat gold ook voor de Middenstraat.93 Evenals in de zijstraten naar het
noorden was hier een aanzienlijk deel van de gezinshoofden werkzaam als arbei-
der of nijverheidsknecht: meer dan de helft. Tuinders kwamen in dit zuidelijk
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deel van de gemeente meer voor dan elders en vormden 6% van de gezinshoof-
den. Vooral aan de Kleinemeersterstraat was een sterke concentratie van tuinders
te zien. De ambachtslieden (12%) waren in deze buurt minder goed vertegen-
woordigd. De winkeliers waren met een tiende beter vertegenwoordigd door de
concentratie van deze beroepsgroep aan de Middenstraat.

We zien dus dat in 1910 in het oostelijk deel van het raster een hiërarchie
bestond in het stratenpatroon. Het hoofddiep was de hoofdader van verkeer,
waar dan ook de rijken gingen wonen. Ook langs de straten naar de stations
was dat het geval. De overige zijstraten en -diepen stonden lager in de hiërar-
chie. Hier woonden vooral minder gesitueerden. Meer naar het westen woon-
den ook in de gemeente Hoogezand de rijken langs het Winschoterdiep. Het
westelijk deel van het raster was in 1910 nog niet klaar, want Hoogezand had
in 1910 slechts twee bebouwde zijwegen: langs het Kalkwijksterdiep en de
Kerkstraat. Er was (nog) slechts één nieuwe dwarsverbinding: de Stationsweg
tussen de Stationsstraat Sappemeer en het Kalkwijksterdiep. De Stationsweg
werd rond 1900 een straat voor de welgestelden. Langs het Winschoterdiep in
Hoogezand was de afname van het percentage welgestelden naar het westen
toe. Hoe westelijker je kwam, des te lager werd het aandeel gezinshoofden dat
hoofdelijke omslag betaalde. Betaalde tussen Martenshoek en de Winkelhoek
nog ruim de helft van de gezinshoofden hoofdelijke omslag, in Martenshoek
was dat percentage bijna gehalveerd, naar 26%. In Foxhol was dat percentage
nog lager: 15%.94 Het percentage arbeiders onder de gezinshoofden liep
navenant op. Kennelijk woonden vooral de arbeiders op de plekken waar de
meeste industrile bedrijvigheid zich concentreerde. Dat was ook meer en meer
het geval in Westerbroek. Daar betaalde eenvijfde van de gezinshoofden
hoofdelijke omslag. Hier was ook een sterke concentratie van scheepsbou-
wersknechten en andere fabrieksarbeiders te zien.

Vooral in Martenshoek en Foxhol was het met de huisvesting van arbei-
ders niet al te best gesteld, zoals blijkt uit de arbeidsenquête van 1890.
Bernhard Wilhelm Siemens, arts te Hoogezand, meldde dat de arbeiders-
woningen in Martenshoek en Foxhol zeer slecht waren. De woningen beston-
den hier meestal uit één vertrek. Bovendien was er geen ventilatie, geen rio-
lering en het drinkwater was daar slecht. Deze arts wees op de directe gevol-
gen van de zogenaamde revolutiebouw. Tegen minimale kosten werden door
particulieren woningen neergezet, zodat deze woningen ‘licht’ gebouwd
waren en de inrichting ‘miniem’ was. Zo stonden hier 45 à 46 kamers voor
arbeidersgezinnen bij elkaar. Deze hadden de beschikking over twee grote
privaten in de nabijheid van een mestvaalt. De afvoer van de fecaliën was vol-
gens de arts nog net zo primitief als aan het eind van de 18e eeuw. Ook de
predikant van de Hervormde gemeente van Hoogezand, Cornelis Hoekstra,
wees op de slechte woningen te Martenshoek. Zo vertelde hij over een vrouw
die ‘s nachts het licht liet branden uit vrees voor ratten. Volgens Willem
Sesselaar, meesterknecht bij de houtzagerij fa. De Boer en Van der Goot,
stond vooral aan de zuidzijde van de Molensloot in Martenshoek een groep
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krotten, die afgebroken zouden moeten worden. Een gemeentelijke veror-
dening om tot opruiming te komen, liet nog op zich wachten. Het
gemeentebestuur van Hoogezand toonde in dezen weinig initiatief.95

In Hoogezand waren ook arbeiderswoningen door fabrikanten gebouwd.
Zo had de scheepsbouwer Niestern te Martenshoek de zogenaamde
‘Niesternkazerne’ laten zetten. Het ging hier om vijftig eenkamerwoningen,
die klein, ongezond en slecht ingericht waren. Volgens Jan Menzo de Muinck
Keizer woonde daar vooral ‘het mindere volk’. Volgens Cornelis Hoekstra was
het met de zedelijkheid van de bewoners van deze woningen bijzonder slecht
gesteld. De vrouwen zouden hier schrikbarend veel jenever drinken. Een
bewoner van dit complex, Jacobus Gruisenga, scheepsmakersknecht bij de fa.
Berend Niestern, vond zijn woning echter helemaal niet zo slecht.

Ook andere bedrijven hadden woningen voor hun werknemers laten
bouwen. De firma Ten Oever, Koning en Co. had een woning in bezit voor een
modelmaker van de fabriek. De firma Hooites en Beukema bezat twintig
woningen bij de strokartonfabriek aan de Kalkwijk. Hier had in 1889 een
tyfusepidemie geheerst. Deze woningen waren ironisch genoeg niet eens zo
slecht in vergelijking met andere ‘bedroefd nauwe hokjes’. Ook de firma E.J.
Smit & Zn. te Martenshoek had woningen voor haar arbeiders gebouwd. Hier
betroffen het goede woningen met een ruime voor- en achterkamer. Deze
woningen waren beduidend duurder. Zo betaalden de arbeiders voor de
woningen van dhr. Smit tachtig gulden per jaar, wat neer kwam op ongeveer
f 1,73 per week. Ter vergelijking: voor de woningen in de Niesternkazerne
werd een huur van f 0,90 tot f 1,00 per week betaald.96

In Sappemeer lijken de woningen voor arbeiders wat beter te zijn geweest.
De directeur van de N.V. Gist en Spiritusfabriek ‘Sappemeer’, Hendrik Kamps,
meldde dat de arbeiders in zijn fabriek redelijk goed gehuisvest waren. Veel
arbeiders woonden buitenaf en hadden vrij ruime woningen met een stukje
grond erbij. Toch was het niet allemaal goud wat er blonk. Volgens de directeur
waren de arbeiders die in de woningen van huisjesmelkers terecht kwamen,
minder goed gehuisvest. Vooral op de ‘Heerenlaan huisjes’ was nogal wat aan
te merken. Deze werden volgens hem door het minste deel van de bevolking
bewoond. In de interviews kwam de slechte kwaliteit van het drinkwater te
Sappemeer steeds terug. Niettemin krijg je uit de interviews met arbeiders te
Sappemeer toch de indruk dat het hier minder slecht gesteld was met de
arbeiderswoningen dan in Martenshoek en Foxhol. De druk op de woning-
markt was in Sappemeer dan ook minder dan in Foxhol en Martenshoek.97 De
verschuiving van het industriële zwaartepunt binnen Hoogezand-Sappemeer
naar het westen, zorgde immers voor een verschuiving van arbeidsplaatsen in
westelijke richting. Ook het bevolkingszwaartepunt verschoof naar het westen,
wat de druk op de woningmarkt ter plaatse groter maakte. Goedkoop
gebouwde en dus slechte woningen kregen daar altijd wel bewoners.

Na het in werking treden van de Woningwet kwam in Hoogezand-
Sappemeer de sociale woningbouw van de grond. In Hoogezand werd na de
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Eerste Wereldoorlog de woningbouwvereniging ‘Volksbelang’ opgericht.98

Door haar werden huizen gezet aan nieuw aangelegde straten. Zo werden in
1918 het eerste complex woningen aan de Kalkwijksterdwarsweg
(Nieuweweg) gebouwd. In de periode tot 1930 werd aan deze straat een vijf-
tal woningcomplexen opgericht. In de periode 1919-1930 werden er wonin-
gen gezet aan het Guitpad te Martenshoek. Tegelijkertijd bouwde
‘Volksbelang’ woningen aan de Parallelweg en aan de Meesterslaan. Aan de
lange Burgemeester Van Roijenstraat werden tot diep in de jaren 1920 zowel
door de woningbouwvereniging als door particulieren met enige regelmaat
woningen gebouwd.99 De gemeente Hoogezand probeerde de bouw van
woningen door particulieren te bevorderen via de instelling van een
gemeentehypotheek. Door de gemeente zelf werden ook woningen gere-
aliseerd. In 1928 werden twaalf eenvoudige huizen gebouwd voor ‘sociaal
achterlijke’ gezinnen aan de Krullweg te Foxhol. Ook werden in 1928 door de
gemeente dertig woningen voor bewoning afgekeurd.100

In Hoogezand was men tamelijk actief op het gebied van de sociale wo-
ningbouw. Tussen 1918 en 1928 waren er al 164 arbeiderswoningen gere-
aliseerd. In Sappemeer was dat veel minder het geval. Hier werd rond 1918 de
stichting ‘Woningbouw Sappemeer’ opgericht. Deze ging in het begin voort-
varend te werk. In 1921 waren er al 50 woningen gebouwd. In de periode
daarna stagneerde de woningbouw en werden er vooral huizen gezet ter ver-
vanging van afgekeurde woningen.101 De noodzaak voor nieuwbouw was in
Sappemeer minder aanwezig.

In Hoogezand-Sappemeer zien we, net als in Veendam en Winschoten, dat
er een ruimtelijke scheiding plaats vond tussen de hogere en lagere
inkomensgroepen. Toch was die in de bestaande kern langs het Winschoter-
diep minder scherp dan in Veendam en Winschoten. Er vond wel een ‘verdrij-
ving’ plaats van de lagere inkomensgroepen naar de zijstraten, maar voor een
deel stonden deze zijstraten niet lager in de hiërarchie. Dat was vooral in het
westelijk deel met de nieuw aangelegde straten het geval. Het raster vormde
vooral daar geen samenhangend stedelijk weefsel maar een aaneenschakeling
van linten. Deze ruimtelijke segregatie van beroeps- en inkomensgroepen was
minder scherp en de ‘verdrijving’ geschiedde boven-dien naar linten die niet
opgevat kunnen worden als een afgeleide structuur. De Nieuweweg en de
Burg. Van Roijenstraat hadden, doordat dit belangrijke verbindingen waren,
geenszins dit karakter. Geheel in de pas met de economische ontwikkeling en
de ruimtelijke uitleg vertoonde de ruimtelijke spreiding van inkomens- en
beroepsgroepen Hoogezand-Sappemeer niet een echt stedelijk karakter.
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5.8 De conclusie

Het is natuurlijk weinig verrassend om te constateren dat tussen 1815 en 1910
de arbeiders in alle vier gemeenten tot de slechts betaalden behoorden. Vanuit
het oogpunt van verstedelijking is het veel interessanter te weten in hoeverre
de werkzaamheden van deze arbeiders ‘stedelijk’ werden. De beschrijving van
de werkzaamheden van arbeiders maakte duidelijk dat de werkzaamheden in
de landbouw steeds minder uitgebreid werden en zich steeds meer concen-
treerden in de periode van het aardappelrooien. De industrie werd aldus een
welkome aanvulling op deze werkzaamheden, zo niet de belangrijkste inkom-
stenbron voor de arbeiders. In de fabrieken verdienden de arbeiders immers
beter dan op het veld. Op deze wijze werd de cyclus van werkzaamheden die
de arbeiders het hele jaar door verrichtten, steeds meer ‘stedelijk’. Toch bleef
er een binding bestaan met de landbouwsector, zolang een seizoenindustrie als
de aardappelzetmeelfabricage, de belangrijkste industriële werkgever was. Die
binding met de landbouwsector vinden we ook op de hoogste sport van de
inkomensladder. Landbouwers behoorden tot de rijkste groepen in de samen-
leving van de vier gemeenten. Bij enkele van deze welgestelde families was die
binding met de landbouw wat minder sterk. Opvallend is dat binnen de rijke
families een sterke behoefte bestond tot risicospreiding in de economische
activiteiten die zij ontplooiden. Samen met de boerenfamilies waren de niet-
agrarische families de initiatiefnemers voor het totstandkomen van aardap-
pelzetmeelfabrieken. Met de komst van de coöperatieve fabrieken trokken de
boeren de initiatieven tot oprichting van aardappelmeelfabrieken geheel naar
zich toe. In gedrag en in relaties vormden de landbouwers en de andere
welgestelden één groep. De positie van de schippers hiertussen is problema-
tisch. De vraag doemt dan ook op of het beeld van een gesloten schip-
persstand, zoals Keuning geeft, wel zo juist is. De opkomst en ondergang van
deze schippersstand zijn kenmerkend voor Veendam in het intermezzo tussen
de turfgraverij en de industrialisatie. Halverwege de 19e eeuw behoorden de
schippers tot de best betaalden in Veendam, rond 1910 waren zij afgezakt naar
de onderste sport van de inkomensladder.

Rond de eeuwwisseling werd langzamerhand de tweede fase van de indu-
strialisatie bereikt. Terwijl de oprichting van aardappelmeelfabrieken en
strokartonfabrieken aanvankelijk gewoon doorging, kwamen steeds meer fa-
brieken van de grond die losser stonden van de landbouw. Dat gold ook voor
de initiatiefnemers van deze industrieën. We zien dus dat er een tendens was
naar ontboering van de groep welgestelden. In de middengroepen op de
inkomensladder kwamen de beroepen voor die kenmerkend waren voor een
verzorgingsfunctie: de centrale beroepen. In de inkomenssfeer van de winke-
liers, de kooplieden en enkele ambachten was een ontwikkeling te zien waar-
bij in Hoogezand-Sappemeer de inkomens van deze centrale beroepen onder
druk kwamen te staan als gevolg van de stagnerende verzorgingsfunctie van
deze plaats. In contrast hiermee stond de inkomensontwikkeling van deze
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beroepsgroepen in Veendam en Winschoten. Winschoten ontwikkelde zich
eerder tot een centrale plaats en hier zien we dan ook dat de inkomens van
een aantal centrale beroepen eerder begonnen te stijgen dan in Veendam.

Het verstedelijkingsproces had zijn weerslag op de ontwikkeling in de
ruimtelijk structuur van de drie nederzettingen. Een kleiner wordende land-
bouwsector in de gemeentelijke beroepsstructuur betekende dat vooral uit de
hoofdkernen de boeren werden ‘verdreven’. Steeds meer concentreerden zij
zich in de buitendorpen. Het proces van een meer dominerende niet-
agrarische beroepsbevolking ging in Veendam en Winschoten gepaard met een
sterkere stedelijkheid in het ruimtelijk patroon. De hogere inkomensgroepen
- fabrikanten, rijke kooplieden, beoefenaren van vrije beroepen - ‘verdreven’
de lagere naar de minder prominente delen van de nederzettingen. In deze
plaatsen versterkte de verzorgingsfunctie zich. De ontwikkeling van de
Kerklaan en een deel van het Oosterdiep in Veendam en de Langestraat, de
Torenstraat, de Blijhamsterstraat en de Binnenvenne tot winkel- en sjieke
woonstraten was hiervoor bijzonder illustratief. De economisch-geografische
functie en de ruimtelijke ontwikkeling van zowel Veendam als Winschoten
versterkten elkaar in de groei naar een sterkere stedelijkheid. In Hoogezand-
Sappemeer was dat geenszins het geval. De uitleg van de nederzetting in de
vorm van een zeer ruim bemeten raster stond centrumvorming in ruimtelijke
zin in de weg. Centrumvorming was voor een streekverzorgende functie ook
niet nodig. De ontwikkeling van het oostelijk deel van Hoogezand-Sappemeer
tot verzorgingscentrum in de eerste helft van de 19e eeuw, werd door de ver-
schuiving van het industriële zwaartepunt in westelijke richting de pas
afgesneden. Rond 1910 begonnen vooral de arbeiders en andere beroepen met
lage inkomens zich te concentreren in het industriële westen: Martenshoek,
Foxhol en Westerbroek. De welgestelden woonden voornamelijk aan het
hoofddiep en aan enkele straten naar de spoorwegstations. Al in het midden
van de 19e eeuw was de concurrentie van de stad Groningen om de plaat-
selijke verzorging voelbaar. Toen die stad beter bereikbaar werd door de
spoorlijn werd die concurrentie scherper. In Hoogezand-Sappemeer zien we
dan ook geen versterking van een verzorgingsfunctie en geen komvorming om
een dergelijke functie te huisvesten. De ruimtelijke ontwikkeling versterkte
veeleer de lintstructuur van de plaats, waardoor een hiërarchie in het straten-
patroon als uitdrukking van stedelijkheid niet echt van de grond kwam.
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6 Bevolking in beweging:
afstoting en aantrekking,
deconcentratie en concentratie

6.1 Inleiding

De vorige hoofdstukken zijn gewijd aan de concentratie van stedelijke func-
ties in enkele knooppunten binnen het Oost-Groningse veengebied:
Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten. Deze ontwikkelingen zijn
primair vanuit een economisch perspectief beschouwd. De economische ont-
wikkelingen hadden hun weerslag op de bevolkingsontwikkeling in het veen-
gebied. Een analyse van de bevolkingsontwikkeling laat zien wat de demogra-
fische effecten waren van de verschillende periodes van economische
ontwikkeling en geeft daarmee een extra dimensie aan de speurtocht naar het
verstedelijkingsproces. In dit hoofdstuk hanteer ik dan ook een demografisch
perspectief met een tweeledige vraagstelling.

De eerste vraag is hoe de bevolkingsontwikkeling in het gehele veengebied
is verlopen. Was er groei of stagnatie? Heeft de industrialisatie binnen dit
gebied aantrekkingskracht uitgeoefend buiten de grenzen van het veengebied
of heeft er alleen een herschikking van de bevolking plaatsgevonden binnen
het gebied?

De tweede vraag is eigenlijk precies dezelfde als de eerste maar dan toege-
spitst op de drie verstedelijkte kernen. Ook hier zal gezocht worden naar groei
of stagnatie, migratiesaldi en verschuivingen van de bevolkingsdichtheid bin-
nen de gemeentegrenzen. Op deze wijze komt de demografische dimensie van
het economische en ruimtelijk transformatieproces in het veengebied goed in
beeld.

6.2 Een schets van de bevolkingsontwikkeling in het veengebied tus-
sen 1600-1800

In ons gebied hebben we te maken met een aantal kernen dat al bestond
voordat de grootscheepse veenafgravingen begonnen. Dit zijn Westerbroek,
Kropswolde, Foxhol, Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Winschoten en de
gehuchten en dorpen in het Westerwoldse deel van de gemeente Onstwed-
de. Voor een belangrijk deel ontstonden deze dorpen door de kleinschalige
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veenafgravingen en ontginningen aan de randen van het hoogveencomplex,
de zgn. randveenkoloniën. Hoewel ze zeker vanaf de Middeleeuwen werden
bewoond, waren deze nederzettingen bij de eerste volkstelling in 1795 nog
tamelijk klein. Alleen Winschoten (1.952 inw.) en Zuidbroek (1.098 inw.)
kwamen toen boven de duizend inwoners uit.1

Hoe de bevolkingsontwikkeling in de koloniën in het veengebied precies
is verlopen, is niet exact bekend. In de 17e en 18e eeuw moet de bevolkings-
groei vrij stormachtig geweest zijn. De koloniën waren immers rond 1600 zo
goed als onbewoond, maar in 1795 woonden er al 19.154 mensen.2

Aangejaagd door de vraag naar brandstof in de Republiek en elders, werden
de verveningen grootscheeps en snel aangepakt. Na de openlegging moet de
kolonisatie in de nieuwe nederzettingen vrij snel zijn gegaan. Illustratief hier-
voor is de stichting van kerken, die, naar mag worden aangenomen, pas dan
gebouwd werden, wanneer er een voldoende bevolkingsdraagvlak was.

De eerste kerk in de nieuwe nederzettingen was die van Pekela in 1639, hoe-
wel ‘kerk’ voor de schuur waar de diensten werden gehouden misschien een te
groot woord is. In Pekela was de turfgraverij in het Oost-Groningse veengebied
in 1599 onder aanvoering van Feiko Clock van start gegaan en in 1608 was een
aantal huizen, ‘de Kamers’ genoemd, aan de Pekel A gebouwd. In Sappemeer
verrees in 1655 een Hervormde Kerk, nadat in 1621 de eerste huizen in deze
nederzetting waren gebouwd. In 1662 volgde Veendam met de bouw van een
kerk, nadat vanaf 1655 een eerste predikant op verschillende lokaties diensten
had gehouden. In 1669 kreeg Hoogezand zijn kerk en in 1685 verrees de kerk
van Oude Pekela als vervanging voor de ‘kerkschuur’. In 1687 werd te Wilder-
vank een kleine zaalkerk gebouwd. De bouwhausse vond dus plaats in de jaren
’50 en ’60 van de 17e eeuw, alleen de vervanging van de kerk te Oude Pekela en
de bouw van de kerk te Wildervank vielen later in de 17e eeuw.

In de 18e eeuw scheidde het kerspel Nieuwe Pekela zich af van Oude Pekela
met de bouw van een kerk in 1704. In 1755 volgde Windeweer met de bouw
van een kerk, waarmee dit kerspel werd afgescheiden van Hoogezand. In 1734
werd de kerk van Hoogezand verbouwd en uitgebreid en in 1763 werd dat ook
gedaan met de kerk van Windeweer. Verder werden in 1767 de kerken van
Veendam en Nieuwe Pekela vergroot. In 1777 kreeg de kerk van Wildervank
ter vergroting twee dwarspanden en in 1783 werd de kerk van Oude Pekela
groter gemaakt. Pas na 1800 werden weer nieuwe Hervormde kerken in het
veengebied gesticht. In 1835 werd er een Hervormde kerk in Annerveen-
schekanaal (gem. Anloo) gebouwd ruim 68 jaar nadat in 1768 was begonnen
met de aanleg van het Grevelinckkanaal.3 Hier verliep de inplant van de bevol-
king kennelijk wat langzamer dan elders. In 1830 werd de Hervormde kerk te
Stadskanaal gebouwd, hoewel in 1765 al was besloten om het Stadskanaal te
gaan graven. In 1787 had het stadsbestuur van Groningen ter hoogte van de
Pekelderweg de eerste dertien huizen laten bouwen voor de kanaal- en turf-
gravers, die tot dan toe in plaggenhutten woonden.4 De kolonisatie verliep
langzaam en kwam vermoedelijk pas rond het begin van de 19e eeuw goed van
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de grond, want in 1815 woonden er nog slechts 600 mensen langs het
Stadskanaal.5 In 1845 scheidde Ommelanderwijk-Zuidwending zich kerkelijk
af van Veendam.6 In de periode 1815-1849 was het aantal inwoners in
Ommelanderwijk en Zuidwending gegroeid van 1.128 naar 1.638 zielen.7 In
1826 werd de kerk van Nieuwe Pekela wederom vergroot en in 1844 de kerk
van Oude Pekela weer. Ook kreeg in 1841 Muntendam, dat wel een eigen ker-
spel was geweest, een eigen kerk.8 De bevolking was hier tussen 1795 en 1839
met 80% gegroeid. Na 1800 beschikken we over betere demografische gege-
vens, en hoeven we niet onze toevlucht te zoeken bij een zo gammele indica-
tor als de bouw van kerken.9

Aan de hand van de bouw van kerken kunnen we dus een voorzichtige en
grove indruk krijgen van de bevolkingsgroei in de koloniën. De kolonisatie
begon in Pekela in het begin van de 17e eeuw. Vooral in de jaren ’50 en ’60 van
de 17e eeuw moet er een vrij snelle kolonisatiegolf zijn geweest. Daarna lijkt
het er op of in de laatste decennia van de 17e eeuw de eerste golf voorbij was,
met uitzondering van Veendam-Wildervank. In de eerste helft van de 18e

eeuw lijkt er opnieuw sprake te zijn geweest van een versterkte bevolkings-
groei in de koloniën. Daarbij bleef de bevolking in Veendam en Pekela hard
doorgroeien. In de eerste helft van de 19e eeuw was dat het geval in Pekela,
Stadskanaal en in Ommelanderwijk en Zuidwending. De kolonisatie langs de
hoofdontsluitingsas, het Winschoterdiep, begon in Sappemeer en ging daarna
in westelijke richting. Vanuit het Winschoterdiep volgde de kolonisatie de
hoofdkanalen van noord-oost en noord-west naar zuid-oost. Vervolgens ging
de kolonisatie in een langzamer tempo langs secundaire kanalen als het
Ommelanderdiep, het Zuidwendigerdiep en het Grevelinckkanaal. De bevol-
kingsontwikkeling was in dit kolonisatiegebied natuurlijk atypisch ten opzich-
te van de rest van de provincie Groningen. Toch was ook kolonisatie daar niet
uitzonderlijk. Deze kwam bijvoorbeeld in de 17e en 18e eeuw ook voor in de
Dollardpolders. Het atypische zat vooral in de tamelijk grote nederzettingen
die de kolonisatie opleverde. Veendam behoorde volgens de volkstelling van
1795 met 5.479 inwoners samen met de stad Groningen (23.770 inw.) tot de
enige twee gemeenten die boven de 5.000 inwoners uitkwamen. Ook kolo-
niën als Oude Pekela (2.972 inw.), Sappemeer (2.077 inw.), Nieuwe Pekela
(2.745 inw.) en Wildervank (2.720 inw.) waren in vergelijking met de meeste
oudere plaatsen in het veengebied en elders in de provincie Groningen tame-
lijk volkrijk.

6.3 De bevolkingsontwikkeling in het Oost-Groningse veengebied na
1800

De volkstelling van 1795 fungeert hier als uitgangspunt voor de analyse van
de demografische ontwikkelingen na 1800. Deze telling werd gehouden om
de bevolkingsomvang in de nieuwe Bataafse Republiek in kaart te brengen. In
1807 werd opnieuw een volkstelling gehouden, waarbij ook een verdeling van
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de bevolking over de economische sectoren in kaart werd gebracht. De ach-
tergrond van deze tweede nationale volkstelling was de totstandkoming van
het koninkrijk Holland. De nieuwe koning, Lodewijk Napoleon, wilde op
deze wijze een beeld krijgen van de sociale en economische positie van zijn
onderdanen.10 Na de Franse tijd werd er eind 1814, begin 1815 een telling
gehouden.11 In 1829 werd de eerste tienjaarlijkse volkstelling gehouden.12

Deze telling vormde het begin van een reeks volkstellingen, waarvan de laat-
ste in 1971 plaats vond. In bijlage C zijn de uitkomsten uit deze volkstellingen
afgedrukt met een index gebaseerd op de volkstelling van 1795.

In de periode 1795-1849 groeide het aantal inwoners in het Oost-
Groningse veengebied van 25.755 tot 42.550, een groei van 65,2%. Dit was
een jaarlijkse groeivoet van 0,92%. De groei lag daarmee hoger dan in de gehe-
le provincie Groningen. Het groeipercentage van de stad Groningen bleef met
42% in deze periode duidelijk achter en drukte dan ook het provinciale groei-
percentage. De groei van het veengebied lag boven die van de rest van
Nederland. Dat gold echter nog sterker voor het kleigebied, dat groeide van
49.149 inwoners in 1795 tot 81.658 in 1849, een aanwas van 66%, terwijl dat
geen primair kolonisatiegebied was.13

Tussen de volkstelling van november 1849 en 1900 nam de bevolking in
het veengebied toe van 42.550 tot 75.122 zielen, een jaarlijkse groeivoet van
1,14%. De bevolking ging in de tweede helft van de 19e eeuw dus harder
groeien, maar die aanwas was niet gelijk verdeeld over de vijf decennia. In de
jaren 1850 lag de groeivoet op 1,27% per jaar. In de jaren 1860 was deze iets
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Grafiek 6.1:  jaarlijkse groeivoet van de bevolking in verschillende tijdvakken tussen 1795
en 1947



gedaald naar 1,07%, terwijl de jaren 1870 een versnelde toename te zien
gaven, met een groeivoet van 1,50%. De periode van de landbouwcrisis, de
jaren 1880, betekende een dramatische daling. In deze periode was de groei-
voet van de bevolking slechts 0,67% per jaar. In het laatste decennium van de
19e eeuw herstelde de groei zich weer en kwam terecht op een groeivoet van
1,18% per jaar.

In de 20e eeuw zakte de bevolkingsgroei in het Oost-Groningse veengebied
ineen. In de periode tussen de eeuwwisseling en de eerste na-oorlogse volks-
telling in 1947 groeide de bevolking van 75.122 naar 103.844 inwoners, een
jaarlijkse groeivoet van 0,69%, aanmerkelijk lager dus dan in de tweede helft
van de 19e eeuw. In de eerste tien jaar was de groeivoet nog 1,11%, iets min-
der dan in het laatste decennium van de 19e eeuw, maar in de jaren 1910 daal-
de de groeivoet naar 0,84% per jaar, en in de jaren 1920 zelfs naar 0,23%. In
de jaren 1930 was de groeivoet 0,49% en in de jaren tussen 1940 en 1947 her-
stelde de bevolkingsgroei zich wat naar een groeivoet 0,76% per jaar.

De bevolking groeide dus vooral snel in de jaren ’50 van de 19e eeuw en
begon met de landbouwcrisis te stagneren, waarbij de jaren 1920 een diepte-
punt vormden. Al met al zegt dat nog niet zo heel veel over de aantrekkings-
kracht van het gebied. We kunnen hiervan een veel beter beeld krijgen door
te kijken naar de verschillende factoren in de bevolkingsgroei.

6.3.1 De factoren in de bevolkingsgroei

De bevolkingsaanwas in een gebied wordt enerzijds bepaald door geboorten en
overlijdens, het geboorteoverschot, en anderzijds door immigratie en emigratie,
het migratiesaldo. Vanaf 1811 werden geboorten en overlijdens bijgehouden via
de burgerlijke stand. Van de immigratie en emigratie hebben we niet zo’n goede
registratie. Voor de eerste helft van de 19e eeuw zijn geen cijfers beschikbaar en
voor de periode daarna zijn ze nogal onbetrouwbaar. Op basis van de
geboorteoverschotten kunnen tussen de volkstellingsjaren wel de migratiesaldi
worden berekend.14 Voor de onderlinge vergelijkbaarheid zijn de jaarlijks
gemiddelde geboorteoverschotten en migratie-saldi per 1000 inwoners vermeld.

6.3.2 De geboorten en overlijdens

In de eerste helft van de 19e eeuw was de bevolkingsgroei in het veengebied
te danken aan een geboorteoverschot. Dit geboorteoverschot was in de jaren
’30 van de 19e eeuw groter dan in de periode 1815-1829. In de jaren tussen
1839 en 1849 zakte het gemiddelde niveau van het overschot tot onder het
niveau van de periode 1815-1829. Een zelfde tendens viel waar te nemen in
het Groninger kleigebied.15 Het niveau van het geboorteoverschot in het klei-
gebied was lager dan in het veengebied, met name in de periodes 1815-1829
en 1839-1849.
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De neerwaartse en weer opgaande lijn van het geboorteoverschot in de jaren
tussen 1815 en 1849 was een zwakke afspiegeling van het landelijk beeld.
Landelijk groeide het geboorteoverschot door een plotselinge stijging van het
geboortecijfer na 1815. Die stijging ging door tot in de jaren 1820, waarna er
een daling optrad. Het geboortecijfer werd gezien als de trendbepalende factor
in deze periode. Hofstee concludeert echter op basis van de cijfers dat deze trend
voor de provincie Groningen niet goed waarneembaar is. Alleen in de jaren
1820 was er een zeer matige, tijdelijke stijging van het geboortecijfer.16

Groningen vormde dus een uitzondering op het landelijk beeld.
Na 1850 groeide het geboorteoverschot in het veengebied gestaag door tot

en met het tijdvak 1900-1909. In deze periode hebben we te maken met een
modernisering van het demografisch patroon, die vaak wordt aangeduid als de
‘demografische transitie’. Dit model houdt de overgang in van hoge geboorte-
en sterftecijfers naar lage. Deze ontwikkeling zou zijn begonnen in de periode
1850-1875. Eerst zette zich een daling van het sterftecijfer in, daarna een
daling van het geboortecijfer, via bewuste geboortebeperking. Het latere inzet-
ten van de daling van het geboortecijfer, zien we dus terug in de aanvankelijke
stijging van het geboorteoverschot. Niet alle elementen uit het model worden
tegenwoordig nog onderschreven. Dat geldt vooral voor de aanname in het
model dat deze ontwikkelingen zich overal tegelijktijd voordeden en het
bewuste karakter van de geboortebeperking. Hofstee introduceerde de
gedachte dat er een vertraagde reactie is bij de verlaging van het geboortecij-
fer.17 Wanneer we zijn cijfers voor de provincie Groningen bekijken, lijkt het
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Grafiek 6.2.1:  jaarlijks gemiddelde geboorteoverschotten en migratiesaldi in het Oost-
Groningse veengebied 1815-1940



beeld van de verlate reactie van het geboortecijfer op de daling van het sterfte-
cijfer te kloppen. In de jaren ’60 van de 19e eeuw begon het sterftecijfer in de
provincie Groningen structureel te dalen. Een structurele daling van het
geboortecijfer zette pas na 1910 in.18 Het veengebied sloot geheel aan bij dit
patroon. Alleen de jaren ’50 van de 19e eeuw vormden een uitzondering,
omdat toen het sterftecijfer in het veengebied met 21,6 per 1000 inwoners
aanmerkelijk lager was dan de 24,3 voor de hele provincie. In het veengebied
begon de structurele daling van het sterftecijfer al in de jaren 1850 en daar-
mee ook de groei van het geboorteoverschot.

De bevolking groeide door het geboorteoverschot en niet door migratie.
Grafiek 6.2.1 laat dat duidelijk zien. Het veengebied was kennelijk toch niet
zo aantrekkelijk voor nieuwkomers.

6.3.3 De migratiesaldi

Over de omvang van de migratie van en naar de veengemeenten is voor de eer-
ste helft van de 19e eeuw weinig bekend. Alleen in de bevolkingsregisters van
1815 die voor de gemeenten Veendam en Winschoten bewaard zijn gebleven,
staan nieuwe vestigingen en vertrekken vermeld, maar deze registratie is
allesbehalve volledig.19 Met ingang van 1850 werden vestiging en vertrek syste-
matisch in het bevolkingsregister bijgehouden. Op de registratie daarvan is
echter wel het een en ander aan te merken. Zo hadden de gemeenteambtenaren
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Grafiek 6.2.2:  jaarlijks gemiddelde migratiesaldi per 1000 inwoners in het veengebied, het
kleigebied en de stad Groningen
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weinig zicht op hoeveel mensen de gemeente verlieten en lang niet iedereen
meldde zich af. In de gemeenteverslagen werden in de volkstellingsjaren de
inwoneraantallen van de gemeenten altijd naar beneden bijgesteld. Het is dan
ook beter om van die jaarlijkse cijfers af te stappen en uit te gaan van tienjaar-
lijkse saldi. Deze kunnen worden berekend door van het verschil in bevol-
kingstotalen van twee opeenvolgende volkstellingen de geboorteoverschotten
af te trekken.

Uit de grafieken 6.2.1 en 6.2.2 blijkt dat alleen in de jaren ’50 van de 
19e eeuw zich meer mensen in het veengebied vestigden dan er uit vertrokken.
Alleen toen had het Oost-Groningse veengebied, in tegenstelling tot het kleige-
bied, een positief migratiesaldo, dat zelfs hoger lag dan dat van de stad
Groningen. In de periode daaraan voorafgaande, 1815-1849, keerden meer
mensen het gebied de rug toe dan er binnen kwamen. Dit was overigens in het
kleigebied niet anders, hoewel daar het netto verschil tussen immigratie en emi-
gratie minder negatief was dan in het veengebied. De jaren 1850 waren dus de
jaren waarin het veengebied een aantrekkingskracht uitoefende op mensen van
elders. Na de jaren 1850 vertrokken er weer meer mensen dan dat er zich vestig-
den. De jaren ’80 van de 19e eeuw, de periode van de landbouwcrisis, vormden
een dieptepunt in de ontwikkeling van het migratiesaldo. In het laatste decen-
nium van de 19e eeuw trad er een herstel op, maar in de 20e eeuw ging het weer
bergafwaarts. De aantrekkingskracht van dit gebied was verdwenen.

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940

Grafiek 6.3.1: geboorteoverschotten en migratiesaldi 1815-1829
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Grafiek 6.3.2: geboorteoverschotten en migratiesaldi 1830-1839

Grafiek 6.3.3: geboorteoverschotten en migratiesaldi 1840-1849
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Als we de grafiek van het gehele gebied bekijken, was dus het demografisch
effect van de kolonisatie al in de eerste helft van de 19e eeuw verdwenen. Dat
gold echter niet voor alle gemeenten. In de grafieken 6.3.1 t/m 6.3.12 zijn
de geboorteoverschotten en migratiesaldi per gemeente weergegeven.20 In de
eerste helft van de 19e eeuw blijkt vooral de gemeente Onstwedde een
‘boomer’ geweest te zijn, gezien het grote vestigingsoverschot. Hier waren de
turfgraverij en de kolonisatie volop aan de gang. De snelle groei van de ne-
derzetting Stadskanaal werd vooral veroorzaakt door de vestiging van
nieuwkomers. Tussen 1815 en 1849 profiteerde ook het Wildervankster deel
van deze nederzetting nog van de stormachtige ontwikkeling van deze
plaats.21

De bij de kolonisatie behorende demografische ontwikkeling is echter veel
minder goed te zien in Wildervank en Nieuwe Pekela, omdat we hier hebben
te maken met een ‘oud’ veendorp én met net aan snee gekomen veengebieden
binnen dezelfde gemeenten. Hier speelde dus aan de ene kant de kolonisatie,
en aan de andere kant de stagnatie van het ‘oude’ veengebied een rol.

In de eerste helft van de 19e eeuw waren het juist de oudere nederzettin-
gen die hun aantrekkingskracht verloren. Uit Hoogezand, Meeden, Oude
Pekela, Veendam en Zuidbroek vertrokken tussen 1815 en 1850 meer mensen
dan er zich vestigden. Opvallend was de ontwikkeling in de gemeente Mun-
tendam, die in tegenstelling tot de andere oudere nederzettingen, in de jaren
1815-1829 een vestigingsoverschot had. Dit overschot groeide ook nog in de
jaren 1830, maar in de jaren 1840 was het bijna teniet gedaan. In Sappemeer
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Grafiek 6.3.4: geboorteoverschotten en migratiesaldi 1850-1859
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Grafiek 6.3.5: geboorteoverschotten en migratiesaldi 1860-1869

Grafiek 6.3.6: geboorteoverschotten en migratiesaldi 1870-1879
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en Winschoten zien we juist het omgekeerde. In beide gemeenten werd het
vertrekoverschot in de jaren 1840 omgezet in een vestigingsoverschot. Dit
vormde de aanzet tot de meer positieve ontwikkeling van het vestigingsover-
schot in de jaren 1850.

In de jaren 1850 was het demografisch tij voor het ‘oude’ veengebied ge-
keerd. De grote tegenstelling tussen de kolonisatiegebieden in het veen en de
‘oude’ veendorpen was even verdwenen. Natuurlijk bleef de Kanaalstreek het
goed doen, maar nu was dat ook het geval in Hoogezand, Oude Pekela, Veen-
dam en Meeden. Sappemeer en Winschoten hadden, evenals in de jaren 1840,
een vestigingsoverschot. Alleen Nieuwe Pekela, Zuidbroek en vooral Mun-
tendam waren dissonanten. Het gunstiger tij hing samen met de hoogcon-
junctuur in het veengebied. In dit tijdvak viel immers de bloei in de zee-
scheepvaart en de scheepsbouw en begon de landbouw ook te floreren.

Deze positieve ontwikkeling van het migratiesaldo was van korte duur. In de
jaren 1860, toen de aardappelzetmeelindustrie goed van de grond kwam, was
de aantrekkingskracht van de meeste veengemeenten al weer verdwenen.
Onstwedde had nog wel een vestigingsoverschot, maar dat was in vergelijking
met de jaren 1850 al een stuk teruggelopen. De gemeente Wildervank had zich
bij het patroon van het ‘oude’ veengebied gevoegd. Het vertrekoverschot was in
Hoogezand en in iets mindere mate in Veendam tamelijk groot geworden. Dat
gold ook voor Meeden, Nieuwe Pekela en Oude Pekela. Muntendam vormde
ook in dit decennium weer de uitzondering. Sappemeer had nu eveneens een
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vertrekoverschot. In Winschoten was dat niet het geval, maar het vestigings-
overschot was wel sterk geslonken. Het verloop van de conjunctuur in zee-
scheepvaart en houten scheepsbouw had aldus zijn weerslag. Van een seizoen-
industrie als de aardappelzetmeelfabricage ging geen aantrekkende werking
uit. Ook uit het centrum van de aardappelzetmeelindustrie, Veendam,
vertrokken gemiddeld meer mensen dan er zich vestigden. In de jaren 1870
was dat eveneens het geval. In een ander centrum van de industrie,
Hoogezand, was het vertrekoverschot in de jaren 1870 al weer sterk terugge-
lopen. In dit decennium gaven vooral agrarische gemeenten als Meeden, Mun-
tendam en Nieuwe Pekela een groot vertrekoverschot te zien. De uitstoot van
arbeid uit de landbouwsector, die tijdens de landbouwcrisis nog sterker zou
worden, was begonnen.

In de jaren 1880 vertrokken er zelfs uit Onstwedde, uit Winschoten en uit
Sappemeer meer mensen dan er zich vestigden, hoewel daar het vertrekover-
schot nog enigszins binnen de perken bleef. Agrarische gemeenten als
Meeden, Muntendam, Nieuwe Pekela en Zuidbroek gaven een bijzonder groot
vertrekoverschot te zien. Veendam sloot bij dit patroon aan. Ook andere in-
dustriële centra als Oude Pekela en Hoogezand zagen hun aantrekkingskracht
verminderen. De gemeenten waarin de aardappelzetmeel- en strokarton-
industrie van de grond kwam, wisten zich niet te ontworstelen aan het agra-
rische demografisch patroon in deze periode. Ook het hebben van een stede-
lijke verzorgingsfunctie bood geen soelaas. Illustratief hiervoor is dat het
patroon van groei door vestigingsoverschotten zelfs in Winschoten door de
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agrarische depressie werd doorbroken. De landbouwcrisis betekende ook een
breuk in het kolonisatiepatroon in Onstwedde.

In het laatste decennium van de 19e eeuw trad er vooral in gemeenten waar
zich de industrie en de regionale verzorgingsfuncties bevonden, een herstel in
het migratiesaldo op. Sappemeer en Winschoten gaven weer een vestigings-
overschot te zien. Dat was ook het geval in Onstwedde, zij het zeer miniem.
In Hoogezand, Oude Pekela en Veendam was het vertrekoverschot sterk gere-
duceerd. De uitstoot van arbeid uit de landbouwsector, die was versterkt door
de landbouwcrisis, ging in de periode daarna onverminderd door. De agrari-
sche gemeenten gaven dan ook in de jaren 1890 de grootste vertrekover-
schotten te zien.

In het eerste decennium van de 20e eeuw werd aan het patroon van grote
vertrekoverschotten in de agrarische gemeenten Meeden, Muntendam, Nieu-
we Pekela en Zuidbroek niets veranderd. Ook Wildervank deed mee. In de ge-
meenten Hoogezand en Oude Pekela nam het vertrekoverschot weer toe. In
de eerste tien jaar van de 20e eeuw keerden eveneens meer mensen Sappemeer
en Winschoten de rug toe dan er naar toe trokken. Dat was ook in lichte mate
het geval voor Onstwedde. De stormachtige ontwikkeling in deze gemeente
was voorbij. In Veendam ging echter het herstel door na de slechte cijfers tij-
dens de landbouwcrisis. Kennelijk stimuleerde de tweede fase van de
industrialisatie, die gepaard ging met een uitbouw van de verzorgingsfunctie
van de kern Veendam, een iets gunstiger ontwikkeling van het migratiesaldo.

Ook in de jaren 1910 bleef het vertrekoverschot in Hoogezand, Veendam
en Winschoten op het zelfde niveau als in de eerste tien jaar van de 20e eeuw.
Bij andere gemeenten, zoals Sappemeer en Oude Pekela, was er juist een toe-
name van het vertrekoverschot te zien. Oude Pekela wist geen verzorgings-
functie op te bouwen en had een tamelijk eenzijdige industriële structuur
gekregen. Sappemeer verloor haar verzorgingsfunctie en het zwaartepunt van
de industrie in de agglomeratie verschoof naar het westen (Martenshoek en
Foxhol). Uit Hoogezand vertrokken netto evenveel mensen als in het decen-
nium daarvoor, maar dat aantal was lager dan dat in Veendam. Ook Win-
schoten gaf gedurende de jaren 1910 een vertrekoverschot te zien, maar dat
was minder groot dan bij de meeste andere gemeenten. In deze periode behiel-
den de agrarische gemeenten hun bijzonder grote vertrekoverschotten.

De jaren 1920 betekenden voor de meeste gemeenten een periode van
groeiende vertrekoverschotten. Met de agrarische sector was het toen over het
algemeen slecht gesteld. De agrarische gemeenten gaven dan ook weer grote
vertrekoverschotten te zien. Maar ook in de industriële gemeenten was er een
verslechtering van het migratiesaldo waar te nemen. Vooral Oude Pekela gaf in
de jaren 1920 een sterke toename van het vertrekoverschot te zien. Dat was in
Hoogezand, Veendam en Winschoten ook het geval, maar niet zo dramatisch
als in Oude Pekela. Terwijl Oude Pekela meeging in het demografische patroon
van de agrarische gemeenten, was dat, in tegenstelling tot de periode van de
landbouwcrisis, in Veendam niet het geval. Het meest opvallend ten opzichte
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van de vorige decennia was de ontwikkeling in Onstwedde. Deze gemeente
had een sterke groei gekend door geboorte- en vestigingsoverschotten. Al in
de jaren tussen 1909 en 1921, toen het verveningsbedrijf uit Onstwedde
begon te verdwijnen, was het vestigingsoverschot in een vertrekoverschot
omgeslagen. In de jaren 1920 werd dit het vertrekoverschot bijzonder groot.
De kolonisatie was hiermee ten einde gekomen. Evenals Wildervank eerder,
voegde Onstwedde zich, qua ontwikkeling van het migratiesaldo, bij de
agrarische gemeenten.

In de jaren 1930 was de sterke uitstoot van arbeid uit de landbouwsector
over zijn hoogtepunt heen. De agrarische gemeenten zagen hun vertrekover-
schotten afnemen. Dat betekende niet dat de uitstoot van arbeid tot stilstand
kwam, want agrarische gemeenten als Meeden, Muntendam, Nieuwe Pekela,
Onstwedde, Wildervank en Zuidbroek hadden nog steeds een groter ver-
trekoverschot dan Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Winschoten. De
aantrekkingskracht van de strokartonindustrie in Oude Pekela was geheel ver-
dwenen. Nieuwe fabrieken kwamen er niet meer bij. De eenzijdige economi-
sche structuur had de economie van deze plaats bijzonder kwetsbaar gemaakt.
Uit Oude Pekela vertrokken netto zelfs meer mensen dan in de jaren 1920.
Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Winschoten zagen in dit decennium hun
vertrekoverschotten teruglopen, waarbij Hoogezand en Veendam, die beide
een aanzienlijk agrarisch gebied binnen de gemeentegrenzen hadden, een wat
sterker vertrekoverschot vertoonden dan Sappemeer en Winschoten, waar het
landbouwareaal binnen de gemeente veel kleiner was. Winschoten had zelfs
weer een klein vestigingsoverschot. De landbouwsector was toen dus onmis-
kenbaar de factor die leidde tot een vertrekoverschot, terwijl stedelijk functies
het omgekeerde bewerkstelligden. In Veendam en Hoogezand werkten die fac-
toren tegen elkaar in.

De ontwikkeling in het migratiesaldo in de periode tussen 1815 en 1940
geeft een aantal parallelle ontwikkelingen te zien. In de eerste helft van de 19e

eeuw zien we dat de oudere nederzettingen in het veengebied te kampen had-
den met een vertrekoverschot. Alleen de kolonisatie als gevolg van de
verveningen leidde tot een vestigingsoverschot, zoals langs het Stadskanaal te
zien was. De verveningen trokken in de eerste helft van de 19e eeuw mensen
aan. Wat dat betreft was er ten opzichte van de daaraan voorafgaande twee
eeuwen nog niet zoveel veranderd. Pas in de jaren 1840 kwam er een kente-
ring. Sappemeer en Winschoten wisten als eerste gemeenten het vertrekover-
schot om te zetten in een vestigingsoverschot.

In samenhang met de bloei in de zeevaart, scheepsbouw en landbouw wis-
ten kernen als Sappemeer, Veendam en Winschoten zich in de jaren 1850 als
verzorgingscentra te profileren. Deze hoogconjunctuur leidde tot een gunstig
demografisch klimaat. Niet alleen de verveningen en de kolonisatie te Stadska-
naal veroorzaakten een vestigingsoverschot, nu zorgden ook de economische
ontwikkelingen in het ‘oude’ veengebied daarvoor. De bloei en de aantrek-
kingskracht waren echter van korte duur. De daarop volgende decennia brach-
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ten een kentering. De beginnende uitstoot van arbeid uit de landbouw werd
niet opgevangen door de industrie die toen van de grond kwam. De industrie
had alleen een matigende werking op het vertrekoverschot. De aardappel-
meelindustrie bood immers geen volwaardig alternatief voor landarbeid. Na
1900, toen de tweede fase in de industrialisatie van de grond kwam, werd het
onderscheid tussen de landbouwgemeenten en de gemeenten met industriële
kernen verder aangescherpt. Daarom is het zinvol om te kijken of we bij de
verdeling van de bevolking binnen de gemeenten ook een concentratie van
nieuwkomers in de verstedelijkende kernen te zien krijgen. Dat ondersteunt
de hypothese dat juist de industrialisatie uit de tweede fase een trekker was
voor verhuizers en migranten.

6.4 De bevolkingsverdeling binnen de gemeenten

Het mag dan zo zijn dat het veengebied als geheel door de industrie geen
aantrekkingsgebied werd, daarmee is niets gezegd over de aantrekkingskracht
van de industriële kernen binnen het gebied. Het is mogelijk dat mensen uit de
agrarische delen van de gemeenten naar de industriële kernen trokken. In die
zin zouden we te maken kunnen hebben met bevolkingsconcentratie.

In de in deze paragraaf gepresenteerde tabellen is de verdeling van de
bevolking binnen een aantal gemeenten in verschillende steekjaren tussen
1815 en 1947 weergegeven.22 Van de elf gemeenten is dat alleen gedaan voor
Hoogezand, Veendam, Wildervank en Onstwedde (Stadskanaal). In de eerste
twee gemeenten speelde verstedelijking van de hoofdnederzetting een belang-
rijke rol. Ter vergelijking zijn ook gemeenten opgenomen waarin gedurende
een groot deel van de 19e eeuw de kolonisatie nog een rol speelde. Voor de
andere verstedelijkte gemeenten, Sappemeer en Winschoten, heeft een derge-
lijke analyse minder zin omdat hun agrarisch gebied van meet af aan beperkt
was. Bovendien werden de agrarische gehuchten door de geringe afstand tot
de hoofdnederzetting in de loop der tijd opgeslokt. Dit was het geval met
Kleinemeer in de gemeente Sappemeer. In Winschoten gold dat voor agrari-
sche gehuchten als St.Vitusholt, Garst en Bovenburen. Deze qua oppervlakte
kleine gemeenten Sappemeer en Winschoten waren eveneens de
dichtstbevolkte.23

6.4.1 Hoogezand-Sappemeer: concentratie langs het Winschoterdiep en
deconcentratie naar het westen

Als we naar de groeicijfers van de gemeenten Hoogezand en Sappemeer kijken
in de periode tussen 1795 en 1947, dan zien we dat in deze ruim honderd-
vijftig jaar het stuivertje wisselen was wie het hardst groeide. In de jaren tus-
sen 1795 en 1829 was dat de gemeente Hoogezand. In de jaren ’30 en ’40 van
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de 19e eeuw groeide Sappemeer sneller. In de jaren ’50 was de bevolkingsgroei
in Hoogezand weer groter, maar kort daarna werden de rollen weer omge-
draaid, want vanaf 1860 tot aan de eeuwwisseling groeide Sappemeer sneller.
Na de eeuwwisseling veranderde dit en groeide Hoogezand aanmerkelijk snel-
ler. Het probleem is hier echter dat we te maken hebben met twee gemeenten,
waarvan de hoofdnederzettingen stedenbouwkundig en functioneel één kern
vormden, maar waarbij Hoogezand binnen de gemeentegrenzen een uitge-
strekt agrarisch gebied omvatte en Sappemeer niet. We krijgen een beter beeld
van het effect van de stedelijke functies op de bevolkingsontwikkeling, wan-
neer het grootste deel van het agrarische gebied buiten beschouwing laten. Dat
is mogelijk door naar de voormalige kerspelen Sappemeer, Hoogezand en
Kropswolde te kijken.24 Door deze drie kerspelen liep het verstedelijkende lint
langs het Winschoterdiep. In de eerste helft van de 19e eeuw groeide van de
drie kerspelen Hoogezand het snelst, daarna werd die rol overgenomen door
Kropswolde als gevolg van de snelle bevolkingsgroei in Martenshoek en
Foxhol. Sappemeer groeide toen ook sneller dan Hoogezand, door haar ver-
zorgingsfunctie.

De verschuiving van het bevolkingszwaartepunt naar het noorden, het
Winschoterdiep, zoals dat in de eerste helft van de 19e eeuw te zien was, hing,
zoals inmiddels genoegzaam bekend is, samen met de ontwikkeling van de
scheepsbouw langs het Winschoterdiep. De sterke groei van Sappemeer was
eveneens te danken aan de scheepsbouw en aan de ontwikkeling van de
verzorgingsfunctie. Dit proces ging ook na 1850 door.

Tabel 6.1 De bevolkingsaantallen en groei-index van de kerspelen Hoogezand, Kropswolde 
Sappemeer

kerspel 1795 1815 1849 1879 1889 1899  
Hoogezand 1674 2022 3111 3615 3707 4010  
index 100 121 186 216 221 240  
Kropswolde 801 958 1393 1781 2125 2577  
index 100 120 174 222 265 322  
Sappemeer 2077 2375 3108 4128 4776 5823  
index 100 114 150 199 230 280

Bron: Volkstelling 1795, gepubliceerd bij Ramaer; Groninger Archieven: Statistiek 1818 aanwin-
sten Provinciale Bibliotheek (1988); Groninger Archieven: PA inv.nr. BIII 196 (cijfers 1837); volks-
tellingen 1849, 1879, 1889 en 1899: plaatselijke indeling
Toelichting: Kerspel Hoogezand: Kalkwijk, Hoogezand, Nieuwe Compagnie en Kiel; kerspel
Kropswolde: deel van Martenshoek en Foxhol; kerspel Sappemeer: gehele gemeente Sappemeer.
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De komst van de industrie in het westelijk deel had een sterkere bevolkings-
groei aldaar tot gevolg. We kunnen bij de bevolkingsverdeling van de gemeen-
te Hoogezand zien dat dit vooral ten koste ging van de agrarische nederzet-
tingen Kielwindeweer, Kropswolde en Westerbroek. Er was dus in Hooge-
zand-Sappemeer inderdaad een bevolkingsconcentratie in het meest stedelijke
deel van de gemeenten te zien. De bevolking in Kielwindeweer en Kropswolde
groeide in de 19e eeuw nog wel, maar de groei langs het Winschoterdiep was
aanmerkelijk groter. In de 20e eeuw kromp in Kielwindeweer en Kropswolde
de bevolking in aantal.

Tabel 6.2 De bevolkingsverdeling per nederzetting in de gemeente Hoogezand 1837-1947

nederzetting 1837 1849 1869 1879 1889 1899 1909 1930 1947

% % % % % % % % %

Westerbroek 8,1 8,6 8,7 8,0 9,1 10,6 10,2 11,6 9,8

Foxhol 5,7 6,6 9,1 8,5 8,9 10,7 9,8 9,9 8,5  

Hoogezand 40,7 49,2 50,9 51,6 50,8 49,4 50,2 44,5 42,8  

v. Roijenstraat        8,6 16,3  

Kielwindeweer 30,5 24,5 21,9 22,0 22,1 20,3 20,3 17,7 16,3  

Kropswolde 15,1 11,1 10,8 9,9 9,2 9,0 9,6 7,7 6,3     

gemeente 5607 5891 6792 7248 7938 9017 9634 10517 12406  

schepen e.d.  45 341 681 723 771 1030 908 56

Bron: Groninger Archieven: PA inv.nr. BIII 196 (cijfers 1837); volkstellingen 1849-1947: plaatse-
lijke indeling
Toelichting: Hoogezand inclusief Kalkwijk en Martenshoek, Foxham, dat in 1943 bij de gemeente
werd gevoegd, is hier buiten beschouwing gelaten; Kielwindeweer: inclusief Nieuwe Compagnie
en Lula

Toch leidde deze bevolkingsconcentratie niet tot concentratie in een kom,
zoals bij de morfologische ontwikkelingen ook al uiteen is gezet. De concen-
tratie van de bevolking ging voortdurend gepaard met een verschuiving van
het zwaartepunt binnen het lint. In Foxhol en later ook in Westerbroek, waar
de bebouwing langs het Winschoterdiep ten westen van Foxhol onder viel,
kwam een steeds groter deel van de gemeentelijke bevolking te wonen. Na
1910 is vooral de sterke bevolkingsgroei langs het nieuw aangelegde lint de
Burg. Van Roijenstraat opvallend. Hier woonden in 1947 evenveel mensen als
in Kiel, Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula tezamen.

Binnen Hoogezand begon aan het eind van de 19e eeuw met de vernieu-
wing in de scheepsbouw het zwaartepunt van de industrie naar het westen op
te schuiven. Sappemeer bleef aanvankelijk ook onverminderd doorgroeien
door de aanwezigheid van fabrieken en de verzorgingsfunctie, maar na 1900
werd deze functie ondermijnd. Hierdoor stagneerde de bevolkingsgroei. Van
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centrumvorming was in Hoogezand-Sappemeer geen sprake. Het uiteentrekken
van deze plaats door de westwaartse richting de industrie en het bevolkings-
zwaartepunt werd nog versterkt door de weinig op centrumvorming gerichte
uitleg. De bevolking concentreerde zich wel meer en meer aan het hoofdlint,
maar binnen het hoofdlint schoof, in navolging van de economische functies,
het bevolkingszwaartepunt naar het westen. Concentratie lang het Winschoter-
diep en westwaartse verschuiving waren de kenmerken van de bevolkingsont-
wikkeling in Hoogezand-Sappemeer.

6.4.2 Veendam: deconcentratie en concentratie

Binnen de gemeente Veendam voltrokken zich enkele ontwikkelingen, die
elkaar opvolgden en elkaar ten dele in de tijd overlapten. Zoals in hoofdstuk
twee en drie aan de orde kwam waren in de gemeente tot in de tweede helft
van de 19e eeuw nog ontginningen van dalgronden gaande. Dit was vooral het
geval in het oosten, in Ommelanderwijk en Zuidwending. In de eerste helft
van de 19e eeuw groeide de bevolking in deze twee buitenkoloniën veel har-
der dan in de hoofdkern zodat deze dorpen zich in 1845 kerkelijk afscheid-
den van Veendam.

Tabel 6.3 De bevolkingsverdeling per nederzetting in de gemeente Veendam 1815-1947

nederzetting 1815 1837 1849 1869 1879 1889 1899 1909 1930 1947

% % % % % % % % % %  

Veendam 71,8 71,3 68,1 70,0 69,5 68,6 68,5 67,1 74,6 77,8  

Ommel-Zuidw 17,8 18,7 21,0 16,7 17,3 17,9 18,7 21,2 16,1 14,0  

veld   2,5 4,3 4,8 5,1 5,0 4,2 3,7 3,1  

Borgercie 10,4 10,0 10,1 8,9 8,1 8,4 7,5 7,4 5,6 5,2   

gemeente 6334 7240 7349 8608 9681 9430 10081 11129 12764 14357

schepen e.d.   180 379 702 837 898 1061 619 93

Bron: Groninger Archieven: Statistiek 1818 (bevat bevolkingscijfers 1815) aanwinsten Provinciale
Bibliotheek (1988); Groninger Archieven: PA inv.nr. BIII 196 (cijfers 1837); volkstellingen 1849-
1947: plaatselijke indeling
Toelichting: veld: veldnederzettingen in het oosten van de gemeente: Korte Akkers, Kibbelgaarn,
Numero Een, Numero Dertien

Tegelijkertijd zien we dat in de gemeente Veendam nederzettingen in het veld
ontstonden. Ten oosten van het Oosterdiep bij de grens met Meeden lagen de
zogenaamde dwarsplaatsen, waarvan de wegen en wijkjes in het noorden uit-
kwamen op de Boven Veensloot in de gemeente Meeden en in het zuiden op
de noordelijkste zijwijk van het Oosterdiep. Hier kwamen in de loop van de
19e eeuw steeds meer arbeiderswoningen en boerderijen in het veld te staan.
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Dit gebied werd ‘Korte Akkers’ genoemd. Geheel in het oosten van de gemeen-
te, tegen de gemeentegrens met Scheemda, Oude en Nieuwe Pekela, ontstond
Kibbelgaarn. We hebben hier ook te maken met enkele kleine dwarsplaatsen
die zich naar het oosten uitstrekten vanuit de meest oostelijke zijwijk van het
Zuidwendiger Hoofddiep. Langs de eerste en de dertiende zijwijk naar het zui-
den vanuit het Ommelanderdiep ontstonden in de 19e eeuw de veldne-
derzettingen Numero Een en Numero Dertien. Al deze veldnederzettingen
groeiden tot in de jaren 1870 bijzonder hard. De voortschrijdende ontgin-
ningen leidden tot een centrifugale kracht in de bevolkingsverdeling.

Tussen 1850 en 1870 werd die middelpuntvliedende bevolkingsontwikke-
ling ontkracht door de hoogtijdagen van de zeescheepvaart en de daarmee
samenhangende versterking van de verzorgingsfunctie en groeide de bevol-
king in de hoofdkern Veendam weer sterker. Aangezien Veendam in deze
periode een vestigingsoverschot had, kunnen we terecht concluderen dat het
juist de hoofdkern was die een aantrekkingskracht op mensen van elders
uitoefende.25 Later in de tweede helft van de 19e eeuw werden de centrifugale
krachten weer sterker. Ditmaal speelde niet alleen de landbouw, maar ook de
aardappelzetmeelindustrie hierbij een belangrijke rol. De aardappel-
meelfabrieken werden voor een deel perifeer gevestigd. In Ommelanderwijk
en Zuidwending kwam aldus een groot aantal industriële arbeidsplaatsen,
althans voor enkele maanden en konden de arbeiders landarbeid en fabrieks-
werk afwisselen.

Na 1910 kwam er nieuwe industriële werkgelegenheid en, zoals in het
vorige hoofdstuk is aangegeven, werden deze arbeidsplaatsen vooral in de
hoofdkern gerealiseerd, in samenhang met de nieuwe spoorverbinding die
Veendam beter bereikbaar maakte. Met die ontwikkeling wist Veendam haar
verzorgingsfunctie te versterken. Bovendien werd toen het uitbreidingsplan
‘Tusschendiepen’ uitgevoerd. Na 1910 werd het bevolkingsoverwicht van de
hoofdkern dan ook weer groter, groter nog dan het in de jaren 1850 was
geweest. In 1947 woonden in die hoofdkern 11.165 mensen.

In Veendam wisselden krachten die het centrum versterkten en die het
centrum verzwakten, elkaar dus af. De ontginningen, de landbouw en de aard-
appelmeelindustrie waren factoren die de centrifugale krachten versterkten.
De hoogtijdagen van de zeescheepvaart en de industrialisatie buiten de land-
bouwindustrie om en de in samenhang hiermee belangrijker wordende ver-
zorgingsfunctie waren de factoren die het centrum van de gemeente versterk-
ten. Na 1910 deed de uitstoot van arbeid uit de landbouwsector de bevolking
in de landbouwnederzettingen afnemen. Tegelijkertijd veroorzaakte de
concentratie van stedelijke functies in de hoofdkern een sterkere
bevolkingsconcentratie. Ook de stedenbouwkundige ontwikkelingen ver-
sterkten het stedelijk karakter van deze plaats.
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6.4.3 Stadskanaal: de bevolkingsontwikkeling in een veenkolonie

We hebben al aangenomen dat de vestigingsoverschotten in Wildervank en
Onstwedde veroorzaakt werden door de vestiging van bewoners langs het
Stadskanaal. In de bevolkingsverdeling van Wildervank en Onstwedde is het
verloop van de kolonisatie goed te zien. In de gemeente Wildervank kwam een
steeds groter deel van de bevolking in Stadskanaal te wonen. Tussen 1815 en
1870 was die groei bijzonder sterk, om daarna wat af te vlakken. Na 1930 was
de groei vrij klein geworden. Een ander fenomeen, dat we in Veendam ook
tegenkwamen, was de opkomst van een veldnederzetting: Wildervank-
sterdallen. De boerderijen en arbeiderswoningen stonden hier niet aan het
hoofddiep. We hebben te maken met afgegraven dallen die pas in de 19e eeuw
in cultuur werden gebracht.

In de gemeente Wildervank was het rond 1930-1947 niet meer duidelijk
wat de hoofdnederzetting was. Het dorp Wildervank en Stadskanaal hadden
ongeveer een gelijk aandeel in de gemeentelijke bevolking. Stadskanaal was
natuurlijk inmiddels veel groter geworden dan het dorp Wildervank. Deze
plaats lag immers ook voor een deel in de gemeente Onstwedde.26 Het
Onstwedder deel was in de tweede helft van de 19e eeuw groter geworden dan
het Wildervankster deel. De kolonisatie zakte langs het Stadskanaal af in zuid-
oostelijke richting. Na de tweede afdraai in het Stadskanaal werd de nederzet-
ting Musselkanaal genoemd. Ook de opkomst daarvan is goed te zien in de
bevolkingsverdeling. Toch was er niet alleen groei in de kanaalnederzettingen,
want ook in andere nederzettingsgroepen nam de bevolking toe.

Tabel 6.4 De bevolkingsverdeling per nederzetting in de gemeente Wildervank  1815-1947

nederzetting 1815 1837 1849 1869 1879 1889 1899 1909 1930 1947

% % % % % % % % % %

Stadskanaal 17,3 21,2 28,0 35,6 36,7 38,6 39,4 40,7 47,2 48,4  

Wildervank 80,4 77,2 65,3 58,3 57,9 55,9 55,0 53,6 48,0 47,7  

Wildv.dallen   3,3 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 3,9 3,1  

Borgercie 2,3 1,5 1,7 1,6 1,2 1,2 1,3 1,5 1,0 0,8   

gemeente 3219 4594 5221 6646 7468 7930 7972 8222 9103 10189  

schepen e.d.   321 400 839 953 965 1193 1076 126

Bron: Groninger Archieven: Statistiek 1818 (bevat bevolkingscijfers 1815) aanwinsten Provinciale
Bibliotheek (1988); Groninger Archieven: PA inv.nr. BIII 196 (cijfers 1837); volkstellingen 1849-
1947: plaatselijke indeling
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Tabel 6.5 De bevolkingsverdeling per nederzetting(sgroep) in de gemeente Onstwedde 1815-
1947

nederzetting 1815 1837 1849 1869 1879 1889 1899 1909 1930 1947
% % % % % % % % % %  

Stadskanaal 11,9 31,5 41,6 42,1 38,8 37,2 34,7 32,2 ?? 31,2  

Musselkanaal    10,4 19,7 20,6 21,6 24,9 ?? 29,9  

esdorpen 79,4 62,2 36,3 22,1 16,9 15,9 13,6 12,3 ?? 14,1  

overig 8,7 6,3 22,1 25,5 24,6 26,4 30,1 30,6 ?? 24,9   

gemeente 928 1826 3275 5833 7634 8771 10657 13226 17456 20935  

schepen e.d.    190 52 174 241 460 621 219

Bron: Groninger Archieven: Statistiek 1818 (bevat bevolkingscijfers 1815) aanwinsten Provinciale
Bibliotheek (1988); Groninger Archieven: PA inv.nr. BIII 196 (cijfers 1837); volkstellingen 1849-
1947: plaatselijke indeling
Toelichting: esdorpen: inclusief Onstwedde; overig: voornamelijk randveenkoloniën

De gemeente Onstwedde kenmerkte zich door een groot aantal dorpen,
gehuchten en buurtschappen. De nederzettingsgroep esdorpen omvatte het
dorp Onstwedde en de krans van zogenaamde essenzwermdorpen rond dit
dorp. Voorbeelden van deze essenzwermdorpen waren Holte, Wessinghuizen,
Ter Wupping, Sterenborg, Smeerling, Ter Maarsch en Höchte.27 De esdorpen
vormden de oudste nederzettingen in deze gemeente en waren ontstaan lang
voordat het veen vanuit het Stadskanaal aan snee kwam. De bevolkingsgroei
in deze esdorpen bleef achter bij die in de andere nederzettingen.

Naast deze esdorpen waren lang voor de aanleg van het Stadskanaal
ontginningsnederzettingen ontstaan op de rand van zand en veen, zoals
Veenhuizen, Vosseberg en Oomsberg. Deze zogenaamde randveenontginning-
snederzettingen ontstonden ook nog in de 19e eeuw toen de verveningen van-
uit het Stadskanaal nog in volle gang waren. Deze nederzettingen kenden geen
systeem van kanalen en wijken, zoals Stadskanaal. De laag hoogveen was hier
namelijk te dun om een dergelijk systeem te graven.28 De toename van het
aantal inwoners in dit type nederzetting nam een enorme vlucht in de 19e

eeuw. In de 20e eeuw kwamen de ontginningen in het Westerwoldse deel van
de gemeente Onstwedde op gang. Na 1910 zien we dan ook dat het aandeel
van de esdorpen in de gemeentelijke bevolking weer toenam.

De ontwikkeling van Stadskanaal is niet zozeer een voorbeeld van
bevolkingsconcentratie als wel van de openlegging van het gebied. Steeds
meer delen van de gemeente Onstwedde raakten bewoond. De bewoners
kwamen van elders en dus gaf de gemeente dan ook langdurig vesti-
gingsoverschotten te zien. De meeste mensen gingen wonen langs de
hoofdader van verkeer: het Stadskanaal. Langs dit ongeveer tien kilome-
ter lange hoofdkanaal woonden in 1947 17.442 mensen. Het was een
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lang lint zonder dat er ergens sprake was van bevolkingsconcentratie en
komvorming.

6.5 Conclusie: aantrekking en afstoting

De industrialisatie in het Oost-Groningse veengebied leidde er niet toe dat het
gebied een aantrekkingsgebied werd. De landbouwindustrieën veroorzaakten
geen massale toestroom van nieuwe bewoners. Alleen de bedrijvigheid vóór de
industrialisatie, de zeescheepvaart, de scheepsbouw, de bloei in de landbouw
en de daarmee samenhangende ontwikkeling van verzorgingskernen als
Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten zorgden voor een centripe-
tale kracht. Vooral de ontwikkeling van een verzorgingsfunctie leidde tot het
aantrekken van bevolking, zoals we zagen bij Winschoten. Dat gold overigens
nog in veel sterkere mate voor de gebieden die in de loop van de 19e eeuw
werden opengelegd door de turfgraverij, zoals Wildervank en Onstwedde. De
stormachtige bevolkingsgroei, als gevolg van immigratie, verliep daar verge-
lijkbaar met die in het ‘oude’ veengebied in de 17e en 18e eeuw, dus zonder
echte komvorming.

Het Oost-Groningse veengebied werd, ondanks de industrialisatie, een
afstotingsgebied. Een aantrekkingskracht zoals de stad Groningen in dezelfde
periode had, verkreeg het gebied niet ondanks de verstedelijking. Toch had de
industrie wel een positief effect. De aanvullende werkgelegenheid van de
industrie zorgde er voor dat de uitstroom uit het gebied toch minder sterk was
dan uit het kleigebied. Eigenlijk was een specialisatie als de aardappelzet-
meelindustrie uit het oogpunt van werkgelegenheid niet zo gunstig. Het ging
hier slechts om aanvullende werkgelegenheid, terwijl in de landbouw de
werkgelegenheid ras afnam.

We zien dan ook dat het centrum van deze industrie in de tweede helft van
de 19e eeuw, Veendam, zich qua aantrekkingskracht in bijna niets onder-
scheidde van de landbouwgemeenten. Dat veranderde gedurende de fase van
de verdergaande industrialisatie. De aantrekkingskracht van de kern Veendam
werd sterker. Dat was niet zozeer te zien aan een vestigingsoverschot. De
arbeidsuitstoot in de landbouwsector ging in de agrarische buitendorpen
immers gewoon door. Het was vooral te zien in het dominanter wordende aan-
deel van de hoofdkern in de gemeentelijke bevolking. De concentratie van de
industrie en de verzorgingsfunctie in de hoofdkern zorgden er voor dat nu ook
de bevolking zich sterker ging concentreren in deze kern, mede door de gun-
stige planmatige uitleg daarvan.

Het aardige is dat het patroon van aantrekking uit het agrarische deel van
de gemeente naar de hoofdkern zich ook in Hoogezand-Sappemeer voordeed.
Sappemeer wist zich beter te onttrekken aan het agrarisch afstotingspatroon.
De aardappelzetmeelindustrie speelde in deze plaats geen belangrijke rol. In
Hoogezand was die onttrekking aan het agrarisch afstotingspatroon minder
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sterk, omdat deze gemeente wel een groot agrarisch gebied binnen de grenzen
had. Binnen de gemeente Hoogezand was er echter een sterke trek naar het
Winschoterdiep. Toch impliceerde deze bevolkingsverschuiving geen concen-
tratie op een centraal punt. De verschuiving van het industriële zwaartepunt
naar het westen en de verzwakking van de verzorgingsfunctie door de betere
bereikbaarheid van de stad Groningen betekenden dat hier de bevolking uit
elkaar werd getrokken. Centrumvorming en de daarmee gepaardgaande
agglomeratievoordelen kwamen in Hoogezand-Sappemeer niet van de grond.
De aantrekkingskracht van het Winschoterdiep en van de stad Groningen lie-
pen hier door elkaar heen.
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7 Het migratiepatroon rond
Hoogezand-Sappemeer, Veen-
dam en Winschoten

7.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat de industrie een concen-
tratie van bevolking in de industriële centra bewerkstelligde, een re-allocatie
van de bevolking binnen het veengebied, want ondanks de industrialisatie
werd het demografisch gezien een afstotingsgebied. Niettemin kwamen er wel
mensen van elders het veengebied binnen of verlieten het voor bestemmingen
elders in Nederland. Hoe dat precies gebeurde, is van belang voor de twee
benaderingen in dit proefschrift.1

Bij deze twee benaderingen, het centrale plaatsen systeem en het stedelijk
netwerk systeem, gaat het immers om twee verschillende soorten afhankelijk-
heidsrelaties tussen steden. Bij het centrale plaatsen systeem zijn deze relaties
hiërarchisch geordend en komen zij tot uitdrukking in de stromen goederen,
diensten en mensen (migratie) als gevolg van verschillende niveaus van ver-
zorging. Bij het stedelijk netwerk systeem manifesteren deze relaties zich in de
stromen goederen, diensten en mensen als gevolg van specialisatie en hoeven
zij niet hiërarchisch van aard te zijn. Omdat de diensten- en goederenstromen
meestal moeilijk te achterhalen zijn, wordt vaak de in- en uitstroom van men-
sen geanalyseerd, migratie dus.2

Hier is de vraag aan de orde hoe de positie van de drie hoofdkernen zich
ontwikkelde. Verwierven de plaatsen een positie in de hiërarchie van centrale
plaatsen? Bleven de plaatsen daarbij ondergeschikt aan het regionale hoofd-
centrum Groningen, of wisten ze ook relaties met verder weg gelegen gebie-
den te verkrijgen, buiten de stad Groningen om, zodat zij zelfstandig opereer-
den binnen het stedelijk netwerk systeem?
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7.2 De theoretische kaders van het verschijnsel migratie

De theorievorming over migratie is niet indrukwekkend. Er zijn voornamelijk
generalisaties op basis van onderzoek, maar die vormen nauwelijks een
samenhangend geheel.

Als de grondlegger van de migratie-’theorie’ wordt E.G. Ravenstein
beschouwd. Hij heeft onderzoek gedaan in Groot-Brittannië, in Noord-
Amerika en op het Europese vasteland op basis van de geboorteplaatstabellen
van de volkstellingen. Zijn artikelen benoemen een aantal algemene ver-
schijnselen, die door Grigg als de elf wetten van Ravenstein zijn omschreven.3

Zij gaan onder meer over de afstand en de richting van de migratie. Verder
gaan ze in op welke mensen het meest migreren en op hun motieven. Ook
wordt een verband gelegd tussen migratie en verstedelijking. Een eye-opener
in dezen was de generalisatie dat elke migratiestroom een tegenbeweging
heeft. Een overzicht van deze ‘wetten’ vindt men in het betreffende artikel van
Grigg en ook bij Kooij.4

Nu valt er wel het een en ander aan te merken op Ravensteins generalisa-
ties. Zo is een aantal ‘wetten’ in andere studies weerlegd. De gemiddelde leef-
tijd die Ravenstein de migrant toedichtte, bleek wat aan de hoge kant te zijn.
Ook de wetten dat vrouwen meer migreren dan mannen en dat plattelands-
mensen meer migreren dan stadsmensen, zijn in andere studies niet beves-
tigd.5

Ter Heide nam als uitgangspunt voor zijn theorievorming de verbetering
van levensomstandigheden als motivatie voor de migrant.6 Van belang zijn dan
ook de verschillen tussen het vertrek- en het vestigingsgebied en de waarde-
ring daarvan door de potentiële migrant. Of er inderdaad migratie optreedt,
hangt af van factoren die migratie bevorderen dan wel belemmeren. Zo kan
een goede communicatie tussen vertrek- en vestigingsgebied migratie recht-
streeks bevorderen. Verder zijn er factoren die migratie belemmeren, zoals bij-
voorbeeld immigratieverboden, de kosten en moeiten van de reis en de nor-
men en waarden en de sociale controle in het vertrekgebied.7 Everett Lee
noemde dit ‘intervening obstacles’. Everett Lee en Dorothy Thomas hebben
geprobeerd ‘push’- en ‘pull’-factoren, persoonlijke factoren en ‘intervening
obstacles’ met elkaar in verband te brengen.8 Migratie hangt af van de waar-
dering door de potentiële migrant voor de situatie in het vertrek- en in het ves-
tigingsgebied, maar hangt ook af van de gehechtheid aan de woonplaats, van
de afstand, van de kosten en van de wetgeving.

Ravenstein wees er al op dat de meeste migratie in de richting van de han-
dels- en industriecentra ging, maar maakte de relatie tussen afstand en migra-
tie en de aantrekkingskracht van steden niet expliciet.9 Ter Heide constateer-
de eveneens dat de trek naar de stad vanaf de vroege Middeleeuwen tot aan
ongeveer 1900 binnen het migratiepatroon heeft overheerst.10 Een oplossing
voor het probleem van de overheersende aantrekkingskracht van de (grote)
steden en het concept dat de meeste migratie over korte afstand gaat, werd
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geboden door het idee van de getrapte migratie. Dit concept werd in 1899
door A. Weber gelanceerd. Dit hield in dat migratie plaats vond in de richting
van de top van de stedenhiërarchie: van de boerderij naar het dorp, van het
dorp naar de kleine stad, van de kleine stad naar de grote stad en van de grote
stad naar de metropool.11 Ravenstein had hiervoor al de voorzet gegeven door
te constateren dat migratie etappe-gewijs plaats vindt. Hieraan werd dus toe-
gevoegd dat deze etappe-gewijze migratie via een rangorde verloopt.

De getrapte migratie werd bij Ter Heide onderbouwd doordat hij het
begrip geografische afstand verving door sociale afstand. Volgens hem vindt
migratie plaats van platteland naar de grote stad via plaatsen die ten aanzien
van de sociale afstand een intermediaire positie innemen, zodat bij elke stap
slechts een geringe sociale afstand behoeft te worden overbrugd. Deze vorm
van migratie zou zowel op individueel als op collectief niveau voorkomen.12

Zowel Everett Lee als R. Shaw hebben op basis van onderzoek nog meer
generalisaties geformuleerd. De generalisaties van Everett Lee hebben vooral
betrekking op het verschijnsel migratie op zich en gaan over de omvang, het
rendement en het voorkomen van migratie binnen de levenscyclus. Bij R.
Shaw staan vooral de migranten met hun motieven en omstandigheden cen-
traal. Ook deze generalisaties worden uitgebreid behandeld door Kooij.13

Rond 1985 stonden twee benaderingen in de migratie-theorie tegenover
elkaar. Aan de ene kant was dat de micro-economische evenwichtstheorie. Het
gaat hier om een ‘push’ en ‘pull’-theorie, waarbij de niet-economische ele-
menten zijn weggelaten. Migratiestromen ontstaan door verschillen in econo-
mische ontwikkeling, die als communicerende vaten werken. Aan de andere
kant stond de historisch structurele benadering die voornamelijk Marxistisch
geïnspireerd was. Deze benadering focust op afhankelijkheid, intern kolonia-
lisme, centrum-periferie etc.14

In de geschiedwetenschap is het verschijnsel migratie bestudeerd in het
kader van de sociale geschiedenis. In veel gevallen gaat het om de immigran-
ten zelf en de reactie van de ontvangende samenleving. Jan Lucassen en Rinus
Penninx hebben hierover een overzichtswerk geschreven. Immigratiestromen
op niet-economische motieven bestempelden zij als een onderstroom.15 Leslie
Page Moch stelt eveneens dat het overgrote deel van de migratiestromen tus-
sen 1650 en 1914 zonder dwang plaats vond.16 Moch onderscheidt vier migra-
tiesystemen:

1 Regionale migratie (local migration) betreft een migratiesysteem waarbij
het contact met de plaats van afkomst intact blijft. Deze migratie wordt
bepaald door de lokale en regionale huwelijks- en arbeidsmarkt.

2 Circulaire migratie is een migratiesysteem waarbij de migratie en de retour-
migratie door dezelfde migranten wordt gedaan. Een aantal jaren wordt
door de migrant uit het platteland in de stad gewerkt en na een aantal
jaren, of veel korter, keert de migrant weer terug naar het platteland.
Trekarbeid is een vorm van circulaire migratie.
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3 Kettingmigratie is een migratiesysteem waarbij familie, vrienden of beken-
den als pioniers de migrant zijn voorgegaan. Er bestaat dus bij de migran-
ten al contact met de plaats van bestemming via het sociaal netwerk. Via
contacten komt de migratie tot stand. Ook hier blijft in feite het contact
met de familie bestaan, maar de term wordt vooral gebruikt voor migratie
over langere afstand.

4 Carrièremigratie is een migratiesysteem waarbij migratie plaats vindt om
hoger te stijgen op de sociaal-economische ladder. Hierbij spelen familie-
contacten minder een rol. De behoeften en de geografische spreiding van
(overheids)instellingen zijn veel meer de motor achter dit migratiesysteem.
Het gaat hier meestal om migranten met een meer dan gemiddelde oplei-
ding. De migrant is goed op de hoogte van de mogelijkheden elders, zodat
het hier meestal ook lange afstandsmigratie betreft.17

Bij deze vier vormen van migratie staat de migrant centraal. Bij de analyse van
de migratie in mijn onderzoek staan de drie belangrijkste kernen centraal van-
uit het perspectief van de centrale plaatsen hiërarchie en het stedelijk netwerk
systeem. Hoe verhouden die verschillende benaderingen zich nu tot elkaar?
Op het eerste gezicht passen de regionale migratie en de circulaire migratie het
best bij de migratie via de centrale plaatsen hiërarchie en de kettingmigratie en
de carrièremigratie het best bij de migratie via het stedelijk netwerk. Eigenlijk
is het onderscheid van de bovengenoemde vier migratievormen voor dit
onderzoek minder van belang. Het gaat er vooral om of de migratie plaats
vond binnen een regionale context of via landelijke lijnen. De vierdeling is
vooral ontwikkeld om aan te geven in hoeverre familie- en andere sociale ver-
banden een rol speelden bij de migratie. Hier kan zij af en toe gebruikt wor-
den om migratie via centrale plaatsen (regionaal) of via het stedelijk netwerk
systeem verder te preciseren. Ik geef een aantal voorbeelden.

Allereerst kon een migrant uit de agrarische omgeving van de centrale plaats
komen of daar naar toe gaan. We hebben dan te maken met migratie via de hië-
rarchie van centrale plaatsen in een regionale context. Er wordt dan immers een
trapje naar boven of naar beneden in de hiërarchie gemigreerd en de afstand
waarover verhuisd werd, was dan klein, zodat de band met de plaats van afkomst
niet werd doorgesneden. Deze soort migratie kan ook de vorm hebben van cir-
culaire migratie wanneer de migrant van gemeente naar gemeente ‘hopte’. Ook
kunnen we te maken hebben met retourmigratie, als de migrant terugkeerde
naar de gemeente van afkomst. Een migrant kon van of naar een andere verste-
delijkte plaats binnen het veengebied migreren, een plaats die een gelijke positie
had in de stedenhiërarchie als de plaats van afkomst of de plaats van bestem-
ming. We hebben dan nog steeds met migratie binnen de regionale stedenhiër-
archie te maken, maar het migratiepatroon heeft dan meer te maken met stede-
lijke uitwisseling. Verder is het mogelijk dat een migrant verhuisde van of naar
de top van de hiërarchie der centrale plaatsen in de regio, de stad Groningen. De
stad kon een opstapje zijn voor migratie naar buiten het verzorgingsrayon van

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



Groningen, of als tussenstation fungeren om naar elders binnen het rayon te ver-
huizen dus weer naar een plaats van lagere orde in de hiërarchie. De immigratie
vanuit de stad kon betekenen dat de migrant de stad Groningen gebruikte om
vanuit elders in het rayon naar het veengebied te komen. Het betreft dan nog
steeds migratie binnen de regionale stedenhiërarchie. Verder is het mogelijk dat
een migrant van of naar elders in Nederland verhuisde zonder dat de stad Gro-
ningen als tussenstation werd gebruikt. Dit is migratie via het stedelijk netwerk.
In dat geval kunnen we veronderstellen dat de plaats een directe aansluiting
kreeg op het landelijke migratienetwerk, als deze migratiestroom een substan-
tieel deel van de totale migratie vormde. Vaak ging het in die gevallen om car-
rièremigratie of om kettingmigratie.

Het verband tussen verstedelijking en migratie is lang eenzijdig gelegd.
Steden zouden vooral door immigratie groeien en het platteland werd vooral
ten tonele gevoerd als een donor van stadsbewoners. De gedachte van perma-
nente vestiging in de steden tijdens de industrialisatie is nu genuanceerd.
Thans wordt meer in termen van een wisselwerking tussen stad en platteland
gedacht. Daarbij wordt zelfs de term retourmigratie genuanceerd, omdat deze
te veel uitgaat van het primaat van de stad.

‘It follows that migration to the growing cities of Europe at the expense of the coutry-side
-urbanization- needs to be rethought. Recent studies also show that Europeans were not
irrevocably attracted to the city. Rather, people moved to and from the city as their life cycle
and economic circumstances dictated, and they moved with greater frequency than we
have previously imagined. Indeed migration to the city is better understood as a pulsing
two-way current between town and country rather than as attraction to a magnet.’18

Hierbij speelt het concept van ‘circulaire migratiepatronen’ een rol. Dit con-
cept behelst het voor een relatief korte tijd, enkele maanden, een jaar tot enke-
le jaren, migreren naar een stad om vervolgens terug te keren naar het platte-
land. Dit betekent dus dat de stad niet meer als het einddoel van een migra-
tiebeweging wordt gezien.

Steve Hochstadt gaat op basis van zijn bevindingen in Duitsland zelfs nog
verder. Het alom veronderstelde idee dat alleenstaanden meer migreerden en
dus als immigranten in de stad ook meer bijdroegen tot de groei van steden,
verwerpt hij. Hij ziet juist de gezinsmigratie en het oplopende geboorteover-
schot in de stad zelf als de belangrijkste oorzaken voor de groei van steden.
Dat dit zo was, had zijn oorzaak in...

‘... the impermanence of migration itself. German migration in the nineteenth century
was overwhelmingly a temporary phenomenon. The immigrant, after a stay of weeks,
months, or even years, would turn around and become an outmigrant.’19

Zoals gezegd heeft het denken over migratie vooral in een sociaal-historische
context plaatsgevonden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daar in een
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economisch-historisch proefschrift niet mee uit de voeten kunt. De geop-
perde generalisaties, ideeën en concepten over migratie zijn van belang voor
zover ze helpen om de positie van Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten te begrijpen. Het doel is hier immers om via de richting van de
migratiestromen de drie verstedelijkte kernen een plek toe te dichten in de
economische ruimten: het stedelijk netwerk systeem en de centrale plaatsen
hiërarchie. Hierbij kijken we naar immigratie, emigratie, retourmigratie en
getrapte migratie.

In een groot aantal generalisaties wordt de nadruk gelegd op de verschil-
len in migratiepatroon tussen gezinnen, alleengaande volwassenen en inwo-
nende knechten en dienstmeiden. Uit mijn artikel in het Gronings Historisch
Jaarboek blijkt dat bij de dienstboden er tussen de gemeente Winschoten en
Veendam nauwelijks interessante verschillen vielen waar te nemen.20 Voor
zover dienstmeiden en knechten niet uit de gemeente zelf kwamen, mi-
greerden zij over zeer korte afstand: van Beerta naar Winschoten en weer terug
en van Wildervank naar Veendam en weer terug. Migratie over langere afstand
kwam nauwelijks voor. Dit patroon wijzigde zich nauwelijks in de loop van de
19e eeuw. Bij de analyse van de migratiestromen staan hier dan ook de
gezinshoofden, al dan niet met partner en kinderen, centraal. Bij deze groep
komen de verschillen tussen de drie kernen beter aan het licht. We starten bij
de kolonisatie.

7.3 De migratie vóór 1800: immigranten in de koloniën Veendam
en Wildervank

In het vorige hoofdstuk hebben we een schets gegeven van de bevol-
kingsontwikkeling tijdens de kolonisatie in de 17e en 18e eeuw. Waar kwamen
die kolonisten nu vandaan? Kwamen zij van verre of waren het vooral de
gebieden in de nabijheid, die de kolonisten leverden?

7.3.1 De immigratie vóór 1800: bronnen

Om de herkomst van kolonisten te traceren zijn we aangewezen op kerkelijke
bronnen. Vóór 1811 bestond er geen bevolkingsregistratie. Keuning heeft aan
de hand van de inkomende lidmaten van de Hervormde gemeenten voor de
periode 1650-1800 een overzicht gemaakt van de voornaamste plaatsen van
herkomst van de immigranten in Veendam en Wildervank.21 In 1998 ver-
scheen een korte schets van de herkomst van immigranten in Veendam en
Wildervank in de tweede helft van de 17e eeuw van de hand van W.G. Doorn-
bosch.22 Dit onderzoek is gedaan op basis van het (onder)trouwregister van de
N.H. Kerk van de kerspelen Veendam en Wildervank.23 Migratie-onderzoek
op basis van (onder)trouwregisters is niet nieuw. In 1976 verscheen ‘Geschrift
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en getal’ van de hand van S. Hart.24 Hierin werd aan de hand van de onder-
trouwregisters van Amsterdam een schets gemaakt van de herkomst van mi-
granten naar de hoofdstad tot 1800. Ook voor de stad Groningen is voor de
periode 1600-1860 een dergelijk onderzoek verricht.25

Bij het onderzoek over Amsterdam en Groningen kon worden geleund op
de ondertrouwregisters, de zogenaamde proclamatieboeken, waarin huwe-
lijksaankondigingen door de stedelijke overheid werden geregistreerd. Deze
bron heeft als voordeel dat mensen van alle gezindten hierin vermeld staan. Bij
de bronnen die voor Veendam zijn gebruikt, is dat niet het geval. Het ontbre-
ken van dissenters leidt tot een vertekend beeld van het immigratiepatroon,
want de kolonisatie vanuit Katholieke gebieden blijft in een onderzoek op
basis van deze kerkelijke bronnen onderbelicht.

7.3.2 De herkomst van immigranten in Veendam en Wildervank 1656-1705

In de periode 1656-1665 kwam het grootste deel van de bruiden en bruide-
goms in Veendam en Wildervank uit het gewest Groningen. In het daarop-
volgende decennium daalde het aandeel de Groningers ten gunste van kolo-
nisten uit Drenthe en Duitsland. Het percentage Friezen onder de bruiden en
bruidegoms zakte eveneens. Na 1675 werd het aandeel van de kolonisten uit
Groningen weer groter. Het gewest Overijssel werd een steeds minder belang-
rijke leverancier van immigranten. In de periode 1656-1675 kwam bijna een
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Grafiek 7.1.1: herkomst bruiden en bruidegoms in Veendam en Wildervank 1656-1665; 
n = 290
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Grafiek 7.1.2: herkomst bruiden en bruidegoms in Veendam en Wildervank 1666-1675; 
n = 436

Grafiek 7.1.3: herkomst bruiden en bruidegoms in Veendam en Wildervank 1676-1685; 
n = 320



vijfde van de bruiden en bruidegoms uit dit gebied, maar in de periode 1676-
1685 verminderde dat aandeel. Uit de verder weg gelegen gebieden, zoals
Duitsland en overig Nederland werden tot 1685 steeds meer kolonisten gere-
cruteerd, maar na 1685 zakte het aandeel van deze gebieden in.

In de laatste decennia van de 17e eeuw zien we dat het aandeel van immi-
granten uit de provincie Groningen zo overheersend werd, dat andere gebie-
den geen belangrijk aandeel in de immigratie meer hadden. Dit gold zeker
voor de verder weg gelegen gebieden. Het aandeel van Overijssel zakte steeds
verder. Alleen Drenthe en Duitsland leverden nog een substantieel aandeel.
Het aandeel uit Duitsland nam nog wat toe in de periode 1696-1705. Slechts
gedurende een korte periode hebben de koloniën Veendam en Wildervank
immigranten gerecruteerd uit verder weg gelegen gebieden. Maar al aan het
eind van de 17e eeuw zien we een contractie naar gebieden in de nabijheid.

Het beeld dat we op basis van de cijfers van Doornbosch krijgen, komt
overeen met het beeld dat Keuning schetst aan de hand van de inkomende
lidmaten. Keuning laat voor Veendam en Wildervank zien dat in de periode
1650-1750 de meeste inkomende lidmaten uit het randgebied van het
Oldambt kwamen. Plaatsen als Zuidbroek, Noordbroek, Scheemda en Meeden
leverden het leeuwendeel van deze immigranten. Daarnaast was de stad Gro-
ningen een belangrijke leverancier van kolonisten. Dat gold ook voor Drenthe
(16,4%), waar de kolonisten voornamelijk uit de randgebieden van de Honds-
rug kwamen. Op de vierde plaats kwamen mensen uit verder weg gelegen
gebieden in Nederland. De vijfde plaats was voor immigranten uit Duitsland.26

Op grond van Keunings cijfers zien we na 1750 het opschuiven van
kolonisten uit oudere veenkoloniën als Oude Pekela, Sappemeer en Winde-
weer naar Veendam en Wildervank. De stad bleef eveneens een belangrijke
leverancier van nieuwkomers. Verder weg gelegen gebieden in Nederland en
Duitsland leverden steeds minder kolonisten.

Vermoedelijk is de groep Duitsers in werkelijkheid wel groter geweest dan
de cijfers van Doornbosch en Keuning doen vermoeden, omdat juist onder de
Duitsers nogal wat katholieken voorkwamen. Niettemin denk ik dat het pro-
ces dat gaande was wel juist is weergegeven. In de jaren ’50 en ’60 van de 17e

eeuw toen de economie van de Republiek een pull uitoefende op mensen van
elders, lijken ook de koloniën in het veen een pull te hebben uitgeoefend op
mensen van ver buiten de regio. Daarna verengde het migratiecircuit zich
steeds meer tot de regio Groningen. De regio had toen nog nauwelijks aan-
sluiting op een (inter)nationaal migratie-netwerk. De stad vormde weliswaar
de poort naar de buitenwereld, maar die poort stond toen op een kier.27
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Grafiek 7.1.4: herkomst bruiden en bruidegoms in Veendam en Wildervank 1686-1695; 
n = 486

Grafiek 7.1.5: herkomst bruiden en bruidegoms in Veendam en Wildervank 1696-1705;
n = 550



7.4 De migratie in de eerste helft van de 19e eeuw: Veendam en
Winschoten

Rond 1800 liep de kolonisatie in het oude veengebied langzamerhand ten
einde. De kolonisatie in het zuidoosten van de gemeenten Nieuwe Pekela en
Wildervank (Stadskanaal) ging daarentegen gewoon door en in Onstwedde
was die nog maar net begonnen. Voor het begin van de 19e eeuw hebben we
meer bronnen tot onze beschikking: bevolkingsregisters en registers van ves-
tiging en vertrek, althans voor de gemeenten Veendam en Winschoten. Dit zijn
de bronnen die ik heb gebruikt voor mijn hiervoor al genoemde artikel.28

7.4.1 De migratie in de eerste helft van de 19e eeuw: de bronnen

Evenmin als in de 17e en 18e eeuw werd in de eerste helft van de 19e eeuw
migratie systematisch bijgehouden. De registers van vestiging en vertrek voor
Veendam en Winschoten uit deze periode zijn allesbehalve volledig.29 Wel bie-
den deze registers de mogelijkheid om zicht te krijgen op de herkomst en/of de
plaats van bestemming van de geregistreerde migranten. Een zicht op de her-
komst van gezinshoofden bieden eveneens de bevolkingsregisters. Hierin werd
(meestal) de geboorteplaats van de daar geregistreerde personen vermeld.30

De oudste bevolkingsregisters zijn die van Veendam en Winschoten uit
1815. Helaas staan in dat van Veendam geen geboorteplaatsen geregistreerd.
Gelukkig staat een groot aantal gezinshoofden tevens in de Veendamse Lijst
van Ingezetenen uit 1811, waarin wel de geboorteplaatsen voorkomen.31 Ver-
der staan in het bevolkingsregister van Veendam uit 1815 de plaatsen van her-
komst geregistreerd over de periode 1801-1815, maar deze registratie is niet
volledig. De grafiek hiervan is opgenomen in bijlage D. In het bevolkingsregis-
ter van Winschoten staan de geboorteplaatsen wel vermeld.32 Zowel het
bevolkingsregister uit 1815 van Veendam als dat van Winschoten vermelden
in een klein aantal gevallen de datum van overlijden of de dagtekening van
vertrek en de bestemming, maar ook deze registratie is verre van compleet.

7.4.2 De migratie via geboorteplaatsen van gezinshoofden: een nadeel van
een methode

Een analyse van migratiestromen op basis van geboorteplaatsen heeft natuur-
lijk het nadeel dat niet duidelijk is wanneer de geboortegemeente verlaten is.
Het maakt natuurlijk nogal wat uit of de migrant in zijn kindertijd met zijn
ouders mee naar de betreffende gemeente verhuisde, of dat deze verhuizing
plaats vond op latere leeftijd als jong volwassene alleen, of als gezinshoofd. Dit
blijft hier buiten beeld. Bovendien kunnen geboorteplaatsen een verkeerd
licht werpen op het migratie-gedrag van de individuele migrant. Een sprekend
voorbeeld hiervan is een gezinshoofd uit het bestand van Winschoten in 1829.
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Bij Levi Simons Os staat als geboorteplaats Leeuwarden vermeld. De werkelij-
ke migratiebeweging is echter geheel anders gegaan. Inderdaad was Levi in
1798 in Leeuwarden geboren. Zijn echtgenote was in 1802 te Amsterdam ter
wereld gekomen en hun oudste dochter in 1821, eveneens te Amsterdam.
Waarschijnlijk is Levi vanuit Leeuwarden naar Amsterdam verhuisd al dan
niet met enige tussenstations. Het op één na oudste kind van het echtpaar Os
was in Frankrijk geboren en de daaropvolgende twee kinderen te Aschendorf
in Münsterland, nabij de Nederlandse grens. Waarschijnlijk is het gezin van-
uit Aschendorf naar Winschoten gekomen. De werkelijke migratie verliep dus
niet van Friesland naar Winschoten, maar vanuit grensstreek in Duitsland naar
deze gemeente. Op individueel niveau kunnen geboorteplaatsen de werkelijke
migratiebewegingen verhullen. Niettemin geven ze op collectief niveau een
globaal beeld waarvandaan de immigranten afkomstig waren. Bovendien kun-
nen de geboorteplaatsen van kinderen dit corrigeren voor de werkelijke
migratiebewegingen.

7.4.3 Het migratiepatroon van en naar Veendam en Winschoten in de eerste
helft van de 19e eeuw: geboorteplaatsen en bestemmingen

In 1815 was ruim 36% van de Winschoter gezinshoofden in de gemeente
zelf geboren. In de kern Veendam was dat ten minste 40%. De meeste
immigranten in beide plaatsen kwamen uit de buurgemeenten.33 In het
geval van Winschoten waren dat de kleigemeenten Beerta, Finsterwolde,
Scheemda en Midwolda. Winschoten lag echter op de grens van klei, veen
en zand. Ook de veen-zandgemeenten Oude Pekela en Wedde waren
buurgemeenten van Winschoten. Meer dan een derde van de immigrant-
gezinshoofden kwam uit deze buurgemeenten. Aangezien Veendam midden
in het veengebied lag, waren alle buurgemeenten veengemeenten: Munten-
dam, Meeden, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Wildervank en Hoogezand.
Meer dan een kwart van de immigrant-gezinshoofden te Veendam kwam
hier vandaan. Wildervank grensde direct aan de hoofdkern van Veendam.
Het leeuwendeel van deze migranten was dan ook uit deze plaats af-
komstig. Een belangrijk deel van de migratie ging dus over korte afstand en
is te bestempelen als regionale migratie.

Opvallend is dat nogal wat mensen met een agrarische achtergrond uit de de
buurgemeenten zich in Winschoten vestigden. Zij werkten als landbouwer
(18,9%) of als arbeider (22,3%), een oververtegenwoordiging in vergelijking
met de beroepsstructuur van Winschoten. Zij trokken dus niet naar Winschoten
om ‘stedelijke’ arbeid te verrichten. De dienstensector - kooplieden en ambtena-
ren - was bij deze migranten ondervertegenwoordigd evenals de nijverheid. Bij
gezinshoofden afkomstig uit het veen-zandgebied was de dienstensector juist
oververtegenwoordigd. Dat was ook het geval bij de immigranten die in 1815 te
Veendam woonden en uit de buurgemeenten (veen) of uit het veen-zandgebied
afkomstig waren. In Veendam zaten nogal wat schippers uit Wildervank onder
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Grafiek 7.2.1: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam-kern 1815; percentage
allochtonen: 36,3%; percentage onbekend: 40,0%; n = 1158

Grafiek 7.2.2: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1815; percentage
allochtonen: 63,7%; n = 663



348

de migranten. De nijverheid was onder de migranten uit de buurgemeenten
van Veendam eveneens oververtegenwoordigd. De landbouw speelde hier
natuurlijk niet zo’n belangrijke rol onder de migranten, omdat we hier alleen
te maken hebben met migranten die naar de hoofdkern van Veendam trokken,
waar de landbouw een veel minder prominente positie innam dan in de
buitendorpen.

Bij de migratie over wat langere afstand ging het bij Winschoten en
Veendam onder andere om de migratie vanuit de stad Groningen. Deze stad
leverde ruim 8% van de immigrant-gezinshoofden te Winschoten in 1815. In
Veendam was dat percentage ongeveer even groot. Als we echter kijken naar
de plaatsen van herkomst, in plaats van de geboorteplaatsen, dan was in de
periode 1801-1815 de immigratie in Veendam vanuit Groningen veel groter.
Een kwart van de nieuwkomers in deze periode kwam uit ‘de’ stad. Onder hen
bevonden zich enkelen die in Veendam waren geboren en vanuit de stad
terugkeerden naar hun geboorteplaats. Ook waren er enkelen die in het
kleigebied, in Friesland, Drenthe of andere delen van Nederland waren gebo-
ren en die de stad als tussenstation gebruikten: getrapte migratie. Daarnaast
waren er gezinshoofden die in de stad Groningen waren geboren. In zowel
Veendam als Winschoten waren de ex-stad Groningers werkzaam in de nijver-
heid en in de dienstensector.

Een veel grotere groep onder de migranten in zowel Veendam-kern als
Winschoten was afkomstig uit Duitsland. In Veendam ging het voor het groot-
ste deel om migranten uit Münsterland en Westfalen. Dit was dus migratie
over wat langere afstand. We kunnen hierin nog de kolonisatie zien. De kolo-
nisten waren in eerste instantie veenarbeiders en landbouwers. We zien dan
ook nog enkele landbouwers en arbeiders onder deze migranten, maar de
meesten van hen oefenden een ambacht uit. In het begin van de 19e eeuw was
de trek vanuit Westfalen-Münsterland nog niet geëindigd. In de periode 1801-
1815 kwam van de geregistreerde immigranten meer dan twaalf procent uit
dit gebied. Ook in Winschoten was een aanzienlijk deel van de migranten af-
komstig uit Duitsland. Hier ging het echter voor een deel om migratie over
korte afstand, om regionale migratie dus, want een groot deel van de Duitsers
kwam namelijk uit Oost-Friesland. Velen waren geboren in het net over de
grens gelegen Bunde en omgeving. Bij deze groep Oost-Friezen waren de am-
bachtslieden oververtegenwoordigd. Zij trokken vooral vanwege de stedelijke
functies naar Winschoten. Arbeiders waren vooral te vinden onder de gezins-
hoofden uit Münsterland en Westfalen, maar het ging slechts om een klein
aantal.

Tijdens de hoogconjunctuur van de jaren ’50 en ’60 van de 17e eeuw had
Veendam in groten getale kolonisten getrokken uit de verder weg gelegen
delen van Nederland en uit Duitsland. Dat veranderde in de laatste decennia
van de 17e eeuw. Hoe sterk Veendam en Winschoten in een regio verankerd
lagen, die rond 1800 weinig binding had met de rest van Nederland, blijkt wel
uit het kleine aantal gezinshoofden in deze plaatsen dat buiten de noordelijke
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Grafiek 7.2.3: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam 1829; percentage
allochtonen: 43,8%; N = 833

Grafiek 7.2.4: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam 1849; percentage
allochtonen: 43,1%; N = 896
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provincies was geboren. Keuning geeft voor de periode 1750-1800 wel een
behoorlijk percentage immigranten uit de rest van Nederland, maar hij keek
alleen naar Hervormde lidmaten. Wanneer de ‘dissenters’ die vooral uit de ka-
tholieke delen van Duitsland kwamen, mede in beschouwing waren betrokken,
zou dit percentage aardig zijn gedrukt. De regio was meer op het oosten, op
Duitsland georiënteerd. Winschoten was als centrumplaats natuurlijk ook een
trekker voor mensen, die van net over de grens kwamen. Er was echter ook een
groep die vanuit Duitsland kwam en een wat langere afstand aflegde, zoals
bijvoorbeeld de marskramers en trekarbeiders uit Duitsland. De steenfabrieken
van Winschoten waren immers een trekker voor Lipper seizoenarbeiders. De
Lipskers verbleven slechts enkele maanden in Winschoten, maar sommigen ves-
tigden zich blijvend en beëindigden daarmee hun circulaire migratiepatroon.

Af en toe kwam er ook eens iemand met een wat exotischer plaats van her-
komst. Degene die grootste geografische afstand had afgelegd was de rabbijn
van de joodse gemeente te Winschoten: Aron Moses Frankforter. Hij was in
1747 geboren in Moravië (Tsjechië). Zijn zoon Wolf, die naast zijn vader in de
Langestraat woonde, had als geboorteplaats ‘Steinfort’ (Steinfurt) opgegeven.
De jongere broer van Wolf, Abram Arons Frankforter, die bij zijn vader
inwoonde, was te Zwolle geboren. In elk geval waren Steinfurt en Zwolle dus
tussenstations geweest, voordat Aron zich in Winschoten had gevestigd.

Nu we het beeld van de immigratie naar Veendam en Winschoten aan het eind
van de 18e en de eerste vijftien jaar van de 19e eeuw hebben neergezet, kun-
nen we kijken hoe de immigratie naar beide plaatsen zich ontwikkelde tijdens
pre-industriële fase in de 19e eeuw. Bij Veendam is de vergelijking met 1815
natuurlijk wat hachelijk, omdat we zo’n hoog percentage onbekende ge-
boorteplaatsen hebben. Toch lijkt het er op, zeker wanneer we 1829 en 1849
er bij betrekken, dat het proces, waarbij de immigratie vanuit de regio Gro-
ningen steeds belangrijker werd, nog gewoon doorging in de eerste helft van
de 19e eeuw. Juist de gebieden die verder van Veendam lagen, werden steeds
minder belangrijk.

In Winschoten zien we juist een omgekeerd proces. Onder de immigrant-
gezinshoofden nam het percentage geboren Duitsers tussen 1829 en 1849 wat
af.34 Dat kwam omdat er minder mensen uit Oost-Friesland kwamen. Uit ver-
der weg gelegen delen van Duitsland kwamen er juist relatief meer, van wie de
joden de grootste groep vormden.

Toch was het belangrijker worden van migratie over langere afstand niet
alleen te zien bij de Duitsers. Het percentage Friezen nam iets toe, weliswaar
niet explosief, maar toch meer dan in Veendam. Sterker groeide het percenta-
ge immigrant-gezinshoofden uit Nederland buiten de noordelijke provincies.
De vraag is natuurlijk of deze mensen nu direct vanuit deze verder weg gele-
gen gebieden naar Winschoten migreerden, of dat de stad Groningen als
tussenstation werd gebruikt. We kunnen zicht op de migratiebewegingen over
langere afstand krijgen aan de hand van geboorteplaatsen van kinderen.
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Grafiek 7.2.5: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1829; percentage
allochtonen 64,1%; n = 776

Grafiek 7.2.6: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1849; percentage
allochtonen: 59,4%; n = 961
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Aan de hand daarvan krijg ik de indruk dat de mensen die uit wat verder
weg gelegen delen van Duitsland kwamen, via Oost-Friesland in Winschoten
belandden. De kleermaker Anton Themann was bijvoorbeeld in Bergstorf in
de buurt van Oldenburg geboren. Zijn oudste twee zonen waren in Aurich in
Oost-Friesland geboren, waar zijn vrouw ook vandaan kwam. Tussen 1846 en
1848 had het gezin zich vanuit Aurich in Winschoten gevestigd. De kramer
Izaak Heiman Hase was in Wensen (Braunschweig) geboren. Hij was naar
Noord-Duitsland getogen en getrouwd met een vrouw uit Norden (Oost-
Friesland). Het gezin had in verschillende plaatsen in Oost-Friesland en in de
buurt van Bremen gewoond. Vanuit Bremerlee was het gezin kort voor 1847
in Winschoten aangekomen. Sandel Selich Blumenthal was vanuit het diepe
zuiden van Duitsland naar de grensstreek gekomen. Hij was geboren te Unter-
metzbach in Beieren. Samen met zijn vrouw, die ook in Beieren geboren was,
was Sandel weggetrokken. Of en hoeveel tussenstations het echtpaar heeft
gehad is niet bekend, maar in elk geval is Oldenburg als tussenstation ge-
bruikt. Vanuit deze stad vestigde het echtpaar zich in 1823 in Winschoten.
Sandel werd daar koopman aan de Langestraat.

Er waren ook Duitsers die via de Nederlandse stedenhiërarchie in Win-
schoten terecht kwamen. Zo was boekbinder Carl Wilhelm Julius Rohrbeck in
Berlijn geboren, maar zijn vrouw in Den Haag. Carl en zijn vrouw hadden bij
hun migratie naar Winschoten in de jaren 1840 de stad Groningen als tus-
senstation gebruikt, want hun beide kinderen waren daar geboren. In 1851
vertrok het gezin naar Amsterdam.

Het gebruik van de stad Groningen als poort voor migratie naar de regio
zien we ook bij de Nederlanders die van ver kwamen. Joseph Marcus Leipnik
was in 1802 in Arnhem geboren, zijn vrouw in Deventer. Hun oudste drie kin-
deren waren in stad Groningen geboren. Medio jaren 1840 kwam het gezin
vanuit Groningen naar Winschoten. Joseph werd daar landmeter bij het
kadaster. In 1853 verhuisde het gezin naar Amsterdam. Ook de timmerman
Christiaan Plus was via Groningen in Winschoten beland. Hij was geboren in
Kampen. Zijn zoon was in Groningen geboren, en vanuit deze stad had het
gezin zich in Winschoten gevestigd.

Sommige migranten kwamen vermoedelijk rechtstreeks vanuit verder
weg gelegen oorden naar Winschoten. Hendrik Meijwert was cipier in de
gevangenis van Winschoten. Hij was geboren in Den Haag, zijn vrouw in
Delfshaven. Het gezin had zich voorheen wat zuidelijker opgehouden
want hun drie kinderen waren in Antwerpen, Maastricht en Breda gebo-
ren. Het is niet onwaarschijnlijk dat Hendrik rechtstreeks werd overge-
plaatst van Breda naar Winschoten. Dit soort migratiebewegingen waren
wel uitzonderingen.

We kunnen dus zien dat Winschoten bij de immigratie in twee migratiecir-
cuits meedeed. Als centrumplaats voor Oost-Groningen was het een plaats van
de tweede orde voor deze sub-regio, ondergeschikt aan de stad Groningen.
Aan de andere kant was Winschoten in de eerste helft van de 19e eeuw ook
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Grafiek 7.2.7: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Veendam 1815-1821; n = 60

Grafiek 7.2.8: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Winschoten 1815-1826; n = 122



354

nog centrumplaats voor Oost-Friesland en deed als zodanig mee in het
(Noord-)Duitse migratiecircuit.

Bij de plaatsen van bestemming lag dat allemaal wat anders. Dat we nog
voor zowel Veendam (1815-1821) als voor Winschoten (1815-1826) een, zij
het incomplete, registratie van vertrek hebben, is tamelijk bijzonder.35 Voor
een deel ging het bij vertrek om migratie naar de omringende gemeenten.
Opmerkelijk was daarbij dat aandeel van de emigratie van Winschoten naar
de buurgemeenten kleiner was dan het aandeel van de immigratie. Een
bestemming als Groningen was veel belangrijker bij de emigratie dan bij de
immigratie. Dit lijkt een aanwijzing te zijn voor het voorkomen van getrap-
te migratie via de hiërarchie van centrale plaatsen. Met nadruk op ‘lijkt’,
want een uitspraak op basis van dergelijke kleine aantallen is een hachelijke
aangelegenheid. In Veendam was de (retour)migratie naar de buurge-
meenten in het veen met meer dan de helft van de bestemmingen, overheer-
send. Wildervank was het belangrijkste doel van de emigratie over zeer
korte afstand. De migratie naar een lagere trap in de hiërarchie domineerde
hier, terwijl in Winschoten naast deze migratie neerwaarts langs de hië-
rarchie ook migratie opwaarts in de hiërarchie, naar de regionale hoofdstad
voorkwam.

Opmerkelijk is het nagenoeg ontbreken van de (retour)migratie naar
Duitsland, zowel vanuit Veendam als vanuit Winschoten. In de eerste helft van
de 19e eeuw kwamen Duitsers naar Winschoten via Oost-Friesland of via de
stad Groningen. De retourmigratie was in elk geval in de tweede helft van de
jaren 1810 en eerste helft van de jaren 1820 miniem.

De beroepen van de emigranten lagen vooral in de dienstensector. Bij de
emigranten vanuit Veendam was dat nog sterker het geval dan bij die van-
uit Winschoten. We hebben het dan over schippers die van Veendam naar
Wildervank verhuisden, regionale migratie dus. Voor de Winschoter
gezinshoofden in de dienstensector, meestal kooplieden of ambtenaren,
was juist de stad Groningen de voornaamste bestemming, een stap hoger in
de regionale hiërarchie. Arbeiders en ambachtslieden die Veendam verlie-
ten, kozen net als kooplui en schippers een woongemeente in de directe na-
bijheid van Veendam. Hetzelfde gold voor de arbeiders die Winschoten ver-
ruilden voor een andere woonplaats. Ook zij bleven in de nabijheid van
Winschoten, het merendeel van hen trok naar de veengemeenten. Bij de
ambachtslieden die uit Winschoten wegtrokken, was het beeld minder dui-
delijk. Zowel de directe omgeving, klei- en veengemeenten, als plaatsen
elders waren in trek.

In Veendam kwam de ‘spannende’ tijd, waarin ook migranten uit voor
Veendam exotischere oorden afkomstig waren, in de eerste helft van de 19e

eeuw ten einde. Veendam werd een gewone Groningse gemeente, die sterk
verankerd lag in de regio, zonder dat er sprake was van een belangrijke posi-
tie in de regionale stedenhiërarchie. Winschoten had wel een dergelijke posi-
tie. Als centrale plaats in Oost-Groningen fungeerde Winschoten in het
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migratienetwerk toen al als een opstapje naar de stad Groningen en naar ver-
der weg gelegen gebieden. Bovendien vormde Winschoten een scharnierpunt
tussen veen en klei.36

Echt spannend werd het pas in de tweede helft van de 19e eeuw, toen de
industrie een steeds belangrijker rol ging spelen in het economisch leven en
het Oost-Groningse veengebied deel ging uit maken van een geïntegreerde
Nederlandse nationale volkshuishouding. Na 1850 kunnen we bovendien
zicht krijgen op de migratiecircuits rond Hoogezand-Sappemeer.

7.5 Het migratiepatroon tijdens de industrialisatie: aansluiting op
de buitenwereld?

De jaren 1850 waren een periode waarin Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten een ‘pull’ uitoefenden op mensen van elders als gevolg van de
bloei in de zeevaart, de scheepsbouw en de verzorgende beroepen. In de jaren
1860 kwam de industrie van de grond, maar die wist geen aantrekkingskracht
uit te oefenen op mensen van buiten het veengebied.37 De industrialisatie bete-
kende echter wel dat het veengebied als specialisatiegebied deel ging uitma-
ken van een geïntegreerde nationale economie. Veranderde het migratiepa-
troon nu ook? Kwam er een aansluiting op een nationaal migratiecircuit? In
hoeverre gingen de drie knooppunten onderling samenhang vertonen? En hoe
ontwikkelde de positie van de stad Groningen zich?

7.5.1 De migratie na 1850: de bronnen

Voor de analyse van de migratie in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin
van de 20e eeuw zijn de bevolkingsregisters de belangrijkste bron. Met ingang
van 1850 werden vestiging en vertrek in het bevolkingsregister bijgehouden.
Voor zover mogelijk zijn de gegevens over vestiging en vertrek in de structuur-
analyses opgenomen. Het gaat hierna dus om migratiebewegingen van mensen
die in bepaald jaar in Hoogezand, Sappemeer, Veendam of Winschoten woon-
den. De immigratie kon niet systematisch in de structuuranalyses worden
bijgehouden, zoals voor Groningen wel is gebeurd.38 De bevolkingsregisters
van Winschoten, Veendam en Sappemeer laten een werkwijze zoals Kooij voor
Groningen heeft toegepast, niet toe.39 Daarom is de immigratie ook hier
geanalyseerd op basis van geboorteplaatsen.40 En weer zal via de geboorteplaat-
sen van kinderen getracht worden om de werkelijke migratiebewegingen te
achterhalen. Gelukkig zijn voor een aantal periodes wel de plaatsen van her-
komst van de gezinshoofden bekend. De grafieken daarvan staan afgebeeld in
bijlage D.41 Deze worden meegenomen in de analyse.

Evenals voor de eerste helft van de 19e eeuw wordt de analyse van de
migratiestromen gedaan op basis van de gezinshoofden. De kinderen, de
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inwonende familieleden, de inwonende knechten en de dienstboden blijven
hier dus buiten beschouwing. Het migratiepatroon van de dienstboden en de
knechten veranderde nauwelijks. Het bleef gaan om korte afstandsmigratie,
waarbij bovendien de verschillen tussen de gemeenten niet aan het licht ko-
men. We krijgen dus geen zicht op alle migratiestromen. Maar dat is ook hele-
maal niet zo erg. De groep die hier geselecteerd is, voldoet prima om de
ontwikkeling die van belang is voor de vraagstelling in dit proefschrift, te
traceren. De onderlinge verschillen tussen de gemeenten komen via de gezins-
hoofden het best aan het licht.

7.5.2 De migratiestromen van en naar Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten na 1850

Hoogezand-Sappemeer

In Hoogezand werd een steeds groter deel van de immigranten gerecruteerd uit
de buurgemeenten.42 Ook uit het kleigebied kwam een steeds groter percentage
immigranten. Hoewel een aantal van deze migranten in de landbouw werkzaam
was, werd de grootste groep gevormd door gezinshoofden die als vaste of losse
werknemer in de industrie werkten. Niet alleen uit het agrarische gebied ten zui-
den van Hoogezand binnen de gemeente, maar ook uit het agrarische gebied ten
noorden van Hoogezand, buiten de gemeentegrens, trokken mensen naar dit
industriële centrum.43 In Sappemeer deden ze hetzelfde.

De migratie tussen Hoogezand en Sappemeer was natuurlijk bijzonder groot.
Hieruit blijkt wel hoezeer beide gemeenten op elkaar gericht waren. De hoofd-
plaatsen vormden functioneel en stedenbouwkundig één kern en de verhuizin-
gen tussen Hoogezand en Sappemeer zijn op te vatten als verhuizingen binnen
dezelfde plaats. De meeste migranten van Sappemeer naar Hoogezand waren
werkzaam in de stedelijke beroepen in de nijverheid (42,2% in 1909).

Verhuizingen vanuit Veendam en Winschoten naar Hoogezand-Sappemeer
zijn op te vatten als uitwisseling tussen stedelijke centra die tot dezelfde laag
in de hiërarchie behoorden. Deze kwamen wel voor, maar waren niet van dien
aard dat op basis hiervan een sterke functionele betrokkenheid tussen deze
plaatsen kan worden geconcludeerd. Kennelijk was de werkgelegenheid in
Veendam en Winschoten dusdanig dat er nauwelijks een ‘pull’ uitging van de
industrie in Hoogezand-Sappemeer.

Dat was wel het geval bij de bewoners van het agrarische veen-zandgebied.
Vanuit dit gebied kwam na de eeuwwisseling een steeds groter deel van de
immigrant-gezinshoofden naar Hoogezand. Velen gingen in de fabrieken wer-
ken (27,6% van de immigrant gezinshoofden uit het veen-zandgebied in
1909), of in de dienstensector (bijna 2/5 in Hoogezand in 1909). In Sappe-
meer daalde tussen 1889 en 1909 het percentage immigrant-gezinshoofden

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



357
HET MIGRATIEPATROON ROND 

HOOGEZAND-SAPPEMEER, VEENDAM EN WINSCHOTEN

Grafiek 7.3.1: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Hoogezand 1849; percentage
allochtonen: 51,8%; N = 715

Grafiek 7.3.2: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Hoogezand 1869; percentage
allochtonen: 54,0%; N = 853
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Grafiek 7.3.3: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Hoogezand 1889; percentage
allochtonen: 52,3%; N = 970

Grafiek 7.3.4: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Hoogezand 1909; percentage
allochtonen: 54,3%; N = 808
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Grafiek 7.3.5: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Sappemeer 1849; percentage
allochtonen: 57,4%; n = 691

Grafiek 7.3.6: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Sappemeer 1869; percentage
allochtonen: 63,4%; N = 613
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Grafiek 7.3.7: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Sappemeer 1889; percentage
allochtonen: 63,4%; N = 582

Grafiek 7.3.8: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Sappemeer 1909; percentage
allochtonen: 67,6%; N = 777



uit het agrarische deel van het veen-zandgebied. Omdat het industriële
zwaartepunt naar het westen verschoof, kwam de ‘pull’ van de industrie geheel
voor rekening van Hoogezand.

De stroom Duitsers naar Hoogezand-Sappemeer droogde langzamerhand
op. In 1829 lag het percentage geboren Duitsers in Sappemeer op 17,3%.44

Hieronder waren enkele landbouwers (8,1%) en arbeiders (11,3%), maar de
meeste Duitsers oefenden een ambacht uit (45,2%) of werkten in de dien-
stensector (19,4%). Halverwege de 19e eeuw was het percentage Duitsers al
wat geslonken tot zo’n tien procent in zowel Hoogezand als Sappemeer.
Daarna liep het nog verder terug. In 1909 was Duitsland een te verwaarlozen
gebied van afkomst onder de gezinshoofden in Hoogezand-Sappemeer.
Ongetwijfeld zal de opkomst van de industrie in het Ruhrgebied de trek van-
uit de gebieden waarvandaan voorheen mensen naar Nederland kwamen, naar
dit nieuwe industriegebied hebben verlegd.

Bij de immigratie naar Hoogezand en Sappemeer zien we in de loop der
tijd nauwelijks een structurele vergroting van het percentage gezinshoofden
van buiten Noord-Nederland. Hoogezand-Sappemeer kreeg in het migratie-
patroon geen aansluiting op het stedelijk netwerk. Er kwamen wel wat fabri-
kanten uit de verder weg gelegen delen van Nederland. Zo waren de machine-
fabrikanten Harm en Evert Landeweer geboren in Amsterdam. Overigens was
de meeste expertise in de metaal- en machine-industrie lokaal wel aanwezig,
want de meeste gezinshoofden die in deze bedrijfstak werkten, kwamen uit
Hoogezand-Sappemeer en omgeving. Wel werd er kennis vanuit de stad
Groningen geïmporteerd, zoals bijvoorbeeld Sander Braamshorst, die in 1889
als meesterknecht in de ijzergieterij werkten. Af en toe kwam er wel eens
iemand van ver weg in de industrie van Hoogezand werken. Wouter Slaterus
was in 1889 fabrieksopzichter te Hoogezand. Hij was geboren te Leeuwarden,
maar had echter ook elders in het land gewoond. Zijn oudste kind was in
Boxmeer (NB) geboren en het volgende in de stad Utrecht. Daarna was het
gezin naar Muntendam vertrokken. In 1891 verhuisde het naar Utrecht.

De verhuizing van de Asser ijzergieterij naar Foxham is ook in
Hoogezand te zien. Markus Bosman was in 1849 te Assen geboren. Hij had
zijn expertise opgedaan in de metaalindustrie van Hoogezand, want zijn
oudste kind was daar geboren en dat daarop in de gemeente Slochteren.
Tussen 1891 en 1895 verhuisde het gezin naar Assen. Aangenomen mag
worden dat hij daar in de ijzergieterij heeft gewerkt. Daarna verhuisde hij
met de ijzergieterij mee en vestigde zich in Hoogezand. Hij was toen mees-
terknecht in de ijzergieterij.

In Sappemeer was het percentage Nederlanders uit verder weg gelegen
gebieden in 1869 aanmerkelijk groter dan in de andere steekjaren. Hieraan
zien we dat Sappemeer als verzorgingsplaats gedurende korte tijd een bijzon-
dere positie in het migratienetwerk kreeg. Voor een belangrijk deel stond
deze immigratie in verband met die centrale functie. Het ging hier namelijk
voor een deel om leraren die aan de in 1868 geopende Rijks HBS kwamen
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werken. Enkelen waren rechtstreeks gemigreerd, maar voor een deel was de
migratie via de stad gelopen. De directeur van de Rijks HBS was geboren in
Harderwijk en zijn vrouw in Arnhem. Voordat zij naar Sappemeer kwamen,
had het echtpaar in Groningen gewoond, waar hun twee kinderen waren
geboren.

Ook de vlak voor 1869 aangelegde spoorlijn bracht migranten uit de rest
van Nederland. Pieter Leith was opzichter bij de staatsspoorwegen. Hij was
geboren in Geertruidenberg. Zijn vrouw kwam wel uit de provincie Gronin-
gen en was in Grijpskerk geboren. Het gezin was in Sappemeer terecht geko-
men via de stad Groningen, want in 1868 was daar een dochter geboren.
Know-how werd eveneens van elders gehaald. Enkele immigranten werkten in
de aardappelmoutwijnfabriek, één van de weinige industrieën die Sappemeer
toen had. Zo was de mouter Johannes Theodorus Melchers in 1841 te Schie-
dam geboren. Het gezin verhuisde in 1864 of 1865 naar Rotterdam en tussen
1867 en 1869 kwam het gezin van Rotterdam naar Sappemeer. In 1870 ver-
trok het weer naar Rotterdam.

De betrekkelijk korte periode waarin Sappemeer haar verzorgingsfunctie
wist op te bouwen, betekende vooral dat de gemeente een positie kreeg in de
Groningse hiërarchie van centrale plaatsen. Migratie van buiten de regio naar
Sappemeer verliep meestal via het regionale hoofdcentrum: de stad
Groningen. Een goed voorbeeld hiervan is de migratie van het gezin Lieberom.
Andries Frederik Lieberom was in 1815 in Amsterdam geboren. Zijn twee kin-
deren die in 1869 nog bij hem woonden, waren in 1846 en 1852 in de stad
Groningen geboren. Hij heeft de stad dus als tussenstation gebruikt. In Sappe-
meer oefende hij een beroep uit dat illustratief was voor de centrale functie die
Sappemeer toen nog had: hoedenmaker.

Na de jaren ’60 en ’70 van de 19e eeuw werd wat de immigratie betreft, de
gebondenheid met de directe omgeving weer sterker. Een vergelijking van de
geboorteplaatsen van immigranten in Hoogezand in 1889 en 1909 laat dat
zien. Het industriële Hoogezand-Sappemeer trok toen vooral mensen die de
industrie als vervanging voor werk in de landbouw zagen. Deze kwamen uit
het kleigebied en uit de agrarische gemeenten in het veen-zandgebied, met
name de buurgemeenten.

Voor de steekjaren 1889 en 1909 beschikken we over de plaatsen van her-
komst in de tien daaraan voorafgaande jaren, zodat we de geboorteplaatsen van
immigranten in Sappemeer kunnen vergelijken met de plaatsen van her-
komst.45 Uit de grafieken met de plaatsen van herkomst blijkt dat er veel men-
sen uit andere delen van het land kwamen. Een vergelijking met hun geboor-
teplaatsen laat echter zien dat het hier om retourmigratie ging. Dat was bijvoor-
beeld het geval met Doede Willem Sesselaar. Hij was in 1878 te Martenshoek
geboren en zijn vrouw in 1881 te Sappemeer. Het echtpaar verhuisde rond
1900 naar Groningen, waar twee kinderen werden geboren. Groningen was
voor het gezin het tussenstation voor een verhuizing over grote afstand. Een
in 1905 geboren dochter had als geboorteplaats IJsselmonde nabij Rotterdam.
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Grafiek 7.3.9: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Sappemeer 1850-1859; N = 92

Grafiek 7.3.10: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Hoogezand 1870-1879; N = 185
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Grafiek 7.3.11: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Hoogezand 1890-1899; N = 240

Grafiek 7.3.12: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Hoogezand 1910-1921; N = 247
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Grafiek 7.3.13: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Sappemeer 1850-1859; N = 92

Grafiek 7.3.14: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Sappemeer 1870-1879; N = 713
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Grafiek 7.3.15: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Sappemeer 1890-1899; N = 104

Grafiek 7.3.16: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Sappemeer 1910-1921; N = 262



In 1908 ging het gezin terug naar de geboortestreek van beide ouders. Doede
was te Sappemeer meesterknecht in een houthandel. In 1910 verhuisde het
gezin weer naar Groningen.

Vooral de Rijks HBS en het nieuw opgerichte instituut ‘Hommes’ recruteer-
den personeel uit verder weg gelegen gebieden. Zo kwam Marcus Eduard
Terwisga in 1909 vanuit Rotterdam naar Sappemeer. Hij werd daar leraar aan
het instituut ‘Hommes’ en had verder geen bindingen met de streek. Hij was
in 1885 in Sneek geboren en ging in 1911 terug naar zijn geboortestad.

Het was dus niet zo dat de industrie mensen ging aantrekken uit verder
weg gelegen gebieden in Nederland. Het was juist andersom. De economie
daar oefende steeds meer aantrekkingskracht uit op de gezinshoofden in
Hoogezand-Sappemeer zoals nu zal blijken.

De bestemmingen van de vertrokken gezinshoofden in de steekjaren
1849, 1869, 1889 en 1909 zijn voor de tien daarop volgende jaren getra-
ceerd. Daarbij valt voor Hoogezand op dat de emigratie naar Sappemeer en
de agrarische buurgemeenten allengs kleiner werd. Ook de emigratie naar
het kleigebied nam in de loop van de tijd af. Voor de gemeenten in het
zand-veengebied is dat minder duidelijk. Onder de buurgemeenten van
Hoogezand werd de bestemming Slochteren steeds belangrijker. We moe-
ten hierbij echter bedenken dat de gemeentegrens tussen Slochteren en
Hoogezand vlak bij de industriële hoofdkern van Hoogezand lag. Foxham
en Kolham behoorden tot de gemeente Slochteren, maar raakten steden-
bouwkundig en functioneel steeds meer bij Hoogezand-Sappemeer
betrokken, naarmate het zwaartepunt van de industrie verder in westelij-
ke richting verschoof. In 1943 werd de gemeentegrens hier dan ook gewij-
zigd. De verhuizingen naar Foxham en Kolham zijn eigenlijk op te vatten
als verhuizingen binnen de plaats.

In de jaren 1850-1859 was Hoogezand erg in trek bij de gezinnen die uit
Sappemeer vertrokken. De emigratie naar de agrarische buurgemeenten nam
aan het eind van de 19e eeuw af. Daarentegen werd de emigratie naar het klei-
gebied eerder groter. Door de verschuiving van het industriële zwaartepunt
naar het westen was Sappemeer als alternatief voor landarbeid een minder
voor de hand liggende plaats geworden en gingen uit het kleigebied gemi-
greerde gezinnen dus maar weer terug.

Hoe moeten we de ontwikkeling van de emigratie uit Hoogezand-
Sappemeer nu duiden? We zien dat de stad Groningen een steeds belangrij-
kere bestemming werd voor gezinshoofden uit Hoogezand-Sappemeer. Ook
gingen meer gezinshoofden naar de verder weg gelegen delen van Neder-
land. Deze laatste migratiestroom vormt echter geen bewijs voor een direc-
te aansluiting van Hoogezand-Sappemeer op het nationale migratiecircuit,
want in bijna de helft van de gevallen ging het om werknemers die met het
bedrijf mee verhuisden. Na 1900 hebben we immers te maken met de ver-
huizing van Hevea naar Doorwerth (gem. Renkum) en van het staalbedrijf
van De Muinck Keizer (DEMKA) naar Zuilen bij Utrecht. Vooral Doorwerth
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werd rond 1915 een belangrijke bestemming. De trek naar plaatsen elders
in Nederland was dus vooral een indicatie voor het perifere karakter van het
gebied. In dat kader past ook het vertrek van een aantal schippers uit
Hoogezand. Zo verruilde in 1918 de in Gasselte geboren binnenschipper
Klaas Boontjes zijn woonplaats Hoogezand voor Rotterdam, iets wat ‘bui-
tenvaarder’ (zeeman) Benediktus Schuitema al in 1912 had gedaan. In
Sappemeer werd in de periode 1910-1921 de migratie naar Nederland bui-
ten de noordelijke provincies gedomineerd door leraren. Hendrik Bouwman
was leraar aan de Rijks HBS in Sappemeer. Hij was in 1877 in Beerta gebo-
ren. In 1906 had hij zich vanuit Leeuwarden in Sappemeer gevestigd. In
1911 verhuisde hij met zijn gezin naar Hoorn. Ook uit Sappemeer vertrok-
ken schippers naar het westen des lands, zoals Fokko Berend Jager die in
1918 met zijn gezin naar Amsterdam ging.

Als we de migratie van en naar Hoogezand-Sappemeer bekijken dan zien
we dat deze industriële agglomeratie vooral steeds meer mensen trok vanuit
het omringende agrarische gebied. Met de stad Groningen kreeg Hoogezand-
Sappemeer een steeds sterkere binding en bleef in het migratiecircuit daaraan
ondergeschikt. Groningen was een belangrijke bestemming die ook steeds
beter bereikbaar werd. Een directe aansluiting van de agglomeratie op het
stedelijk netwerk als gevolg van de specialisatie in de scheepsbouw, de metaal-
en machine-industrie is bij de migratie vrijwel niet waarneembaar. De vergro-
ting van de lange afstandsmigratie werd vooral veroorzaakt door twee be-
drijfsverhuizingen. Alleen de aanwezigheid van instellingen voor voortgezet
onderwijs zorgde er voor dat Sappemeer nog een beetje meedeed in een natio-
naal stedelijk netwerk.

Veendam
Het proces waarbij de gebondenheid aan de directe omgeving steeds sterker
werd, was kenmerkend voor de eerste helft van de 19e eeuw. In het migra-
tiepatroon gaf Veendam toen nauwelijks blijk van een bijzondere positie in de
regionale stedenhiërarchie. Na 1850 veranderde dat.

Bij de migratie vanuit Duitsland ging het proces dat in de eerste helft van
de 19e eeuw was ingezet, echter gewoon door en droogde deze instroom ver-
der op. In 1909 was het aandeel van de Duitsers onder de immigranten ver-
waarloosbaar geworden. Met de economische eenwording van Nederland was
de oriëntatie van Veendam minder op het oosten gericht. De grens tussen
Nederland en Duitsland won aan betekenis. Daarbij speelde natuurlijk mee
dat binnen Duitsland het Ruhrgebied steeds meer een pull uitoefende op de
bewoners van de grensstreek.

Veendam trok vooral steeds meer mensen uit de agrarische omgeving. Tus-
sen 1869 en 1889 groeide het percentage gezinshoofden uit de agrarische
buurgemeenten aanmerkelijk. In 1889 was 7,8% van de immigrerende gezins-
hoofden uit het agrarische ommeland van Veendam landbouwer, maar in
1909 was dat percentage kleiner (5,4%). Veel gezinshoofden uit die gebieden
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Grafiek 7.4.1: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam 1849; percentage
allochtonen: 43,1%; N = 896

Grafiek 7.4.2: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam 1869; percentage
allochtonen: 48,4%; N = 758
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Grafiek 7.4.3: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam 1889; percentage
allochtonen: 47,8%; N = 803

Grafiek 7.4.4: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Veendam 1909; percentage
allochtonen: 49,2%; N = 979



gingen in de dienstensector werken (19,3% in 1889). Het ging hierbij vaak
om schippers die in Wildervank geboren waren. De grootste groep die uit
het agrarische veengebied kwam en zich op de Veendamse arbeidsmarkt
aanbood, werd gevormd door arbeiders, 33% in 1889. In 1909 was dat
percentage nog veel groter geworden en bedroeg toen 46%. Kennelijk was
voor veel arbeiders het alternatief om de streek te verlaten, een wat al te
grote stap. De aardappelzetmeelindustrie was natuurlijk geen volwaardig
alternatief voor landarbeid, maar kon toch voor enkele maanden een inko-
men genereren. Bovendien waren er in een relatief grote plaats als Veendam
altijd meer mogelijkheden voor het verrichten van allerlei soorten onge-
schoolde arbeid. Na de eeuwwisseling werd de aantrekkingskracht van de
Veendamse industrie sterker. De aardappelzetmeelfabricage werd toen min-
der dominant en de overige industrie werd steeds meer een volwaardig alter-
natief voor landarbeid.

De trek naar Veendam werd alleen vanuit de buurgemeenten omvangrijker.
Voor verder weg gelegen gebieden zoals het kleigebied en het overige veen-
zandgebied was dat niet het geval. De immigratie vanuit deze streken fluctu-
eerde wel wat, maar een opwaartse trend ontbrak. Het percentage gezins-
hoofden uit Drenthe gaf wel een duidelijke stijging te zien, maar echt groot
werd deze groep toch niet. De regionale migratie waarbij Veendam als stede-
lijk centrum een trekker werd voor de agrarische omgeving, bleef beperkt tot
gemeenten die direct aan Veendam grensden.

De belangrijkste wijziging betrof de positie van de stad Groningen. Als we
naar de plaatsen van herkomst in bijlage D kijken, zien we dat in de periode
1860-1869 aanmerkelijk minder gezinshoofden uit de stad Groningen kwa-
men dan in de periode 1801-1815. In 1909 was het percentage stad-Gronin-
gers kleiner geworden dan het percentage gezinshoofden dat uit de verder weg
gelegen delen van Nederland afkomstig was. In 1909 vormden de gezins-
hoofden uit Nederland buiten de noordelijke provincies in Veendam een
aanmerkelijk grotere groep dan in Hoogezand en Sappemeer. Percentueel was
deze groep toen nog maar iets kleiner dan in Winschoten. Dit kan er op dui-
den dat Veendam een directe aansluiting kreeg op het nationale migratienet-
werk, met voorbijgaan van Groningen. Daarom zoomen we nu extra in op de
migranten die van ver kwamen.

Bij deze immigranten is opvallend hoeveel er in het grondbewerkings-
en bouwbedrijf werkzaam waren. Het waren mensen die zich tamelijk kort
voor 1909 in Veendam vestigden. Zo was grondwerker Johannes Verbiest
in 1871 in Woensdrecht (NB) geboren. Zijn vrouw was een Friezin uit
Stiens. Het gezin had eerst in Friesland vertoefd, want de twee oudste
kinderen waren in 1900 en in 1902 in die provincie geboren. In 1906 was
een dochter in het Groningse Den Ham geboren en een zoon in 1908 te
Nieuwolda. In 1908 of 1909 had het gezin zich in Veendam gevestigd.
Marinus Alphonsus Rombouts was in 1883 in Roosendaal (NB) geboren,
evenals zijn vrouw. Hun oudste kind was in 1906 in Roosendaal geboren;
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hun tweede kind in 1907 in Apeldoorn en hun derde in 1908 weer in
Roosendaal. Het gezin heeft zich in 1908 of 1909 vanuit Roosendaal in
Veendam gevestigd. De aanwezigheid van dergelijke lieden had te maken
met de grootscheepse ruimtelijke veranderingen die in die tijd van de
grond kwamen. In 1910 kwam de NOLS-spoorlijn Stadskanaal-Wil-
dervank-Zuidbroek gereed. In samenhang daarmee werd de stationsbuurt
en het plan ‘Tusschendiepen’ ontwikkeld. Kennelijk werden voor de
voorbereidingen van het uitbreidingsplan en de spoorlijn dus ook mensen
van elders gerecruteerd.

Onder de groep immigrant-gezinshoofden kwamen ook hier leraren aan de
HBS en aan de andere onderwijsinstellingen te Veendam voor. Zo was de
directeur van de ambachtsschool aan het Boven Oosterdiep veldzijde in 1870
te Den Haag geboren en zijn vrouw te Rotterdam. Voordat het gezin zich te
Veendam ging vestigen, woonde het in elk geval in Arnhem, waar in 1902 en
1904 de jongste kinderen werden geboren. Of het gezin de stad Groningen als
tussenstation heeft gebruikt, is niet duidelijk.

Wanneer de geboorteplaatsen van de migrant-kinderen bekeken wor-
den, is het opvallend dat de stad Groningen bij deze groep immigranten
niet als tussenstation voorkwam bij de verhuizing naar Veendam. In geen
enkel geval waren er kinderen van immigrant-gezinshoofden van buiten de
noordelijke provincies in deze stad geboren. Dat was evenmin het geval bij
Jan Hendrik Uwland, commies bij de posterijen. Hij was in 1872 te
Winterswijk geboren en zijn vrouw in 1871 te Arnhem. Het gezin was naar
Wageningen verhuisd, want in 1906 werd daar een dochter geboren en in
1907 zag een zoon in Veendam het levenslicht. In 1911 verhuisde het gezin
naar Leeuwarden. Bij grote landelijke organisaties als de spoorwegen en de
post ging het meestal om overplaatsingen, maar vrijwilligheid was in ieder
geval wel in het spel toen in het boekdrukkersbedrijf expertise van elders
werd gehaald. Oebele Wobbe van Duijsen was in 1862 geboren te Leeuw-
arden en zijn vrouw in 1858 te Dokkum. Het gezin heeft in Appingedam
gewoond, want daar was het oudste kind geboren. Rond de eeuwwisseling
ging het gezin in Veendam wonen. In 1909 was Oebele daar boekdrukker.
De letterzetter Gijsbertus Bruim de Gooijer kwam van nog verder weg. Hij
was in 1868 te Moerdijk (NB) geboren. In 1890 woonde hij in Veendam en
werkte in een drukkerij. In 1891 vertrok hij naar Den Bosch. Het lijkt er
dus op dat bij de immigratie Veendam rond de eeuwwisseling aansluiting
kreeg op het stedelijk netwerk. In de voorbeelden is te zien dat deze immi-
granten van verre ook weer vertrokken naar plaatsen die ver verwijderd
waren van Veendam. Kunnen we de directe aansluiting op het nationale
migratienetwerk nu ook bij de emigratie zien of bleef Groningen voor
Veendam de poort naar buiten?

De jaren ’50 van de 19e eeuw vormden de korte periode waarin zich te
Veendam meer mensen vestigden dan er wegtrokken. De emigrant-ge-
zinshoofden die wel vertrokken, vestigden zich voor het overgrote deel in de
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Grafiek 7.4.5: bestemmingen emigrant-gezinshoofden  Veendam 1850-1859;   N = 82

Grafiek 7.4.6: bestemmingen emigrant-gezinshoofden  Veendam 1870-1879;   N = 164
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Grafiek 7.4.7: bestemmingen emigrant gezinshoofden Veendam 1890-1899;    N = 177

Grafiek 7.4.8: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Veendam 1910-1921;    N = 252



directe nabijheid van Veendam, regionale migratie dus. De meesten gingen
naar Wildervank of Muntendam. Er waren nogal wat zeelieden en kooplieden
die van Veendam naar Wildervank verkasten. Zo vertrok in 1850 zeeman
Albert Lukkien, die evenals zijn vrouw en kind in Veendam was geboren, naar
Wildervank. Ook zeeman Roelf Oostra was geboren in Veendam, net als zijn
vrouw en zijn zoon. In 1852 vertrok het gezin naar Wildervank.

De dienstensector had met 32,1% het grootste aandeel onder de emigran-
ten die naar de buurgemeenten van Veendam verhuisden. Verder ging het om
nogal wat landbouwers. Zo verhuisde Jan R. Oldenburger in 1854 een eindje
naar het noorden, waarbij hij de gemeentegrens overstak, naar het Munten-
damse deel van Borgercompagnie. De regionale migratie betrof ook de koloni-
satie in de gemeente Onstwedde. Er waren boeren die hun geluk gingen be-
proeven op de maagdelijke dalgronden langs het Stadskanaal, zoals in 1859
Geert I. Lokken, landbouwer aan het Beneden Oosterdiep. Daarnaast trokken
nogal wat arbeiders naar Onstwedde. De turfgraverij en de nieuwe land-
bouwbedrijven op de toegemaakte gronden verschaften ook deze groep
werkgelegenheid. Toch was de trek naar Onstwedde niet groot. In deze perio-
de van welvaart was er voldoende werkgelegenheid in Veendam zelf. Vooral in
de 20e eeuw werd de kolonisatie in Drenthe groter. Juist de gemeenten in het
Oostermoer: Anloo, Gieten, Gasselte, Odoorn en Emmen werden de trekkers.
Deze gemeenten waarin plaatsen als Nieuwediep, Gasselternijveenschemond,
Valthermond etc. lagen, namen het leeuwendeel van de emigranten naar
Drenthe voor hun rekening.

In de loop van de 19e en 20e eeuw zien we dat de agrarische buurgemeen-
ten een steeds minder groot deel van de emigranten uit Veendam trokken. In
de jaren 1890 werd de emigratie naar verstedelijkte plaatsen binnen het veen-
gebied als Hoogezand en Winschoten belangrijker. Daarnaast was in de jaren
1870 de emigratie naar de stad Groningen omvangrijker geworden en in de
20e eeuw werd die positie van Groningen als trekker van emigranten uit Veen-
dam alleen maar sterker. In dezelfde periode werd het migratiesaldo voor
Veendam minder ongunstig dan in de jaren van de landbouwcrisis. Deze emi-
gratie moet niet opgevat worden als een vorm van getrapte migratie. Die was
verdwenen, want de mensen die uit de verder weg gelegen delen van
Nederland naar Veendam kwamen, migreerden rechtstreeks. De emigratie
naar Groningen betrof nu migratie binnen het stedelijk netwerk, waarbinnen
Groningen de dichtstbijzijnde grote stad was.

Die opname in het stedelijk netwerk bleek ook uit de spectaculaire groei
van de trek naar de verder weg gelegen delen van Nederland. In de periode
1890-1899 werd Nederland buiten de noordelijke provincies, na de buurge-
meenten, de belangrijkste bestemming voor de migranten. Veendam kreeg als
gespecialiseerd industriecentrum een directe aansluiting op het stedelijk net-
werk in Nederland. Meer dan zestig procent van deze groep vestigde zich van-
uit Veendam in één van de grote steden in West-Nederland: Amsterdam, Delft,
Den Haag, Haarlem, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Hieronder bevonden zich
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nogal wat schippers en zeelieden die de havensteden in het westen een betere
uitgangspositie vonden voor hun activiteiten. Vooral Amsterdam en in mindere
mate Rotterdam waren populaire bestemmingen voor Veendamse schippers en
zeelui. Ruim 44% van degenen die Amsterdam of Rotterdam als bestemming
uitgekozen hadden, waren werkzaam in de scheepvaartbranche. Deze emigratie
is natuurlijk op te vatten als een teken van periferisering. De zeescheepvaart ging
in Veendam immers ten onder. Toch moet niet de gehele migratie naar de grote
steden in West-Nederland zo opgevat worden. Er waren ook gezinshoofden die
hun expertise hadden opgedaan in de Veendamse nijverheid en met deze erva-
ring naar het westen gingen, carrièremigratie dus. Zo was Petrus Johannes Sleper
geboren in de stad Groningen. Hij vestigde zich omstreeks 1885 in Sappemeer
en ging daarvandaan in 1888 of 1889 naar Veendam, waar hij het beroep van
smidsknecht uitoefende. In 1890 vertrok hij met zijn gezin naar Haarlem. Ook
de letterzetters Freerk en Jannes Grezel trokken in achtereenvolgens 1890 en
1892 weg uit Veendam. Zij hadden Amsterdam als bestemming. In de 20e eeuw
kwamen de migratiestromen naar de verder weg gelegen delen van Nederland
en die naar de nabije schakel in het stedelijk netwerk, Groningen, meer in even-
wicht. Onder degenen die verder weg migreerden, domineerden de schippers en
zeelui niet meer. Het beroepsplaatje van de vertrekkers was aanmerkelijk geva-
rieerder geworden: kooplieden, (fabrieks)arbeiders, ambachtslieden, docenten
etc. Nu werkten de arbeidsmarkten in Veendam en elders in Nederland direct
als communicerende vaten, zonder dat de stad Groningen als tussenstation fun-
geerde. Daarnaast was de stad zelf in de jaren 1910-1921 een belangrijke
bestemming. Onder de migranten bevonden zich nogal wat mensen in het
bouwvak, in de scheepvaart en in de handel.

Er is een verschil te zien in de samenstelling van de groep emigranten die
naar de stad Groningen ging en de groep emigranten die naar de verder weg
gelegen delen van Nederland verhuisde. De groep gezinshoofden die in de
periode 1910-1921 naar de stad Groningen ging werd voor een belangrijk
deel gevormd door schippers (29,4%). Dit was een groep tamelijk arme zelf-
standige ondernemers. Verder gingen nogal wat zelfstandige ambachtslieden
naar Groningen (17,6%). Voor de rest was het beroepsplaatje van deze emi-
granten nogal gemêleerd. De groep die direct naar de overige delen van
Nederland migreerde, bestond over het algemeen uit mensen die of hoger
opgeleid of anderszins expertise hadden opgedaan. Het waren bouwkundi-
ge opzichters, maar ook werknemers die in de Veendamse industrie hun
sporen hadden verdiend (22,5%). Verder waren er enkele fabrikanten bij
(10,0%) en vormden de zelfstandigen in de handel, in de ambachtsnijver-
heid en in de horeca (tezamen 25,0%) een substantiële groep onder deze
emigranten. Daarnaast waren er nog mensen zoals de directeur van het post-
kantoor, een kandidaat notaris, leraren aan de HBS die naar buiten de regio
verhuisden, zonder dat de stad Groningen als tussenstation werd gebruikt.
In veel gevallen ging het dus om carrièremigratie. Het betrof vaak, maar niet
uitsluitend, goed verdienende mensen. Vooral de werknemers in de indu-
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strie die vertrokken, waren over het algemeen niet zo welgesteld. De groep
die naar de verder weg gelegen delen van Nederland verhuisde, stond dus
vooral in verband met de verzorgingsfunctie en de specialisatie van
Veendam.

Toen in samenhang met de tweede industrialisatiefase Veendam zich als
verzorgingscentrum goed ontwikkelde, verwierf de plaats in het migratienet-
werk een speciale positie. Aan de ene kant werd de industrie in de hoofdkern
een trekker voor mensen uit de agrarische plaatsen in het veengebied, zowel van
binnen als van buiten de gemeente.46 Aan de andere kant zien we dat door deze
functie een migratiepatroon ontstond, waarbij Veendam een directe aansluiting
kreeg op het stedelijk netwerk in Nederland. Deze directe opname in het natio-
nale migratienetwerk hield verband met de centrale functie en de industriële
specialisaties van Veendam. Deze kenmerken vertoonde Winschoten al eerder.

Winschoten
In Winschoten kwam tot ongeveer 1900 een steeds groter deel van die gezins-
hoofden uit de buurgemeenten.47 Net als de twee andere stedelijke knooppun-
ten was Winschoten een trekker voor het agrarische platteland. Overigens
kwamen niet alle immigranten af op de stedelijke arbeidsmarkt, want in 1889
was ongeveer acht procent van deze gezinshoofden landbouwer. Het ging hier
vaak om boeren die in Beerta, Midwolda of Scheemda geboren waren en nu in
Oostereinde, Bovenburen of Zuiderveen hun beroep uitoefenden. Bij deze
regionale migratie ging het om zeer korte afstanden.
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Grafiek 7.5.1: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1849; percentage
allochtonen: 59,4%; n = 961
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De grootste groep onder de migranten uit de buurgemeenten in 1849 werd
met 31,5% gevormd door arbeiders. De nijverheid en de dienstensector
waren met 19,8% en 23% minder uitbundig vertegenwoordigd.48 Met name
landarbeiders hadden in Winschoten naast de landbouw ook andere
mogelijkheden om ongeschoolde arbeid te verrichten. Vanuit een ander
agrarisch gebied, het veen-zandgebied, nam tot de eeuwwisseling eveneens
de trek naar Winschoten toe.49 Onder de gezinshoofden uit deze gebieden
domineerden de stedelijke beroepen in de nijverheid en de dienstensector
(27,8% en 29,2%). Arbeiders vormden 27,8% van deze gezinshoofden,
maar de landbouwers waren met 4,2% beduidend minder sterk vertegen-
woordigd. Na de eeuwwisseling, toen in Winschoten het vestigingsoverschot
omsloeg in een vertrekoverschot, werd de migratie vanuit dit veen-zand
gebied minder belangrijk. De trek vanuit het agrarische kleigebied naar
Winschoten nam juist toe.

Zowel de verder weg gelegen gebieden in Duitsland als het nabij gelegen
Oost-Friesland leverden steeds minder gezinshoofden. De grens tussen
Nederland en Duitsland begon steeds meer een waterscheiding tussen de
migratiecircuits te worden. Natuurlijk verdween de grensoverschrijdende
migratie niet helemaal, maar toch moet worden geconcludeerd dat Winscho-
ten haar plek in het Noord-Duitse migratienetwerk verloor.

De analyse van de plaatsen van herkomst in bijlage D toont dat de stad
Groningen in alle drie periodes een ongeveer gelijk deel van de immigratie
voor haar rekening nam. Heel af en toen was er nog een migrant die ver weg
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Grafiek 7.5.2: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1869; percentage
allochtonen: 60,3%; N = 634



was geboren en die Groningen als poort naar de regio gebruikte. Een belang-
rijk deel van degenen die van Groningen naar Winschoten migreerden, betrof
gezinshoofden die in deze stad geboren waren. Verder vormden de
retourmigranten naar Winschoten een grote groep. De rest betrof regionale
migratie binnen het verzorgingsgebied van de stad Groningen betreft, waarbij
deze stad een spilfunctie vervulde. Het ging dan om mensen die in Drenthe of
in het kleigebied van Groningen waren geboren en die de stad als tussen-
station gebruikten voor een migratie naar Winschoten. Een stedelijk centrum
als de stad Groningen leverde bijna uitsluitend gezinshoofden die in stedelijke
beroepen werkzaam waren. Onder deze immigranten was met 48,8% de nij-
verheid bijzonder sterk vertegenwoordigd. Dat gold ook voor de dienstensec-
tor (31,7%). Het waren voornamelijk mensen die in de verzorgende am-
bachtsnijverheid, als koopman of als ambtenaar werkten. De uitwisseling van
mensen met centrale beroepen tussen het regionale hoofdcentrum en het
subcentrum werd in de 20e eeuw dus belangrijker. In die zin was er een ster-
ke band tussen Groningen en Winschoten.

Groningen bleef wel een belangrijk leverancier van immigranten, maar
de stad verloor haar scharnierfunctie in het landelijke migratiecircuit. Dat
kunnen we zien bij de gezinshoofden die in de verder weg gelegen delen van
Nederland geboren waren. Bij een aantal nieuwkomers is de plaats van her-
komst bekend, dus de plaats van waaruit de migrant zich in Winschoten
vestigde. 

In alle gevallen van immigratie van buiten de regio fungeerde in de
tweede helft van de 19e eeuw de stad Groningen niet meer als tussensta-
tion. In Veendam zagen we dat ook al. Bij de gezinnen waar dat nagegaan
kon worden, bleken vooral de grote steden elders in Nederland als
tussenstation voor migratie naar Winschoten te fungeren. Dat was het
geval bij hoger opgeleiden, die voorheen meer uit de stad Groningen wer-
den gerecruteerd. De directeur van de ambachtsschool in Winschoten,
Hendrik Baltus van Laatum was bijvoorbeeld in 1862 te Zevenaar geboren.
Hij stichtte in Utrecht zijn gezin en vanuit deze stad vestigde hij zich
rechtstreeks in Winschoten. Johan Herman de Vries oefende in 1909 het
beroep van rechter uit. Hij was in 1863 te Leiden geboren en zijn vrouw
te Zwolle. Het gezin woonde vervolgens in Zwolle, waar drie kinderen
werden geboren. Vanuit Zwolle ging het gezin in 1905 of 1906 naar De-
venter en daarvandaan verhuisde Johan met zijn gezin in 1907 naar Win-
schoten. In 1910 vertrok het gezin naar Zutphen. Dit zijn typische voor-
beelden van carrièremigratie.

Niet alleen hoger opgeleiden hadden een dergelijk migratiepatroon.
Heiko Jan Martin was in 1882 te Amsterdam geboren en zijn vrouw in 1881
te Winschoten. Hun oudste kind was in 1904 ook te Winschoten geboren.
Hoe Heiko toen vanuit Amsterdam is gekomen, is niet duidelijk. Het gezin
heeft zich in 1904 in Den Haag gevestigd, waar een dochter werd geboren.
In 1906 verhuisde het gezin vanuit Den Haag naar Winschoten. Heiko was
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Grafiek 7.5.3: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1889; percentage
allochtonen: 61,1%; N = 839

Grafiek 7.5.4: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Winschoten 1909; percentage
allochtonen: 65,1%; N = 866



in Winschoten kelner van beroep. We zien dus dat bij een verschijnsel dat
we kunnen aanduiden als carrièremigratie het getrapte migratiepatroon geen
rol meer speelde.

Bij de regionale migratie kwam het migreren via de centrale plaatsen hië-
rarchie nog wel voor en speelde de stad nog wel een belangrijke rol. Zo was
Fokko Oosterhuis in 1849 in Bedum (kleigebied) geboren. Hij kwam via de
stad in Winschoten terecht en oefende hier het beroep van houtzagersknecht
uit. Een ander voorbeeld is Joseph Wijnberg, die in 1848 te Leek was gebo-
ren. Zijn vrouw zag in 1849 het levenslicht te Winschoten. Waar het gezin het
eerst heeft gewoond is niet duidelijk, maar in elk geval kwam in 1880 een
zoon te Zuidbroek ter wereld. In de jaren na 1880 vertoefde het gezin in Gro-
ningen. Vanuit deze stad vestigde het gezin zich in 1885 te Winschoten, waar
Joseph borstelmaker was. Feike Derks Nanning was in 1836 te Slochteren
geboren en zijn vrouw in 1842 te Groningen. Samen trokken zij vanuit de stad
Groningen in november 1869 naar Winschoten. Feike was daar bakker aan de
Langestraat. Derk Mulder was in 1855 te Veendam geboren en vanuit Veen-
dam naar Groningen getrokken. In 1880 voegde hij zich bij zijn moeder in
Winschoten en trad hij in het huwelijk. Hij dreef een winkel aan de Lange-
straat.

De stad Groningen bleef de spil bij de migratie via de regionale steden-
hiërarchie, maar uit het hier voorgaande bleek dat de stad niet meer de poort
van de regio was. Er werd steeds meer vanuit verder weg gelegen gebieden
rechtstreeks naar Winschoten gemigreerd. Die aansluiting op het stedelijk net-
werk kunnen we ook bij de emigratie goed zien.

Bij de vertrekkers waren in de jaren ’50 van de 19e eeuw de verder weg
gelegen plaatsen in Nederland al een belangrijke bestemming. Het betrof hier
voornamelijk mensen die in Winschoten in de handel of bij de overheid
(57,1%) werkten. De meesten van hen vertrokken naar de grote steden in het
westen: Den Haag, Utrecht, Rotterdam en vooral naar Amsterdam. In de loop
van de tijd kreeg Winschoten een steeds duidelijker directe aansluiting op het
stedelijk netwerk in Nederland. In de periode 1910-1921, toen Winschoten
een afstotingsplaats werd, werden de steden en stadjes buiten Noord-
Nederland de belangrijkste bestemmingen voor Winschoters. In die jaren
werkte meer dan de helft van deze emigranten in de dienstensector en ruim
een derde in de nijverheid. Het ging hier bijvoorbeeld om Johannes Egbert van
Drielst, de directeur van een strokartonfabriek. Hij was te Groningen geboren
net als zijn vrouw. Het paar had enkele jaren in Sappemeer gewoond. In 1900
kwam het gezin vanuit Sappemeer naar Winschoten. Bijna achttien jaar heeft
Johannes met zijn gezin in Winschoten gewoond. In april 1918 vertrokken ze
naar Leiden. Van de groep emigranten naar de verder weg gelegen delen in Ne-
derland ging 37,3% naar Amsterdam. De overige steden in het westen: Gou-
da, Den Haag, Leiden en Rotterdam vormden 17,7% van de vestigings-
plaatsen. Ook steden in andere perifere gebieden vormden belangrijke
bestemmingen: Zwolle, Hengelo (Ov), Nijmegen, Rheden, Tiel, Zutphen,
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Goes, Den Bosch, Heerlen, samen 27,5%. Heel tekenend in dit verband is het
vertrek van Johan Cornello. Johan was in 1855 te Leeuwarden geboren en zijn
vrouw in 1859 te Beerta. Zij woonden in 1909 te Winschoten, waar Johan
huisschilder was. In 1912 verhuisde hij met zijn gezin naar het Zuid-Limburg-
se Heerlen.

Natuurlijk vormden de rijksinstellingen een belangrijke factor bij de
invoeging van Winschoten in het landelijk migratienetwerk. Illustratief
hiervoor is de migratie van Leendert Jan Blankenbijl. Hij was in het
Brabantse Made en Drimmelen geboren en zijn vrouw in 1863 te Assen.
Leendert was opzichter bij Rijkswaterstaat en in die hoedanigheid moest hij
nogal eens over langere afstand verhuizen. Het gezin woonde onder meer
in de stad Utrecht, want daar was in 1896 een zoon geboren. Daarna ver-
huisde het gezin naar Hengelo. Vanuit Hengelo kwamen ze in 1908 in
Winschoten om daar negen jaar te blijven. In 1917 vertrok het gezin naar
het Zeeuwse Goes.

Onder de migranten naar Amsterdam kwamen nogal wat knechten in de
nijverheid en kooplieden voor. Ook enkele fabrikanten vertrokken naar
Amsterdam. Berthold Maurits Zuikerberg was in 1877 te Winschoten geboren.
In 1908 huwde hij met een Amsterdamse die vanuit Den Haag naar Winscho-
ten kwam. In Winschoten had Maurits een boekdrukkersbedrijf. In 1917 ver-
trok het gezin naar Amsterdam. Ook de fabrikant Abraham Bargeboer was in
1854 te Winschoten geboren en zijn vrouw in 1862 in het Oost-Friese Leer.
In Winschoten had Abraham een sigarenfabriek. In 1916 hield Abraham het
voor gezien in Winschoten en vertrok met vrouw en kinderen naar
Amsterdam. Onder de kooplieden die naar Amsterdam vertrokken, bevond
zich ook Andries Frankforter. Hij was in 1853 te Beerta geboren en zijn vrouw
in Groningen. In 1918 vertrok hij met zijn echtgenote naar Amsterdam. Op-
vallend is dat deze gezinshoofden uit de streek afkomstig waren en toch de
grote stap naar het de grote steden in West-Nederland maakten, zonder dat de
stad Groningen als tussenstation werd gebruikt.

Toen Winschoten in de tweede helft van de 19e eeuw en in de 20e eeuw
een aansluiting op het landelijk migratienetwerk kreeg, bleef het regionale
migratiecircuit bestaan. In de jaren ’50 van de 19e eeuw waren de
buurgemeenten de belangrijkste bestemming voor gezinshoofden die
Winschoten verlieten. Het waren de jaren van de bloei in de landbouw. Boeren
vormden dan ook bijna 15% van de emigranten naar de buurgemeenten. Vaak
ging het om migratie over bijzonder korte afstand. In 1849 woonde Berend de
Wit in Bovenburen in het noorden van de gemeente. Hij was in 1797 te Beerta
geboren en zijn vrouw te Oude Pekela. Het gezin had, voordat het in
Bovenburen kwam wonen, nog te Nieuw-Beerta gewoond. Drie kinderen
waren daar geboren. Berend was in Bovenburen landbouwer. In 1851 vertrok
het gezin weer naar Beerta.

De belangrijkste groepen onder de emigranten naar de buurgemeenten
waren de arbeiders met 37,0% en de gezinshoofden in de dienstensector met
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Grafiek 7.5.5: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Winschoten 1850-1859; n = 122

Grafiek 7.5.6: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Winschoten 1870-1879; N = 115
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Grafiek 7.5.7: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Winschoten 1890-1899; N = 142

Grafiek 7.5.8: bestemmingen emigrant-gezinshoofden Winschoten 1910-1921; N = 199



29,6%. Ambachtslieden vormden bijna 15% van deze emigranten. Bij arbei-
ders zien we dat de migratie via de regionale centrale plaatsen hiërarchie
overheerste en dat deze soms de vorm kreeg van circulaire migratie. Arbeiders
trokken van plaats naar plaats in de omgeving van Winschoten. In 1849
woonde de arbeider Freerk Poppens aan de Langestraat te Winschoten. Hij
was geboren te Nieuw-Beerta in 1807 en zijn vrouw te Wedde in 1815. Het
gezin had, voordat het in Winschoten kwam wonen, elders in de regio
gewoond, onder meer in Onstwedde en in Oude Pekela, want daar waren in
1840 en in 1844 de dochters geboren. Vermoedelijk was het gezin vanuit
Oude Pekela in Winschoten terecht gekomen. In 1850 vertrok het gezin naar
Beerta.

Bij de regionale migratie was Oude Pekela eveneens een belangrijke
bestemming. Hoewel ook enkele boeren en arbeiders in deze periode naar
Oude Pekela vertrokken, ging het vooral om ambachtslieden en schippers. In
1869 had Hinderik Smit Duin zijn domicilie aan de Bosstraat te Winschoten.
Hij was in 1819 te Oude Pekela geboren. In 1859 had hij zich vanuit Oude
Pekela in Winschoten gevestigd, de geboorteplaats van zijn echtgenote.
Hinderik was van beroep scheepskapitein, een schipper van de veenkoloniale
zeevloot dus. Hij had kunnen profiteren van de ‘boom’ in de zeescheepvaart,
want hij werd redelijk hoog aangeslagen in de hoofdelijke omslag en kon zich
een dienstmeid veroorloven. In 1873 vertrok het gezin naar Oude Pekela.

Dat Winschoten soms fungeerde als tussenstation voor migratie van elders
naar het veengebied, blijkt wel uit het migratietraject van Johannes Hoender-
vanger. Hij was in 1824 in Druten in de provincie Gelderland geboren. Hij was
gehuwd met een weduwe die uit Werth in Pruisen kwam. Deze vrouw had in
Arnhem gewoond met haar eerste man, want daar had ze een dochter en een
zoon gekregen. Johannes had zich in Arnhem bij dit gezin gevoegd. In 1868
vestigde Johannes zich met zijn gezin in Winschoten, waar hij als tuinman
ging werken. De verhuizing naar Winschoten was een tussenstation voor
verhuizing naar elders in de regio, want in 1874 vertrok het gezin naar Oude
Pekela.

In de 20e eeuw liep het aandeel van de migratie naar de buurgemeenten
terug, hoewel dat in de periode 1910-1921 toch nog 18,1% bedroeg. Onder
de emigranten bevonden zich nauwelijks landbouwers, want Winschoten had
geen omvangrijke groep boeren meer. Ze waren voornamelijk werkzaam als
arbeider (38,9%), in de dienstensector (25,0%) of in de nijverheid (22,2%).
Hindrik Houwen woonde in het zuiden van de gemeente Winschoten, in het
buitengebied. Hij was nog wat zuidelijker geboren nl. te Wedde in 1872. Zijn
vrouw was in 1859 te Sappemeer geboren. In 1908 verhuisde het gezin van
Wedde naar Winschoten. Hindrik was arbeider en zijn vrouw heeft als beroep
werkvrouw opgegeven. In 1911 vertrok Hindrik naar Finsterwolde en in 1912
ging zijn vrouw hem achterna.

De regionale migratie vanuit Winschoten naar het veen-zandgebied was in
de jaren ’70 van de 19e eeuw op zijn hoogtepunt. Deze migranten waren voor
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een belangrijk deel ambachtslieden (29,2%). In de dienstensector werkte een
kwart en landbouwers vormden toch nog 16,7% van deze emigranten. De
arbeiders waren met 12,5% wat ondervertegenwoordigd. In het veen was het
nabije Meeden een belangrijke bestemming. In 1869 hadden Johannes en
Geert Edens een landbouwbedrijf in Zuiderveen. Johannes was gehuwd met
een vrouw uit Delfzijl en Geert had een echtgenote uit Nieuwe Pekela.
Johannes en Geert waren geboren Winschoters. Kennelijk hadden ze in
Meeden boerderijen gekocht, want in 1870 vertrok Johannes met vrouw en
kind naar Meeden. In 1872 volgden Geert en zijn vrouw.

Vanzelfsprekend was het zich sterk ontwikkelende Stadskanaal eveneens
een belangrijke bestemming. Ruim een derde van de emigranten, die tussen
1870 en 1879 naar het veen-zandgebied verhuisden, verruilde Winschoten
voor de gemeenten Wildervank of Onstwedde. Hier was Stadskanaal natuur-
lijk de belangrijkste bestemming. Zo woonde in 1869 Johan Fredrik
Christiaan Smidt aan de Langestraat in Winschoten. Hij was geboren in 1813
te Leer en had zich in 1866 vanuit Veendam in Winschoten gevestigd. Hij was
in 1869 weduwnaar en had een schoenmakersbedrijf. In 1873 vertrok hij naar
de gemeente Onstwedde. Ook trokken er landbouwers naar de nieuw toege-
maakte gronden. Pieter Dijksterhuis was in 1869 boer aan de Bovenburen. Hij
was geboren in Midwolda in 1839. Een grote afstand had hij niet afgelegd om
zich te Bovenburen te vestigen. Met de verhuizing van het gezin in 1878 naar
de gemeente Onstwedde was dat veel meer het geval.

Terwijl de emigratie naar de buurgemeenten aan belang inboette, wist die
naar het veen-zandgebied zich ook na jaren 1870 goed te handhaven. Het ging
in de periode 1910-1921 behalve om verhuizingen naar Stadskanaal ook om
migratie naar de gemeenten Bellingwolde en Vlagtwedde. De ontginningen in
deze gemeenten zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen aan deze migratie-
stroom. In de periode 1910-1921 vormden gezinshoofden in de diensten-
sector (36,0%) en arbeiders (28,0%) de grootste beroepsgroepen. In 1909
woonde Jan Redmeijer te St.Vitusholt in zijn geboortegemeente Winschoten.
Zijn vrouw was in 1881 te Scheemda geboren. Het gezin woonde vlak na de
eeuwwisseling te Vlagtwedde, want in 1902 werd daar een zoon geboren.
Daarna woonde het gezin in Scheemda, want vandaaruit vestigde het zich in
Winschoten, waar Jan arbeider was. In 1914 keerde het gezin naar Vlagtwedde
terug. Ook Jakob Mein woonde te St.Vitusholt. Hij was in 1860 te Scheemda
geboren, zijn vrouw in 1857 te Meeden en hun kinderen in Winschoten. In
Winschoten was Jakob veldarbeider. In 1918 vertrok het gezin naar Vlag-
twedde.

De emigratie binnen de regio behelsde niet alleen die naar het omliggende
platteland, maar ook de emigratie naar het regionale hoofdcentrum
Groningen, de dichtstbijzijnde grote stad in het stedelijk netwerk. De omvang
van de emigratie naar Groningen schommelde wat, in de jaren ’90 van de 19e

eeuw bevond deze zich op haar hoogtepunt, toen een vijfde van de emigran-
ten uit Winschoten naar Groningen ging. Maar ook in de jaren tussen 1910 en
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1921 ging een aanzienlijk deel van de gezinshoofden die Winschoten verlie-
ten, naar de stad Groningen. De diensten (48,5%) en de nijverheid (36,4%)
vormden de belangrijkste sectoren waarin deze emigranten werkten. Het ging
voornamelijk om kooplieden en om knechten in de nijverheid die de voorkeur
gaven aan Groningen boven Winschoten. Verder bevonden zich onder de
emigranten naar Groningen enkele koopmansknechten, zelfstandigen in de
nijverheid en onderwijzers. Carrièremigratie die in verband stond met de
(overheids)instellingen in Winschoten speelde een veel minder grote rol dan
bij de emigratie naar de verder weg gelegen delen van Nederland.

We vinden onder de emigranten naar Groningen ook mensen die trapsge-
wijs migreerden en Winschoten als een opstapje gebruikten. Zo woonde de
weduwnaar Jan Perdok in 1909 aan de Stationsweg in Winschoten. Hij was in
1848 geboren in Oude Pekela. In 1901 vestigde hij zich in Winschoten, waar
hij een manufacturenzaak dreef. In 1914 ging hij een stapje hoger in de ste-
denhiërarchie en vertrok naar Groningen. We zien die getrapte migratie ook
bij Stefanus Telkamp. Hij was in 1875 te Midwolda geboren. Vanuit Midwolda
verhuisde hij naar Scheemda en vanuit deze gemeente vestigde hij zich in
1900 te Winschoten. In Winschoten huwde hij en kreeg vier kinderen.
Stefanus was een zelfstandig handelsreiziger. Kennelijk was de stad Groningen
toch een beter uitgangspunt voor zijn activiteiten, want in 1913 vertrok hij
met zijn gezin naar deze stad. Groningen was weliswaar niet meer de poort
van de regio, de stad oefende wel een aantrekkingskracht uit op mensen uit
de regio, die Winschoten daarvoor als tussenstation gebruikten.

De groepen emigranten vanuit Winschoten naar Groningen en die naar de
verder weg gelegen delen van Nederland waren verschillend van samenstel-
ling. Weliswaar trokken zowel de stad Groningen als de overige delen van
Nederland een groot aantal zelfstandige kooplieden (respectievelijk 24,2% en
17,6%), een belangrijk verschil was dat de groep die verder weg trok veel meer
bestond uit beroepen die met de institutionele component van de centrale
functie of met de industriële specialisaties te maken hadden. Ambtenaren,
leraren (tezamen (25,5%) en fabrikanten (9,8%) vormden mede deze groep
emigranten. Deze beroepen kwamen onder de emigranten naar Groningen
nauwelijks voor. Overigens betekende dat niet dat alleen hoger opgeleiden en
beter betaalden over grote afstand verhuisden. Ook werknemers die hun spo-
ren in de Winschoter industrie hadden verdiend, trokken naar deze gebieden
(31,4%), maar die kwamen ook voor onder degenen die naar Groningen ver-
huisden (27,3%).

Winschoten maakte in de eerste helft van de 19e eeuw nog deel uit van het
Duitse migratiecircuit en van het migratiecircuit binnen de regio Groningen.
De stad Groningen fungeerde toen als poort naar de rest van Nederland. Met
de economisch eenwording van Nederland kreeg Winschoten, eerder dan
Veendam, aansluiting op het nationale migratienetwerk. Vooral instellingen als
het gymnasium, de rechtbanken en de andere rijksinstellingen zorgden daar-
voor. De aansluiting op het nationale migratienetwerk verliep niet meer via de
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stad Groningen. Illustratief hiervoor is dat de hoge ambtenaren bij de
rijksinstellingen niet meer alleen uit de stad Groningen werden gerecruteerd,
wat in de eerste helft van de 19e eeuw nog wel het geval was. Deze ambtena-
ren kwamen in de tweede helft van de 19e eeuw uit het gehele land. Vooral via
de carrièremigratie van mensen die bij (overheids)instellingen of in de indu-
strie werkten, kwam de aansluiting op het landelijke migratienetwerk tot
stand. Daarnaast bleef de bijzondere positie van Winschoten in het regionale
migratienetwerk bestaan. Het stadje oefende aantrekkingskracht uit op de
agrarische omgeving als gevolg van de betere arbeidsmarkt. Bovendien bleef
Winschoten in het regionale migratiecircuit als opstapje fungeren voor een
migratie naar de top van de regionale stedenhiërarchie, de stad Groningen. Die
laatste stad behield een belangrijke positie in het regionale migratiecircuit.

7.5.3 Een samenhangend stedelijk subsysteem in Oost-Groningen?

We hebben in de vorige hoofdstukken gezien dat in het Oost-Groningse veen-
gebied drie knooppunten opkwamen. De vraag is nu in hoeverre we te maken
hebben met een sub-stedensysteem in dit deel van de provincie. In dit verband
is het zinvol om na te gaan of de stedelijke functies van de drie knooppunten
ook onderlinge migratiestromen genereerden.

Als we naar de relatie tussen Hoogezand-Sappemeer enerzijds en Veendam
en Winschoten anderzijds kijken, dan valt het volgende op. Gemeten naar de
geboorteplaatsen leverde Veendam in 1849 zowel aan Hoogezand als aan
Sappemeer een substantieel aantal gezinshoofden. We hebben hier echter het
probleem dat Hoogezand en Veendam een uitgestrekt agrarisch gebied binnen
de gemeentegrenzen hadden. Bovendien grensden die agrarische gebieden aan
elkaar. Voor een groot deel ging het dan ook om landbouwers. Van de immi-
granten in Hoogezand uit Veendam was 27,5% landbouwer. Arbeiders vormden
22,5% van deze groep en de ambachtslieden hadden een zelfde aandeel. De
gezinshoofden in de dienstensector vormden slechts 12,5% van deze migranten.
De landbouwers waren in Borgercompagnie of in Veendam zelf geboren en wer-
den landbouwer in Kielwindeweer, Kropswolde of Kalkwijk. Dat duidt niet op
stedelijke uitwisseling. Bij Sappemeer lag dat trouwens wat anders. Ook daar
kwam wel een enkele landbouwer vanuit Veendam terecht, maar dat was in
slechts 4,8% van de gevallen. Arbeiders vormden hier, met slechts 19,1% onder
deze immigranten, ook niet zo’n grote groep. Nee, de meeste gezinshoofden
waren ambachtsman (33%) of werkten in de dienstensector (38,1%). Het betrof
hier trouwens ook voor een belangrijk deel gezinshoofden uit het Veendamse
deel van Borgercompagnie, maar zij waren vaak werkzaam in de verzorgende
ambachten of als koopman. Ook waren er nogal wat schippers bij.

In de loop der tijd leverde Veendam steeds minder gezinshoofden aan
Hoogezand-Sappemeer. De gezinshoofden die vanaf de jaren 1880 wel naar
Hoogezand kwamen, waren niet meer voornamelijk landbouwers. De nijver-
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heid (38,9%) en de dienstensector (27,8%) vormden de belangrijkste sectoren
waarin de Veendamse emigranten in Hoogezand werkzaam waren. In
Sappemeer zien we juist het omgekeerde. Hier werd de groep landbouwers
onder de immigranten uit Veendam (15,4%) groter. Ook opvallend is de
daling van het aantal gezinshoofden dat een ambacht uitoefende, van een
derde in 1849 naar 15,4% in 1909. Sappemeer gaf steeds minder een blijk van
een bijzondere positie in het regionale migratiecircuit. Het verlies van Sappe-
meers verzorgingsfunctie leidde er toe dat de plaats minder sterk kwam te
staan in de hiërarchie van centrale plaatsen.

Hetzelfde beeld levert de emigratie vanuit Hoogezand-Sappemeer naar
Veendam op. Ook bij de emigranten uit Hoogezand-Sappemeer werd
Veendam in de 20e eeuw een minder belangrijke bestemming. De emigratie
vanuit Hoogezand naar Veendam werd in de jaren 1850-1859 gedomineerd
door de verhuizingen van landbouwers, maar in de jaren 1910-1921 waren
het voornamelijk gezinshoofden die in de nijverheid of in de dienstensector
werkten, die Hoogezand voor Veendam verruilden. De emigratie vanuit
Sappemeer naar Veendam werd in de jaren 1850 gedomineerd door migran-
ten met stedelijke beroepen en in de jaren 1910-1921 ook door landbouwers.
Onder de immigranten uit Hoogezand in Veendam waren de landbouwers
sterk vertegenwoordigd. In 1910 was dat nog steeds het geval, hoewel het
overwicht van de landbouwers wat minder was geworden. Kennelijk was het
toch niet zozeer het stedelijk centrum van Veendam dat trok. De stad
Groningen vormde immers een veel beter alternatief. Bij de emigratie uit
Veendam was het vooral de industrie in Hoogezand die trok, met name in de
periode 1910-1921. Ongeveer de helft van de mensen die uit Veendam naar
Hoogezand-Sappemeer verhuisden, was arbeider.

Bij de relatie tussen Hoogezand-Sappemeer aan de ene kant en Winschoten
aan de andere zien we dat Winschoten wel iets meer deel uit ging maken van
het migratiecircuit rond Hoogezand-Sappemeer. De percentages waren echter
niet bijzonder groot. Opvallend is wel dat toen Sappemeer nog een behoorlij-
ke verzorgingsfunctie had, in de jaren 1870-1879, de emigratie naar Winscho-
ten het grootst was, migratie dus van centrale plaats naar centrale plaats. De
beroepen van deze migranten lagen dan ook voornamelijk in de verzorgende
ambachtsnijverheid en in de dienstensector.

De onderlinge relatie tussen Veendam en Winschoten was veel sterker.
Uitgaande van de geboorteplaatsen van de gezinshoofden zien we dat
Winschoten in 1849 3,1% van de Veendammer immigranten leverde. Het ging
hier in alle gevallen om gezinshoofden die in de nijverheid of in de diensten-
sector werkzaam waren. In de jaren daarna ging dat percentage naar beneden.
Bij de emigratie vanuit Veendam naar Winschoten zijn schommelingen waar
te nemen. In de jaren 1870 waren er maar weinig gezinshoofden die
Winschoten als bestemming hadden, terwijl in het laatste decennium van de
19e eeuw dat percentage veel groter was. Het ging toen voornamelijk om
gezinshoofden in de verzorgende beroepen en om arbeiders.
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Winschoten vervulde een veel belangrijkere rol in het regionale
migratiecircuit. Naarmate Hoogezand-Sappemeer en Veendam een meer ste-
delijke beroepsstructuur kregen, namen de mogelijkheden voor gezinshoof-
den in die plaatsen om een bestaan in Winschoten op te bouwen, toe. We zien
dan ook dat het percentage immigrant-gezinshoofden uit deze drie gemeenten
in de loop van de tijd toenam. Bij de emigratie zien we een dergelijk patroon
niet. Assen, een centrale plaats van dezelfde orde als Winschoten, was in de
jaren tussen 1910 en 1921 een belangrijker bestemming dan Hoogezand-
Sappemeer of Veendam. Winschoten stond als dé centrale plaats van Oost-
Groningen wat hoger in de hiërarchie. Voor zover het niet om retourmigratie
naar de agrarische omgeving ging, migreerden gezinshoofden uit Winschoten
of direct naar buiten de regio of gingen naar de dichtstbijzijnde grote stad in
het stedelijk netwerk, Groningen.

De stad Groningen bleef een belangrijke spilfunctie houden in het regio-
nale migratiecircuit. Ook Kooij constateert dit, maar voegt daar aan toe, dat
rond 1900 ook gebieden elders in de provincie een directe aansluiting op een
nationaal migratiecircuit kregen ten koste van de spilfunctie van de stad.50 Bij
Veendam en vooral ook Winschoten was dat goed te zien. Deze twee plaatsen
werden in de periode tussen 1900 en 1940 de belangrijkste verzorgingscentra
en vormden elk als zodanig een sub-spil in het regionale migratiecircuit waar-
van de stad het hart bleef.

7.6 De conclusie uit de ontwikkeling in het migratiepatroon

De drie stedelijk knooppunten in ontwikkeling gaven in het begin van de 19e

eeuw een ander migratiepatroon te zien dan aan het eind van de eeuw. Het
koloniale karakter van  Hoogezand-Sappemeer en Veendam was in de eerste
helft van de 19e eeuw verdwenen. Deze plaatsen lagen nu sterk verankerd in
de directe omgeving, zonder dat ze een speciale positie in het Groningse
migratiecircuit hadden. Bij Winschoten lag dat anders. Winschoten figureerde
in de eerste helft van de 19e eeuw in het Groningse migratiecircuit. De plaats
was een opstapje voor migratie naar de stad. Bovendien had de plaats een
scharnierfunctie tussen het klei- en het veengebied. Daarnaast had
Winschoten ook een positie in het Noord-Duitse migratiecircuit. Als
verzorgingscentrum was Winschoten een trekker voor mensen uit Oost-
Friesland en uit verder weg gelegen delen in (Noord-)Duitsland. De rijksgrens
vormde nauwelijks een barrière. De stad Groningen fungeerde in de eerste
helft van de 19e eeuw als de poort naar de rest van Nederland.

Met de opname van de provincie Groningen in een geïntegreerde nationa-
le economie veranderde dat. Het Oost-Groningse veengebied werd een
specialisatiegebied. Dit betekende echter niet dat het gebied mensen van veraf
aantrok. Het gebied had gedurende de periode waarin de industrie opkwam,
voortdurend een vertrekoverschot. De industrie zorgde er alleen voor dat het
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gebied niet leeg liep. Voor zover gezinnen zich in de centrale plaatsen vestig-
den, bleken industriële specialisaties als de aardappelzetmeelindustrie en de
strokartonindustrie geen trekker te zijn voor migranten.51 Het waren vooral de
verzorgende beroepen en de grote variëteit aan functies die mensen van elders
trokken. In deze periode van economische integratie zien we dat vooral
Veendam en Winschoten rechtstreeks aansluiting kregen op het nationale
migratienetwerk. De emigratie naar de stad Groningen is daarbij op te vatten
als migratie binnen het stedelijk netwerk. De relatie met de stad Groningen
was aanmerkelijk sterker dan de onderlinge relaties tussen de drie knooppun-
ten. Rond 1850 werd de relatie tussen Hoogezand-Sappemeer enerzijds en
Veendam anderzijds vooral beheerst door verhuisbewegingen van boeren en
arbeiders tussen de agrarische buurdorpen. Later werd de uitwisseling op
basis van stedelijke functies wel sterker tussen deze knooppunten. Ook de
relatie tussen Hoogezand-Sappemeer aan de ene kant en Winschoten aan de
andere werd iets beduidender. Overigens bleek vooral Winschoten in dezen
toch een soort primus inter pares te zijn. Deze verzorgingskern trok meer
mensen uit de twee andere subcentra dan andersom. Het verbindend element
bij de regionale migratie bleef de stad Groningen.

Er is dan ook een onderscheid in patronen tussen het nationale migratie-
circuit en het regionale.52 In het nationale migratiecircuit raakte de stad in de
tweede helft van de 19e eeuw haar positie als de poort van de regio kwijt, want
er werd steeds meer rechtstreeks vanuit Veendam en Winschoten naar de ste-
den in het westen gemigreerd en vice versa. Veendam en Winschoten kregen
een aansluiting op het stedelijk netwerk buiten de hiërarchie van centrale
plaatsen om. De actieradius van hun migranten beperkte zich niet tot het ver-
zorgingsrayon van de stad Groningen, maar strekte zich uit tot het gehele
land. Bij het regionale migratiecircuit was de stad de top. Hier ging het om
regionale migratie, om migranten die de band met hun plaats van afkomst niet
wilden doorsnijden. Migratie vond hier nog vaak plaats via subcentra als
Veendam en Winschoten. Het bleek dat vooral de centrale functies en de indu-
striële specialisaties de aansluiting van Veendam en Winschoten op het natio-
nale migratienetwerk bewerkstelligden. Deze migratie kan vaak aangeduid
worden als carrièremigratie. Bij de regionale migratie is die relatie niet zo goed
waarneembaar en speelde de plaatselijke arbeidsmarkten in de provincie een
belangrijkere rol.
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8 Conclusie

De hoofdvraag van dit proefschrift is hoe in het Oost-Groningse veengebied
als specialisatiegebied de verstedelijking verliep. De hypothese die hierbij een
rol speelt, is dat er een wisselwerking bestaat tussen de landelijke specialisatie
in een nederzetting en de verwerving van een (regionale) verzorgingsfunctie
door die plaats. Buursink heeft dit geanalyseerd voor een aantal industriege-
bieden. Vanwege de comparatieve voordelen vestigde een specifieke tak van
industrie zich in bepaalde nederzettingen. De vestiging van deze industrie
werd mogelijk door de verbeterde ontsluiting van deze nederzettingen via
(nieuwe) infrastructuur, waardoor markten ver buiten het gebied konden
worden bediend. Als gevolg van de industrialisatie groeide de werkgelegen-
heid in de industrie. Deze zorgde voor een toestroom van mensen naar deze
nederzettingen. Deze toestroom leidde tot een verwerving van verzor-
gingsfuncties, allereerst om de plaatselijke behoeften te bevredigden, maar op
den duur overstegen deze de plaatselijke verzorging en werd het oude regio-
nale hoofdcentrum overvleugeld. In het Oost-Groningse veengebied blijkt dit
wat anders verlopen te zijn dan in Buursinks voorbeeldregio’s. De verwerving
van regionale verzorgingsfuncties door een aantal kernen in het veengebied
heeft niet geleid tot een bedreiging van het regionale hoofdcentrum, de stad
Groningen. Bovendien kwam het patroon van verzorgingscentra al vóór de
industrialisatie tot stand. Daarom is in dit boek naast de twee fases van
industrialisatie ook de periode van vóór de industrialisatie betrokken, wat
deze studie dus anders maakt dan die van Buursink.

Al vóór dat het veengebied via industriële specialisatie aansluiting kreeg op het
stedelijk netwerk systeem, kwam er een aantal verzorgingskernen op. Dit had
te maken met de specifieke economische ontwikkelingen in het veengebied,
die weliswaar niet leidden tot een directe economische aansluiting van het
gebied op de (inter)nationale markt, maar wel tot een welvaartsstijging en een
uitbreiding van de verzorgingsfuncties. De landbouw herstelde zich na de
depressie van de jaren ’20 van de 19e eeuw en floreerde in de jaren ’50. Het
areaal landbouwgrond werd op de dalgronden, ook in het ‘oude’ veengebied,
steeds verder uitgebreid. Ook met de landbouw in het nabije Oldambt ging



het toen erg goed. Los van de landbouw ontwikkelde zich vanuit de turfvaart
de zeescheepvaart, die in de eerste helft van de 19e eeuw tot grote bloei kwam.
Rond 1850 behoorden de (zee)schippers tot de best verdienende groepen in
het centrum van deze bedrijfstak: Veendam. Hoewel de vrachtvaart over zee
maar voor een gering deel in verband stond met het veengebied zelf, waren de
uitstralingseffecten hier aanzienlijk, vooral naar de scheepsbouw. In het kiel-
zog van de zeescheepvaart maakte de scheepsbouw gouden tijden door in de
jaren 1850. In Hoogezand-Sappemeer behoorden de scheepsbouwers toen tot
de best betaalde groepen.1

Als gevolg van de ontwikkelingen in de landbouw, de scheepvaart en de
scheepsbouw kwamen drie verzorgingscentra op: Hoogezand-Sappemeer,
Veendam en Winschoten. Vooral Winschoten ontwikkelde zich bijzonder
sterk als verzorgingscentrum, omdat juist in deze plaats een aantal
overheidsinstellingen werd gevestigd, zoals de rechtbank van eerste aanleg en
het vredegerecht die in 1838 werden omgezet in respectievelijk een
arrondissementsrechtbank en een kantongerecht. Zij werkten als een kataly-
sator op het reeds bestaande verzorgingskarakter. De plaats had de meest
uitgebreide marktfunctie in het gebied. Op het gebied van het onderwijs was
de plaats eveneens goed voorzien. Winschoten wist die verzorgingsfunctie
mede uit te breiden door de bloei in de omringende dorpen. Eén van die dor-
pen was Oude Pekela, een centrum van de scheepvaart en de scheepsbouw. De
plaatselijk situatie zorgde er voor dat Oude Pekela een concurrent van
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Winschoten werd. Niettemin was de verzorgingsfunctie op het vlak van de
instellingen in Winschoten aanmerkelijk beter ontwikkeld dan in Oude
Pekela. Winschoten had ook in morfologische zin de beste papieren om een
verzorgingskern te worden. Het was in aanleg geen langgerekt kanaaldorp en
de komvorming zette zich in de eerste helft van de 19e eeuw voort. Veendam
dankte haar verzorgingsfunctie aan het feit dat deze plaats het centrum van de
zeescheepvaart was. De centrumfunctie werd ondersteund door de aanwezig-
heid van een aantal instellingen zoals de Latijnse school, de zeevaartschool en
een aantal markten. Hoewel Veendam de vorm had van langgerekte linten,
waren er toch enkele aanzetten tot centrumvorming rond de plek waar het
knooppunt van water- en landwegen zich bevond. De centrumfunctie van
Hoogezand-Sappemeer was het minst uitgebreid en bleef beperkt tot een ster-
ke oververtegenwoordiging van een aantal verzorgende ambachten.
Hoogezand-Sappemeer bleef echter de vorm houden van een langgerekt lint,
zonder aanknopingspunten tot centrumvorming. Het zwaartepunt van de ver-
zorging lag in het oostelijk deel van het lint.

In de periode tussen ongeveer 1800 en 1855 maakten deze drie centra de
overstap van een samenleving waar de landbouw alom overheersend was, naar
een meer multifunctionele nederzetting, een plaats met een meer stedelijk
karakter. Dat betekende trouwens in deze periode nog niet dat de landbouw
uit het beeld verdween, maar er werd wel een proces ingezet, waarbij de land-
bouw steeds meer naar de achtergrond werd gedrukt. In de jaren 1850 werd
het veengebied van een gebied met een licht vertrekoverschot een aantrek-
kingsgebied, vooral in de richting van de drie centra. De bloei van de
zeescheepvaart, de scheepsbouw en vooral ook de ontwikkeling van verzor-
gingsfuncties bleken trekkers te zijn voor migranten, zowel van binnen als van
buiten het gebied. Daarbij bleef de regio ingebed in het migratiecircuit rond
het regionale hoofdcentrum Groningen. De migratie van en naar Veendam en
Winschoten buiten Groningen om was zeer bescheiden. Alleen Winschoten
figureerde ook nog wat in het migratiecircuit van Noord-Duitsland. De direc-
te opname van het gebied in het nationale stedelijke netwerk moest nog gestal-
te krijgen.

In het zuidoosten van het gebied was een ontwikkeling aan de gang die
zich ook in het ‘oude’ veengebied in de 17e en 18e eeuw had voorgedaan: turf-
graverij en kolonisatie. Nog veel meer dan de nieuwe functies in Hoogezand-
Sappemeer, Veendam en Winschoten, bleken de turfgraverij en de kolonisatie
trekkers van immigranten te zijn. De openlegging langs het Stadskanaal ging
gedurende de gehele 19e eeuw door. Wel verschoven de verveningen en de
kolonisatie steeds meer naar het zuidoosten en naar Drenthe. Hierdoor kwa-
men de delen van Stadskanaal waar de turfgraverij en de kolonisatie waren
afgelopen, steeds meer in een nieuwe economische wind te staan, die zich
vooral meer naar noorden in het ‘oude’ veengebied voordeed: de industriali-
satie.
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Als we de samenhang van deze verschillende aspecten in het licht van de cen-
trale plaatsen leer en de theorie van het stedelijk netwerk systeem bezien, dan
valt het volgende op. Helemaal aan het begin van de 19e eeuw was een groot
deel van het veengebied direct aangewezen op een aantal voorzieningen in de
stad Groningen. Met uitzondering van Winschoten kwamen verzorgingsker-
nen van de tweede orde niet voor (zie figuur 8.1). In de periode tussen 1800
en 1855 ontstond binnen het Oost-Groningse veengebied een patroon van
drie centrale plaatsen. Naast Winschoten kwamen ook Hoogezand-Sappemeer
en Veendam op als verzorgingscentra. Dit patroon was het gevolg van de bloei
in de landbouw en de zeescheepvaart. Beide bedrijfstakken konden die bloei
doormaken als gevolg van comparatieve voordelen (vruchtbaar land, kleine
schepen) in een internationale context (liberalisering handel in landbouwpro-
ducten en de behoefte daaraan, de behoefte aan minder grootschalig en rela-
tief goedkoop vervoer). De stad Groningen kreeg daardoor in het zuidoosten
van haar verzorgingsrayon drie centrale plaatsen van lagere orde, waarmee de
hiërarchie van centrale plaatsen in het gebied gestalte kreeg, zoals die in de
theorie is verwoord. Dit betekende echter niet dat deze subcentra nu al een rol
gingen spelen buiten de regio. De internationale context van de bloei stond
eigenlijk los van het functioneren van de opkomende kernen zelf. De zee-
scheepvaart had alleen binding met de kernen via de schippers en de beman-
ningen. De handel in landbouwproducten verliep via de poort van de regio:
Groningen. De stad handhaafde deze poortfunctie. Om het schematisch voor

395CONCLUSIE

Figuur 8.2: Schematische weergave verstedelijkende nederzettingen in het Oost-Groningse
veengebied vanuit het perspectief van de leer der centrale plaatsen en het stedelijk netwerk
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te stellen, binnen de regio was er onder de paraplu van de stad Groningen
alleen diversificatie gekomen in verticale of hiërarchische zin, door het ont-
staan van de drie verzorgingscentra, maar er was slechts één punt van waaruit
de regio met de rest van de wereld was verbonden en dat bleef de stad
Groningen (zie figuur 8.2).

In de tweede helft van de 19e eeuw verliepen de zeescheepvaart en de houten
scheepsbouw. Tegelijk kwam de industrie langzamerhand op, met als belang-
rijkste bedrijfstak de aardappelzetmeelindustrie, waarvan in de periode tot de
eeuwwisseling de gemeente Veendam het centrum werd. In deze plaats waren
het de mensen uit de hoogste inkomensgroepen die achter de initiatieven
zaten en die de groep fabrikanten gingen vormen. Zij waren afkomstig uit de
landbouw en ook uit bedrijfstakken daarbuiten. Naast de aardappel-
meelindustrie kwam ook een andere landbouwindustrie op: de strokartonin-
dustrie. De aardappelmeelindustrie vormde de motor achter de specialisatie
van de landbouw in de aardappelteelt. Dit betekende dat de werkgelegenheid
in de landbouw zich steeds meer ging concentreren in de korte periode van
het aardappelrooien. Veel andere werkzaamheden op het landbouwbedrijf ver-
dwenen. Dit leidde tot uitstoot van arbeid, die nog versterkt werd door de
landbouwcrisis van de jaren 1880, toen rationalisatie en mechanisatie in de
landbouw werden doorgevoerd. De belangrijkste industriële werkgever, de
aardappelmeelindustrie, verschafte slechts voor enkele maanden in het jaar
arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid in de industrie vormde dus alleen maar
een alternatief voor de arbeidskrachten binnen de regio, deels als aanvulling,
deels als volwaardig alternatief. De arbeiders gingen daarmee wel steeds meer
‘stedelijke’ arbeid verrichten, om een beter inkomen te verwerven. De band
met de landbouw bleef echter bestaan. De groei van het aantal volledige
arbeidsplaatsen in de industrie was echter niet zo stormachtig, dat
arbeidskrachten van elders moesten worden gerecruteerd. Daarom werd het
veengebied na de jaren 1850 geen aantrekkingsgebied, maar een afstotingsge-
bied. De industrie zorgde er alleen voor dat dat niet in die mate gebeurde als
in het kleigebied.

De ontwikkeling van de aardappelzetmeel- en de strokartonindustrie leid-
de in samenhang met de verbetering en de uitbreiding van de infrastructuur
tot een opname van het veengebied als specialisatiegebied in de nationale eco-
nomie. De belangrijkste kernen in het gebied kregen een directe aansluiting
op het nationale stedelijke netwerk. In het patroon van migratiestromen van
en naar Veendam en Winschoten zien we dan ook dat er steeds meer niet-hië-
rarchisch georiënteerde migratiestromen ontstonden naar gebieden ver buiten
de regio zonder een tussenstop in de stad Groningen. Groningen bleef als
dichtstbijzijnde stad in het stedelijk netwerk natuurlijk wel een belangrijke
bestemming. De getrapte migratie via de stad Groningen verdween echter. De
mensen die van verre kwamen en zich in Veendam of Winschoten vestigden,
migreerden rechtstreeks naar deze plaatsen.
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De opkomst van de industrie betekende maar een gedeeltelijke versterking
van het bestaande patroon van verzorgingscentra. Ontwikkelden de drie ker-
nen zich in de eerste helft van de 19e eeuw langs gelijke lijnen, met de komst
van de industrie veranderde dat. In de gemeente Veendam manifesteerden
zich duidelijke deglomeratie-tendensen door de sterke groei van de aardappel-
meelindustrie, want een groot deel van deze industriële arbeidsplaatsen kwam
ver buiten het verstedelijkte deel van deze gemeente te liggen. Het gewicht van
de agrarische buitendorpen in de gemeentelijke bevolking werd zwaarder. De
uitbouw van het verzorgingscentrum Veendam kwam tot staan. De ruimtelij-
ke ontwikkeling van de plaats liep hiermee in de pas. In de periode van de zee-
scheepvaart werden de aanknopingspunten tot komvorming uitgebuit, tijdens
de industrialisatie werd hier weliswaar op voortgeborduurd, maar nieuwe
impulsen tot komvorming kwamen er nauwelijks.

In Hoogezand-Sappemeer was er een agglomeratievorming langs het
Winschoterdiep ten koste van de agrarische buitendorpen waar te nemen,
hoewel ook hier de groei van het aantal industriële arbeidsplaatsen geen ves-
tigingsoverschot bewerkstelligde. De industrie werd in Hoogezand-Sappemeer
niet gedomineerd door de aardappelzetmeel. Wel bleken de verschuiving van
het industriële en het bevolkingszwaartepunt naar het westen en de betere
bereikbaarheid van de stad Groningen een rem te zijn op de ontwikkeling van
de plaats als verzorgingscentrum. Daarmee samenhangend was er geen
komvorming waar te nemen in Hoogezand-Sappemeer en werd het lint alleen
maar langer.

In Winschoten zette de ontwikkeling van het verzorgingscentrum zich
krachtig door. Alleen de periode van de landbouwcrisis, de jaren 1880, bleek
een minder gunstige periode te zijn. De industrie speelde in de plaats zelf geen
rol van betekenis. Dat was wel het geval in Oude Pekela. Deze plaats ontwik-
kelde zich tot een belangrijk centrum van de strokartonindustrie. Deze ont-
wikkeling betekende echter dat Oude Pekela steeds eenzijdiger gericht raakte
op deze bedrijfstak. De plaats moest het qua multifunctionaliteit afleggen
tegen Winschoten en kwam meer in een afhankelijke positie tot de buurge-
meente te staan, mede door de betere bereikbaarheid met de stoomtram.
Winschoten bleef één van de snelst groeiende gemeenten in het gebied. De
plaats ontwikkelde zich ruimtelijk gezien concentrisch. De spoorlijn, het
Omsnijdingskanaal en de weg door het St.Vitusholt vormden een cirkel om de
bestaande bebouwde kom en fungeerden als een begrenzing van de kom. De
groei van de plaats geschiedde vooral via invullingen van de lege ruimtes bin-
nen die cirkel.

Stadskanaal was ook één van de snelle groeiers in het veengebied. De turf-
graverij en de kolonisatie in zuidoostelijke richting gingen gewoon door. De
oudere delen van de plaats kwamen in de tweede helft van de 19e eeuw meer
in het economische patroon van het ‘oude’ veengebied terecht. Er kwamen wat
industrieën, maar het aantal arbeidsplaatsen groeide te langzaam om de uit-
stoot van arbeid uit de landbouw en de bevolkingsgroei op te vangen. Van een
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verzorgingsfunctie die de plaatselijke behoeftebevrediging overschreed, was in
Stadskanaal rond 1900 geen sprake.

Het verstedelijkingspatroon in het veengebied bleef dus gekenmerkt door
de drie centra, waarvan de één (Hoogezand-Sappemeer) onder druk kwamen
te staan, de ander (Veendam) zich niet verder ontplooide en de derde (Win-
schoten) zich verder ontwikkelde. De industrie had voor de voornaamste
industriecentra weinig bijgedragen aan de versterking van de verzorgings-
functie. Alleen het verzorgingscentrum Winschoten, waar de industrie zich in
deze periode nauwelijks manifesteerde, wist van de industriële ontwikkeling
in haar verzorgingsrayon te profiteren.

Als we deze eerste industrialisatiefase in termen van het stedelijk netwerk
systeem en de centrale plaatsen hiërarchie bezien, is er wel wat veranderd
ten opzichte van de periode daarvoor. Op basis van comparatieve voorde-
len (grond geschikt voor de verbouw van aardappelen, uitgebreide infra-
structuur, nabijheid van de turf, nabijheid van het kleigebied: graanver-
bouw) vestigden de aardappelzetmeel- en de strokartonindustrie zich in het
veengebied. Deze industrieën produceerden voor markten ver buiten de
regio. Via deze industrie kreeg het gebied dus aansluiting op de wereld-
markt. Door de vestigingsplaatsen van zowel de aardappelmeel- als de stro-
kartonfabrieken en het seizoenkarakter van de aardappelmeelindustrie,
ondersteunden deze industrieën het patroon van verzorgingscentra maar
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ten dele. Wel werden deze centra opgenomen in de nationale volkshuis-
houding. De stad Groningen verloor haar poortfunctie voor de regio. Om
het schematisch voor te stellen: Daar waar het ging om de centrale functies
bleef de hiërarchie van centrale plaatsen onder de paraplu van de stad
Groningen onaangetast, maar gemeten naar de positie van de drie centra in
het stedensysteem verdween de hiërarchie, want er kwamen in deze perio-
de directe horizontale (dus niet hiërarchische) verbindingen van Winscho-
ten, Veendam en in geringe mate van Hoogezand-Sappemeer met de rest
van Nederland tot stand (zie figuur 8.3).

Rond 1900 kwam er een verandering in de industriële ontwikkeling in
het gebied. De opkomst van het coöperatisme leidde in de aardappelmeel-
indu-strie tot een verdere deglomeratie. De fabrieken werden nog meer dan
voorheen buiten de grote centra gevestigd. De scherpe reductie van het aan-
tal aardappelmeelfabrieken in de gemeente Veendam spreekt in dezen
boekdelen. De scheepsbouw transformeerde zich rond 1900 tot een indu-
strie die zich op de (inter)nationale markt richtte. Nog belangrijker was dat
er in deze periode ook nieuwe specialisaties opkwamen. Deze nieuwe
specialisaties borduurden voor een deel voort op de landbouwindustrieën,
zoals de dextrine-industrie en de kartonnagefabrieken. Voor een deel waren
het specialisaties die geheel los stonden van de landbouwindustrieën, zoals
de tricotagefabrieken, de confectie-industrie, de metaal- en machine-indu-
strie, de fietsen- en de meubelfabrieken. De arbeidsplaatsen in deze in-
dustrieën groeiden sterk in de jaren tussen 1900 en 1930. Dat gold trou-
wens ook voor de aardappelmeel- en strokartonindustrie, die tezamen hun
aandeel in het totaal aantal industriële arbeidsplaatsen in het veengebied op
peil wisten te houden.

Dit betekende niet dat het veengebied een aantrekkingskracht kreeg op
mensen van elders. Integendeel, het vertrekoverschot van het gebied als
geheel bleef groot, maar er kwam wel een onderscheid tussen de gemeenten
met een agrarisch karakter en gemeenten met verstedelijkte kernen. De agra-
rische gemeenten bleven kampen met onverminderd grote vertrekover-
schotten. Ook de industrieplaats Oude Pekela voegde zich hierbij. In de
gemeenten met de verstedelijkte kernen verdwenen de vertrekoverschotten
niet, maar die waren daar toch aanmerkelijk minder groot dan in de agrari-
sche gemeenten. De verstedelijkte kernen werden trekkers voor mensen uit
de agrarische dorpen.

De fase van verdergaande industrialisatie had een aantal wijzigingen in het
patroon van verzorgingskernen tot gevolg. De positie van Winschoten als het
belangrijkste verzorgingscentrum in het veengebied bleef onbedreigd en was
rond 1910 op zijn hoogtepunt. Enkele, met deze functie verbonden centrale
beroepen klommen dan ook hoger op de inkomensladder. De centrumfunctie
was hier de aanleiding tot de opkomst van een aantal industrieën. Geheel
nieuw waren dan ook de fabrikanten op de hoogste sport van de inkomens-
ladder. We zien tussen Winschoten en Veendam een convergentie in
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ontwikkeling. In Veendam kwamen de nieuwe industrieën in deze fase voor-
al bij het centrum te staan. In samenhang daarmee wist de verzorgingsfunctie
zich goed te ontwikkelen. Die convergentie ging nog verder. Winschoten had
zich gedurende de 19e eeuw in morfologische zin ontwikkeld tot een concen-
trische plaats. In de jaren tussen 1900 en 1940 behield Winschoten dit
concentrische karakter in belangrijke mate. Echter, een deel van de uitleg in
deze periode kreeg door het ontbreken van planvorming de vorm van
lintbebouwing langs de uitvalswegen. In Veendam gebeurde precies het omge-
keerde. De morfologische ontwikkeling van deze plaats in de 19e eeuw door-
brak het lint-karakter slechts ten dele. De uitvoering van het uitbreidingsplan
na 1910, dat aansloot bij de aanknopingspunten tot komvorming, versterkte
het concentrische karakter.

Het waren Veendam en Winschoten die het sterkst directe banden hadden
met gebieden elders. In het migratiepatroon rond deze plaatsen bleek de
migratie naar buiten de regio niet meer via de stad Groningen te lopen. Vooral
de instellingen die te maken hadden met de verzorgingsfunctie van beide
plaatsen bevorderden dit. In de regionale migratie bleef de stad Groningen wel
belangrijk.

Het ruimtelijk patroon van vezorgingscentra begon zich te wijzigen.
Winschoten en Veendam waren de belangrijkste centra in het gebied. In
Stadskanaal kwam nu de verzorgingsfunctie op. In de Kanaalstreek kwamen
de turfgraverij en de kolonisatie na 1900 langzamerhand ten einde. Hier was
de bevolking inmiddels zo sterk toegenomen, dat er voldoende draagvlak was
voor een verzorgingscentrum. Stadskanaal had hiervoor de beste papieren,
maar van een meer dan rudimentaire verzorgingsfunctie was vóór 1940 geen
sprake. Een andere belangrijke wijziging was het verval van Hoogezand-
Sappemeer als verzorgingscentrum. De verschuiving van de stedelijke functies
en het bevolkingszwaartepunt naar het westen, gecombineerd met de uitste-
kende bereikbaarheid van de stad Groningen, ondermijnden de verzorgings-
functie van de plaats. Kenmerkend is dan ook dat de ruimtelijk uitleg van
Hoogezand-Sappemeer gestalte kreeg via een aaneenschakeling van nieuwe
bebouwingslinten. Komvorming vond niet plaats en was niet nodig om een
regionale verzorgingsfunctie te herbergen. De plaats werd het industriële zuid-
oosten van het stadsgewest Groningen. Zoals Oude Pekela als industrieplaats
een afhankelijke positie ten opzichte van Winschoten kreeg, gebeurde datzelf-
de met Hoogezand-Sappemeer ten opzichte van de stad Groningen. In het
migratiepatroon gaf de plaats dan ook nauwelijks blijk van een onafhankelij-
ke positie en bleek de sterke verbondenheid met de stad.

Als we de ontwikkelingen vanaf 1900 tot het einde van het economisch
‘laissez faire’ (1940) in theoretische termen plaatsen, dan blijkt het veengebied
ook buiten het regionale systeem zoals Keuning dat voor het gebied heeft
geformuleerd, comparatieve voordelen te hebben gehad voor andere indu-
striële bedrijfstakken. Hoewel natuurlijk met meer dan twee vijfde van het aan-
tal arbeidsplaatsen de landbouwindustrieën onverminderd belangrijk bleven
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voor het veengebied, kwam er ook ruimte voor andere industrieën. Deze
ontstonden voor een deel op basis van andere comparatieve voordelen, het
relatief lage loonpeil, het ruime aanbod van arbeidskrachten en het nabij-
heidseffect van de reeds aanwezige aardappelmeel- en strokartonindustrie. Als
we de wijziging in het verstedelijkingspatroon in termen van het stedelijk net-
werk systeem en de centrale plaatsen hiërarchie bezien, dan komen we tot een
andere schematische voorstelling. Daar waar het gaat om de centrale functies
waren er binnen de hiërarchie van centrale plaatsen rond 1940 twee
verzorgingscentra in het veengebied die elk een eigen verzorgingsrayon had-
den: Veendam en Winschoten, waarbij de laatstgenoemde stad het duidelijkst
een onafhankelijke positie ten opzichte van Groningen had. Hoogezand-
Sappemeer was eigenlijk uit de hiërarchie verdwenen. Deze plaats maakte
functioneel gezien deel uit van de stad Groningen, het stadsgewest Groningen.
Die stad had voor Veendam en Winschoten echter geen rol meer als schakel
tussen de hiërarchie van centrale plaatsen en het stedelijk netwerksysteem.
Beide plaatsen hadden netwerkverbanden met elders, buiten de stad
Groningen om. Hoogezand-Sappemeer had in horizontale zin nauwelijks
directe netwerkverbanden met elders. Stadskanaal werd een nieuwe centrale
plaats in de Kanaalstreek, maar die functie was rond 1940 alleen nog rudi-
mentair aanwezig. De uitbouw van die verzorgingsfunctie kreeg gestalte na de
Tweede Wereldoorlog, een periode die buiten het bestek van deze studie valt
(zie figuur 8.4).
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De verstedelijking heeft in het Oost-Groningse veengebied geen grote steden
opgeleverd, alleen steden van de tweede orde en geen hoofdcentra. Ons
gebied werd een industriegebied en niet een gebied met industriesteden. In de
periode vóór de industrialisatie was al een patroon van maar liefst drie centra
ontstaan, eigenlijk al veel voor een gebied met in 1850 42.550 inwoners.
Omdat de fabrieken deels vestigingsplaatsen buiten deze centra kozen, bevor-
derde de industrialisatie het bestaande patroon van verzorgingscentra slechts
weinig. Er heeft dus wel, om een hoofdvraag te beantwoorden, verstedelijking
plaatsgevonden in het veengebied, maar die verschilde in een aantal opzich-
ten van de verstedelijking in de door Buursink onderzochte gebieden.

Betekende dat nu ook dat er regio-vorming à la Simmons is opgetreden?
Simmons en in navolging van hem ook Hoekveld en Kooij hebben, zoals in de
inleiding is uiteengezet, een nieuw concept van het begrip regio geformuleerd.
Zij stelden voor om het begrip regio op te vatten als een aantal sterk op elkaar
betrokken steden met hun verzorgingsrayons. Zo’n regio heeft een bepaalde
rol in het (inter)nationale stedensysteem via specialisaties, verbindingen en
reageert als eenheid op groei en verandering. Als we bedenken dat het veen-
gebied een specialisatiegebied is geworden met een bepaalde rol in de natio-
nale economie en er rond 1940 twee verzorgingscentra met rayons waren, lijkt
er een dergelijke regiovorming te hebben plaatsgevonden. Toch denk ik niet
dat dit het geval was. Voordat de verstedelijking in het veengebied van de
grond kwam, bestond er al een regio. Het gebied maakte immers onderdeel uit
van het verzorgingsgebied van de stad Groningen, dat ook de steden
Appingedam, Delfzijl en Assen omvatte. Als er een nieuwe regio ‘veengebied’
zou zijn ontstaan, dan had één van de twee verzorgingskernen het nieuwe
regionale hoofdcentrum moeten worden en had er een sterke functionele
betrokkenheid tussen beide kernen moeten bestaan. De binding met de stad
Groningen wordt dan verondersteld een binding te zijn als met enig andere
stad in het stedelijk netwerk.

De onderlinge betrokkenheid tussen Veendam en Winschoten was maar
zeer gering. De industriële specialisaties in beide plaatsen hadden niet zoveel
met elkaar te maken. Eigenlijk zijn alleen de chemische industrie in Winscho-
ten en de strokartonfabrieken als zodanig op te vatten en dan nog was de
strokartonindustrie in het rayon van Winschoten veel sterker vertegenwoor-
digd dan in dat van Veendam. In de migratiestromen tussen Veendam en
Winschoten is dat al evenmin goed te zien. In de migratie was de relatie tus-
sen Veendam en Winschoten wel sterker dan die tussen Hoogezand-
Sappemeer en Veendam en tussen Hoogezand-Sappemeer en Winschoten,
maar zeer omvangrijk was die toch niet. De migratie van en naar de stad
Groningen was vanuit beide plaatsen veel groter. De stad Groningen bleef in
de regionale migratie belangrijk. Daar waar het ging om de centrale functies,
bleef de stad Groningen de top van de hiërarchie. Het Oost-Groningse veen-
gebied werd door de verstedelijking niet uit het verzorgingsrayon van de stad
Groningen gelicht. Als er sprake was van een regio in de zin van een aantal
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sterk op elkaar betrokken steden met hun rayons, dan was dat de regio waar-
in de stad Groningen het middelpunt was. Die regio was groter dan het Oost-
Groningse veengebied. Het noordelijke kleigebied behoorde, inclusief de ste-
delijke centra Appingedam en Delfzijl, ook tot die regio. Dat was eveneens het
geval met Noord-Drenthe inclusief het stedelijk centrum Assen. Het Oost-
Groningse veengebied bleef deel uitmaken van deze regio. De samenhang liep
via de stad Groningen. Opvallend bij de migratie is dat deze nauwelijks
bestond tussen Veendam en Winschoten aan de ene kant en Assen aan de
andere kant. Het proces van industrialisatie en verstedelijking in het veenge-
bied betekende echter wel dat er veranderingen binnen de regio plaats von-
den, die het gezicht en de functie van de regio Groningen veranderden. De
dynamiek binnen de regio werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de
ontwikkelingen in het Oost-Groningse veengebied.
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A.1: De fabrieks- en de ambachtsnijverheid in 1819 en 1856

HOOGEZAND (incl. Windeweer) 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 0 0  
Overig aardew., kalk, etc. 1 2 1 2  
Boekdrukkerij en papier 0 0 1 2  
Timmerwinkels, metselarijen 29 18 32 29  
Ververijen, glazenmakerijen 5 3 10 8  
Dekkerijen, molenmakerijen 4 5 1 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 10 2 12 9  
Stroohoedenmakerijen 3 0 0 0  
Knopenmakerijen 1 0 0 0  
Houtzaagmolens 3 9 5 22  
Overig hout 8 0 7 3  
Kleermakerijen 31 8 21 13  
Hoedenmakerijen 0 0 6 0  
Overige kleding 0 0 1 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 22 6 30 24  
Overige leerbewerking 7 5 2 4  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 2 0 2 2  
Overige smederijen 12 10 20 44  
IJzergieterij 0 0 1 39  
Overige metaal en instrumenten 4 0 5 4  
Scheepstimmerwerven 16 46 23 227  
Blok-, mast- en boommakerijen 2 2 4 9  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 7 5 6 3  
Touwslagerijen 2 0 1 5  
Zeilmakerijen 3 2 1 5  
Weverijen, stoffenfabricage 19 7 18 27  
Garenfabricage 1 4 0 0  
Olie, vet en zeep 3 9 3 14  
Branderijen siroop en likeur 0 0 2 88  
Bakkerijen 24 11 23 17  
Koren- en pelmolens 3 2 5 6  
Slagerijen en vleeshouwerijen 9 0 9 5  
Grutterijen en mosterdmolens 8 3 6 6  
Bierbrouwerijen 1 1 0 0  
Cichoreifabrieken 2 1 1 2  
Overige voedings- en genotm. 0 0 1 1  
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MEEDEN 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht

Steen- en pannenfabrieken 0 0 0 0  
Overig aardew., kalk, etc. 0 0 0 0  
Boekdrukkerij en papier 0 0 0 0  
Timmerwinkels, metselarijen 6 5 9 5  
Ververijen, glazenmakerijen 2 2 3 0  
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 0 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 10 6 6 2  
Stroohoedenmakerijen 0 0 0 0  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 0 0 0 0  
Overig hout 0 0 0 0  
Kleermakerijen 9 4 6 2  
Hoedenmakerijen 0 0 0 0  
Overige kleding 0 0 0 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 4 2 6 1  
Overige leerbewerking 0 0 0 0  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 0 0 0 0  
Overige smederijen 3 2 4 0  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 0 0 0 0  
Scheepstimmerwerven 0 0 0 0  
Blok-, mast- en boommakerijen 0 0 0 0  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 1 0 0 0  
Touwslagerijen 0 0 0 0  
Zeilmakerijen 0 0 0 0  
Weverijen 4 2 1 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 0 0 1 3  
Branderijen siroop en likeur 0 0 0 0  
Bakkerijen 5 0 6 0  
Koren- en pelmolens 1 0 2 4  
Slagerijen en vleeshouwerijen 2 0 6 0  
Grutterijen en mosterdmolens 1 0 2 0  
Bierbrouwerijen 1 2 0 0  
Cichoreifabrieken 0 0 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 0 0  
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MUNTENDAM 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht

Steen- en pannenfabrieken 0 0 0 0  
Overig aardew., kalk, etc. 1 4 1 1  
Boekdrukkerij en papier 0 0 0 0  
Timmerwinkels, metselarijen 8 3 11 2  
Ververijen, glazenmakerijen 2 0 3 1  
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 1 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 2 0 3 2  
Stroohoedenmakerijen 0 0 0 0  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 1 4 1 2  
Overig hout 0 0 1 0  
Kleermakerijen 3 4 5 0  
Hoedenmakerijen 0 0 0 0  
Overige kleding 0 0 0 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 3 0 5 1  
Overige leerbewerking 0 0 0 0  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 0 0 0 0  
Overige smederijen 2 0 6 4  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 0 0 0 0  
Scheepstimmerwerven 1 3 2 6  
Blok-, mast- en boommakerijen 0 0 0 0  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 0 0 0 0  
Touwslagerijen 0 0 1 0  
Zeilmakerijen 0 0 0 0  
Weverijen 4 0 1 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 0 0 0 0  
Branderijen siroop en likeur 0 0 0 0  
Bakkerijen 4 0 4 0  
Koren- en pelmolens 1 1 2 1  
Slagerijen en vleeshouwerijen 2 0 7 0  
Grutterijen en mosterdmolens 1 1 1 1  
Bierbrouwerijen 0 0 0 0  
Cichoreifabrieken 0 0 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 0 0  
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NIEUWE PEKELA 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 0 0  
Overig aardew., kalk, etc. 0 0 3 7  
Boekdrukkerij en papier 0 0 0 0  
Timmerwinkels, metselarijen 12 0 24 17  
Ververijen, glazenmakerijen 7 0 9 6  
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 0 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 6 2 5 1  
Stroohoedenmakerijen 0 0 6 0  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 0 0 0 0  
Overig hout 0 0 1 0  
Kleermakerijen 18 12 16 8  
Hoedenmakerijen 1 3 2 0  
Overige kleding 0 0 1 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 18 4 20 5  
Overige leerbewerking 0 0 2 0  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 3 1 6 6  
Overige smederijen 6 3 8 4  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 0 0 3 2  
Scheepstimmerwerven 3 1 3 10  
Blok-, mast- en boommakerijen 0 0 0 0  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 3 0 5 0  
Touwslagerijen 2 2 1 8  
Zeilmakerijen 0 0 1 7  
Weverijen 8 3 0 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 0 0 0 0  
Branderijen siroop en likeur 0 0 0 0  
Bakkerijen 16 8 19 15  
Koren- en pelmolens 2 2 2 4  
Slagerijen en vleeshouwerijen 4 0 17 0  
Grutterijen en mosterdmolens 3 0 6 2  
Bierbrouwerijen 3 3 0 0  
Cichoreifabrieken 0 0 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 1 0  
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ONSTWEDDE 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 1 8  
Overig aardew., kalk, etc. 0 0 1 1  
Boekdrukkerij en papier 0 0 0 0  
Timmerwinkels, metselarijen 3 3 28 54  
Ververijen, glazenmakerijen 0 0 5 0  
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 0 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 2 0 11 3  
Stroohoedenmakerijen 0 0 2 3  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 0 0 1 2  
Overig hout 0 0 1 3  
Kleermakerijen 4 1 14 7  
Hoedenmakerijen 0 0 1 0  
Overige kleding 0 0 0 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 6 0 19 6  
Overige leerbewerking 0 0 1 1  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 0 0 2 2  
Overige smederijen 1 0 10 10  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 0 0 3 0  
Scheepstimmerwerven 0 0 3 14  
Blok-, mast- en boommakerijen 0 0 0 0  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 0 0 3 3  
Touwslagerijen 0 0 1 1  
Zeilmakerijen 0 0 0 0  
Weverijen 4 1 0 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 0 0 0 0  
Branderijen siroop en likeur 0 0 0 0  
Bakkerijen 1 1 9 3  
Koren- en pelmolens 0 0 4 2  
Slagerijen en vleeshouwerijen 2 0 4 0  
Grutterijen en mosterdmolens 0 0 1 1  
Bierbrouwerijen 0 0 0 0  
Cichoreifabrieken 0 0 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 0 0  
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OUDE PEKELA 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 2 20  
Overig aardew., kalk, etc. 2 3 4 6  
Boekdrukkerij en papier 1 0 3 0  
Timmerwinkels, metselarijen 13 6 34 54  
Ververijen, glazenmakerijen 6 0 6 4  
Dekkerijen, molenmakerijen 1 3 1 5  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 6 0 16 2  
Stroohoedenmakerijen 0 0 13 0  
Knopenmakerijen 1 0 0 0  
Houtzaagmolens 1 2 2 8  
Overig hout 0 0 4 8  
Kleermakerijen 15 7 22 14  
Hoedenmakerijen 2 10 2 0  
Overige kleding 0 0 1 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0 
Schoenmakerijen 11 3 20 12  
Overige leerbewerking 2 2 4 9  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 4 3 7 20  
Overige smederijen 7 3 15 39  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 4 0 3 0  
Scheepstimmerwerven 11 14 12 132  
Blok-, mast- en boommakerijen 2 1 2 7  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 4 0 6 6  
Touwslagerijen 2 4 2 12  
Zeilmakerijen 1 1 1 12  
Weverijen 6 8 3 11  
Garenfabricage 2 7 1 3  
Olie, vet en zeep 4 10 2 9  
Branderijen siroop en likeur 1 0 0 0  
Bakkerijen 13 6 17 9  
Koren- en pelmolens 3 6 3 9  
Slagerijen en vleeshouwerijen 7 3 24 0  
Grutterijen en mosterdmolens 3 0 3 5  
Bierbrouwerijen 0 0 0 0  
Cichoreifabrieken 1 2 1 7  
Overige voedings- en genotm. 3 2 3 6  
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SAPPEMEER 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 0 0 
Overig aardew., kalk, etc. 1 1 1 2  

Boekdrukkerij en papier 0 0 0 0 
Timmerwinkels, metselarijen 15 25 20 115  

Ververijen, glazenmakerijen 4 1 9 12 
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 0 0  

Chemische nijverheid 1 1 2 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 3 1 8 0  
Stroohoedenmakerijen 0 0 0 0  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 0 0 2 9  
Overig hout 0 0 13 5  
Kleermakerijen 17 0 42 11  
Hoedenmakerijen 2 2 6 4  
Overige kleding 0 0 0 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 9 6 27 45 
Overige leerbewerking 2 8 2 16 
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 1 0 1 1  
Overige smederijen 6 8 14 18  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 0 0 4 0  
Scheepstimmerwerven 10 13 11 128  
Blok-, mast- en boommakerijen 2 0 1 4  
Wolkammerijen, blauwverv., etc . 6 6 10 0 
Touwslagerijen 2 2 5 31  
Zeilmakerijen 1 0 2 14  
Weverijen 9 9 5 0  
Garenfabricage 0 0 5 11  
Olie, vet en zeep 1 2 3 6  
Branderijen siroop en likeur 0 0 1 78  
Bakkerijen 9 5 13 6  
Koren- en pelmolens 1 3 4 6  
Slagerijen en vleeshouwerijen 5 1 11 0  
Grutterijen en mosterdmolens 3 3 6 6  
Bierbrouwerijen 0 0 0 0  
Cichoreifabrieken 3 3 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 0 0  
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VEENDAM 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 1 12 2 23  
Overig aardew., kalk, etc. 3 4 7 0  
Boekdrukkerij en papier 0 0 2 5  
Timmerwinkels, metselarijen 29 13 51 89  
Ververijen, glazenmakerijen 8 5 17 22  
Dekkerijen, molenmakerijen 2 0 3 7  
Chemische nijverheid 0 0 1 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 9 4 14 4 
Stroohoedenmakerijen 4 0 0 0  
Knopenmakerijen 3 0 0 0  
Houtzaagmolens 2 3 3 8  
Overig hout 9 0 10 8  
Kleermakerijen 41 46 46 21  
Hoedenmakerijen 1 0 15 5  
Overige kleding 0 0 1 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 20 0 45 9  
Overige leerbewerking 1 1 7 10  
Zoutziederij en potasch 1 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 6 0 8 8  
Overige smederijen 7 7 22 13  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 4 3 9 6  
Scheepstimmerwerven 9 30 13 82  
Blok-, mast- en boommakerijen 3 3 4 7  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 11 0 7 1  
Touwslagerijen 3 1 5 14  
Zeilmakerijen 2 0 3 4  
Weverijen, stoffenfabricage 21 10 5 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 0 0 1 3  
Branderijen siroop en likeur 0 0 1 14  
Bakkerijen 26 0 34 27  
Koren- en pelmolens 2 3 6 11  
Slagerijen en vleeshouwerijen 14 7 27 5  
Grutterijen en mosterdmolens 8 0 10 0  
Bierbrouwerijen, moutmolens 1 2 2 0  
Cichoreifabrieken 4 0 3 3  
Overige voedings- en genotm. 0 0 1 1  
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WILDERVANK 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 2 22  
Overig aardew., kalk, etc. 2 0 7 0  
Boekdrukkerij en papier 0 0 5 1  
Timmerwinkels, metselarijen 17 5 37 52  
Ververijen, glazenmakerijen 4 2 12 14  
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 1 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 4 2 11 0  
Stroohoedenmakerijen 0 0 0 0  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 0 0 1 4  
Overig hout 0 0 9 0  
Kleermakerijen 17 17 37 28  
Hoedenmakerijen 0 0 11 0  
Overige kleding 0 0 2 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 15 5 29 15  
Overige leerbewerking 0 0 1 0  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 1 0 4 6  
Overige smederijen 5 0 10 9 
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 0 0 2 2 
Scheepstimmerwerven 6 12 10 54  
Blok-, mast- en boommakerijen 1 0 3 3  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 2 0 9 2  
Touwslagerijen 1 2 4 9  
Zeilmakerijen 0 0 1 2  
Weverijen 8 8 0 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 2 3 6 18  
Branderijen siroop en likeur 0 0 1 6  
Bakkerijen 11 0 14 10  
Koren- en pelmolens 2 3 4 10  
Slagerijen en vleeshouwerijen 4 0 19 0  
Grutterijen en mosterdmolens 4 0 7 0  
Bierbrouwerijen 2 2 2 0  
Cichoreifabrieken 0 0 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 0 0  
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WINSCHOTEN 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 5 33 3 35  
Overig aardew., kalk, etc. 2 2 4 12  
Boekdrukkerij en papier 2 3 1 0  
Timmerwinkels, metselarijen 20 9 19 83  
Ververijen, glazenmakerijen 5 3 13 15  
Dekkerijen, molenmakerijen 1 4 1 2  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 4 7 7 10  
Stroohoedenmakerijen 1 1 0 0  
Knopenmakerijen 4 5 0 0  
Houtzaagmolens 1 3 1 3  
Overig hout 5 9 15 18  
Kleermakerijen 13 21 29 60  
Hoedenmakerijen 1 5 0 0 
Overige kleding 1 1 2 0  
Kunstnijverheid 1 1 0 0  
Schoenmakerijen 8 15 28 14  
Overige leerbewerking 4 7 4 9  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 5 5 5 25 
Overige smederijen 3 8 9 14  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 8 6 13 6  
Scheepstimmerwerven 0 0 0 0  
Blok-, mast- en boommakerijen 0 0 0 0  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 6 13 3 6  
Touwslagerijen 3 5 2 3  
Zeilmakerijen 0 0 0 0  
Weverijen, stoffenfabricage 10 9 3 7  
Garenfabricage 3 32 0 0  
Olie, vet en zeep 3 5 4 8  
Branderijen siroop en likeur 0 0 1 1  
Bakkerijen 6 12 17 15  
Koren- en pelmolens 2 4 3 6  
Slagerijen en vleeshouwerijen 9 2 19 5  
Grutterijen en mosterdmolens 2 3 10 11  
Bierbrouwerijen 1 1 0 0  
Cichoreifabrieken 1 1 0 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 4 12  

415BIJLAGE A1



416

ZUIDBROEK 1819 1856
bedr. knecht bedr. knecht  

Steen- en pannenfabrieken 0 0 0 0  
Overig aardew., kalk, etc. 0 0 1 0  
Boekdrukkerij en papier 0 0 0 0  
Timmerwinkels, metselarijen 7 4 12 25  
Ververijen, glazenmakerijen 3 0 3 0  
Dekkerijen, molenmakerijen 0 0 1 0  
Chemische nijverheid 0 0 0 0  
Wagenmakerijen, kuiperijen 5 2 10 1 
Stroohoedenmakerijen 0 0 0 0  
Knopenmakerijen 0 0 0 0  
Houtzaagmolens 0 0 2 8  
Overig hout 1 4 0 0  
Kleermakerijen 7 5 5 2  
Hoedenmakerijen 0 0 0 0  
Overige kleding 0 0 0 0  
Kunstnijverheid 0 0 0 0  
Schoenmakerijen 5 3 9 0  
Overige leerbewerking 1 2 2 0  
Zoutziederij en potasch 0 0 0 0  
Goud- en zilversmederijen 1 0 1 0  
Overige smederijen 2 1 4 2  
IJzergieterij 0 0 0 0  
Overige metaal en instrumenten 1 0 2 0  
Scheepstimmerwerven 0 0 0 0  
Blok-, mast- en boommakerijen 0 0 0 0  
Wolkammerijen, blauwverv., etc. 1 0 6 1  
Touwslagerijen 0 0 0 0  
Zeilmakerijen 0 0 0 0  
Weverijen 2 1 2 0  
Garenfabricage 0 0 0 0  
Olie, vet en zeep 1 0 1 3  
Branderijen siroop en likeur 0 0 0 0  
Bakkerijen 6 0 6 3  
Koren- en pelmolens 1 0 2 3  
Slagerijen en vleeshouwerijen 1 0 5 0  
Grutterijen en mosterdmolens 1 0 4 0  
Bierbrouwerijen 1 0 1 0  
Cichoreifabrieken 0 0 1 0  
Overige voedings- en genotm. 0 0 0 0 
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Gezamenlijke gemeenten  1819 gemid. 1856 gemid.
bedr. knecht bedr.grtte bedr. knecht bedr.grtte  

Steen- en pannenfabrieken  6 45 7,50 10 108 10,80  
Overig aardew., kalk, etc.  12 16 1,33 30 31 1,03  
Boekdrukkerij en papier  3 3 1,00 12 8 0,67  
Timmerwinkels, metselarijen  159 91 0,57 277 525 1,90  
Ververijen, glazenmakerijen  46 16 0,35 90 82 0,91  
Dekkerijen, molenmakerijen  8 12 1,50 9 14 1,56  
Chemische nijverheid  1 1 1,00 3 0 0,00  
Wagenmakerijen, kuiperijen 61 26 0,43 103 34 0,33  
Stroohoedenmakerijen  8 1 0,13 21 3 0,14  
Knopenmakerijen  9 5 0,56 0 0 -  
Houtzaagmolens 8 21 2,63 18 66 3,67  
Overig hout  23 13 0,57 61 45 0,74  
Kleermakerijen  175 125 0,71 243 166 0,68  
Hoedenmakerijen 7 20 2,86 43 9 0,21  
Overig kleding  1 1 1,00 8 0 0,00  
Kunstnijverheid  1 1 1,00 0 0 -  
Schoenmakerijen  121 44 0,36 238 132 0,55  
Overig leerbewerking  17 25 1,47 25 49 1,96  
Zoutziederij en potasch 1 0 0,00 0 0 -  
Goud- en zilversmederijen 23 9 0,39 36 70 1,94  
Overige smederijen 54 42 0,78 122 157 1,29  
IJzergieterij  0 0 - 1 39 39,00  
Overig metaal en instrumenten  21 9 0,43 44 20 0,45  
Scheepstimmerwerven  56 119 2,13 77 653 8,48  
Blok-, mast- en boommakerijen  10 6 0,60 14 30 2,14  
Wolkammerijen, blauwverv. etc.  41 24 0,59 55 22 0,40  
Touwslagerijen  15 16 1,07 22 83 3,77  
Zeilmakerijen  7 3 0,43 9 44 4,89  
Weverijen, stoffenfabricage  95 58 0,61 38 45 1,18  
Garenfabricage  6 43 7,17 6 14 2,33  
Olie, vet, zeep  14 29 2,07 21 64 3,05  
Branderijen siroop en likeur  1 0 0,00 6 187 31,17  
Bakkerijen  121 43 0,36 162 105 0,65  
Koren- en pelmolens  18 24 1,33 37 62 1,68  
Slagerijen en vleeshouwerijen 59 13 0,22 148 15 0,10  
Grutterijen en mosterdmolens  34 10 0,29 56 32 0,57  
Bierbrouwerijen  10 11 1,10 5 0 0,00  
cichoreifabrieken  11 7 0,64 6 12 2,00  
Overige voedings- en genotmiddelen  3 2 0,67 10 20 2,00  
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De gemiddelde bedrijfsgrootte in enkele ambachten in 1819

1819 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 
zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela  

timmerwinkels 0,62 0,83 0,38 0,00 1,00 0,46  
ververijen, glazenm. 0,60 1,00 0,00 0,00 - 0,00  
kleermakerijen 0,26 0,44 1,33 0,66 0,25 0,47  
schoenmakerijen 0,27 0,50 0,00 0,22 0,00 0,27  
goud- & zilver-
smederijen 0,00 - - 0,33 0,00 0,75  
smederijen 0,83 0,66 0,00 0,50 0,00 0,43  
uurwerkmakerijen 0,00 - - - - 0,00  
weverijen 0,37 0,50 0,00 0,38 0,25 1,33  
bakkerijen 0,46 0,00 0,00 0,50 1,00 0,46  
vleeshouwerijen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43  

1819 (vervolg)           Sappe- Veendam      Wilder-    Winscho-      Zuid-         gez- 
meer vank          ten             broek         gem.

timmerwinkels 1,67 0,45 0,29 0,45 0,57 0,57  
ververijen, glazenm. 0,25 0,63 0,50 0,60 0,00 0,35  
kleermakerijen 0,00 1,12 1,00 1,62 0,71 0,71  
schoenmakerijen 0,67 0,00 0,33 1,88 0,60 0,36  
goud- & zilver-
smederijen 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,39  
smederijen 1,33 1,00 0,00 2,67 0,50 0,78  
uurwerkmakerijen - 0,50 - 0,50 - 0,30  
weverijen 1,00 0,48 1,00 0,90 0,50 0,61  
bakkerijen 0,56 0,00 0,00 2,00 0,00 0,36  
vleeshouwerijen 0,20 0,50 0,00 0,22 0,00 0,22
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De gemiddelde bedrijfsgrootte in enkele ambachten in 1856
1856 Hooge-      Meeden     Munten- Nieuwe       Onst-         Oude 

zand                           dam         Pekela       wedde        Pekela   
timmerwinkels 0,91 0,56 0,18 0,71 1,93 1,59  
ververijen, glazenm. 0,80 0,00 0,33 0,66 0,00 0,66  
kleermakerijen 0,62 0,33 0,00 0,50 0,50 0,64  
schoenmakerijen 0,80 0,17 0,20 0,25 0,32 0,60  
goud- & zilver-
smederijen 1,00 - - 1,00 1,00 2,86  
smederijen 2,20 0,00 0,67 0,50 1,00 2,60  
uurwerkmakerijen 0,00 - - - 0,00 0,00  
weverijen 1,50 0,00 0,00 - - 3,67  
bakkerijen 0,74 0,00 0,00 0,79 0,33 0,53  
vleeshouwerijen 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1856 (vervolg)           Sappe- Veendam      Wilder-    Winscho-      Zuid-         gez- 
meer vank          ten             broek         gem.

timmerwinkels 5,75 1,75 1,41 4,37 2,08 1,90  
ververijen, glazenm. 1,33 1,29 1,17 1,15 0,00 0,91  
kleermakerijen 0,26 0,46 0,76 2,07 0,40 0,68  
schoenmakerijen 1,67 0,20 0,52 0,50 0,00 0,55  
goud- & zilver-
smederijen 1,00 1,00 1,50 5,00 0,00 1,94  
smederijen 1,29 0,59 0,90 1,56 0,50 1,29  
uurwerkmakerijen 0,00 0,50 - 0,67 0,00 0,24  
weverijen 0,00 0,00 - 2,33 0,00 1,18  
bakkerijen 0,46 0,79 0,71 0,88 0,50 0,65  
vleeshouwerijen 0,00 0,19 0,00 0,26 0,00 0,10 
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De aantallen bedrijven en knechten in de nijverheid in het veen-zandgebied, het kleigebied, de stad
en de provincie in 1819

Fabriek/Ambacht  1819  bedrijven   1819  knechten      
veen klei stad prov veen klei stad prov

Steen- en pannenfabr. 9 19 3 31 65 132 39 236  
Overig aardew., kalk, etc  17 22 5 44 22 38 18 78  
Boekdrukkerij en papier 3 2 12 17 3 0 105 108  
Timmerwinkels, metsel. 317 302 22 641 246 343 332 921  
Ververijen, glazenm.  84 93 57 234 61 78 113 252  
Dekkerijen, molenmak.  14 11 3 28 18 17 10 45  
Chemische nijverheid 1 0 3 4 1 0 5 6  
Wagenmakerijen, kuiper. 139 190 45 374 88 184 60 332  
Stroohoedenmakerijen  8 8 15 31 1 0 8 9  
Knopenmakerijen  14 23 9 46 10 11 3 24  
Houtzaagmolens  14 13 6 33 32 28 18 78  
Overig hout  30 7 60 97 13 6 157 176  
Kleermakerijen  298 310 52 660 169 192 110 471  
Hoedenmakerijen  8 6 6 20 20 7 33 60  
Overig kleding  6 2 0 8 0 3 0 3  
Kunstnijverheid  1 1 6 8 1 0 4 5  
Schoenmakerijen  259 246 170 675 142 225 145 512  
Overig leerbewerking  17 8 14 39 24 11 62 97  
Zoutziederij en potasch  2 5 1 8 0 4 9 13  
Goud- en zilversmeder.  25 22 49 96 13 13 131 157  
Overige smederijen  100 127 41 268 106 145 73 324  
IJzergieterij  0 0 0 0 0 0 0 0  
Overig metaal en instrum 37 38 52 127 18 20 115 153  
Scheepstimmerwerven  60 9 5 74 124 19 24 167  
Blok-, mast- en boommak  10 2 4 16 4 2 4 10  
Wolkammer, blauwv etc.  50 33 86 169 26 12 188 226  
Touwslagerijen 15 7 10 32 22 15 70 107  
Zeilmakerijen 7 2 4 13 3 3 12 18  
Weverijen, stoffenfabr.  145 102 36 283 96 92 185 373  
Garenfabricage 8 0 0 8 58 0 0 58  
Olie, vet, zeep 18 18 25 61 33 36 44 113  
Branderijen siroop, likeur  1 1 2 4 0 2 10 12  
Bakkerijen 182 176 109 467 128 189 115 432  
Koren- en pelmolens 42 92 11 145 44 94 29 167  
Slagerijen en vleesh 83 85 56 224 12 23 21 56  
Grutterijen en mosterdm 55 28 27 110 20 11 27 58  
Bierbrouwerijen 13 15 6 34 13 23 14 50  
cichoreifabrieken  14 3 3 20 19 1 15 35  
Ov. voedings- en genotm.  3 2 34 39 2 12 52 66  

Bron: Paping, ‘De nijverheid’; cijfers stad nijverheidsenquête 1819 en Schilthuis, ‘Statistiek’
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De aantallen bedrijven en knechten in de nijverheid in het veen-zandgebied, het kleigebied, de stad
en de provincie in 1856

Fabriek/Ambacht  1856  bedrijven   1856  knechten      
veen klei stad prov veen klei stad prov

Steen- en pannenfabr. 11 34 1 46 130 405 7 542  
Overig aardew., kalk, etc 35 44 10 89 40 28 35 103  
Boekdrukkerij en papier 12 3 34 49 8 1 157 166  
Timmerwinkels, metsel 481 499 115 1095 670 604 185 1459  
Ververijen, glazenm. 147 158 78 383 89 102 150 341  
Dekkerijen, molenmak. 36 46 2 84 37 42 4 83  
Chemische nijverheid 6 0 1 7 1 0 14 15  
Wagenmakerijen, kuiper. 230 250 73 553 97 203 128 428  
Stroohoedenmakerijen 65 20 47 132 9 0 51 60  
Knopenmakerijen 0 4 1 5 0 0 1 1  
Houtzaagmolens 19 14 7 40 76 37 31 144  
Overig hout 63 23 139 225 39 5 88 132  
Kleermakerijen 333 351 184 868 163 206 421 790  
Hoedenmakerijen 5 2 4 11 2 0 7 9  
Overig kleding 34 7 0 41 6 0 0 6  
Kunstnijverheid 3 0 6 9 1 0 10 11  
Schoenmakerijen 39 381 148 568 200 275 134 609  
Overig leerbewerking 27 26 32 85 53 26 54 133  
Zoutziederij en potasch 0 0 1 1 0 0 10 10  
Goud- en zilversmeder. 43 23 31 97 67 17 78 162  
Overige smederijen 190 206 84 480 230 242 167 639  
IJzergieterij 1 0 1 2 39 0 70 109  
Overig metaal en instrum 67 53 86 206 24 18 253 295  
Scheepstimmerwerven 82 18 7 107 654 158 91 903  
Blok-, mast- en boommak 12 3 8 23 23 6 36 65  
Wolkammer, blauwv etc. 77 46 33 156 31 30 102 163  
Touwslagerijen 37 18 9 64 93 44 123 260  
Zeilmakerijen 9 2 8 19 44 8 53 105  
Weverijen, stoffenfabr. 103 68 18 189 77 36 68 181  
Garenfabricage 16 0 2 18 31 0 144 175  
Olie, vet, zeep 29 23 26 78 83 66 88 237  
Branderijen siroop, likeur 7 0 2 9 204 0 5 209  
Bakkerijen 270 281 125 676 153 248 136 537  
Koren- en pelmolens 82 140 12 234 128 195 32 355  
Slagerijen en vleesh. 205 220 56 481 17 16 29 62  
Grutterijen en mosterdm. 88 41 16 145 55 28 19 102  
Bierbrouwerijen 7 15 3 25 3 21 11 35  
cichoreifabrieken 14 3 3 20 31 1 43 75  
Ov. voedings- en genotm. 12 0 28 40 20 0 94 114 

Bron: Paping, ‘De nijverheid’; cijfers stad gemeenteverslag 1856 en Schilthuis, ‘Statistiek’
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Verantwoording invulling ontbrekende ambachten en fabrieken bij veengemeenten:

Hoogezand Blauwververijen/wolkammerijen: de cijfers van 1819 voor de gemeente
Windeweer (1 meester, geen knecht) zijn ontleend aan de enquête van 1816.
Cichoreifabrieken: de aantallen voor 1819 van de gemeente Windeweer
(1 meester, geen knechten) zijn ontleend aan de enquête van 1816.
Bierbrouwerijen: de aantallen van 1819 voor de gemeente Hoogezand
(1 meester, 1 knecht) zijn die van 1816.

Meeden Slagerijen/vleeshouwerijen: de aantallen voor 1819 zijn schattingen aan de
hand van het inwoneraantal. Slagerijen/vleeshouwerijen de aantallen voor
1856 zijn ontleend aan het gemeenteverslag van 1858.
Bierbrouwerijen: de aantallen van 1819 zijn die van 1816.

Muntendam Ververijen/glazenmakerijen, wagenmakerijen/kuiperijen, slagerijen/vlees-
houwerijen: aantallen voor 1819 zijn schattingen aan de hand van bevol-
kingsomvang.
Timmerswinkels/metselarijen, kleermakerijen: de aantallen voor 1819 zijn
schattingen aan de hand van de totalen vermeld in de enquête van 1818 en
het inwoneraantal.
Slagerijen/vleeshouwerijen: de aantallen voor 1856 zijn schattingen aan de
hand van het inwoneraantal.
Grutterijen/mosterdmolens: de aantallen van 1819 zijn die van 1816.

Onstwedde Slagerijen/vleeshouwerijen, wagenmakerijen/kuiperijen: de aantallen voor
1819 zijn schattingen aan de hand van het inwoneraantal.
Kleermakerijen: de aantallen voor 1856 zijn ontleend aan het gemeentever-
slag van 1854.

Oude Pekela Branderijen siroop en likeur: de cijfers van 1819 zijn die van 1816.

Sappemeer Ververijen/glazenmakerijen, slagerijen: de aantallen zijn schattingen aan de
hand van de structuuranalyse 1829 en de bevolkingsomvang.
Weverijen: de aantallen voor 1819 zijn ontleend aan de nijverheidsenquête
van 1816.

Veendam Timmerwinkels/metselarijen, ververijen/glazenmakerijen, dekkerijen/mo-
lenmakerijen, kleermakerijen, slagerijen/vleeshouwerijen: de cijfers voor
1819 zijn ontleend aan de structuuranalyse Veendam 1815.
Wolkammerijen/blawververijen etc.: in de enquête van 1819 stonden geen wol-
kammers vermeld, wel blauwververs. Aan de 7 blauwververs uit deze enquête zijn
4 wolkammers, ontleend aan de structuuranalyse 1815 Veendam toegevoegd.
Bierbrouwerijen/moutmolens, grutterijen/mosterdmolens: de cijfers voor
1819 zijn ontleend aan de enquête van 1816.
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Wildervank Ververijen/glazenmakerijen: de aantallen voor 1819 zijn schattingen aan de
hand van het inwoneraantal.
Slagerijen/vleeshouwerijen: de aantallen voor 1856 zijn schattingen aan de
hand van het inwoneraantal.
Touwslagerijen: de aantallen voor 1819 zijn die van 1816.

Winschoten Timmerwinkels/metselarijen, ververijen/glazenmakerijen, weverijen/stof-
fenfabricage, slagerijen/vleeshouwerijen: de aantallen voor 1819 zijn ontleend
aan de structuuranalyse Winschoten 1815.
Wolkammerijen/blauwververijen etc.: in de enquête van 1819 stonde voor
Winschoten geen wolkammers vermeld. Aan de 4 blauwververs uit deze
enquête zijn 2 wolkammers uit de structuuranalyse 1815 Winschoten toege-
voegd.
Dekkerijen/molenmakerijen: de aantallen voor 1819 zijn die van 1816.
Slagerijen/vleeshouwerijen: de aantallen voor 1856 zijn ontleend aan de
structuuranalyse Winschoten 1849.

Zuidbroek Timmerwinkels/metselarijen, kleermakerijen: de aantallen zijn een schatting
aan de hand van de enquête van 1818 en het inwoneraantal.
Slagerijen/vleeshouwerijen: de aantallen 1856 zijn schattingen aan de hand
van het inwoneraantal.
Grutmolens, olie, vet, zeep, leer (overig) (leerlooiers): de cijfers voor 1819
zijn die van 1816.
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A.2: Ambachtsnijverheid in 1856 en 1901

Het aantal werkzame personen bij verschillende ambachten per 1000 inwoners in 1856 en 1901

Hoogezand                  Meeden                Oude Pekela
1856 1901 1856 1901 1856 1901  

timmerwinkels 9,08 6,23 10,51 6,00 20,52 10,69  
ververijen 2,68 4,09 2,25 1,23 2,33 5,09  
kleermakerijen 5,06 10,22 6,01 5,40 8,40 3,73  
schoenmakerijen 8,04 8,22 5,26 4,20 7,46 5,43  
goud- en zilver-
smederijen 0,60 0,00 0,00 0,00 6,30 0,68  
(grof)smederijen 9,53 3,37 3,00 4,20 12,59 5,43  
bakkerijen 5,96 10,63 4,50 5,40 6,06 6,79  
slagerijen 2,08 6,95 4,50 0,60 5,60 ?  

(vervolg)                              Sappemeer               Wildervank               Zuidbroek    
1856 1901 1856 1901 1856 1901  

timmerwinkels 39,42 9,81 14,06 7,50 19,72 17,23  
ververijen 6,13 4,74 4,11 5,82 1,60 3,67  
kleermakerijen 15,47 4,74 10,27 6,38 3,73 6,23  
schoenmakerijen 21,02 4,41 6,95 6,71 4,80 7,33  
goud- en zilver-
smederijen 0,58 1,31 1,58 0,22 0,53 0,00  
(grof)smederijen 9,34 3,60 3,00 4,25 3,20 6,60  
bakkerijen 5,55 7,36 3,79 8,61 4,80 13,20  
slagerijen 3,21 5,39 3,00 ? 2,67 4,40 
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Bijlage B: De beroepsstructuur

B.1: De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting

De beroepsstructuur van mannen van 21 jaar en ouder per nederzetting in percentages
gemeente Hoogezand 1826

Hoogezand 1826 
mannen 21+                                  Winscho-    Kielwin-     Krops-       Wester-       gem.

terdiep      deweer       wolde        broek
bouwbedrijven 4,5 3,5 3,9 5,0 4,2  
houtbewerking 2,7 0,3 0,0 0,0 1,5  
kleermakerij 3,7 3,5 1,6 1,7 3,2  
leerbewerking 3,2 3,0 1,6 1,7 2,8  
metaalbewerking 3,2 1,3 0,0 0,0 2,0  
edelsmederij 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
rijtuigfabricage 1,0 0,5 0,0 0,0 0,6  
scheepsbouw 6,8 0,3 0,8 0,8 3,6  
instrumentmakerij 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2  
textielnijverheid 4,7 2,4 3,1 0,0 3,4  
touwslagerij 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2  
zeilmakerij 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2  
olie, vet, zeep 1,3 0,0 0,8 0,8 0,8  
voedings- genotmiddelen 6,6 3,8 2,4 1,7 4,8  
overig 1,0 0,0 0,8 1,7 0,7  

totaal nijverheid 39,9 18,5 15,0 13,3 28,4  
landbouw 13,5 37,4 52,8 20,0 25,3  
handel 7,2 3,5 1,6 1,7 5,0  
scheepvaart 7,4 7,0 0,0 2,5 6,0  
econ. diensten (ov) 2,6 1,1 0,8 1,7 1,9  
maatsch. diensten 3,7 1,1 1,6 1,7 2,5  
losse werklieden 16,7 25,5 27,6 52,5 24,0  
zonder 8,9 5,9 0,8 6,7 6,9
n 621 372 127 120 1240  
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De beroepsstructuur van mannen van 21 jaar en ouder per nederzetting in percentages,
Hoogezand 1849

Hoogezand 1849 
mannen 21+                                  Winscho-    Kielwin-     Krops-       Wester-       gem.

terdiep      deweer       wolde         broek
bouwbedrijven 5,7 2,0 5,9 2,7 4,5  
houtbewerking 3,2 0,5 0,0 0,0 1,9  
kleermakerij 1,8 3,0 0,0 1,4 1,9  
leerbewerking 3,9 3,5 2,4 0,0 3,3  
metaalbewerking 4,1 1,5 0,0 0,0 2,6  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,7 1,0 0,0 0,0 0,6  
scheepsbouw 9,8 1,0 1,2 0,0 5,8  
instrumentmakerij 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5  
textielnijverheid 3,6 7,0 0,0 0,0 3,8  
touwslagerij 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4  
zeilmakerij 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3  
olie, vet, zeep 1,4 0,0 2,4 0,0 1,0  
voedings- genotmiddelen 7,0 4,5 4,7 2,7 5,8  
overig 1,4 0,5 1,2 4,1 1,4  

totaal nijverheid 44,0 25,4 17,6 11,0 33,5  
landbouw 10,2 41,3 54,1 26,0 24,1  
handel 10,2 4,5 1,2 1,4 7,0  
scheepvaart 7,3 5,5 1,2 1,4 5,6  
econ. diensten (ov) 1,6 1,5 1,2 2,7 1,6  
maatsch. diensten 5,7 0,5 1,2 2,7 3,6  
losse werklieden 15,2 15,4 20,0 49,3 18,9  
zonder 5,9 6,0 3,5 5,5 5,6  
N 441 201 85 73 800  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Hoogezand 1849

Hoogezand 1849 
gezinshoofden                               Winscho-    Kielwin-     Krops-       Wester-       gem.

terdiep      deweer       wolde        broek
bouwbedrijven 4,6 1,8 2,9 1,8 3,5  
houtbewerking 3,0 0,6 0,0 0,0 1,8  
kleermakerij 2,5 4,1 0,0 1,8 2,6  
leerbewerking 3,5 3,5 2,9 0,0 3,2  
metaalbewerking 3,3 1,2 0,0 0,0 2,1  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,5 1,2 0,0 0,0 0,6  
scheepsbouw 9,0 1,2 1,4 0,0 5,4  
instrumentmakerij 0,5 0,6 0,0 0,0 0,5  
textielnijverheid 3,5 5,3 0,0 0,0 3,3  
touwslagerij 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3  
zeilmakerij 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3  
olie, vet, zeep 1,1 0,0 1,4 0,0 0,8  
voedings- genotmiddelen 6,8 4,1 4,3 1,8 5,4  
overig 1,1 0,0 1,4 5,4 1,2  

totaal nijverheid 40,9 23,4 14,5 8,9 30,9  
landbouw 7,9 32,2 49,3 25,0 19,9  
handel 11,4 5,8 1,4 1,8 8,1  
scheepvaart 4,4 4,7 1,4 0,0 3,8  
econ. diensten (ov.) 1,6 1,2 1,4 3,6 1,7  
maatsch. diensten 6,5 0,6 1,4 3,6 4,2  
losse werklieden 18,3 22,2 23,2 48,2 22,3  
zonder 9,0 9,9 7,2 8,9 9,0  
N 367 171 69 56 663  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Hoogezand 1869

Hoogezand 1869 
gezinshoofden                               Winscho-    Kielwin-     Krops-       Wester-       gem.

terdiep      deweer       wolde        broek
aardewerk, kalk etc. 0,0 0,0 1,4 0,0 0,1  
boek-, steendrukkerij etc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
bouwbedrijven 6,7 4,6 10,8 3,0 6,3  
houtbewerking 2,0 0,0 0,0 1,5 1,4  
kleermakerij 2,6 3,4 1,4 1,5 2,6  
leerbewerking 3,0 3,4 2,7 1,5 3,0  
metaal- machinefabr. 7,3 2,9 2,7 1,5 5,4  
edelsmederij 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
papier en karton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,4 1,1 0,0 0,0 0,5  
scheepsbouw 9,7 1,1 1,4 1,5 6,4  
instrumentmakerij 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5  
textielnijverheid 2,4 1,1 0,0 3,0 2,0  
touwslagerij 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2  
zeilmakerij 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5  
olie, vet, zeep 1,2 0,0 1,4 0,0 0,9  
voedings- genotmiddelen 2,4 2,3 2,7 1,5 2,4  
overig 1,0 0,0 0,0 1,5 0,7  

totaal nijverheid 41,1 20,1 24,3 16,7 33,0 
landbouw 7,1 32,8 40,5 18,2 16,6  
handel 10,3 7,5 1,4 4,5 8,4  
scheepvaart 5,9 1,7 0,0 0,0 4,0  
econ. diensten (ov.) 3,2 0,0 1,4 1,5 2,2  
maatsch. diensten 4,7 2,9 2,7 3,0 4,0  
losse werklieden 20,2 31,0 25,7 51,5 25,6  
zonder 7,5 4,0 4,1 4,5 6,2  
N 494 174 74 66 808  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Hoogezand 1890

Hoogezand 1890 
gezinshoofden                               Winscho-    Kielwin-     Krops-       Wester-       gem.

terdiep      deweer       wolde        broek
aardewerk,kalketc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
boek-,steendrukkerijetc. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2
bouwbedrijven 5,0 3,1 5,3 5,3 4,7
houtbewerking 2,3 0,0 0,0 2,6 1,7  
kleermakerij 1,8 3,7 1,3 0,0 2,0  
leerbewerking 1,8 1,0 1,3 0,0 1,5  
metaal- machinefabr. 8,6 1,0 3,9 2,6 6,2  
edelsmederij 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 
papier en karton 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3  
rijtuigfabricage 0,2 2,1 0,0 0,0 0,5  
scheepsbouw 10,1 1,0 3,9 3,9 7,3  
instrumentmakerij 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
textielnijverheid 0,3 2,1 0,0 0,0 0,6  
touwslagerij 0,2 0,5 0,0 0,0 0,2  
zeilmakerij 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3  
olie, vet, zeep 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4  
voedings- genotmiddelen 3,0 3,1 1,3 1,3 2,8  
overig 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5  

totaal nijverheid 36,5 17,8 17,1 15,8 29,5  
landbouw 6,1 28,8 42,1 17,1 14,5  
handel 8,8 6,8 2,6 3,9 7,5  
scheepvaart 13,6 1,6 0,0 0,0 9,0  
econ. diensten (ov.) 4,3 3,7 5,3 5,3 4,3  
maatsch. diensten 3,8 2,1 0,0 2,6 3,1  
losse werklieden 18,4 26,7 23,7 50,0 23,1  
zonder 8,3 12,6 9,2 5,3 9,0  
N 602 191 76 76 945  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Hoogezand 1910

Hoogezand 1910 
gezinshoofden                               Winscho-    Kielwin-     Krops-       Wester-       gem.

terdiep      deweer       wolde        broek  
aardewerk, kalk etc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
boek-, steendrukkerij etc. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
bouwbedrijven 4,9 4,8 4,6 8,3 5,1  
houtbewerking 1,8 0,7 0,0 5,6 1,8  
kleermakerij 1,2 3,4 3,1 0,0 1,6  
leerbewerking 2,6 1,4 0,0 0,0 1,9  
metaal- machinefabr. 10,1 0,7 4,6 0,0 6,9  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
papier en karton 1,6 0,0 0,0 0,0 1,0  
rijtuigfabricage 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
scheepsbouw 6,3 2,7 3,1 20,8 6,7  
instrumentmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
textielnijverheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
touwslagerij 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
voedings- genotmiddelen 5,1 6,1 0,0 0,0 4,4  
overig 1,0 0,0 1,5 1,4 0,9  

totaal nijverheid 35,5 19,7 16,9 36,1 31,0  
landbouw 4,3 21,1 32,3 16,7 10,9  
handel 6,3 6,1 3,1 1,4 5,5  
scheepvaart 16,8 2,7 0,0 0,0 11,2  
econ. diensten (ov.) 4,5 2,0 6,2 4,2 4,1  
maatsch. diensten 6,3 3,4 1,5 1,4 4,9  
losse werklieden 19,7 36,1 27,7 33,3 24,7  
zonder 6,7 8,8 12,3 6,9 7,6  
N 493 147 65 72 777  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Sappemeer 1829

Sappemeer 1829
gezinshoofden                                 Sappe-       Kleine-       Achter-        gem. 

meer         meer           diep
bouwbedrijven 4,7 2,4 1,7 4,0  
houtbewerking 1,8 1,6 0,0 1,6  
kleermakerij 4,7 2,4 1,7 4,0  
leerbewerking 3,4 1,6 0,0 2,7  
metaalbewerking 2,5 0,8 0,0 1,9  
edelsmederij 0,4 0,0 0,0 0,3  
rijtuigfabricage 0,4 0,0 0,0 0,3  
scheepsbouw 4,0 3,9 0,0 3,6  
instrumentmakerij 0,7 0,0 0,0 0,5  
textielnijverheid 3,1 3,1 3,4 3,2  
touwslagerij 0,9 0,0 0,0 0,6  
zeilmakerij 0,2 0,0 0,0 0,2  
olie, vet, zeep 0,2 0,0 0,0 0,2  
voedings- genotmiddelen 4,0 0,0 0,0 2,9  
overig 0,2 0,0 1,7 0,3  

totaal nijverheid 31,4 15,7 8,6 26,1  
landbouw 9,4 21,3 53,4 15,8  
handel 10,3 7,1 6,9 9,4  
scheepvaart 15,5 2,4 3,4 11,7  
econ. diensten (ov.) 1,8 2,4 0,0 1,7  
maatsch. diensten 2,2 3,1 0,0 2,2  
losse werklieden 16,6 32,3 27,6 20,8  
zonder 12,8 15,7 0,0 12,2 
n 446 127 58 631  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Sappemeer 1849

Sappemeer 1849
gezinshoofden                                 Sappe-       Kleine-       Achter-        gem. 

meer         meer           diep
bouwbedrijven 3,8 3,9 0,0 3,5  
houtbewerking 2,7 2,9 0,0 2,6  
kleermakerij 4,7 1,9 0,0 3,7  
leerbewerking 3,8 6,8 0,0 4,1  
metaalbewerking 3,0 1,0 0,0 2,4  
edelsmederij 0,3 0,0 0,0 0,2  
rijtuigfabricage 0,5 1,0 0,0 0,6  
scheepsbouw 5,5 7,8 0,0 5,5  
instrumentmakerij 0,3 0,0 0,0 0,2  
textielnijverheid 4,7 2,9 2,4 4,1  
touwslagerij 1,4 0,0 0,0 1,0  
zeilmakerij 0,3 0,0 0,0 0,2  
olie, vet, zeep 0,8 0,0 0,0 0,6  
voedings-genotmiddelen 4,1 0,0 0,0 3,0  
overig 0,5 1,0 0,0 0,6  

totaal nijverheid 36,5 28,2 2,4 32,1  
landbouw 4,9 16,5 56,1 11,4  
handel 9,1 1,9 2,4 7,1  
scheepvaart 12,4 1,0 4,9 9,4  
econ. diensten (ov.) 4,9 1,0 0,0 3,7  
maatsch. diensten 4,1 4,9 0,0 3,9  
losse werklieden 16,8 34,0 29,3 21,3  
zonder 11,3 12,6 4,9 11,0  
N 364 103 41 508  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Sappemeer 1869

Sappemeer 1869
gezinshoofden                                 Sappe-       Kleine-       Achter-        gem. 

meer         meer           diep  
aardewerk, kalk etc. 0,0 0,0 0,0 0,0  
boek-, steendrukkerij etc. 0,2 0,0 0,0 0,2  
bouwbedrijven 8,5 7,3 6,8 8,1  
houtbewerking 1,4 1,8 0,0 1,3  
kleermakerij 4,0 0,9 1,7 3,2  
leerbewerking 4,2 3,6 3,4 4,0  
metaal- machinefabr. 1,9 1,8 1,7 1,9  
edelsmederij 0,2 0,0 0,0 0,2  
papier en karton 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,5 0,9 1,7 0,7  
scheepsbouw 4,0 9,1 0,0 4,5  
instrumentmakerij 0,2 0,0 0,0 0,2  
textielnijverheid 1,2 0,0 0,0 0,8  
touwslagerij 1,6 0,9 0,0 1,3  
zeilmakerij 0,5 1,8 0,0 0,7  
olie, vet, zeep 1,6 0,0 0,0 1,2  
voedings-genotmiddelen 6,1 1,8 3,4 5,1  
overig 0,2 0,0 0,0 0,2  

totaal nijverheid 36,5 30,0 18,6 33,5  
landbouw 4,7 14,5 37,3 9,8  
handel 10,6 7,3 6,8 9,6  
scheepvaart 11,5 2,7 1,7 8,9  
econ. diensten (ov.) 3,3 2,7 0,0 2,9  
maatsch. diensten 4,5 2,7 0,0 3,7  
losse werklieden 16,5 29,1 28,8 20,0  
zonder 12,5 10,9 6,8 11,6  
N 425 110 59 594  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Sappemeer 1890

Sappemeer 1890
gezinshoofden                                 Sappe-       Kleine-       Achter-        gem. 

meer         meer           diep
aardewerk, kalk etc. 0,0 0,0 0,0 0,0  
boek-, steendrukkerij etc. 1,0 2,0 0,0 1,1  
bouwbedrijven 8,6 6,1 6,5 7,9  
houtbewerking 2,0 1,0 0,0 1,6  
kleermakerij 3,9 1,0 2,2 3,2  
leerbewerking 5,6 3,0 2,2 4,9  
metaal- machinefabr. 2,9 2,0 0,0 2,5  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0  
papier en karton 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 1,0 1,0 0,0 0,9  
scheepsbouw 2,0 5,1 0,0 2,3  
instrumentmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
textielnijverheid 1,0 0,0 0,0 0,7  
touwslagerij 1,0 1,0 0,0 0,9  
zeilmakerij 0,2 2,0 0,0 0,5  
olie, vet, zeep 0,7 0,0 0,0 0,5  
voedings-genotmiddelen 5,4 4,0 2,2 4,9  
overig 0,5 0,1 0,0 0,5  

totaal nijverheid 35,7 29,3 13,0 32,7  
landbouw 3,7 15,2 28,3 7,8  
handel 11,2 7,1 8,7 10,3  
scheepvaart 8,8 0,0 4,3 6,9  
econ. diensten (ov.) 2,9 1,0 2,2 2,5  
maatsch. diensten 3,9 1,0 2,2 3,2  
losse werklieden 19,8 33,3 37,0 23,7  
zonder 13,9 13,1 4,3 13,0  
N 409 99 46 554  

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Sappemeer 1910

Sappemeer 1910
gezinshoofden                                 Sappe-       Kleine-       Achter-        gem. 

meer         meer           diep
aardewerk, kalk etc.   0,0  
boek-, steendrukkerij etc.  1,0  
bouwbedrijven   7,8  
houtbewerking   3,2  
kleermakerij    1,7  
leerbewerking   2,2  
metaal- machinefabr.    3,6  
edelsmederij    0,0  
papier en karton  0,1  
rijtuigfabricage    0,8  
scheepsbouw   2,2  
instrumentmakerij  0,3  
textielnijverheid   0,3  
touwslagerij   0,3  
zeilmakerij    0,1  
olie, vet, zeep   0,4  
voedings-genotmiddelen  4,6  
overig    1,0  

totale nijverheid   29,5  
landbouw   8,6  
handel   9,6  
scheepvaart   5,5  
econ. diensten (ov.)   4,4  
maatsch. diensten    5,8  
losse werklieden   26,9  
zonder   9,7  
N    722  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1815

Veendam 1815
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw.

bouwbedrijven 3,4 1,3 3,5 3,0  
houtbewerking 1,4 0,4 0,0 1,1  
kleermakerij 3,8 3,3 5,6 3,9 
leerbewerking 2,2 2,1 2,8 2,3  
metaalbewerking 1,3 0,4 0,7 1,1  
edelsmederij 0,5 0,0 0,0 0,4  
rijtuigfabricage 0,5 0,4 0,0 0,4  
scheepsbouw 2,6 0,0 0,0 1,9  
instrumentmakerij 0,7 0,0 0,0 0,5  
textielnijverheid 3,3 0,8 2,8 2,8  
touwslagerij 0,6 0,0 0,0 0,4  
zeilmakerij 0,2 0,0 0,0 0,1  
olie, vet, zeep 0,0 0,0 0,0 0,0  
voedings-genotmiddelen 4,1 2,1 1,4 3,5  
overig 0,4 0,4 0,0 0,4  

totaal nijverheid 24,8 11,3 16,9 21,7  
landbouw 6,2 30,4 39,4 13,6  
handel 7,5 1,3 1,4 5,9  
scheepvaart 31,2 10,8 9,2 25,5  
econ. diensten (ov.) 1,4 1,7 0,0 1,3  
maatsch. diensten 3,0 0,8 0,7 2,4  
losse werklieden 14,1 39,2 27,5 19,7  
zonder 11,8 4,6 4,9 9,9  
n 1035 240 142 1417  

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1829

Veendam 1829
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw.

bouwbedrijven 4,1 2,3 2,7 3,7  
houtbewerking 2,4 1,5 1,3 2,2  
kleermakerij 3,1 0,8 2,7 2,7  
leerbewerking 2,7 0,8 2,7 2,4  
metaalbewerking 2,1 0,8 1,3 1,8  
edelsmederij 0,3 0,0 0,0 0,3  
rijtuigfabricage 0,5 0,8 0,0 0,5  
scheepsbouw 4,6 0,0 0,0 3,4  
instrumentmakerij 0,3 0,0 0,0 0,3  
textielnijverheid 2,1 3,8 2,7 2,4  
touwslagerij 0,2 0,0 0,0 0,1  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,0 0,0 0,0 0,0  
voedings-genotmiddelen 4,3 1,5 2,7 3,7  
overig 0,7 0,0 0,0 0,5  

totaal nijverheid 27,4 12,3 16,0 23,8  
landbouw 6,8 33,8 34,7 13,9  
handel 9,9 3,1 5,3 8,4  
scheepvaart 20,9 3,1 0,0 15,9  
econ. diensten (ov.) 2,6 0,8 0,0 15,9  
maatsch. diensten 3,9 1,5 1,3 3,3  
losse werklieden 14,2 37,7 34,7 20,0  
zonder 14,2 7,7 8,0 12,5  
N 585 130 75 790  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1849

Veendam 1849
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw. 

bouwbedrijven 4,6 3,5 7,3 4,6  
houtbewerking 1,8 1,8 0,0 1,6  
kleermakerij 5,1 3,5 1,2 4,4  
leerbewerking 3,4 2,9 3,7 3,4  
metaalbewerking 2,1 1,8 0,0 1,9  
edelsmederij 0,7 0,0 0,0 0,5  
rijtuigfabricage 0,7 0,0 0,0 0,5  
scheepsbouw 3,9 0,0 0,0 2,8  
instrumentmakerij 0,3 0,0 0,0 0,2  
textielnijverheid 2,5 1,8 0,0 2,1  
touwslagerij 0,3 0,0 0,0 0,2  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,0 0,0 0,0 0,0  
voedings-genotmiddelen 5,2 0,6 2,4 4,1  
overig 1,3 0,0 0,0 0,9  

totaal nijverheid 31,8 15,8 14,6 27,0  
landbouw 7,2 35,7 28,0 14,8  
handel 11,8 3,5 4,9 9,5  
scheepvaart 20,5 4,7 4,9 15,9  
econ. diensten (ov.) 1,0 0,0 0,0 0,7  
maatsch. diensten 2,3 0,6 1,2 1,9  
losse werklieden 10,3 38,6 35,4 18,3  
zonder 15,1 1,2 11,0 11,9  
N 610 171 82 863  

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1869

Veendam 1869
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw.

aardewerk, kalk etc. 0,2 0,0 0,0 0,1  
boek-, steendrukkerij etc. 0,6 0,0 0,0 0,4  
bouwbedrijven 6,9 2,2 5,1 5,9  
houtbewerking 1,9 0,8 1,7 1,6  
kleermakerij 2,8 3,7 1,7 2,9  
leerbewerking 3,7 3,0 3,4 3,6  
metaal- machinefabr. 2,2 1,5 1,7 2,1  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0  
papier en karton 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,6 0,0 0,0 0,4  
scheepsbouw 2,4 0,0 0,0 1,8  
instrumentmakerij 0,7 0,8 0,0 0,7  
textielnijverheid 0,6 0,0 1,7 0,6  
touwslagerij 0,4 0,0 0,0 0,3  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,6 0,0 0,0 0,4  
voedings-genotmiddelen 4,3 2,2 1,7 3,7  
overig 0,4 0,0 0,0 0,3  

totaal nijverheid 28,1 14,2 17,0 24,7  
landbouw 4,1 35,8 22,0 11,4  
handel 11,7 4,5 10,2 10,3  
scheepvaart 21,6 6,7 1,7 17,3  
econ. diensten (ov.) 2,0 1,5 0,0 1,8  
maatsch. diensten 4,7 1,5 1,7 3,8 
losse werklieden 13,4 26,1 39,0 17,8  
zonder 14,3 9,7 8,5 13,0  
N 537 134 59 730  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1890

Veendam 1890
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw.

aardewerk, kalk etc. 0,0 0,7 0,0 0,1  
boek-, steendrukkerij etc. 0,9 0,0 0,0 0,6  
bouwbedrijven 5,7 2,0 1,7 4,6  
houtbewerking 2,3 0,0 0,0 1,7  
kleermakerij 3,7 2,6 5,0 3,6  
leerbewerking 2,8 1,3 3,3 2,6  
metaal- machinefabr. 3,0 2,0 3,3 2,8  
edelsmederij 0,4 0,0 0,0 0,3  
papier en karton 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,5 0,7 1,7 0,6  
scheepsbouw 1,6 0,0 0,0 1,2  
instrumentmakerij 0,4 0,0 0,0 0,3  
textielnijverheid 0,4 0,0 1,7 0,4  
touwslagerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
zeilmakerij 0,2 0,0 0,0 0,1  
olie, vet, zeep 0,2 0,0 0,0 0,1  
voedings- genotmiddelen 5,0 2,6 3,3 4,4  
overig 0,7 0,0 0,0 0,5  

totaal nijverheid 27,3 11,8 20,0 23,7  
landbouw 6,5 27,5 28,3 12,3  
handel 15,0 6,5 8,3 12,9  
scheepvaart 15,4 3,3 0,0 11,8  
econ. diensten (ov.) 2,8 2,0 0,0 2,4  
maatsch. diensten 4,2 2,6 0,0 3,6 
losse werklieden 16,1 37,9 28,3 21,3  
zonder 12,6 8,5 15,0 12,0  
N 565 153 60 778  

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1910

Veendam 1910
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw.  

aardewerk, kalk etc. 0,9 0,5 0,0 0,7  
boek-, steendrukkerij etc. 0,6 0,0 0,0 0,4  
bouwbedrijven 7,3 4,8 11,1 7,0  
houtbewerking 2,5 0,0 0,0 1,8  
kleermakerij 2,8 0,5 0,0 2,1  
leerbewerking 3,7 1,9 3,2 3,3  
metaal- machinefabr. 4,3 1,0 0,0 3,3  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0  
papier en karton 0,5 1,0 0,0 0,5  
rijtuigfabricage 0,6 0,5 0,0 0,5  
scheepsbouw 1,3 0,0 0,0 1,0  
instrumentmakerij 0,7 0,0 0,0 0,5  
textielnijverheid 0,2 0,0 0,0 0,1  
touwslagerij 0,2 0,0 0,0 0,1  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,2 0,0 0,0 0,1  
voedings-genotmiddelen 4,0 3,3 4,8 3,9  
overig 0,9 0,5 0,0 0,7 

totaal nijverheid 30,6 13,8 19,1 26,1  
landbouw 5,3 21,0 23,8 10,0  
handel 10,1 5,7 3,2 8,7  
scheepvaart 12,9 1,0 1,6 9,5  
econ. diensten (ov.) 3,3 2,4 3,2 3,1  
maatsch. diensten 6,7 1,4 1,6 5,2  
losse werklieden 22,0 48,6 39,6 29,0  
zonder 9,2 6,2 7,9 8,4  
N 674 210 63 947  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Veendam 1924

Veendam 1924
gezinshoofden                               Veendam     Omme-     Borger- &       gem.  

kern        landerw.      Tripsc.
& Zuidw.

aardewerk, kalk etc. 0,5 0,0 0,0 0,4  
boek-, steendrukkerij etc. 0,6 0,0 0,0 0,5  
bouwbedrijven 8,2 2,4 9,4 7,1  
houtbewerking 1,6 0,0 1,6 1,3  
kleermakerij 1,7 1,0 3,1 1,6  
leerbewerking 1,5 1,0 0,0 1,3  
metaal- machinefabr. 3,5 1,4 1,6 3,0  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0  
papier en karton 0,9 0,0 0,0 0,6  
rijtuigfabricage 0,7 1,0 0,0 0,7  
scheepsbouw 1,1 1,0 0,0 1,0  
instrumentmakerij 0,4 0,0 0,0 0,3  
textielnijverheid 0,1 0,0 0,0 0,1  
touwslagerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,5 0,0 1,6 0,5  
voedings- genotmiddelen 3,4 2,4 0,0 3,0  
overig 0,7 0,0 0,0 0,6  

totaal nijverheid 25,3 10,1 17,2 21,9  
landbouw 3,6 18,7 21,9 7,6  
handel 11,9 5,3 4,7 10,2  
scheepvaart 7,1 1,4 1,6 5,7  
econ. diensten (ov.) 6,0 2,9 1,6 5,1  
maatsch. diensten 8,3 2,4 1,6 6,8  
losse werklieden 22,6 50,2 42,2 29,0  
zonder 15,2 9,1 9,4 13,7  
N 822 209 64 1095  

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1815

Winschoten 1815
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde

bouwbedrijven 7,0 0,0 2,0 5,5  
houtbewerking 3,1 0,0 0,0 2,4  
kleermakerij 4,1 0,0 0,0 3,1  
leerbewerking 5,0 0,0 0,0 3,9  
metaalbewerking 1,2 0,0 0,0 0,9  
edelsmederij 1,0 0,0 0,0 0,7  
rijtuigfabricage 0,7 0,0 0,0 0,6  
scheepsbouw 0,0 0,0 0,0 0,0  
instrumentmakerij 0,7 0,0 0,0 0,6  
textielnijverheid 3,8 0,0 0,0 2,9  
touwslagerij 0,5 0,0 0,0 0,4  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,2 0,0 0,0 0,2  
voedings-genotmiddelen 4,3 0,0 0,0 3,3  
overig 2,2 0,0 4,1 2,0  

totaal nijverheid 33,9 0,0 6,1 26,5  
landbouw 2,2 38,0 46,9 11,4  
handel 17,5 5,1 2,0 14,3  
scheepvaart 5,5 0,0 0,0 4,2  
econ. diensten (ov.) 3,6 0,0 2,0 2,9  
maatsch. diensten 10,8 0,0 4,1 8,6  
losse werklieden 15,6 50,6 30,6 22,1  
zonder 10,8 6,3 8,1 9,9  
n 416 79 49 544  
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1829

Winschoten 1829
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde  

bouwbedrijven 6,7 0,0 3,3 5,5  
houtbewerking 3,1 0,0 1,7 2,6  
kleermakerij 4,8 0,0 0,0 3,8  
leerbewerking 4,3 1,1 0,0 3,5  
metaalbewerking 1,7 0,0 1,7 1,4  
edelsmederij 1,3 0,0 0,0 1,0  
rijtuigfabricage 0,6 0,0 0,0 0,4  
scheepsbouw 0,0 0,0 0,0 0,0  
instrumentmakerij 0,6 0,0 0,0 0,4  
textielnijverheid 3,9 1,1 0,0 3,2  
touwslagerij 0,7 0,0 0,0 0,6  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,6 0,0 0,0 0,4  
voedings-genotmiddelen 5,0 2,2 3,3 4,5  
overig 1,3 0,0 0,0 1,0  

totaal nijverheid 34,2 4,3 10,0 28,3  
landbouw 0,9 35,9 43,3 9,2  
handel 13,3 4,3 3,3 11,3  
scheepvaart 4,0 0,0 0,0 3,1  
econ. diensten (ov.) 3,8 0,0 1,7 3,1  
maatsch. diensten 11,5 2,2 3,3 9,6  
losse werklieden 16,8 48,9 35,0 22,6  
zonder 15,4 4,3 3,3 12,9  
n 547 92 60 699  

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1849

Winschoten 1849
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde

bouwbedrijven 7,4 1,0 1,4 6,2  
houtbewerking 3,5 0,0 0,0 2,8  
kleermakerij 5,3 2,0 0,0 4,5  
leerbewerking 5,5 2,0 0,0 4,6  
metaalbewerking 1,1 0,0 0,0 0,9  
edelsmederij 1,3 0,0 0,0 1,0  
rijtuigfabricage 0,8 2,0 0,0 0,9  
scheepsbouw 0,0 0,0 0,0 0,0  
instrumentmakerij 0,7 0,0 0,0 0,6  
textielnijverheid 1,7 2,0 0,0 1,6  
touwslagerij 0,1 0,0 0,0 0,1  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,6 0,0 0,0 0,5  
voedings-genotmiddelen 5,2 0,0 2,9 4,4  
overig 2,4 0,0 0,0 1,9  

totaal nijverheid 35,5 9,1 4,3 30,1  
landbouw 1,8 33,3 42,0 8,5  
handel 19,3 5,1 2,9 16,4  
scheepvaart 5,9 0,0 0,0 4,8  
econ. diensten (ov.) 3,1 4,0 4,3 3,3  
maatsch. diensten 9,1 2,0 5,8 8,0  
losse werklieden 18,3 45,5 40,6 23,1  
zonder 7,0 1,0 0,0 5,8  
n 715 99 69 883 
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1869

Winschoten 1869
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde  

aardewerk, kalk etc. 0,2 2,9 5,1 0,8  
boek-, steendrukkerij etc. 0,8 0,0 0,0 0,7  
bouwbedrijven 9,5 1,5 0,0 8,0  
houtbewerking 1,6 0,0 0,0 1,3  
kleermakerij 4,9 1,5 0,0 4,2  
leerbewerking 3,7 0,0 0,0 3,1  
metaal- machinefabr. 2,2 1,5 0,0 2,0  
edelsmederij 0,6 0,0 0,0 0,5  
papier en karton 0,2 0,0 0,0 0,2  
rijtuigfabricage 0,4 0,0 0,0 0,3  
scheepsbouw 0,2 0,0 0,0 0,2  
instrumentmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
textielnijverheid 1,0 0,0 2,6 1,0  
touwslagerij 0,4 0,0 0,0 0,3  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 0,4 0,0 2,6 0,5  
voedings-genotmiddelen 4,7 2,9 0,0 4,2  
overig 1,0 0,0 2,6 1,0  

totaal nijverheid 31,7 10,1 12,8 28,1  
landbouw 1,2 27,5 38,5 6,5  
handel 17,9 1,4 5,1 15,3  
scheepvaart 6,3 0,0 5,1 5,5  
econ. diensten (ov.) 5,5 2,9 5,1 5,2  
maatsch. diensten 6,5 4,3 0,0 5,8  
losse werklieden 16,3 50,7 33,3 21,3  
zonder 14,6 2,9 0,0 12,3  
N 508 69 39 616
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1890

Winschoten 1890
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde

aardewerk, kalk etc. 1,2 0,0 2,2 1,1  
boek-, steendrukkerij etc. 1,3 0,0 0,0 1,1  
bouwbedrijven 10,6 5,8 4,4 9,7  
houtbewerking 2,2 0,0 0,0 1,8  
kleermakerij 3,9 1,2 0,0 3,4  
leerbewerking 3,9 2,3 0,0 3,5  
metaal- machinefabr. 1,9 1,2 0,0 1,7  
edelsmederij 0,3 0,0 0,0 0,2  
papier en karton 0,0 0,0 0,0 0,0  
rijtuigfabricage 0,9 1,2 2,2 1,0  
scheepsbouw 0,0 0,0 0,0 0,0  
instrumentmakerij 0,3 0,0 0,0 0,2 
textielnijverheid 0,4 0,0 0,0 0,4  
touwslagerij 0,1 0,0 0,0 0,1  
zeilmakerij 0,1 0,0 0,0 0,1  
olie, vet, zeep 0,3 0,0 0,0 0,2  
voedings-genotmiddelen 4,9 1,2 0,0 4,3  
overig 1,2 0,0 2,2 1,1  

totaal nijverheid 33,5 12,8 11,1 30,1  
landbouw 1,9 19,8 37,8 5,7  
handel 18,6 4,7 4,4 16,3  
scheepvaart 3,5 0,0 0,0 2,9  
econ. diensten 6,5 0,0 0,0 5,5  
maatsch. diensten 7,5 0,0 0,0 6,3  
losse werklieden 17,1 51,2 44,4 22,2  
zonder 11,4 11,6 2,2 11,0  
N 690 86 45 821
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1910

Winschoten 1910
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde

aardewerk, kalk etc. 0,3 0,8 0,0 0,4  
boek-, steendrukkerij etc. 1,3 0,8 0,0 1,1  
bouwbedrijven 10,6 9,7 5,4 10,1  
houtbewerking 2,3 3,0 0,0 2,2  
kleermakerij 2,8 0,8 0,0 2,2  
leerbewerking 3,3 0,8 0,0 2,6  
metaal- machinefabr. 2,0 7,5 1,8 2,9  
edelsmederij 0,0 0,0 0,0 0,0  
papier en karton 0,2 0,0 0,0 0,1  
rijtuigfabricage 0,7 0,8 0,0 0,6  
scheepsbouw 0,0 0,0 0,0 0,0  
instrumentmakerij 0,5 0,0 0,0 0,4  
textielnijverheid 0,0 0,0 0,0 0,0  
touwslagerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
zeilmakerij 0,0 0,0 0,0 0,0  
olie, vet, zeep 1,0 0,0 0,0 0,8  
voedings-genotmiddelen 5,4 2,2 1,8 4,6  
overig 2,3 3,0 0,0 2,2  

totaal nijverheid 32,4 29,1 8,9 30,2  
landbouw 1,8 14,9 19,6 5,2  
handel 23,1 12,7 7,1 20,3  
scheepvaart 2,9 0,7 0,0 2,4  
econ. diensten (ov.) 5,9 0,7 8,9 5,2  
maatsch. diensten 9,0 5,2 0,0 7,7  
losse werklieden 11,9 25,4 42,9 16,3  
zonder 13,0 11,2 12,5 12,7  
N 614 134 56 804   
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De beroepsstructuur van gezinshoofden per nederzetting in percentages, Winschoten 1930

Winschoten 1930
gezinshoofden                                Winscho-    Zuider-       Boven-        gem.

ten kern     veen &      buren &  
St.Vitush.    O.einde

aardewerk, kalk etc. 0,6 0,0 1,8 0,5  
boek-, steendrukkerij etc. 2,0 1,4 0,0 1,8  
bouwbedrijven 7,9 7,3 7,0 7,8  
houtbewerking 1,8 2,3 0,0 1,8  
kleermakerij 2,6 1,4 0,0 2,2  
leerbewerking 2,2 1,4 0,0 1,9  
metaal- machinefabr. 3,9 7,3 1,8 4,4  
edelsmederij 0,2 0,0 0,0 0,2  
papier en karton 0,2 0,0 0,0 0,2  
rijtuigfabricage 1,2 1,4 0,0 1,2  
scheepsbouw 0,0 0,0 0,0 0,0  
instrumentmakerij 0,4 0,0 0,0 0,3  
textielnijverheid 0,1 0,9 0,0 0,3  
touwslagerij 0,1 0,0 0,0 0,1  
zeilmakerij 0,0 0,5 0,0 0,1  
olie, vet, zeep 0,8 0,0 0,0 0,6  
voedings-genotmiddelen 6,2 1,8 1,8 5,1  
overig 1,5 0,9 1,8 1,4  

totaal nijverheid 31,6 26,5 14,0 29,7  
landbouw 1,3 8,7 26,3 4,0  
handel 20,2 7,3 0,0 16,7  
scheepvaart 1,7 0,9 0,0 1,5  
econ. diensten (ov.) 6,5 9,6 10,5 7,3 
maatsch. diensten 14,0 8,7 1,8 12,3  
losse werklieden 12,0 27,4 42,1 16,5  
zonder 12,7 11,0 5,3 12,0  
N 858 219 57 1134
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B.2: De steekproefgroottes van de structuuranalyses en van de beroepsstruc-
tuurbestanden op basis van andere bronnen

Hoogezand 1826 volledige populatie (beroepsstructuur lijst van ingezetenen)
Hoogezand 1849 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Hoogezand 1869 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Hoogezand 1890 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Hoogezand 1910 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Sappemeer 1829 volledige populatie (structuuranalyse)
Sappemeer 1849 steekproef 2 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Sappemeer 1869 steekproef 2 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Sappemeer 1890 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Sappemeer 1910 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Veendam 1815 volledige populatie (structuuranalyse)
Veendam 1829 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Veendam 1849 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Veendam 1869 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Veendam 1890 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Veendam 1910 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Veendam 1924 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (beroepsstructuur gezins-

hoofden op basis van adresboek Veendam 1924)
Winschoten 1815 volledige populatie (structuuranalyse)
Winschoten 1829 volledige populatie (structuuranalyse)
Winschoten 1849 volledige populatie (structuuranalyse)
Winschoten 1869 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Winschoten 1890 steekproef 1 op de 2 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Winschoten 1910 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (structuuranalyse)
Winschoten 1930 steekproef 1 op de 3 bewoonde adressen (beroepsstructuur gezins-

hoofden op basis van adresboek Winschoten 1930)

De in de hoofdtekst gepresenteerde beroepsstructuren van 1890, 1900, 1910,
1930 en 1947 zijn tot stand gekomen op basis van de beroepstellingen in die
jaren en betreffen dus de volledige populatie.

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940



B.3: De werkwijze om te komen tot de complete beroepsstructuur, zoals
gepresenteerd in de hoofdtekst

Om de beroepsstructuren in de verschillende steekjaren met elkaar en met de
beroepstellingen vergelijkbaar te maken, zijn de arbeiders die niet een speci-
fieke bedrijfstakvermelding hebben in de bevolkingsregisters hebben, toege-
wezen aan bepaalde bedrijfstakken. Hieronder staat vermeld hoe is toegewe-
zen en waarom.

Beroepsstructuur mannen 21+ Hoogezand 1826:
In de beroepstelling 1889 worden 46 losse arbeiders onderscheiden. Via de
bevolkingsgroei wordt het aantal in 1826 geschat op 20. Op dezelfde wijze
wordt het aantal gepensioneerden geschat op 2 en wordt de mannelijke
beroepsbevolking opgehoogd met 2 personen. Volgens de nijverheidsenquête
1819 zijn in dat jaar 171 mensen in de veenderijen aan het werk. Het aantal
mannen van 21 jaar en ouder binnen de gemeente Hoogezand, dat in deze
veenderijen (te Westerbroek) werkzaam is, wordt geschat op 2/3=114. Dus het
aantal mensen werkzaam in de sector ‘Winning metalen, turf, etc.’ wordt
opgehoogd met 114. In totaal worden 134 arbeiders toegewezen aan sectoren
buiten de landbouw. De overige 163 losse werklieden worden aan de land-
bouwsector toegewezen.

Beroepsstructuur Hoogezand 1849 mannen 21 jaar en ouder (afgeleid van
gehele beroepsstructuur):
Het aantal gepensioneerden wordt via het aantal in 1889 en de bevolkings-
groei tussen 1849 en 1889 geschat op 2 a 3, waarvan 1 in de steekproef terecht
is gekomen.Het aantal werkelijke losse werklieden wordt via de opgave in de
beroepstelling van 1889 (46) en de bevolkingsgroei tussen 1849 en 1889
geschat op 31, waarvan het aantal van 21 jaar en ouder geschat wordt op 26.
In de steekproef zitten dus 13 losse arbeiders. Van belang voor de verdeling
van de andere losse werklieden zijn de veenderijen, de aardappelmeelfabriek
van Scholten te Foxhol (in 1854: 30 arbeiders, kinderen niet inbegrepen), de
aardappelmoutwijnfabriek van Mulder, Reinders en Co. te Martenshoek
(1854: 30 arbeiders, kinderen niet inbegrepen), de aardappelmoutwijnfabriek
van van Lennep te Foxham (gem. Slochteren) (1871: 25 arbeiders, kinderen
niet inbegrepen). Gezien de ligging van de fabriek van van Lennep wordt het
percentage arbeiders uit de gemeente Hoogezand geschat op 75%. Het aantal
volwassen arbeiders te Hoogezand dat in 1850 op de aardappelmeel- en -
moutwijnfabrieken werkte, wordt geschat op 72, waarvan naar schatting zes
vrouwen zijn, dus 66 volwassen mannen (verhouding 1871: 12 van de 140
arbeiders op deze gezamenlijke fabrieken is volwassen vrouw); daarvan zitten
er dus 33 in de steekproef, waarvan 2 als zodanig in het bevolkingsregister
staan vermeld (en dus al in de betreffende bedrijfstak zitten, ook bij mannen
21+). De bedrijfstak ‘voedings- en genotmiddelen’ wordt met 31 opgehoogd.
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Het aantal arbeiders in de veenderijen te Westerbroek wordt geschat via een
interpolatie van het aantal in 1819 (171) en het aantal van 1856 (41) op 66.
Naar schatting zijn hiervan 54 volwassen mannen, gezien de zwaarte van het
baggerturf graven. Hiervan zitten er 27 in de steekproef, waarvan 1 volwassen
man als zodanig in het bevolkingsregister wordt vermeld. De sector ‘winning
metalen, turf etc.’ wordt opgehoogd met 26. In totaal zijn 70 losse arbeiders
aan bedrijfstakken buiten de landbouw toegekend. De overige 83 zijn aan de
landbouwsector toegekend.

Beroepsstructuur (volledig) Hoogezand 1849:
Het aantal gepensioneerden wordt via het aantal in 1889 en de bevolkingsgroei
tussen 1849 en 1889 geschat op 2 a 3, waarvan 1 in de steekproef terecht is
gekomen.Het aantal werkelijke losse werklieden wordt via de opgave in de
beroepstelling van 1889 (46) en de bevolkingsgroei tussen 1849 en 1889
geschat op 31. In de steekproef zitten dus 15 losse arbeiders. Van belang voor
de verdeling van de andere losse werklieden zijn de veenderijen, de aardappel-
meelfabriek van Scholten te Foxhol (in 1851: 42 arbeiders), de aardappelmout-
wijnfabriek van Mulder, Reinders en Co. te Martenshoek (1852: 30 arbeiders),
de aardappelmoutwijnfabriek van Van Lennep te Foxham (gem. Slochteren)
(1871: 29 arbeiders). Gezien de ligging van de fabriek van Van Lennep wordt
het percentage arbeiders uit de gemeente Hoogezand geschat op 75%. Het aan-
tal arbeiders te Hoogezand dat in 1850 op de aardappelmeel- en -moutwijnfa-
brieken werkte, wordt geschat op 94; daarvan zitten er dus 47 in de steekproef,
waarvan 2 als zodanig in het bevolkingsregister staan vermeld (en dus al in de
betreffende bedrijfstak zitten). De bedrijfstak ‘voedings- en genotmiddelen’
wordt met 45 opgehoogd. Het aantal arbeiders in de veenderijen te
Westerbroek wordt geschat via een interpolatie van het aantal in 1819 (171) en
het aantal van 1856 (41) op 66. Hiervan zitten er 33 in de steekproef, waarvan
1 als zodanig in het bevolkingsregister wordt vermeld. De sector ‘winning
metalen, turf etc.’ wordt opgehoogd met 32. In totaal zijn 92 losse arbeiders aan
bedrijftakken buiten de landbouw toegekend. De overige 159 zijn aan de land-
bouwsector toegekend.

Beroepsstructuur Hoogezand 1869:
Het aantal gepensioneerden wordt via de beroepstelling van 1889 en de
bevolkingsgroei tussen 1870 en 1890 geschat op 4, warvan er 2 in de steek-
proef zitten; de beroepsbevolking is met 2 gepensioneerden opgehoogd. Het
aantal werkelijke losse werklieden is in 1889 46 en wordt opdelfde wijze als
de gepensioneerden geschat op 38, waarvan er 19 in de steekproef zitten. De
fabrieken die van belang zijn bij de toewijzing van de arbeiders zijn de aard-
appelmeelfabriek van Scholten te Foxhol (1871: 77 arbeiders), de jenever en
likeurstokerij te Martenshoek (1871: 48 arbeiders), de jenever en likeurstoke-
rij te Foxham (gem. Slochteren) (1871: 29 arbeiders; 75% uit Hoogezand
(schatting)) en de stropapierfabriek van Hooites Beukema aan de Kalkwijk
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(1871: 48 arbeiders). De laatste fabriek is in 1869 opgericht, maar gezien het
feit dat er twee (Duitse) papiermakers in het bevolkingsregister voorkomen, ga
ik er vanuit dat de fabriek eind 1869 in werking was. Op de fabrieken in de
voedings- en genotmiddelensector waren naar schatting 147 arbeiders werk-
zaam. Hiervan zitten er 73 in de steekproef. De sector ‘voedings- en genot-
middelen’ wordt dus met 73 opgehoogd. In de stropapierfabriek zijn 48 arbei-
ders werkzaam. Gezien de ligging nabij de gemeentegrens met Sappemeer,
wordt het percentage arbeiders uit Sappemeer geschat op 1/4*48=12. Dus 36
arbeiders komen uit de gemeente zelf, waarvan er 18 in de steekproef terecht
zijn gekomen. 2 staan al als zodanig in het bevolkingsregister vermeld dus de
sector ‘papier’ is met 16 opgehoogd. In de veenderijen zijn in 1871 nog 11
arbeiders werkzaam, hiervan zitten er dus 5 in de steekproef, waarvan er 1 als
zodanig is geregistreerd; dus de sector ‘winning metalen, turf etc.’ is met 4
opgehoogd. Het aantal losse werklieden dat aan sectoren buiten de landbouw
om is toegewezen bedraagt: 19+73+16+4=112. De overige 211 zijn aan de
landbouwsector toegewezBeroepstelling Hoogezand 1889: ‘Tussenhandel’ en
‘hulpbedrijven van de handel’ zijn bij ‘handel’ gevoegd. 1 kassier uit ‘tussen-
handel’ is bij ‘crediet- en bankwezen’ gevoegd. ‘Onderwijs’ is een schatting aan
de hand van structuuranalyse 1890. Dezen zijn met mindering van ‘bijzonder
onderwijs’ van de gezamenlijke overheidssector afgetrokken.

Beroepstelling Hoogezand 1899: 
‘Onderwijs’ geschat aan de hand van de uitkomsten uit de structuuranalyse
van 1890 en 1910 via interpolatie. ‘Onderwijs’ is met aftrek van het wel in de
beroepstelling geregistreerde bijzonder onderwijs, in mindering gebracht op
‘overheid’, de optelling van de de sectoren ‘in dienst van een gemeente’, ‘in
dienst van een provincie’ en ‘in dienst van de staat’.

Beroepsstructuur Hoogezand 1910:
De basis is de gepubliceerde uitkomst uit de beroepstelling Sappemeer 1910
met de voornaamste beroepen. Ontbrekende beroepen zijn via de structuur-
analyse bijgeschat.

Beroepsstructuur Sappemeer 1829:1 gepensioneerde toegevoegd aan de
beroepsbevolking op basis van beroepstelling 1889 en de bevolkingsgroei.
Losse werklieden: 1 persoon is geacht op basis van de beroepstelling 1889
werkelijk tot de losse werklieden te behoren; geen veenderijen of steen en
pannenfabrieken; daarom 198 losse werklieden aan landbouw toegewezen.

Beroepsstructuur Sappemeer 1849:
De beroepsbevolking wordt evenals in 1829 met 1 gepensioneerde opge-
hoogd. Ook wordt er 1 persoon verondersteld los werkman te zijn evenals in
1829. Eind 1849 is er 1 fabriek te Sappemeer: de aardappelmoutwijnfabriek
van Bakker en Scholten. Deze onderneming heeft in 1856 78 arbeiders. Het
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Provinciaal Verslag vermeldt over de bedrijfstak dat na enkele jaren van stil-
staan de aardappelmoutwijnfabrieken in 1849 weer in werking zijn, maar dat
er weinig productie is. Op basis hiervan wordt een schatting gemaakt dat van
het aantal arbeiders dat in 1856 werkzaam was op deze fabriek ongeveer de
helft werkzaam was in 1849. Dat betekent dat 78/2*(2/3)=26 losse werklieden
aan deze fabriek moeten worden toegewezen: de sector ‘voedings- en genot-
middelen wordt met 26 opgehoogd. De overige 147 losse werklieden worden
aan de landbouwsetor toegewezen.

Beroepsstructuur Sappemeer 1869:
Evenals in 1829 en 1849 wordt de beroepsbevolking opgehoogd met 1 gepen-
sioneerde. Verder wordt er 1 van de losse werklieden als werkelijk los werk-
man aangemerkt.In 1869 zijn er twee fabrieken aan wie losse werklieden moe-
ten worden toegewezen: de aardappelmoutwijnbranderij en jeneverstokerij
van Scholten en de aardappelmeelfabriek Motké te Zuidbroek, die zich onge-
veer op 1600 m. van de gemeentegrens met Sappemeer is gelegen.
Aangenomen moet worden dat gezien de ligging ten opzichte van de hoofd-
kern van Zuidbroek ongeveer 1300 m. van de hoofdkern verwijderd, dat
ongeveer 20% van de arbeiders op deze fabriek uit Sappemeer werd gerecru-
teerd. De fabriek heeft in 1871 74 arbeiders, dus 14,8 uit Sappemeer, waarvan
zich 14,8*2/3=9,9 onder de ‘losse werklieden’ in de steekproef bevinden. Van
de aardappelmoutwijnfabriek en jeneverstokerij, die in 1871 68 arbeiders
heeft wordt gezien de ligging van dit fabriekscomplex verondersteld dat onge-
veer 20% (=13,6) van buiten de gemeente werd gerecruteerd. In de steekproef
zitten drie personen die als stoker, mouter en brandersknecht (waarschijnlijk
vanwege hun expertise naar Sappemeer zijn gehaald; ze zijn nl. afkomstig uit
o.a. Schiedam en Rotterdam) te boek staan en als zodanig al bij de sector ‘voe-
dings- en genotmiddelen’ terecht zijn gekomen. Deze staan voor 4,5 mensen.
Van de 68 arbeiders moeten daarom 49,9*2/3=33,3 onder de losse werklieden
zitten. Dus wordt de sector ‘voedings- en genotmiddelen in totaal met 43 per-
sonen opgehoogd. In 1869 is aan de Kalkwijk te Hoogezand, nabij de gemeen-
tegrens met Sappemeer de stropapierfabriek van Hooites en Beukema opge-
richt (48 arbeiders in 1871), waarvan naar schatting 25% van de arbeiders uit
Sappemeer kwam. Het betreft hier dus 12 arbeiders. In de steekproef zitten
dus 12*2/3=8 in de steekproef. De sector ‘papiernijverheid’ wordt dus met 8
opgehoogd. Van de losse werklieden zijn in totaal 1+43+8=52 aan sectoren
buiten de landbouw toegewezen. De overige 128 zijn aan de landbouwsector
toegewezen.

Beroepstelling Sappemeer 1889:
In de beroepsstructuur op basis van de structuuranalyse komt er 1 kassier
voor; deze is bij de beroepstelling 1889 bij tussenhandel terecht gekomen. In
werkelijkheid moeten er dus 2 kassiers zijn voorgekomen in 1890. Dus 2 van
8 personen bij de sector ‘tussenhandel’ gaan naar ‘crediet- en bankwezen’. De
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overige 6 bij ‘tussenhandel’ en de ene persoon bij ‘hulpbedrijven van de han-
del’ worden bij ‘handel’ gevoegd. De structuuranalyse geeft een onderschatting
van het percentage ‘onderwijs’. Daarom is er een schatting gedaan van de sec-
tor ‘onderwijs’ aan de hand van de uitkomsten uit 1869 en de bevolkingsgroei
tussen 1870 en 1890. De hele sector ‘onderwijs’ wordt hierdoor geschat op 27,
hiervan zijn 4 bij het bijzonder onderwijs opgenomen; de overige 23 bevin-
den zich onder de ambtenaren, zodat de sector ‘overheid’ komt op een aantal
van 19+23-23=19.

Beroepstelling Sappemeer 1899:
‘Onderwijs’ is geschat op 45 via een interpolatie van de uitkomsten uit de
structuuranalyses van 1890 en 1910. Hiervan staan 3 al als zodanig bij het bij-
zonder onderwijs geregistreerd. De rest is in mindering gebracht op de geza-
menlijke overheden.

Beroepsstructuur Sappemeer 1910:
De basis is de gepubliceerde uitkomst uit de beroepstelling Sappemeer 1910
met de voornaamste beroepen. Ontbrekende beroepen zijn via de structuur-
analyse bijgeschat.

Beroepsstructuur Veendam 1815: 
Het aantal werklieden op de steenfabriek van Wilkens in 1819 bedroeg 12.
Volgens Lourens en Lucassen zijn pas vanaf 1839 Lipper arbeiders op deze
fabriek, zodat moet worden verondersteld dat alle arbeiders autochtoon zijn.
Evenals in beroepstelling 1889 1 losse arbeider; op basis van de nijverheids-
enquête 1819 worden 90 arbeiders aan de sector ‘Winning, eerste bewerking
turf etc.’ toegewezen; overige arbeiders bij landbouw gevoegd. Beroepsbevol-
king is met 1 gepensioneerde opgehoogd op basis van de beroepstelling 1889.

Beroepsstructuur Veendam 1829:
Ten aanzien van de steen- en pannenfabriek is dezelfde procedure gevolgd als
voor 1815. Pas na 10 jaar komen de eerste Lipper arbeiders. Er is 1 persoon aan
de ‘losse werklieden’ toegewezen. In 1819 waren nog 90 veenarbeiders bezig in
veenderijen van Veendam. Rond 1850 is de turfgraverij zo goed als afgelopen,
volgens het Provinciaal Verslag. Vermoedelijk zijn rond 1830 dus nog wel veen-
derijen in bedrijf binnen de gemeente Veendam. Geschat wordt dat nog onge-
veer 60 arbeiders in deze sector werkzaam waren daarom zijn 30 losse werklie-
den aan de sector ‘Winning metalen, turf, zout etc.’ toegewezen. In totaal zijn
dus 34 losse werklieden aan sectoren buiten de landbouw toegewezen. De ove-
rige 192 losse werklieden zijn aan de landbouwsector toegewezen.

Beroepsstructuur Veendam 1849:
In 1849: 2 steenfabrieken met 24 arbeiders in 1853; De steenfabriek van F.J.
Wilkens en J. Brans heeft al vanaf 1839 Lipper arbeiders; het percentage
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autochtonen geschat op deze fabriek wordt geschat op de helft = 6; de in 1840
opgerichte steenfabriek aan de Langeleegte (in 1849 van Everts) heeft vanaf
1863 Lipper arbeiders. De sector ‘aardewerk etc.’ is opgehoogd met 9 arbeiders.
In 1849: 1 aardappelmoutwijnfabriek met in 1853 16 arbeiders; ‘voedings- en
genotmiddelen’ opgehoogd met 8 arbeiders. 1 persoon bij losse werklieden
gebleven. 18 losse werklieden toegewezen aan sectoren buiten de landbouw.
Overige 226 losse werklieden zijn aan de landbouwsector toegewezen.

Beroepsstructuur Veendam 1869:
Voor de bedrijfstak aardappelmeelindustrie wordt geschat dat een kwart van
de arbeiders van buiten de gemeente kwam. Er is in 1869 slechts 1 fabriek die
buiten Veendam lag, maar waarschijnlijk wel Veendammer arbeiders in dienst
had: de aardappelmeelfabriek ‘Hibernia’ te Duurkenakker (gem. Muntendam)
vlakbij de gemeentegrens met Veendam. Deze fabriek had in 1871 48 arbei-
ders, waarvan naar schatting 12 uit Veendam afkomstig waren. Volgens het
gemeenteverslag zijn in deze bedrijfstak 188 arbeiders werkzaam, waarvan
dus naar schatting De sector ‘voedings- en genotmiddelen’ wordt met
182/3=60 Op de 3 steenfabrieken (in 1871 32 arbeiders) zijn in 1869 Lipskers
werkzaam; het aantal autochtone arbeiders wordt geschat op de helft. Het aan-
tal losse werklieden dat aan de sector ‘aardewerk etc.’ moet worden toegewe-
zen bedraagt (32/2)/3=5. Verder wordt er geen los werkman meer onderschei-
den i.v.m. kleinere steekproef. Er zijn 65 losse werklieden toegewezen aan sec-
toren buiten de landbouw. De overige 121 zijn aan de landbouw toegewezen.
De beroepsbevolking is met 1 gepensioneerde opgehoogd.

Beroepstelling Veendam 1889:
Er zit 1 kassier in de steekproef. Dus 3 kassiers van ‘tussenhandel’ naar ‘cre-
diet- en bankwezen’. De overige 26 personen in de sector ‘tussenhandel’ en de
sector ‘hulpbedrijven van de handel’ zijn bij ‘handel’ gevoegd. Het aantal
onderwijzers in de steekproef 1890 bedraagt 21: dus 63 in werkelijkheid,
waarvan 12 in het bijzonder onderwijs volgens de beroepstelling. 55 onder-
wijzers moeten dus van de gezamenlijke overheden wordt afgetrokken
24+1+55=80-51=29; dus 29 overheidsdienaren.

Beroepstelling Veendam 1899:
Schatting onderwijs via interpolatie van sector ‘onderwijs’ tussen 1890 en
1910 in de structuuranalyses. Overheid is 12+1+75=88-(81 (onderwijs)-13
(bijzonder onderwijs)=68)Beroepsstructuur Veendam 1910:Als basis is geno-
men de gepubliceerde uitkomsten van de ‘voornaamste beroepen’ van de
gemeente Veendam. Aan de hand van de structuuranalyse is gekeken welke
beroepen ontbraken in de verschillende sectoren. Vervolgens is aan de hand
van de structuuranalyse een schatting gemaakte van de totale aantallen van
deze ontbrekende beroepen. Dit procedure leidde ertoe dat de 930 personen
bij  ‘overige beroepen’ in de beroepstelling niet werd volgemaakt. Dit is voor
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een belangrijke deel toe te schrijven aan de slechte beroepsvermelding in het
bevolkingsregister. Voor ‘handel’, ‘crediet- en bankwezen’ en ‘verzeke-
ringswezen’ is daarom geïnterpoleerd tussen 1899 en 1930. Voor ‘gas en elec-
triciteit’ is een schatting gemaakt aan de hand van de bevolkingsgroei tussen
1910 en 1930 en de uitkomsten voor deze sector in 1930. In 1900 werd nl.
de elektriciteitscentrale opgericht. Aldus kwam de optelling een fractie hoger
uit dat het totaal van de ‘overige beroepen’ in de beroepstelling. Aangezien ik
aanwijzingen heb dat de handelssector het in Veendam wat slechter deed dan
in 1899 en 1930 is dat aantal van de handel afgehaald. De 64 stokers en
machinisten zijn toegekend aan de grote fabrieken en als zodanig verdeeld
over een aantal sectoren.

Beroepsstructuur Winschoten 1815:
Het aantal gepensioneerden in de beroepsbevolking is op basis van het aantal
in de beroepstelling 1889 (7) en de bevolkingsgroei tussen 1815 en 1889
geschat op 2; beroepsbevolking opgehoogd met 2. Verdeling losse werklieden:
aantal werkelijke losse werklieden op basis van het aantal in de beroepstelling
1889 en bevolkingsgroei geschat op 2. In de nijverheidsenquête 1816 wordt
een aantal van 30 arbeiders bij de steen- en pannenbakkerijen opgegeven. Het
aantal autochtone werknemers wordt geschat op de helft: dus 15 arbeiders
naar sector ‘aardewerk etc.’. In de nijverheidsenquête 1819 wordt een aantal
van 2 boekbinderijen met drie werknemers opgeven, waarvan 1 binderij in
1819 recentelijk is opgericht. De enige boekbinder in het bevolkingsregister
heeft waarschijnlijk één knecht gehad. Dus de sector ‘boek- en steendrukke-
rij’ wordt met 1 opgehoogd. In nijverheidsenquête 1819 drie veenderijen 50
arbeiders; aangezien de toestand van veenderijen tussen 1815 en 1819 niet
gewijzigd is, wordt het aantal arbeiders ook voor 1815 op 50 geschat. De sec-
tor ‘winning etc. wordt dus met 50 opgehoogd. In totaal zijn er 68 losse werk-
lieden toegewezen aan andere sectoren dan de landbouw. De overige 94 losse
werklieden zijn aan de landbouwsector toegewezen.

Beroepsstructuur Winschoten 1829:
Het aantal gepensioneerden wordt op dezelfde wijze als voor 1815 geschat op
drie; de beroepsbeolking wordt met drie opgehoogd. Het aantal werkelijke
losse werklieden wordt op dezelfde wijze als in 1815 geschat op 3. Aangezien
het aantal werknemers op de steenfabrieken zich gedurende de eerste helft van
de 19e eeuw bij voortduring zich rond de 30 - 35 begeeft, wordt verondersteld
dat dit ook in 1830 het geval is geweest. Bijgevolg wordt het aantal bij ‘aard-
werk etc.’ opgehoogd met 15 arbeiders (schatting: helft Lipkser arbeiders,
helft autochtone arbeiders). De twee boekbinders in de nijverheidsenquête
1819 staan in het bevolkingsregister 1830 geboekt als boekverkoper en zijn
als zodanig bij de handel terecht gekomen; verondersteld wordt dat er nog
steeds drie knechten werkzaam zijn in deze sector; daarom drie losse werklie-
den aan de sector ‘boek- en steendrukkerij’ toegekend. Voor de veenderij is het
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lastig een schatting te maken, aangezien rond 1830 geen gegevens over het
aantal arbeiders beschikbaar is. In de periode 1850-1856 stond de conjunc-
tuur op een hoogtepunt wat de landbouw en scheepvaart betreft. Rond 1830
was de conjunctuur in scheepvaart en landbouw niet zo gunstig als in 1850-
1856, maar ook niet zo slecht als rond 1815. In 1819 was een 50-tal arbeiders
werkzaam in de Winschoter veenderijen; in 1851 lag dat aantal tussen de 150
en de 200. Ik ga er toch vanuit dat de veenderijen in Winschoten vooral in de
jaren 1850 werden aangepakt en dat het aantal arbeiders in 1830 slechts wei-
nig hoger lag dan in 1819. Vandaaruit kom ik uit op een schatting van 70
arbeiders in de veenderijen. In totaal zijn 91 losse werklieden toegekend aan
sectoren buiten de landbouw; de overige 123 zijn toegewezen aan de land-
bouwsector.

Beroepsstructuur Winschoten 1849:
Op dezelfde wijze als in 1815 en 1829 wordt het aantal gepensioneerden
geschat op 4. De beroepsbevolking wordt met 4 opgehoogd. Ook wordt het
aantal werkelijke losse werklieden geschat op 4, een schatting die opdezelfde
wijze is geschied als voor 1815 en 1830. In 1854 en ook in 1856 hebben de
drie steenfabrieken 35 arbeiders in dienst. Daarom wordt de sector ‘aarde-
werk, etc.’ opgehoogd met 17 (schatting helft autochtone, andere helft Lipsker
trekarbeiders) Het gemeenteverslag over 1851 geeft voor de veenderijen in
Winschoten een aantal arbeiders tussen de 1850 en 200 op. Daarom is voor
de beroepsstructuur een schatting van 175 gemaakt. In totaal worden 196
arbeiders toegewezen aan sectoren buiten de landbouw. De overige 211 zijn
aan de landbouwsector toegezen.

Beroepsstructuur Winschoten 1869:
Het aantal gepensioneerden is op dezelfde wijze als in 1815, 1830 en 1850
geschat op 3. De beroepsbevolking in de steekproef is daarom met 2 opge-
hoogd. Bij de sector ‘onderwijs’ sprake van een onderregistratie; daarom is
deze sector op basis van de uitkomsten van de beroepsstructuur van 1850
opgehoogd met 3, en dus ook de beroepsbevolking in de steekproef. In totaal
is de beroepsbevolking met 5 opgehoogd. Het aantal werkelijke losse werklie-
den is op dezelfde wijze als in 1815, 1830 en 1850 geschat op 3. Gezien het
feit dat het aantal tichelaars en steenbakkers overeenkomt met de opgave van
het aantal arbeiders in deze bedrijfstak in de steekproef (rond 1870 komen er
tijdelijk nauwelijks Lipsker trekarbeiders voor; zie Lourens en Lucassen), is
ervan afgezien losse werklieden aan de sector ‘aardewerk etc.’ toe te wijzen.
Op basis van de opgave van 120 arbeiders die werkzaam waren in de veende-
rijen is een 60-tal arbeiders (steekproef aantallen) aan de sector ‘winning meta-
len’ etc. toegewezen. In totaal zijn er 63 losse werklieden aan sectoren buiten
landbouw toegewezen. De overige 149 losse werklieden zijn toegewezen aan
de landbouwsector.
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Beroepstelling Winschoten 1889:
Onderwijs: schatting aan de hand van de uitkomsten van de beroepstelling op
grond van de structuuranalyse. Dus 21 bij de sector onderwijs in de
structuuranalyse. Het werkelijke aantal is dus 42; daarom 35 geminderd op
overheid. 35 openbare onderwijzers en de 7 bijzondere onderwijzers.

Beroepsstructuur Winschoten 1899:
Onderwijs via interpolatie tussen 1890 en 1910 geschat; naar beneden bijge-
steld.

Beroepsstructuur Winschoten 1910:
Basis: beroepstelling Winschoten 1910; aan de hand van de structuuranalyse
1910 en de opgaven in de gemeenteverslagen is de omvang van de ontbre-
kende beroepen geschat.
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B.4: De beroepsstructuur van Meeden, Muntendam en Zuidbroek in 1930 en
1947

MEEDEN 1930 aantal % conc. getal  
01 Aardewerk, glas, kalk, steen, etc. 3 0,44 28  
03 Boek-, en steendrukkerij 2 0,30 28  
04 Bouwbedrijven 27 3,99 46  
05 Chemische nijverheid (olie, vet, zeep) 36 5,32 609  
06 Hout-, kurk-, en strobewerking 5 0,74 38  
07 Kleding en reiniging 11 1,62 36  
08 Kunstnijverheid     
09 Leder, wasdoek, caoutchouc 5 0,74 51  
10 Winning metalen, turf, zout, etc.     
11-13 Metaal, scheeps-, rijtuigbouw, werktuigen 30 4,43 55  
14 Papiernijverheid 18 2,66 371  
15 Textiele nijverheid 7 1,03 35  
16 Gas en electriciteit     
17 Voedings- en genotmiddelen 63 9,31 126  
18 Landbouwbedrijven 331 48,89 227  
19 Visserij en jacht     
20 Handel (incl. makelaardij en hulpbedrijven) 33 4,87 36  
21 Verkeerswezen en horeca 31 4,58 46  
22 Crediet- en bankwezen 2 0,30 31  
23 Verzekeringswezen 1 0,15 22  
24 Overige bedrijven en vrije beroepen 8 1,18 20  
25 Onderwijs 15 2,22 77  
26 Huiselijke diensten 46 6,79 83  
27 Losse werklieden 1 0,15 13  
28 In dienst van kerkgenootschap 2 0,30 50  
29 Beroep onbekend          

totale beroepsbevolking 677   
zonder beroep 1132    
totale bevolking 1809 
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MEEDEN 1947 aantal % conc. getal  
01 Aardewerk, glas, kalkstenen 9 1,24 114  
02 Diamant e.a., edelstenen     
03 Grafische nijverheid, fotografie     
04 Bouwnijverheid 38 5,26 73  
05 Chemische nijverheid 26 3,60 293  
06 Hout-, kurk-, en strobewerking 17 2,35 128  
07 Kleding en reiniging 14 1,94 43  
08 Kunstnijverheid     
09 Leder, wasdoek, rubber 6 0,83 54  
10 Mijnbouw, veenderijen etc. 2 0,28 18  
11 Metaalnijverheid, scheepsbouw 34 4,70 49  
14 Papiernijverheid 25 3,46 503  
15 Textiele nijverheid 3 0,41 17  
16 Gas en electriciteit, waterleidingbedrijven 1 0,14 16  
17 Voedings- en genotmiddelen 44 6,09 121  
20 Landbouwbedrijven 305 42,19 200  
30 Visserij en jacht     
40 Winkels 34 4,70 65  
41 Overige handel 22 3,04 44  
42 Verkeerswezen en horeca 32 4,43 48  
50 Crediet- en bankwezen 1 0,14 16  
51 Verzekeringswezen 5 0,69 65  
60 Overheid, vrije beroepen 32 4,43 29  
61 Onderwijs 11 1,52 59  
62 Eredienst 2 0,28 76  
70 Huiselijke diensten 70 9,68 183  
80 Beroep onbekend, resp. 80-84          

totale beroepsbevolking 723    
zonder beroep 1282    
totale bevolking 2005 
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MUNTENDAM 1930 aantal % conc.getal  
01 Aardewerk, glas, kalk, steen, diamant, etc. 28 1,97 129  
03 Boek-, en steendrukkerij     
04 Bouwbedrijven 91 6,41 77  
05 Chemische nijverheid (olie, vet, zeep) 42 2,96 351  
06 Hout-, kurk-, en strobewerking 20 1,41 75  
07 Kleding en reiniging 14 0,99 22  
08 Kunstnijverheid     
09 Leder, wasdoek, rubber 14 0,99 71  
10 Winning metalen, turf, zout, etc.     
11-13 Metaal, scheeps-, rijtuigbouw, werktuigen 86 6,06 79  
14 Papiernijverheid 37 2,61 377  
15 Textiele nijverheid 60 4,23 147  
16 Gas en electriciteit 1 0,07 11  
17 Voedings- en genotmiddelen 148 10,42 147  
18 Landbouwbedrijven 387 27,25 131  
19 Visserij en jacht     
20 Handel (incl. makelaardij en hulpbedrijven) 190 13,38 103  
21 Verkeerswezen en horeca 79 5,56 58  
22 Crediet- en bankwezen 1 0,07 8  
23 Verzekeringswezen 3 0,21 32  
24 Overige bedrijven en vrije beroepen 29 2,04 37  
25 Onderwijs 17 1,20 43  
26 Huiselijke diensten 75 5,28 67  
27 Losse werklieden 96 6,76 634  
28 In dienst van kerkgenootschap 2 0,14 25  
29 Beroep onbekend          

totale beroepsbevolking 1420    
zonder beroep 2240    
totale bevolking 3660    
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MUNTENDAM 1947 aantal % conc.getal  
01 Aardewerk, glas, kalkstenen 41 2,72 270  
02 Diamant e.a., edelstenen     
03 Grafische nijverheid, fotografie     
04 Bouwnijverheid 109 7,23 109  
05 Chemische nijverheid 24 1,59 141  
06 Hout-, kurk-, en strobewerking 35 2,32 138  
07 Kleding en reiniging 23 1,53 37  
08 Kunstnijverheid     
09 Leder, wasdoek, rubber 11 0,73 52  
10 Mijnbouw, veenderijen etc. 2 0,13 10  
11 Metaalnijverheid, scheepsbouw 56 3,71 42  
14 Papiernijverheid 72 4,77 756  
15 Textiele nijverheid 68 4,51 198  
16 Gas en electriciteit, waterleidingbedrijven 4 0,27 33  
17 Voedings- en genotmiddelen 85 5,64 122  
20 Landbouwbedrijven 503 33,36 172  
30 Visserij en jacht     
40 Winkels 82 5,44 82  
41 Overige handel 173 11,47 180  
42 Verkeerswezen en horeca 71 4,71 56  
50 Crediet- en bankwezen 1 0,07 8  
51 Verzekeringswezen 10 0,66 67  
60 Overheid, vrije beroepen 51 3,38 35  
61 Onderwijs 17 1,13 48  
62 Eredienst 3 0,20 60  
70 Huiselijke diensten 67 3,78 92  
80 Beroep onbekend, resp. 80-84          

totale beroepsbevolking 1508    
zonder beroep 2333    
totale bevolking 3841    
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ZUIDBROEK 1930 aantal % conc.getal  
01 Aardewerk, glas, kalk, steen, diamant, etc. 7 0,66 43  
03 Boek-, en steendrukkerij 7 0,66 65  
04 Bouwbedrijven 56 5,26 62  
05 Chemische nijverheid (olie, vet, zeep) 35 3,29 386  
06 Hout-, kurk-, en strobewerking 6 0,56 30  
07 Kleding en reiniging 26 2,44 55  
08 Kunstnijverheid     
09 Leder, wasdoek, rubber 4 0,38 27  
10 Winning metalen, turf, zout, etc.     
11-13 Metaal, scheeps-, rijtuigbouw, werktuigen 45 4,23 54  
14 Papiernijverheid 69 6,48 928  
15 Textiele nijverheid 6 0,56 19  
16 Gas en electriciteit 1 0,09 14  
17 Voedings- en genotmiddelen 120 11,28 157  
18 Landbouwbedrijven 272 25,56 122  
19 Visserij en jacht     
20 Handel (incl. makelaardij en hulpbedrijven) 95 8,93 68  
21 Verkeerswezen en horeca 168 15,79 162  
22 Crediet- en bankwezen 1 0,09 10  
23 Verzekeringswezen 1 0,09 14  
24 Overige bedrijven en vrije beroepen 25 2,35 42  
25 Onderwijs 16 1,50 54  
26 Huiselijke diensten 100 9,40 117  
27 Losse werklieden 2 0,19 17  
28 In dienst van kerkgenootschap 2 0,19 32  
29 Beroep onbekend          

totale beroepsbevolking 1064    
zonder beroep 1711    
totale bevolking 2775    
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ZUIDBROEK 1947 aantal % conc.getal  
01 Aardewerk, glas, kalkstenen 12 1,11 113  
02 Diamant e.a., edelstenen     
03 Grafische nijverheid, fotografie 4 0,37 44  
04 Bouwnijverheid 75 6,96 107  
05 Chemische nijverheid 13 1,21 110  
06 Hout-, kurk-, en strobewerking 5 0,46 28  
07 Kleding en reiniging 28 2,60 65  
08 Kunstnijverheid     
09 Leder, wasdoek, rubber 4 0,37 27  
10 Mijnbouw, veenderijen etc.     
11 Metaalnijverheid, scheepsbouw 52 4,82 56  
14 Papiernijverheid 63 5,84 948  
15 Textiele nijverheid 21 1,95 88  
16 Gas en electriciteit, waterleidingbedrijven 12 1,11 143  
17 Voedings- en genotmiddelen 103 9,55 212  
20 Landbouwbedrijven 317 29,41 155  
30 Visserij en jacht     
40 Winkels 71 6,59 102  
41 Overige handel 65 6,03 97  
42 Verkeerswezen en horeca 91 8,44 103  
50 Crediet- en bankwezen 3 0,28 36  
51 Verzekeringswezen 6 0,56 58  
60 Overheid, vrije beroepen 61 5,66 60  
61 Onderwijs 15 1,39 61  
62 Eredienst     
70 Huiselijke diensten 56 5,19 110  
80 Beroep onbekend, resp. 80-84 1 0,09        

totale beroepsbevolking 1078    
zonder beroep 1602    
totale bevolking 2680  
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Bijlage C: De gemeenten in het Oost-Groningse veengebied en de bevolkings-
omvang in deze gemeenten in volkstellingsjaren

C.1: Het chronologisch overzicht van gemeentelijke grenswijzigingen in het
veengebied van Groningen vanaf 1811

1813 Grenscorrectie tussen de gemeenten Hoogezand en Sappemeer per 13
juli van dat jaar: een gebied van onbekende grootte en met een onbe-
kend aantal inwoners gaat over van de gemeente Sappemeer naar
Hoogezand

1821 Opheffing van de gemeente Windeweer per 1 augustus van dat jaar:
het grondgebied van deze gemeente werd bij de gemeente Hoogezand
gevoegd.

1832 Invoering kadaster; grenscorrectie tussen gemeenten Muntendam en
Sappemeer: een klein stuk grondgebied van de gemeente Muntendam,
bewoond door zeven personen, werd overgeheveld naar de gemeente
Sappemeer.

1837 Het Stadskanaal-gedeelte van de gemeente Nieuwe Pekela wordt bij de
gemeente Wildervank gevoegd.

1943 Foxham (gem. Slochteren) wordt bij de gemeente Hoogezand
gevoegd: ongeveer 730 mensen gaan van de gemeente Slochteren over
naar de gemeente Hoogezand per 1 augustus van dat jaar.

1949 Samenvoeging van de gemeente Hoogezand en Sappemeer tot de
gemeente Hooge-zand-Sappemeer per 1 april van dat jaar. Deze
samenvoeging gaat gepaard met een kleine grenscorrectie met de
gemeente Slochteren. 

1965 Samenvoeging van de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek tot
gemeente Oosterbroek per 1 januari van dat jaar.

1968 Opheffing gemeente Wildervank per 1 januari van dat jaar. Het
Stadskanaal-gedeelte van de gemeente Wildervank werd bij de
gemeente Onstwedde gevoegd en ging onder de naam gemeente
Stadskanaal verder. Het dorp Wildervank werd samen met de
Wildervankster dallen en het Wildervankster deel van
Borgercompagnie bij de gemeente Veendam gevoegd.

1969 De delen van Waterhuizen die tot de gemeenten Haren en Noorddijk
behoorden worden naar de gemeente Hoogezand-Sappemeer
overgeheveld per 1 januari van dat jaar.

1990 Samenvoeging van de gemeenten Oude Pekela en Nieuwe Pekela tot
gemeente Pekela per 1 januari van dat jaar.
Samenvoeging van de gemeenten Oosterbroek, Muntendam en
Meeden tot gemeente Menterwolde per 1 januari van dat jaar (aan-
vankelijk onder de naam gemeente Oosterbroek).
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C.2.a: De bevolkingsomvang 1795-1971 met index naar 1795 (1e deel 1795-1849)

gemeente 1795 1805 1809 1815 1829 1839 1849  

Hoogezand 4044 4303 4746 4577 5214 5574 5936  

index 100 106 117 113 129 138 147  

Meeden 843 963 950 989 1112 1174 1186  

index 100 114 113 117 132 139 141  

Muntendam 1035 bij Zbr 1325 1190 1533 1866 2091  

index 100  128 115 148 180 202  

Nwe Pekela 2745 3218 3299 3546 4238 3850 4228  

index 100 117 120 129 154 140 154  

Onstwedde 790 842 887 928 1653 2307 3275  

index 100 107 112 117 209 292 415  

Oude Pekela 2972 3086 3371 3386 3543 3843 3801  

index 100 104 113 114 119 129 128  

Sappemeer 2077 2370 2414 2375 2737 2925 3170  

index 100 114 116 114 132 141 153  

Veendam 5479 6049 6354 6338 6809 7275 7529  

index 100 110 116 116 124 133 137  

Wildervank 2720 2970 3377 2859 3541 4815 5542  

index 100 109 124 105 130 177 204  

Winschoten 1952 2228 2332 2678 3229 3578 4123  

index 100 114 119 137 165 183 211  

Zuidbroek 1098 2321 1294 1339 1518 1703 1669  

index 100 119 122 138 155 152  

gez. gem. 25755 28350 30349 30205 35127 38910 42550  

index 100 110 118 117 136 151 165  

Gron.-stad 23770 26245 26044 27824 30260 33484 33694  

index 100 110 110 117 127 141 142  

prov. Gron. 114655 126291 131263 135642 157504 175651 188442

index 100 110 114 118 137 153 164  

Nederland 2078691   2202191 2613298 2860559 3056879  

index 100  106 126 138 147
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C.2.b: De bevolkingsomvang 1795-1971 met index naar 1795 (2e deel 1849-1909)

gemeente 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909

Hoogezand 5936 6939 7133 7929 8661 9788 10664  

index 147 172 176 196 214 242 264  

Meeden 1186 1396 1540 1576 1640 1671 1748  

index 141 166 183 187 195 198 207  

Muntendam 2091 2211 2564 2884 2995 3241 3696  

index 202 214 248 279 289 313 357  

Nieuwe Pekela 4228 4249 4636 5269 4931 5180 5248  

index 154 155 169 192 180 189 191  

Onstwedde 3275 4513 6023 7686 8945 10899 13687  

index 415 571 762 973 1132 1380 1733  

Oude Pekela 3801 4059 4250 4888 5004 5895 6809  

index 128 137 143 164 168 198 229  

Sappemeer 3170 3475 3915 4400 5033 6117 6405  

index 153 167 188 212 242 295 308  

Veendam 7529 8192 8987 10392 10269 10996 12195  

index 137 150 164 190 187 201 223  

Wildervank 5542 6535 7046 8314 8885 8939 9424  

index 204 240 259 306 327 329 346  

Winschoten 4123 4972 5547 6640 7815 9668 11202  

index 211 255 284 340 400 495 574  

Zuidbroek 1669 1814 2170 2489 2626 2728 2836  

index 152 165 198 227 239 248 258  

gez. gemeenten 42550 48355 53811 62467 66804 75122 83914  

index 165 188 209 243 259 292 326  

Groningen-stad 33694 35771 38528 46058 56018 66537 74613  

index 142 150 162 194 236 280 314  

provincie Gron 188442 207688 225336 253246 272786 299602 328045  

index 164 181 197 221 238 261 286  

Nederland 3056879 3309128 3579529 4012693 4511415 5104137 5858175  

index 147 159 172 193 217 246 282  
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C.2.c: De bevolkingsomvang 1795-1971 met index naar 1795 (3e deel 1909-1971)

gemeente 1909 1920 1930 1947 1960 1971 gemeente 

Hoogezand 10664 11172 11425 13194 23681 30675 Hgz.-Sap.  

index 264 276 283 326 387 501   

Meeden 1748 1847 1809 2005 1808 1595 Meeden  

index 207 219 215 238 214 189   

Muntendam 3696 3752 3660 3841 3624 3720 M.dam  

index 357 363 354 371 350 359   

Nieuwe Pekela 5248 5433 5473 5631 5440 5100 N. Pekela  

index 191 198 199 205 198 186   

Onstwedde 13687 17393 18079 21154 22493 33125 Stadskan.  

index 1733 2202 2288 2678 2847    

Oude Pekela 6809 7397 7555 7566 7773 8030 O. Pekela  

index 229 249 254 255 262 270   

Sappemeer 6405 6335 6504 7224     

index 308 305 313 348     

Veendam 12195 13093 13383 14450 15714 24005 Veendam  

index 223 239 244 264 287    

Wildervank 9424 10023 10179 10315 10001    

index 346 368 374 379 368    

Winschoten 11202 12855 13342 15784 16464 17785 Winsch.  

index 574 659 684 809 843 911   

Zuidbroek 2836 2700 2775 2680 2636 4895 Oosterbr.

index 258 246 253 244 240    

gez. gemeenten 83914 92000 94184 103844 109634  gez gem.  

index 326 357 366 403 426    

Groningen-stad 74613 90778 105146 132021 145125 169390 Gron. stad  

index 314 382 442 550 611 713   

provincie Gron 328045 365586 392436 449862 475462 519865 provincie  

index 286 319 342 392 415 453   

Nederland 5858175 6865314 7935565 9625499 11461964 13060115 Nederland  

index 282 330 382 463 551 628   
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Bijlage D: De herkomst  van gezinshoofden  in  Sappemeer, Veendam  en
Winschoten
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Grafiek D.2: herkomst gezinshoofden Sappemeer 1880-1889

SAPPEMEER: herkomst

Grafiek D.1: geboorteplaatsen immigrant-gezinshoofden Sappemeer 1829; percentage
allochtonen: 57,4%

SAPPEMEER: geboorteplaatsen
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Grafiek D.3: herkomst gezinshoofden Sappemeer 1900-1909

SAPPEMEER: herkomst

Grafiek D.4: herkomst gezinshoofden Veendam 1801-1815

VEENDAM: herkomst
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Grafiek D.6: herkomst gezinshoofden Winschoten 1860-1869

WINSCHOTEN: herkomst

Grafiek D.5: herkomst gezinshoofden Veendam 1860-1869

VEENDAM: herkomst
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Grafiek D.8: herkomst gezinshoofden Winschoten 1900-1909

WINSCHOTEN: herkomst

Grafiek D.7: herkomst gezinshoofden Winschoten 1880-1889

WINSCHOTEN: herkomst
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Populaties (in de steekproef) op basis waarvan de percentages in de grafie-
ken tot stand zijn gekomen:

Hoogezand geboorteplaatsen: 1849: N = 715 (incl. autochtonen)
1869: N = 853 (idem.)
1889: N = 970 (idem.)
1909: N = 808 (idem.)

Hoogezand bestemmingen: 1850-1859: N = 92
1870-1879: N = 185
1890-1899: N = 240
1910-1921: N = 247

Sappemeer geboorteplaatsen: 1829: n = 691 (incl. autochtonen)
1849: N = 535 (idem.)
1869: N = 613 (idem.)
1889: N = 582 (idem.)
1909: N = 777 (idem.)

Sappemeer plaatsen van herkomst: 1880-1889: N = 175
1900-1909: N = 257

Sappemeer bestemmingen: 1850-1859: N = 92
1870-1879: N = 173
1890-1899: N = 104
1910-1921: N = 262

Veendam-kern geboorteplaatsen: 1815: n = 1158 (incl. onbekenden en
autochtonen)

Veendam geboorteplaatsen: 1829: N = 833 (incl. autochtonen)
1849: N = 896 (idem.)
1869: N = 758 (idem.)
1889: N = 803 (idem.)
1909: N = 979 (idem.)

Veendam-kern plaatsen van herkomst: 1801-1815: n = 74
Veendam plaatsen van herkomst: 1860-1869: N = 202
Veendam-kern bestemmingen: 1815-1821: n = 60
Veendam bestemmingen: 1850-1859: N = 82

1870-1879: N = 164
1890-1899: N = 177
1910-1921: N = 252

Winschoten geboorteplaatsen: 1815: n = 663 (incl. autochtonen)
1829: n = 776 (idem.)
1849: n = 961 (idem.)
1869: N = 634 (idem.)
1889: N = 839 (idem.)
1909: N = 866 (idem.)

Winschoten plaatsen van herkomst: 1860-1869: N = 132
1880-1889: N = 242
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1900-1909: N = 164
Winschoten bestemmingen: 1850-1859: n = 122

1870-1879: N = 115
1890-1899: N = 142
1910-1921: N = 199

De structuuranalyses van Sappemeer 1829, Veendam 1815, Winschoten
1815, 1829 en 1849 betreffen de volledige populatie; de overige zijn steek-
proeven.
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Noten

Hoofdstuk 1

1 Volgorde van de gemeenten in de provincie Groningen naar grootte per 1 januari 1999:
1. Groningen: 171.115 14. Winsum: 13.848
2. Hoogezand-Sappemeer: 33.146 15. Pekela: 13.283
3. Stadskanaal: 32.805 16. Menterwolde: 12.567
4. Delfzijl: 29.590 17. Appingedam: 12.230
5. Veendam: 28.224 18. Grootegast: 11.634
6. Winschoten: 18.800 19. Loppersum: 11.068
7. Leek: 18.718 20. De Marne: 10.851
8. Haren: 18.602 21. Bedum: 10.660
9. Zuidhorn: 17.886 22. Marum: 9.657
10. Eemsmond: 16.349 23. Bellingwedde: 9.498
11. Vlagtwedde: 16.247 24. Ten Boer: 7.222
12. Slochteren: 14.659 25. Reiderland: 6.992
13. Scheemda: 14.306

2 Mooibroek, Bewegende beelden - witte doeken. 119-125
3 De termen ‘forward linkages’ en ‘backward linkages’ worden uitgelegd in paragraaf

2.5.1.
4 Van der Werf, Industrie en regio.

Kooij, ‘De eerste urbanisatie en industrialisatiefase.’ 109-125
5 Fischer, ‘De geschiedschrijving.’ 229, 238
6 Fischer, ‘De geschiedschrijving.’ 229, 230
7 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht.

Van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van
Nederland.
Wieringa, Economische heroriëntering in Nederland in de 19e eeuw.
De Jonge, De industrialisatie van Nederland tussen 1850 en 1913.
Fischer, ‘De geschiedschrijving.’ 231-240

8 Fischer, ‘De geschiedschrijving.’ 240, 241, 243
9 De Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard. hoofdstuk 7

Fischer, ‘De geschiedschrijving.’ 244
Van Zanden, ‘Economische groei.’ 61-68

10 Griffiths, Achterlijk, achter of anders. 27, 28, 30
11 Fremdling, Van voorsprong en achterstand naar divergentie en convergentie. 2, 5
12 De Jonge, ‘The role of the outer provinces.’ 219
13 Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland. 13
14 Van der Werf, Industrie en regio. 242, 243
15 De Vries, ‘Barges and capitalism.’ 33-139



16 Kooij, ‘Peripheral cities.’ 360
De Vries, ‘Barges and Capitalism,’ 64, 65

17 De Pater, ‘Over historisme en regionalisme, periodiseren en regionaliseren.’ 127-139
18 Lambooy, ‘Het begrip ‘regio’ in de geografische theorie en methode’ 20

Keuning, ‘Ontwikkelingstendentie.’ 455
19 Belangrijke vertegenwoordigers van twee verschillende richtingen waren Keuning

(sociale geografie) en Hofstee (sociografie).
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. Een sociaal-geografische studie. 1933 (herdrukt
1989)
Hofstee, Het Oldambt. Een sociografie. 1937 (herdrukt 1990)

20 Buursink, ‘Regionale Geografie. Nieuw op opnieuw.’
Van der Laan, ‘Ruimtelijk fetisjisme’
Hoekveld, ‘Alweer een nieuwe geografie! Hoera?’
Hoekveld, Het vak in de stilstaande lift. Regionale geografie.

21 De Pater en Van Ginkel, ‘Het begrip regio’ 189-195
22 De Pater en Van Ginkel, ‘Het begrip regio.’ 192, 193

Massey, ‘Regionalism: some current issues.’ 106-125
23 De Pater en Van Ginkel, ‘Het begrip regio.’ 192, 193
24 Buursink, ‘Regionale geografie. Nieuw of opnieuw.’ 208
25 Hoekveld, ‘Alweer een nieuwe geografie. Hoera?’ 145-146
26 Simmons, ‘Urban systems: the new regional geography.’ 136
27 Hoekveld, ‘Alweer een nieuwe geografie. Hoera?’ 146, 147
28 Hoekveld, ‘Alweer een nieuwe geografie. Hoera?’ 146-149
29 Kooij, Hoe provinciaal is de regio? 17, 18, 30: noot 37
30 Kooij, Hoe provinciaal is de regio? 19
31 Kooij, Hoe provinciaal is de regio? 19
32 Hoekveld, ‘Alweer een nieuwe geografie. Hoera?’ 145-149
33 In hoofdstuk acht: de conclusie.
34 Kooij, ‘Urbanization what’s in a name.’ 34
35 Kooij, ‘Stadsgeschiedenis en de verhouding stad - platteland.’ 124-140
36 Lampard was dus geen socioloog en behoorde dus ook niet tot de Chicago School.
37 Lampard, ‘Historical aspects of urbanization’ 540
38 Postmus, Een onderzoek naar omvang en aard van de bevolkingsconcentratie. 62-69, 79-

108
39 Kooij, ‘Stad en platteland.’ 94-96

Deurloo e.a., Zicht op de Nederlandse stad. 10
40 Lambooy, Agglomeratievoordelen en ruimtelijke ontwikkeling. 8-10
41 Lambooy, Agglomeratievoordelen en ruimtelijke ontwikkeling. 8-10. Zie ook:

Smith, The wealth of nations. (1776)
Von Thünen, Der isolierte Staat. (1826)
Marshall, Principles of economics. (1890)
Weber, Über den Standort der Industrien. (1909)

42 Christaller, Die zentrale Orte in Süddeutschland. 22, 23, 26, 27
43 Dicken and Lloyd, Location in space. 32-35
44 Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 28
45 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie’

Voortman, ‘Ontwikkeling en toepassing.’
Keuning, ‘Spreiding en hiërarchie’
Buursink, ‘De Nederlandse hiërarchie der regionale centra.’

46 Lesger, ‘Hiërarchie en spreiding van regionale verzorgingscentra.’
47 Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 27
48 Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 10-12
49 Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 91-176
50 Hoover and Giarratani, Regional economics. 316-320
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51 Hohenberg and Lees, The making of urban Europe. 5, hoofdstuk 6
52 Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt.
53 De Vries, ‘Barges and Capitalism.’ 33-139
54 Inwoneraantallen: Maastricht: 1899: 34.220, 1930: 60.533; Heerlen: 1899: 6.312,

1930 46.885
Bron: Ramaer, ‘Het koninkrijk der Nederlanden.’ 271, 272

55 Inwoneraantallen: Den Bosch: 1899: 30.517, 1930 41.969; Eindhoven: 1899 4.930,
1930 94.731.
Bron: Ramaer, ‘Het koninkrijk der Nederlanden.’ 233-235

56 Inwoneraantallen: Enschede: 1840: 3.721, 1899 24.353; Almelo: 1840 3.238, 1899:
10.018.
Bron: Ramaer, ‘Het koninkrijk der Nederlanden.’ 265

57 Clement, Transport en economische ontwikkeling.
58 Het betrof niet in alle gevallen 31 december; in het geval van 1815 is het niet geheel

duidelijk, maar wordt meestal 1 januari aangehouden. De volkstellingen van 1829 werd
gehouden tussen 16 november van dat jaar en de jaarwisseling. De volkstelling van
1849 werd gehouden op 18 november. In Winschoten trof ik zowel de tellingslijst aan
als het aparte bevolkingsregister dat op 1 januari 1850 begint.
Paping, Voor een handvol stuivers. 312, 313, 458
Geschiedenis van de statistiek. (1902)

59 In een aantal gevallen heb ik geboorteakten en overlijdensakten moeten tellen; vanaf
1851 kon ik terugvallen op de gemeenteverslagen. Maar ook het Provinciaal Archief
bevatte voor de jaren 1839 t/m 1860 de aantallen overlijdens per gemeente: Groninger
Archieven: Provinciaal Archief (PA) B III 196

60 Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’
61 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 239
62 Harkema en Panman, Hoogezand-Sappemeer. Gemeentebeschrijving. 3

Harkema en Panman, Oosterbroek. Gemeentebeschrijving. 2, 3
Harkema en Panman, Muntendam. Gemeentebeschrijving. 3
Harkema en Panman, Meeden. Gemeentebeschrijving. 3
De Boer, Dorpen in Groningen.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 26-57

63 Voerman, ‘Winschoten, stad in wording 1850-1930’ 2
64 Harkema en Panman, Hoogezand-Sappemeer. Gemeentebeschrijving. 10, 11

Harkema en Panman, Muntendam. Gemeentebeschrijving. 8
Harkema en Panman, Veendam. Gemeentebeschrijving. 10, 11
Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 9
Blink, ‘De Groninger en Drentsche veenkoloniën.’ 481 en 936 e.v.
De Boer, Dorpen in Groningen.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 59-84

65 Formsma, De vorming der Groninger gemeenten 8
66 Formsma, De vorming der Groninger gemeenten 10-14, 23-27
67 Formsma, De vorming der Groninger gemeenten 14-17, 28, 29
68 1815: gemeente Windeweer 1.198 inwoners; Ommelanderwijk-Zuidwending 1.128

inwoners.
69 Gids voor Veendam 9
70 Van der Berg, ‘Negentiende eeuwse plannen.’ 11

Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal 45
71 Formsma, De vorming der Groninger gemeenten 17-22, 30, 31
72 Venema, ‘Statistieke beschouwingen.’ 284-285
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Hoofdstuk 2

1 Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad op 28 februari 1971. 7
2 De ‘reis’ is naast kaartmateriaal gebaseerd op:

Kremer, Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving. 122-132, 192-203, 223-
225, 241-243

3 De veenborgen Langwijck en Vaartwijk zijn beide in de tweede helft van de 18e eeuw
gebouwd en bestaan nog steeds.
Bodewes-Knol e.a., Het behouden waard. 77, 78

4 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 192
Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 15

5 Per 1 april 1949 zijn de gemeenten Hoogezand en Sappemeer samengevoegd tot
Hoogezand-Sappemeer.

6 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 71
7 Gids voor Veendam. 20
8 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 75
9 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 50
10 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 213
11 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 46
12 Van der Veen, ‘De Waterstaat.’ in: Formsma (red.), Historie van Groningen. Stad en Land.

639
In 1856 werd bijvoorbeeld het Beneden Verlaat te Veendam vergroot.
De Zee, Mijn tiende wandeling door oud Veendam. 19

13 Streurman, ‘Winkler Prins op de bres.’ in: Veendam 300. 98-106
14 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 78-83
15 Rapport, memorie en adres door den raad der gemeente Winschoten.
16 De Vos tot Nederveen Cappel, Geschiedenis van de stadskanalen. 214
17 De Vos tot Nederveen Cappel geeft als datum voor de verwijdering van de dam 28

november 1876, Gerding noemt als jaartal 1877.
Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 92, 93
De Vos tot Nederveen Cappel, Geschiedenis van de stadskanalen. 214

18 [Goldberg,] ‘Journaal der reize Ao 1800.’ Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en
Statistiek, 1860 10-11

19 Zie ook: Jeurgens en Klep, Informatieprocessen.
20 Het gaat hier onder meer om ‘Statistische tabelle bevattende den staat der ingezeete-

nen in derzelve bijzonder, betrekkkingen, beroepen, handwerken, bedrijven, benevens
het getal runderen, paarden en schaapen, bouw- en weidelanden’ uit 1807, ‘Tabelle
van den staat der Fabrieken en Trafieken binnen de Jurisdictie van het Gorecht en
Sappemeer / van den Oldampte / van Wedde en Westerwolde, in het departement
Groningen, opgemaakt in den Jaar 1809.’, ‘Staat van industrie en manufacturen’, opga-
ve van molens, ‘bijvoegzel van den staat van industrie en manufacturen’ uit 1812 
A.G.B. 855 tabelnr. 3., A.G.B. 859, A.G.B. 1741, 1742, 1745-1748

21 Het betreft hier een verzamelstaat van plaatselijke tellingen bij de volkstelling van
1807. ‘Statistische tabelle bevattende den staat der ingezeetenen in derzelve bijzonder,
betrekkingen, beroepen, handwerken, bedrijven, benevens het getal runderen, paar-
den en schaapen, bouw- en weidelanden.’
Groninger Archieven, A.G.B. 855. Zie ook: Van Zanden, ‘De volkstelling van
1807/1808’. Alleen voor Hoogezand is een gedeelte van de plaatselijke telling bewaard
gebleven. Met dank aan Richard Paping.
Groninger Archieven, A.G.B. 852

22 Het aantal gezinshoofden dat in deze tabel bij ‘Muntendam’, ‘Sappemeer’, ‘Veendam’,
en ‘Wildervank’ vermeld staat, is niet in lijn met het aantal in de latere gemeenten. Bij
Veendam is dit goed te zien. Het aantal gezinshoofden te Veendam in 1807: 1215;
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aantal gezinshoofden gemeente Veendam in 1815: 1417; in 1815, minus Borger- en
Tripscompagnie: 1275. De uit deze exercitie voortvloeiende groei van het aantal
gezinshoofden in de kern Veendam en Ommelanderwijk en Zuidwending tussen 1807
en 1815 met 60, kwam neer op een groei van 4,9%; de bevolkingsgroei van de
gemeente op basis van de volkstellingscijfers van 1805 en 1815 bedroeg 4,8%, wat een
kleinere bevolkingsgroei in Borger- en Tripscompagnie veronderstelt. Mijns inziens is
dat niet onaannemelijk.

23 Het totaal aantal gezinshoofden dat in deze beroepstelling vermeld staat, komt bij de
nederzettingen in het kwartier Gorecht en Sappemeer, met uitzondering van
Westerbroek, niet overeen met het totaal aantal gezinshoofden dat elders in deze
volkstelling vermeld staat. Het aantal gezinshoofden staat hier apart vermeld, zowel
gehuwde en ongehuwde gezinshoofden als huisgezinnen met of zonder kinderen.
Soms komen deze cijfers niet overeen. Aangenomen moet worden dat bij de nederzet-
tingen in dit kwartier de gezinshoofden zonder beroep niet meegeteld zijn. Tabel 2.1.1
is hiervoor gecorrigeerd. Bij de nederzettingen in de kwartieren Winschoten en
Westerwolde komen dergelijke verschillen niet voor. Vermoedelijk zijn de gezinshoof-
den zonder beroep bij de restcategorie ‘overige bedrijven’ gevoegd. Zeker is dit overi-
gens niet. Bij de correctie van de beroepstelling voor de nederzettingen in het kwartier
Gorecht en Sappemeer is het grootste aantal gezinshoofden aangehouden.
In het geval van Winschoten wijkt het aantal gezinshoofden nauwelijks af van dat van
de structuuranalyse in 1815. Hieruit zou een min of meer stabiel blijven van de
bevolkingsomvang geconcludeerd moeten worden. Dit is echter onwaarschijnlijk. In
Veendam wijkt het aantal gezinshoofden in 1807 wel aanmerkelijk af van dat in 1815.
Hier kan echter de afwijking aannemelijk worden gemaakt door het ontbreken van
Borger- en Tripscompagnie en door de bevolkingsgroei in Veendam, Ommelanderwijk
en Zuidwending in deze periode. Het aantal gezinshoofden te Winschoten in 1807:
549; aantal gezinshoofden gemeente Winschoten in 1815: 544. De ontwikkeling in het
aantal gezinshoofden is in tegenspraak met de bevolkingsontwikkeling in dezelfde
periode. In Winschoten groeide de bevolking volgens de tellingen van 2.228 in 1805
naar 2.678 inwoners in 1815, een groei van 20,2%. Hoewel deze groei door een onder-
schatting van de bevolkingsomvang in 1805 mijns inziens wat aan de hoge kant is,
duidt deze ontwikkeling in elk geval niet op een stabiele bevolkingsomvang.
Vermoedelijk zijn dus bij de beroepstelling van gezinshoofden in Winschoten niet
alleen gezinshoofden meegeteld. Een aannemelijke en synchrone groei van zowel de
bevolking als het aantal gezinshoofden, zoals die in de vorige noot voor Veendam is
geconstateerd, gaat voor Winschoten niet op.
Let wel: de telling van 1805 is dezelfde als de religietelling die Paping abusievelijk
dateert op 1807. Enkele jaren geleden zijn de originele stukken van de verschillende
kerspelen ten behoeve van deze religietelling teruggevonden: A.G.B. 333, ingekomen
stukken november 1805 A.G.B. 855 en 857
Paping, Voor een handvol stuivers. 312, 458

24 Het lijkt erop dat onder de rubriek ‘handwerkers’ alle beroepen in de nijverheid gere-
kend kunnen worden. Maar het is niet uit te sluiten dat ook andere beroepen die nor-
maliter niet tot de nijverheid worden gerekend bij deze rubriek gevoegd zijn, of
andersom. De rubrieken ‘boeren’ en ‘ambtenaren’ zijn natuurlijk wel duidelijk. De
‘arbeiders’, in de bron ‘arbeiders en dagloners’, geven hier, evenals in de latere
bevolkingsregisters, een probleem bij de interpretatie. Voor een groot deel zal het om
arbeiders zijn gegaan die werkzaam in de landbouw waren. Toch moet zeker in de gro-
tere plaatsen niet worden uitgesloten dat zij ook in andere takken van de economie
ongeschoolde arbeid verricht hebben, bijvoorbeeld als sjouwers. Het is eveneens waar-
schijnlijk dat de veenarbeiders hieronder werden gerekend. Gezien de omschrijvingen
is het niet waarschijnlijk dat kooplieden, tappers en schippers onder de rubrieken
‘handwerkers’, ‘boeren’, ‘arbeiders en dagloners’ en ‘ambtenaren’ vielen, daarom zal dit
deel van de dienstensector tot de restcategorie ‘overige bedrijven’ zijn gerekend.
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25 De bevolkingsaantallen zijn die van 1815. De hier bedoelde statistiek geeft geen volledig
overzicht van de nijverheid. De categorieën waarover deze statistiek informatie geeft per
gemeente, zijn: dorpen, vlekken of gehuchten (binnen de betreffende gemeenten); ver-
volgens per dorp, vlek of gehucht: aantal huizen, inwoners, timmerlieden, scheepstim-
merlieden, metselaars, kleermakers, schoenmakers, looiers, smeden, zwaardvegers, lood-
gieters, koperslagers, rijtuigen op riemen voor vier en twee paarden, wagens voor twee
paarden (boerenwagens, daaronder begrepen de zogenaamde karren), schepen ladende
niet meer dan vier last, schepen groter dan vier last, paarden, ossen en koeien, schapen en
varkens.
Groninger Archieven: aanwinsten Provinciale Bibliotheek (1988)

26 De verzamelstaat voor de provincie Groningen in 1819 is door Brugmans gepubli-
ceerd.
Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid. dl. 1 en 2. (R.G.P. delen 98 en 99)
xvi-xxv
Zie ook: Damsma, De Meere en Noordegraaf Statistieken van de Nederlandse nijverheid.
(supplement) (R.G.P. deel 168)

27 Schilthuis, ‘Statistiek’ 226
28 Na 1819 zijn er alleen nog twee enquêtes gehouden in achtereenvolgens 1843 en

1848. In deze enquêtes ontbreken voor Groningen gegevens op gemeentelijk niveau.
gepubliceerd in: Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid. l ix-xvi, 1-139.
Damsma e.a., Statistieken van de Nederlandse nijverheid. (supplement) (R.G.P. deel 168)
390-421

29 Zie voor een kritische beschouwing van deze nijverheidsenquêtes en de opgaven van
ambachten en fabrieken in de gemeenteverslagen:
Duijghuisen en Klep, ‘De staat van fabrieken en trafieken.’
Duijghuisen, ‘De staat van fabrieken en werkwinkels.’
Paping, ‘De nijverheid.’ 81-84
Brugmans, De arbeidende klasse. 118, 119, 128

30 Paping, ‘De nijverheid’ 86, 87
31 Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek. (deel 12) 295-296

De bewering van Gerding dat de verveningen in Westerbroek in de 17e eeuw al vol-
tooid waren, is daarom mijns inziens onjuist.
Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 475-476

32 Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 85-87, 93-95
33 Fehse, Gemeente-atlas van de provincie Groningen. kaart no 28
34 Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 95-103
35 Paping, ‘De nijverheid’ 85-86

Volgens Schilthuis waren de prijzen van tarwe en rogge al in 1818 sterk gedaald.
Schilthuis, ‘Statistiek’ 207-208

36 Van der Poel, ‘De landbouw na 1800.’ 510-517
37 Van der Poel, ‘De landbouw na 1800.’ 518-520
38 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 178

Van Koldam e.a., Veenkoloniale zeevaart. 14-15
39 Knoppers, ‘De vaart in Europa.’ 226-228

Daalder, e.a. (red.) Goud uit graan. 64
Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de Bijl. 26-27

40 In 1795 waren de Zuidelijke Nederlanden (België) door Frankrijk geannexeerd en was
de Republiek betrokken geraakt bij de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. De han-
del tussen Engeland en Nederland verliep via de neutrale Noord-Duitse havens:
Hamburg, Bremen, Emden.
Clement heeft bij zijn analyse van de zeescheepvaart alleen de scheepvaart van en naar
Groningen betrokken en niet de Groningse zeevaart buiten de provincie om.
Clement, Transport en economische ontwikkeling. 79, 81, 82

41 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 22-41
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42 Een uiteenzetting over het varen onder neutrale vlag is te vinden in:
Kerkmeijer, ‘Groningers onder neutrale vlag’ 149-164

43 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 178-179
44 Schilthuis, ‘Statistiek’ 207
45 Provinciale Verslagen over 1821-1854; zie ook Paping, ‘De nijverheid’ 86
46 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 179-180
47 Zie de tabel 2.4.3.
48 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 177
49 Dit gold o.a. voor de reis om de wereld van kapitein Pieter Hendriks Hazewinkel.

Vos, ‘Pieter Hendriks Hazewinkel 1 dec. 1804 - 26 dec. 1882.’ 81-88
Top, Geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. 53-55

50 Paping, ‘De nijverheid’ 88-92
51 Zie verderop in tabel 2.4.
52 De forward linkage effecten zijn de uitstralingseffecten naar de bedrijfstakken die gebruik maken

van de geleverde goederen of diensten van de betreffende bedrijfstak en dus in die zin profiteren
van gunstige ontwikkelingen daarin; backward linkage effecten zijn de uitstralingseffecten naar de
bedrijfstakken die diensten of goederen leveren aan de betreffende bedrijfstak en aldus profiteren
van de positieve ontwikkelingen daarin.
Clement, Transport en economische ontwikkeling. 4-7
Fremdling, Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum.
Fremdling, ‘De rol van de spoorwegen’ 22-49
Rostow, The stages of economic growth. 55

53 Het is niet helemaal duidelijk wat de eerste werf in Hoogezand is geweest. In sommi-
ge literatuur wordt vermeld dat de eerste werf te Hoogezand werd gesticht in 1650 op
de hoek van het Kalkwijksterdiep en het Winschoterdiep. Andere literatuur vermeldt
dat de eerste werf al in 1640 werd gesticht op de hoek van het Kieldiep en het
Winschoterdiep. De volgens Blijham en Kerkmeijer eerst bekende werf zou al voor
1650 zijn gesticht.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 192
Ter Laan, Groninger Encyclopedie.
Wijnne en Weijland, ‘Bijdrage tot kennis van de instellingen’ 93
Smit, ‘Beknopt overzicht van de opkomst’ 155-175
Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 15

54 Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 15
55 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 192

Keuning, ‘Economische ontwikkelingen.’ 498
Wijnne, ‘Hoe de nijverheid zich ontwikkelt.’ 146, 147

56 Doornbos, Parenteel Sap. 14-16
57 Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 39
58 Groninger Archieven: Archieven Gewestelijke Besturen, inv.nr. 859
59 Groninger Archieven: Provinciaal Archief (P.A.) B III 287
60 ’Bijvoegzel van den staat van industrie en manufacturen der gemeente Hoogezand

1812.’ ‘[idem.] ... der gemeente Sappemeer 1812.’
A.G.B. 1745

61 Het betreft hier de werf van Meursing te Hoogezand. In 1858 kwam bij deze werf het
eerste in de veenkoloniën gebouwde ijzeren schip van de helling.
Van Koldam e.a., Veenkoloniale zeevaart. 48, 95
Van Herwerden, Uit de geschiedenis van de zeilvaart. 33-34

62 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 196, 197
63 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 195
64 Dit wordt nogmaals bevestigd in het verloop van het aantal werven en de hoeveelheid

knechten. In 1851 en 1852 waren er in Hoogezand 16 werven, in 1854 was dit aan-
tal opgelopen naar 18, en in 1856 waren er 23 werven met 227 knechten in de
gemeente. In de vijf jaar daarna was het aantal scheepstimmerknechten in Hoogezand
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alweer gehalveerd en kwam in 1861 op een aantal van 113. In Sappemeer lag het aan-
tal werven in 1851 op acht. Op deze werven waren 56 scheepstimmerknechten werk-
zaam. Het aantal werven en scheepstimmerlieden steeg vervolgens tot elf werven met
in totaal 128 knechten in 1856. Het aantal hellingen nam in 1858 nog toe naar twaalf,
maar het aantal knechten nam geleidelijk af van 111 in 1858, naar 75 in 1861 tot 67
in 1865. Ook in Oude Pekela viel een dergelijk opwaartse en neerwaartse beweging
waar te nemen. In 1851 waren er in deze gemeente tien werven; in 1853 was dat aan-
tal elf. Het aantal knechten op deze werven bedroeg dat jaar 87. In 1854 waren er
twaalf werven met 117 knechten daarop werkzaam en in 1856 was het aantal knech-
ten opgelopen naar 132. Vijf jaar later, in 1861 was het aantal werven weliswaar gro-
ter dan in 1856, nl. 15, maar het aantal knechten dat daarop werkzaam was, was
gedaald naar 75. In Veendam bleken de werven veel minder conjunctuurgevoelig te
zijn. In 1851 had Veendam twaalf werven. In 1854 was dat nog steeds het geval. Er
waren in 1854 67 knechten op deze werven werkzaam. In 1856 was het aantal wer-
ven met één gegroeid naar 13 en waren er 82 knechten daarop werkzaam. In 1861
waren er twaalf werven en 81 knechten. Ook in Wildervank waren de pieken en dalen
niet zo groot als in Hoogezand, Oude Pekela en Sappemeer. In 1856 waren er tien wer-
ven met 54 knechten en in 1861 was het aantal werven met één gereduceerd naar
negen en waren er nog 35 knechten werkzaam op deze scheepswerven.
bron: gemeenteverslagen Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Wildervank 1851-1861

65 In de gemeente Hoogezand kwamen alleen in het noordelijk deel van de gemeente
houtzaagmolens voor in 1819. In de toen nog van Hoogezand gescheiden gemeente
Windeweer waren geen houtzaagmolens aanwezig.

66 In de jaren 1870 was er ook door de firma A. van Linge Ezn. aan het Beneden
Oosterdiep een houtzaagmolen gebouwd. De houtzaagmolen aan het Beneden Verlaat
werd toen buiten bedrijf gesteld. De molen aan het Beneden Dwarsdiep werd door de
firma K. en J. Wilkens rond 1873 van de hand gedaan.
Mensch en Wilkens Geschiedenis van K. & J. Wilkens. 20-22, 48
Knaap,  K & J Wilkens Veendam. 28, 54
Mensch, De handelmaatschappij A. van Linge Ezn. 17, 23

67 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 14-15, 99, 101
68 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 18-20
69 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 26-28, 52-56
70 Paping, ‘De nijverheid’ 90
71 Paping, ‘De nijverheid’ 90, 91
72 Schilthuis, ‘Statistiek’ 233
73 Keuning, ‘Economische ontwikkelingen’ 479-485

Kooij, Groningen 1870-1914. 348-351
Clement, Transport en economische ontwikkeling. 171-180

74 Bij de gemeentelijke cijfers in tabel 2.2.1 en 2.2.2 voor de oliemolens zijn de overige
ambachten in ‘olie, vet, zeep’ weggelaten.

75 Schilthuis, ‘Statistiek’ 263-264
76 Het provinciaal verslag over 1836 maakt melding van een ‘reeds 4 jaren opgerichte weverij van cal-

licots’. Hieruit is het stichtingsjaar van de katoenweverij, 1832, afgeleid. Top geeft als
stichtingsjaar 1831 en Minderhoud 1838.
Provinciaal Verslag over 1836 11
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 2
Top, Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën. 278

77 Provinciaal Verslag over 1840
78 Het provinciaal verslag over 1836 vermeldt dat deze fabriek aan ‘70 a 80 meisjes uit den

geringen stand, van tien tot twintig jaar oud, dagelijks werk, en aan vele van dezelve een ruim
dagloon [bood].’
Zie ook: Paping, ‘De nijverheid’ 90

79 Top, De geschiedenis der Groninger Veenkoloniën. 279
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80 Top, Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën. 279, 280
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 3
Provinciaal Verslag 1843

81 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 3, 4
82 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 222

Top, Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën. 282
83 Het Provinciaal Verslag over 1850 maakt melding van twee aardappelmeel- en siroop-

fabrieken in de provincie Groningen. Naast de fabriek van W.A. Scholten te Foxhol is
er ook nog een fabriek te Groningen geweest. Deze laatste was echter in 1851 al ver-
vallen. Ook het gemeenteverslag van Groningen over 1851 maakt melding van deze
fabriek. Verder maken de gemeenteverslagen van Muntendam over 1851 en 1852 mel-
ding van een aardappelmeel- & siroopfabriek. Deze fabriek draaide volgens de
gemeenteverslagen ongunstig en werd in 1853 dan ook afgebroken. In de provinciale
verslagen wordt deze fabriek echter nergens gememoreerd. Minderhoud noemt noch
de fabriek te Groningen noch die te Muntendam.
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 3
‘Beschrijving van de aardappelcultuur in Nederland.’ Verslagen en mededeelingen. 153

84 In de bronnen wordt de vestigingsplaats van deze fabriek ook wel Martenshoek of
Foxhol genoemd. Dit deel van de noordoever van het Winschoterdiep dat binnen de
gemeente Slochteren lag, waar het diep ter plaatse de gemeentegrens vormde, wordt
gewoonlijk Foxham genoemd. In 1943 werd dit gedeelte van de gemeente Slochteren
bij de gemeente Hoogezand gevoegd.

85 Provinciale Verslagen over 1834, 1837, 1838 en 1839
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 260

86 Bij de vijf overgebleven aardappelmoutwijnfabrieken in 1856 betrof het naast de vier
hieronder in de tekst genoemde fabrieken te Hoogezand, Sappemeer, Veendam en
Stadskanaal (gem. Wildervank) eveneens die te Foxham (gem. Slochteren) aanvanke-
lijk gebr. Van Lennep, in 1856 Van Lennep en Van Arnhem.
‘Beschrijving van de aardappelcultuur in Nederland.’ Verslagen en mededeelingen. 154

87 Deze arbeiders waren niet gedurende het hele jaar in dienst van de fabriek maar alleen
direct na de aardappeloogst in de herfst en wintermaanden, tijdens de campagne.

88 De aardappelmoutwijnfabriek te Veendam was in 1839 gesticht door Hendrik ten
Horn, Hendricus Sinnige en H.H. Sinnige te Veendam en Hegge te Wildervank.
De Zee,  Mijn tiende wandeling door Oud-Veendam. 33

89 De aardappelmoutwijnfabriek te Stadskanaal (gem. Wildervank) werd later ingericht
als aardappelmeelfabriek door W.A. Scholten. Tussen 1856 en 1860 is er in de gemeen-
te Wildervank door E. Uniken nog een aardappelmoutwijnfabriek opgericht. Deze
wordt in het Provincaal Verslag over 1860 voor het eerst genoemd en in de gemeente-
verslagen van Wildervank in 1861. Waar deze fabriek precies heeft gestaan, is niet
bekend. Rond 1865 is de fabriek stil komen te staan.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 260

90 In het bevolkingsregister 1850 staat Jakob Hendrik Phaff ingeschreven als winkelier,
en in het kohier van de hoofdelijke omslag 1850 als koopman. Productie en de ver-
koop aan de consument van de likeuren waren dus niet gescheiden.
bevolkingsregister Winschoten 1850-1860 deel A blz. 179

91 Concessie voor de ijzergieterij werd verleend in 1853. Waarschijnlijk is Ewe ten Oever
in het klein in 1851 begonnen is met een kachelmakerij, een smederij of een koper-
gieterij, later bijbedrijven van de onderneming.
Westermann, De geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland. 101, 102

92 Westermann,  De geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland. 102
93 Schilthuis, ‘Statistiek’ 253, 255, 256
94 Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919.’ 172, 173

In het register van vestiging en vertrek 1815-1821 te Winschoten is J.C.A. Thöne inge-
schreven als koopman; in het bevolkingsregister van 1829 wordt geen beroep vermeld.
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Hiskes maakt melding van de door Thöne gestichte glasfabriek te Winschoten.
95 In 1833 werd de jongste zoon van Thöne nog te Winschoten geboren.
96 Keuning vermeldt dat de grondstof, het kwartszand vanuit de Belgische Kempen moest

worden aangevoerd; Hiskes beweert dat wit zand vanuit de omgeving werd betrokken.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 257
Hiskes, De Veenkoloniën. 108

97 Het stichtingsjaar is ontleend aan Klompmaker. Hiskes noemt als stichtingsjaar 1840.
Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919.’ 173

98 Hiskes, De Veenkoloniën. 107-109
99 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 116
100 Staat van de Nederlandsche fabrieken volgens de verslagen der gemeenten. 187

zie ook: Everwijn, Beschrijving van de handel en nijverheid in Nederland. deel 3, kaart XV
101 Everwijn dateert de opgaven onterecht op 1858. Het juiste jaartal is 1857.

Brugmans, De arbeidende klasse. 39
102 Ontleend aan: Staat, houdende de bevolking van Drenthe, verdeeld naar hare beroepen.

Met dank aan Vincent Tassenaar
103 In 1866 werd in het gebouw van deze aardappelmoutwijnfabriek de aardappelmeelfa-

briek van W.A. Scholten gevestigd. Met dank aan Dorien Knaap.
104 In dit proefschrift wordt Hoogezand-Sappemeer als één nederzetting gezien. De term

‘Hoogezand-Sappemeer’ slaat dan ook op deze nederzetting en niet op de huidige
gemeente. Wanneer ‘Hoogezand’ of ‘Sappemeer’ afzonderlijk worden gebruikt, gaat het
om de gemeenten. Echter, soms bedoel ik een deel van de nederzetting Hoogezand-
Sappemeer hiermee, wanneer het gaat om de delen binnen deze nederzetting, die hun
eigen functie binnen de gehele nederzetting kregen, tegen elkaar af te zetten. Uit de
context wordt dit wel duidelijk.

105 Het oudste bewaard gebleven bevolkingsregister van Hoogezand dateert van 1849.
Voor dat steekjaar is dan ook een structuuranalyse gemaakt. Er zijn geen
bevolkingsregisters van voor 1850 beschikbaar. Daarom is het niet mogelijk de gehele
beroepsstructuur van voor 1850 te reconstrueren met behulp van structuuranalyses.
Uit de periode vóór 1850 is alleen een ‘Lijst van Ingezetenen’ uit 1826 overgebleven.
In deze lijst staan alleen mannen die in dat jaar 21 jaar of ouder waren. Bij (bijna) alle
daarin voorkomende mannen staat een beroep vermeld. In de ‘Lijst van ingezetenen’
staan geen vrouwen vermeld. Om een vergelijking van 1826 en 1849 mogelijk te
maken, is daarom uit de structuuranalyse 1850 van Hoogezand de beroepsstructuur
van mannen van 21 jaar en ouder gefilterd, door de gehele vrouwelijke beroepsbevol-
king en de mannelijke beroepsbevolking jonger dan 21 weg te laten. Een bedrijfstak
als bijvoorbeeld ‘huiselijke diensten’, waar vooral vrouwen in werkzaam waren, komt
hierdoor nauwelijks voor. De vergelijking van de gemeente Hoogezand met andere
gemeenten is door deze noodgedwongen beperking niet mogelijk.
Het oudste bewaard gebleven bevolkingsregister van Sappemeer dateert uit 1829. De
situatie die voor dat jaar wordt weergegeven is waarschijnlijk die van ergens tussen het
begin van de telling, 16 november 1829 en het einde van het jaar. Zie ook het com-
mentaar van Paping. Het daaropvolgende gebruikte bevolkingsregister is dat van 1849.
Voor beide steekjaren zijn structuuranalyses gemaakt. We hoeven daarom de ontwik-
keling in de beroepsstructuur hier niet te beperken tot die van de mannen, zoals in
Hoogezand het geval was. Hier is de gehele beroepsbevolking aan de orde.
Paping, Voor een handvol stuivers. 458 

106 Binnen de gemeente Hoogezand is bij de indeling in nederzettingen in de bijlage een
onderscheid gemaakt tussen de niet-agrarische nederzettingen langs het
Winschoterdiep en de agrarische dorpen binnen beide gemeentes. ‘Winschoterdiep’ in
de gemeente Hoogezand: de nederzettingen Foxhol, Martenshoek, Hoogezand en
Kalkwijk, ‘Kielwindeweer’: de nederzettingen Nieuwe Compagnie, Kiel, Windeweer en
Lula, een combinatie van de voormalige gemeente Windeweer en Lula aangevuld met
de overige nederzettingen langs het Kieldiep (Kiel) en langs het zijdiep (Nieuwe
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Compagnie). Verder worden de nederzettingen ‘Kropswolde’ en ‘Westerbroek’ nog
onderscheiden. Winschoterdiep: bevolkingsregister wijken Hoogezand A (Martens-
hoek), B, C, D, E (Kalkwijk), F (Kalkwijk), Kropswolde A (Martenshoek), B (Foxhol).
Kielwindeweer: bevolkingsregister wijken Hoogezand G (Kiel, Nieuwe Compagnie),
Windeweer A (Lula), B, C, D. Kropswolde: bevolkingsregister wijken Kropswolde C,
D. Westerbroek: bevolkingsregister wijken Westerbroek A, B.
In de gemeente Sappemeer worden ‘Sappemeer’ (langs het Winschoterdiep), Achter-
diep en Kleinemeer onderscheiden, met dien verstande dat de tot de gemeente beho-
rende delen van Borger- en Tripscompagnie bij Kleinemeer zijn gevoegd. Sappemeer:
bevolkingsregister wijken A,B,C,D,E en scheepsadressen; Kleinemeer: bevolkings-
register wijken F en G (Kleinemeer, Borgercompagnie, Tripscompagnie); Achterdiep:
bevolkingsregister wijk H.

107 De groei van de bedrijfstak ‘metaalbewerking’ kan niet toegeschreven worden aan de
ijzergieterij, aangezien die pas in 1853 werd opgericht.

108 Zie tabel 2.4.3.
109 Zie de ontwikkeling bij de gezinshoofden per nederzetting in bijlage B. In bijlage B zijn

de gezinshoofden in de landbouwsector allen boeren. De arbeiders zijn tot de losse
werklieden gerekend; inwonende boerenzoons en -knechten waren natuurlijk geen
gezinshoofd.

110 De bedrijfstakken ‘handel’, ‘verkeerswezen en horeca’, ‘crediet- en bankwezen’ en ‘ver-
zekeringswezen’ worden onder de economische diensten gerekend.

111 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 257
112 In een belangrijk centrum voor de binnenvaart als Hoogeveen bijvoorbeeld werd

scheepsbewoning een omvangrijker verschijnsel na 1840. In Hoogeveen was in 1850
7% van de bevolking woonachtig op een schip.
Nijstad, ‘Huizen, velden en schepen.’ 71
In de gemeente Hoogezand kwam het verschijnsel van scheepsbewoning nog minder
voor dan in Sappemeer. Binnen deze gemeente waren in 1849 negen bewoonde sche-
pen met in totaal 45 inwoners. bron: Uitkomsten der derde tienjaarlijkse volkstelling.:
plaatselijke indeeling

113 In het bevolkingsregister van Sappemeer in 1849 staat bij zowel de schippers-
gezinshoofden die op een schip woonden als die een waladres hadden, consequent ver-
meld of het om een ‘praamschipper’, ‘tjalkschipper’, ‘trekschipper’, ‘stuurman’ of
‘zeeschipper’ ging, zodat het mogelijk is een verdeling tussen binnen- en buitenvaart
te maken.

114 zeevaart: 51,8 van de schippers (5,7% van de gezinshoofden); binnenvaart: 48,2% van
de schippers (5,3% van de gezinshoofden)

115 De bedrijfstakken ‘onderwijs’, ‘huiselijke diensten’, ‘overheid’ en ‘maatschappelijke
diensten (overig)’ worden hier tot de maatschappelijke diensten gerekend.

116 De bevolkingsregisters van Veendam hebben tot 1900 een huisnummering gehad die
los stond van de wijkindeling. De huisnummering begon aan het Oosterdiep bij de
grens met Wildervank, er werd doorgenummerd via het Oosterdiep naar het noorden,
het Egypteneinde, vervolgens ging de nummering van het Beneden Verlaat via het
Westerdiep naar het zuiden om weer bij de grens met Wildervank de kern Veendam te
verlaten. Bij de doornummering werd eerst Zuidwending en vervolgens
Ommelanderwijk aangedaan. Borgercompagnie en Tripscompagnie hadden hun eigen
nummering die bij 464 begon en dus waarschijnlijk voortnummerde op huisnummers
in andere gemeenten. 
Veendam kern: bevolkingsregister: huisnrs. 1 t/m 933; Ommelanderwijk &
Zuidwending: bevolkingsregister: huisnrs. 945 t/m  1195; Borger- & Tripscompagnie:
bevolkingsregister: huisnrs. 464 t/m 616

117 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 105
Kok, Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën. 38
Van der Veen, Boeren op toegemaakte grond. 8, 17, 18
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118 Daarnaast komt er nog een meer administratief verschijnsel voor. Landbouwers waren
rond 1815 in sommige gevallen eveneens schipper. Mogelijk dat gezinshoofden, die in
1815 als beroep schipper opgaven, tevens landbouwer waren, in 1829 en 1850 als
beroep landbouwer opgaven. Een voorbeeld hiervan is Frans Wilkens Jzn. (1765-
1852), vader van Klaas en Jan Wilkens van de firma K. en J. Wilkens. Frans Wilkens
was naast handelaar, houtzager, steenfabrikant en schipper ook nog landbouwer. Mijns
inziens is de invloed van dit laatstgenoemde administratieve verschijnsel voor
gemeentelijke beroepsstructuur van minder belang.
Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. & J. Wilkens. 11-12
Ondanks deze groei was het landbouwerspercentage onder de gezinshoofden in 1849
maar een fractie van dat in de buitendorpen, en was ook nog steeds onder kleiner dan
in de hoofdkern van de gemeente Hoogezand. Zie bijlage B.

119 Dit was 17,8% van de beroepsstructuur in de gemeente Veendam.
120 De hoogtijdagen van de zeescheepvaart in de Veenkoloniën worden in de literatuur in

de periode van de Krimoorlog 1853-1856 gedateerd.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 179
Van Herwerden, Uit de geschiedenis van de zeilvaart. 28

121 Dat het om schippers ging, kan worden opgemaakt uit de beroepsvermelding in de
kohieren van de hoofdelijke omslag.

122 Twee handelsbedrijven begonnen respectievelijk in 1823 en 1826. 
Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 11-14
Mensch, De handelmaatschappij van A. van Linge Ezn. 21-26

123 Kampman, Te-recht in Winschoten. 11-15
124 Bij Sappemeer is natuurlijk alleen de daling tussen 1829 en 1849 te zien, omdat gege-

vens van voor die tijd ontbreken.
125 Bevolking hoofdkern Veendam 1837: 5.163 zielen; 1849: 4.856 zielen. Bevolking

Ommelanderwijk en Zuidwending 1837: 1.355 zielen; 1849: 1.638 zielen.
Bevolkingsomvang Borger- en Tripscompagnie (binnen gem. Veendam) 1837: 722 zie-
len; 1849: 764 zielen.
Groninger Archieven: PA III 196; Uitkomsten der derde tienjaarlijkse volkstelling: plaatse-
lijke indeeling

126 In de bevolkingsregistratie van Winschoten komt tot 1860 geen functionele wijkinde-
ling voor. Evenals in Veendam werden de huizen door de hele gemeente heen genum-
merd. De nummering begon in de Langestraat, vervolgens werd er doorgenummerd
via het Kerkhof (het latere Marktplein), Torenstraat, Blijhamsterstraat, Wevershorn,
Winschoter Hogebrug, Liefkenshoek (nog niet benoemd in 1815), Vissersdijk,
Binnenvenne, Buitenvenne naar het Zuiderveen. De nummering ging via Zuiderveen
en St. Vitusholt naar de Molenhorn. Vervolgens werd er doorgenummerd in de
Bovenburen en Oostereinde. De nummering eindigde in Winschoterzijl.
Winschoten-kern: bevolkingsregister: huisnummers: 1 t/m 132, 135 t/m 264, 338 t/m
382; Zuiderveen & St. Vitusholt (inclusief Winschoter Hogebrug, Garst, Poelke en
Kloosterholt): huisnummers: 133, 134, 265 t/m 337; Bovenburen & Oostereinde
(inclusief Winschoterzijl): 383 t/m 424.

127 Van de vier hoofdgemeenten in dit onderzoek was Hoogezand de grootste met een
oppervlakte van ruim 5.794 ha.; Veendam had een oppervlakte van ruim 4.842 ha.
Sappemeer was kleiner dan Winschoten en had een oppervlakte van ruim 1.320 ha.
Venema, ‘Statistieke beschouwingen’ 289, 293

128 Paping, Voor een handvol stuivers. 71-74
129 Nuth, ‘Winschoten, sociaal-geografisch belicht.’ 11

Harkema en Panman. Winschoten. Gemeentebeschrijving. 2-4
130 percentage scheepvaart in de beroepsstructuur van Winschoten: 1815: 3,88%, n=979;

1829: 3,78%, n=1271; 1849: 5,85%, n=1896
131 Timmer en Oostman. Uit Winschoten’s verleden. 193
132 Kampman, Te-recht in Winschoten. 11-15
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Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 7
133 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie’

Voortman, ‘Ontwikkeling van een methodiek’
Buursink, ‘De Nederlandse hiërarchie der regionale centra.’

134 De in 1819 nog aparte gemeente Windeweer is in deze tabel reeds bij Hoogezand
gevoegd. De scores voor de gemeente Hoogezand (exclusief Windeweer) zijn: timmer-
winkels: 11,43; ververijen: 1,95; kleermakerijen: 7,81; schoenmakerijen: 5,58; goud-
en zilversmederijen: 0,56; smederijen: 5,58; uurwerkmakerijen: 0,56; weverijen: 4,74;
bakkerijen: 8,36; vleeshouwerijen: 1,95 werkzamen per 1000 inwoners.
De scores voor de gemeente Windeweer zijn als volgt: timmerwinkels: 4,79; ververij-
en: 0,80; kleermakerijen: 8,79; schoenmakerijen: 6,39; goud- en zilversmederijen:
0,00; smederijen: 1,60; uurwerkmakerijen: 0,00; weverijen: 7,19; bakkerijen: 3,99;
vleeshouwerijen: 1,60 werkzamen per 1000 inwoners.
bevolkingsomvang gemeente Hoogezand (excl. Windeweer): 3587; bevolkingsomvang
gemeente Windeweer: 1252. bron: P.A. BIII 196

135 De kleermakerijen waren rond 1819 nogal verspreid over het veengebied, zonder een
duidelijk patroon. Tussen 1819 en 1856 had zich een concentratieproces in deze
bedrijfstak voltrokken. De meeste gemeenten hadden een beduidend lager aantal
kleermakers per 1000 inwoners dan de provincie als geheel. De cijfers van Veendam
en Oude Pekela lagen rond het provinciale gemiddelde. Het waren vooral de gemeen-
ten Sappemeer en Winschoten en in iets mindere mate Wildervank die buitengewoon
hoog scoorden bij de kleermakerij.
In 1819 was geen enkele gemeente die bij de schoenmakerijen boven het provinciale
cijfer wist te scoren. In 1856 hadden Sappemeer gevolgd door Hoogezand, Onstwed-
de, Oude Pekela, Veendam, Wildervank en Winschoten een cijfer dat boven dat van
de provincie lag.

136 Bij de bakkerijen was het in 1819 alleen de gemeente Hoogezand die duidelijk boven
het provinciale cijfer scoorde, een cijfer werd gedrukt door het lage cijfer van
Windeweer, want zonder Windeweer zou Hoogezand nog ruim één bakker per 1000
inwoners hoger scoren. Nieuwe Pekela zat net iets boven het provinciale cijfer, maar
de overige negen gemeenten hadden een relatief klein aantal personen dat werkzaam
was in deze bedrijfstak. In 1856 hadden Hoogezand, Oude Pekela en Sappemeer een
cijfer, dat bijna gelijk was aan het provinciale cijfer. Weliswaar scoorde de gemeente
Hoogezand voor de bakkers iets lager dan het provinciale gemiddelde, maar hierin was
ook Windeweer verdisconteerd. Helaas is het voor 1856 niet mogelijk een onderscheid
te maken tussen Hoogezand en Windeweer. Duidelijk daarboven lagen de scores van
Nieuwe Pekela, Veendam en Winschoten.

137 Bij de vleeshouwerijen lagen in 1819 al de aantallen in de gemeenten Oude Pekela,
Sappemeer, Veendam en Winschoten boven het provinciale cijfer. Nieuwe Pekela,
Wildervank en Zuidbroek hadden beduidend lagere cijfers dan de provincie. De ove-
rige gemeenten zaten op het provinciale gemiddelde. In 1856 bleven Hoogezand en
Onstwedde achter. De overige gemeenten hadden toen een aantal in deze nijverheids-
tak werkzame personen dat of bijna op het provinciale gemiddelde lag, zoals in
Zuidbroek, of daar bovenuit kwam zoals in de overige gemeenten.

138 Het aantal timmerlieden en -knechten per 1000 inwoners was met 16,57 wel bijzon-
der groot in Sappemeer in 1819. Ter vergelijking: de gemeente Groningen had in 1819
een score van 12,93 per 1000 inwoners. Zonder Windeweer zou ook Hoogezand in
1819 boven het provinciale cijfer scoren.

139 Evenals bij de timmerwinkels en bij de ververijen werd ook bij de smederijen het cijfer
voor de gemeente Hoogezand naar beneden getrokken door de gemeente Windeweer.

140 Hoewel er in 1819 goud- en zilversmederijen voorkwamen in enkele gemeenten, was
deze bedrijfstak toen nog zeer sterk in de stad Groningen geconcentreerd. Van de 96
goud- en zilversmederijen in Groningen was ruim de helft (49) in de stad gevestigd.
Van de 157 edelsmidsknechten in de provincie, woonde maar liefst 83,4% (131) in de
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stad. De stad had 6,58 edelsmeden en edelsmidsknechten per 1000 inwoners, ruim
twee keer zoveel als Winschoten. In 1856 was de geografische spreiding over de pro-
vincie toegenomen. In dat jaar concentreerde deze bedrijfstak zich vooral in Oude en
Nieuwe Pekela, Winschoten, Veendam en Wildervank. In 1856 was dat aantal in de
stad gedaald naar 3,21. Nu waren de rollen van Groningen en Winschoten omgedraaid
en had Winschoten relatief twee keer zoveel goud- en zilversmeden als de stad. De
uurwerk- of horlogemakerijen, die in de bijlage zijn de uurwerkmakers opgenomen in
‘overig metaal en instrumenten’ kwamen nog minder frequent voor. In veel gemeenten
werd het ambacht niet uitgeoefend. In Hoogezand, Oude Pekela, Veendam en
Winschoten kwam dit ambacht in 1819 voor. In 1856 was er alleen een oververte-
genwoordiging in Winschoten.

141 In de bijlage zijn veel meer ambachten opgenomen dan hier bij de verzorgende
ambachten zijn opgenomen. Het betreft hier ambachten die maar betrekkelijk weinig
voorkwamen of ambachten die tot de restcategorieën gerekend zijn of ambachten die
vaak, maar niet altijd, gecombineerd werden uitgeoefend en ook nog enkele andere
ambachten. Omdat het hier veelal om gecombineerde categorieën gaat, zijn de aantal-
len niet afgezet tegen het aantal inwoners, om zo een relatieve oververtegenwoordiging
of ondervertegenwoordiging te kunnen berekenen. In het hier volgende wordt alleen
gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van de betreffende ambachten.

142 Tussen 1819 en 1856 nam het aantal drukkerijen toe, voornamelijk in de centrale plaat-
sen. Vanaf 1 juli 1829 werd in Veendam de Veendammer Courant gedrukt, de eerste
krant op het Groninger platteland. Een zelfde proces als bij de drukkerijen zien we bij
de dekkerijen en molenmakerijen. De chemische nijverheid was in 1819 alleen door
een lijmkokerij te Sappemeer vertegenwoordigd. In 1856 kwamen binnen de chemie
alleen vernisbereiding te Veendam en Sappemeer voor. Ook de tabakskerverijen (voe-
dings- en genotmiddelen overig) gaven tussen 1819 en 1856 een toename in geografi-
sche spreiding te zien, maar vooral in de verzorgingscentra. De kuiperijen en wagen-
makerijen en ook de wolkammerijen en blauwververijen kwamen in 1819 in bijna alle
elf gemeenten voor. In 1856 was het beeld nog hetzelfde met dien verstande dat in
Meeden de blauwververs en wolkammers verdwenen waren. In Meeden was er naast de
slechtere scores voor de nog wel voorkomende verzorgende ambachten, sprake van een
uitdunning van de toch al niet grote variëteit aan ambachten. Heel weinig kwamen de
kunstnijverheid en de potasbranderijen voor. In 1819 kwam er in Winschoten een
beeldhouwerij voor en in Veendam een potasbranderij. In 1856 waren beide takken van
nijverheid uit het veengebied verdwenen. In de bedrijfstak ‘overig metaal en instru-
menten’ kwamen naast de hierboven genoemde uurwerkmakerijen, voornamelijk
koper- en blikslagerijen voor. Kenmerkend voor het multifunctionelere karakter van
Veendam en Winschoten was dat binnen de bedrijfstak metaal in deze gemeenten ook
nog geelgieterijen en tingieterijen (Winschoten) en scharenslijperijen (Veendam)
voorkwamen. In 1819 bestond ‘kleding en reiniging overig’ in de elf gemeenten slechts
uit een pruikmakerij met één knecht te Winschoten. In 1856 was er geen pruikmake-
rij meer in Winschoten maar werd deze categorie opgevuld door twee paraplumakerij-
en. In 1856 was de spreiding van de paraplumakerijen toegenomen, voornamelijk weer
in de verzorgingscentra. De paraplumaker van Veendam wist echter behalve aan regen
ook aan zonneschijn geld te verdienen en maakte eveneens parasols. In ‘leerbewerking
overig’ ging het meest om ambachten als leerlooierijen, vellenbloterijen en zadelmake-
rijen. In 1819 kwamen deze al voornamelijk voor in de verzorgingscentra. In 1856 was
zowel het aantal leerlooierijen als het aantal zadelmakerijen uitgebreid in zowel die cen-
tra als daarbuiten. Wel hadden die centra de meest variatie. In Veendam kwam toen bij-
voorbeeld een zeemlederij voor.
Tammeling, De krant bekeken. 63, 64
Potas is de oude benaming voor kaliumcarbonaat, dat werd gewonnen door het ver-
branden van planten en in potten werd bewaard. Het werd gebruikt bij de vervaardi-
ging van zeep. Een geelgieterij is een werkplaats waar gietwaren uit geelkoper of mes-
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sing worden vervaardigd.
Bron: Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse taal.

143 Een trip is een plankje dat turftrappers onder de voeten binden, of dat bij paarden aan
de hoeven wordt bevestigd om over veengrond te kunnen lopen.
Bron: Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse taal.

144 Schilthuis, ‘Statistiek’ 234
145 Bij de enquête van 1819 is waarschijnlijk sprake van een onderregistratie van de garen-

twijnderijen. Als we de nijverheidsenquête van 1819 zouden mogen geloven was dit
ambacht in het kleigebied en in de stad Groningen in het geheel afwezig. Dit lijkt toch
onwaarschijnlijk.

146 De Zee, Uit Veendam’s verleden. 28, 29
147 Potjewijd, Winschoten: vlek, vesting, provinciestad. 32

Voerman, ‘Winschoten 1850-1930’ 4
148 Het gemeentelijk cijfer voor Hoogezand werd opgekrikt door de score in Windeweer,

waar zich 7,19 wevers en weversknechten per 1000 inwoners bevonden.
149 Paping, ‘De nijverheid’ 100

Schilthuis, ‘Statistiek’ 236-237
150 De gemeente Groningen scoorde met 2,53 wevers en weversknechten per 1000 inwo-

ners weliswaar hoger dan het provinciale gemiddelde maar beduidend lager dan de
gemeente Hoogezand.

151 Het gemeentelijk aandeel van de textielnijverheid onder de mannen van 21 jaar en
ouder in Hoogezand steeg van 3,4% in 1826 naar 3,8% in 1849. Deze toename was
vooral toe te schrijven aan de groei in Kielwindeweer waar deze textielnijverheid groei-
de van 2,4% naar 7,0% tussen 1826 en 1849.
zie bijlage B

152 Schilthuis,  in: Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat. dl. 1., 233, 234
153 Zo staan bijvoorbeeld in 1856 in Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Wildervank

geen strohoedenmakerijen vermeld, maar wel hoedenmakerijen. Dit hoeft dus geens-
zins te betekenen dat in deze gemeenten geen strohoeden werden vervaardigd. Alleen
in de gemeenten Nieuwe Pekela, Onstwedde en Oude Pekela werden beide soorten
hoedenmakerijen geregistreerd.

154 Schilthuis, ‘Statistiek’ 234
155 Buursink, ‘De Nederlandse hiërarchie der regionale centra.’ 67-79

Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 186
156 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 303
157 Vóór de Franse tijd viel het veengebied onder drie verschillende jurisdicties: Gorecht,

Oldambt en Westerwolde. Het grondgebied van de latere gemeenten Hoogezand, Sappe-
meer en Windeweer en Lula behoorde tot het Gorecht. Het grondgebied van de overige
gemeenten behoorde respectievelijk tot het Oldambt en Westerwolde. De Pekel A vorm-
de de grens tussen beide jurisdicties. De drost van het Wold-Oldambt, waar het grootste
deel van de nieuwe nederzettingen in het veengebied onder viel, zetelde in Zuidbroek;
maar hield ook zittingen in Noordbroek, Midwolda, Finsterwolde en Winschoten.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 35
Kampman, Te-recht in Winschoten. 9

158 Kampman, Te-recht in Winschoten. 9-13
159 Kampman, Te-recht in Winschoten. 15

Oomkens’ regeringsalmanak voor het jaar 1845. 26, 29
160 Oomkens’ regeringsalmanak voor het jaar 1845. 38, 39
161 Gids voor Veendam. 17
162 Stel e.a. (red.), Gedenkboek. 13
163 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 183

Schilthuis, ‘Statistiek’ 266, 267
Timmer en Oostman, Uit Winschoten’s verleden. 193
Jonckers e.a. (red.) Gymnasium Winschotanum. 13
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164 Tammeling, De krant bekeken. 63, 66
165 Groninger Archieven: A.G.B. 1891
166 Archief Veendam inv.nr. 605 G.A.V.
167 Groninger Archieven: A.G.B. 1892
168 Zo had Oude Pekela een voorjaarspaarden- en beestenmarkt op de derde donderdag

in april, een kermis en veemarkt op de vierde donderdag in juli, en een najaarspaar-
den- en beestenmarkt op de vierde donderdag in oktober. Veendam had jaarlijks maar
liefst vijf veemarkten. Deze werden voornamelijk in de tweede helft van het kalender-
jaar gehouden: op de eerste dinsdag in mei, de eerste dinsdag in augustus en de laat-
ste dinsdag in oktober en op de eerste twee dinsdagen in november. Wildervank had
eveneens twee algemene veemarkten op de laatste donderdag in april en op de twee-
de dinsdag in oktober. In Winschoten werd op alle maandagen in de maanden mei,
juni, oktober en november een veemarkt gehouden. Verder waren er voorjaarspaar-
den- en beestenmarkten op de donderdag en vrijdag voor Pinksteren en op de laatste
donderdag en vrijdag van september. In Zuidbroek werd een voorjaarsmarkt op 10
mei, een paardenmarkt op de laatste woensdag in juni en een najaarsveemarkt op de
tweede donderdag in september gehouden.
Oomkens’ regeringsalmanak voor het jaar 1849. 20, 22

169 Gemeenteverslag Oude Pekela over 1854
170 In 1819 viel het deel van Stadskanaal, dat in 1837 bij Wildervank werd gevoegd, nog

onder Nieuwe Pekela. Rond 1819 waren daar de verveningen nog in volle gang. De
statistiek van 1818 vermeldt dat er langs het Stadskanaal in de gemeente Nieuwe
Pekela 360 mensen woonden. Onder hen bevonden zich twee kleermakers en één
schoenmaker. Timmerlieden, scheepstimmerlieden, looiers en smeden kwamen langs
het Pekelder deel van Stadskanaal (nog) niet voor. Aangenomen mag worden dat op
een enkele ambachtsman na, alle nijverheid in de gemeente zich langs het Pekelder
Hoofddiep bevond. Met de overheveling van het Pekelder deel van Stadskanaal naar
Wildervank werd nauwelijks nijverheid naar Wildervank overgebracht. De aantallen
timmerlieden, ververs, goud- en zilversmeden, bakkers en slagers en hun knechten in
Nieuwe Pekela gaven wel een uitbreiding te zien tussen 1819 en 1856, maar een ster-
ke centrumfunctie ontwikkelde deze plaats niet, vooral door de grote vertegen-
woordiging van de nijverheid in Oude Pekela. 

171 We hebben bij Stadskanaal het probleem dat het in 1819 in drie gemeenten lag en in
1856 in twee gemeenten. Een vergelijking tussen beide jaren is voor Nieuwe Pekela en
Wildervank wel geoorloofd aangezien langs het Stadskanaal in 1819 nog nauwelijks
nijverheid in het Pekelder deel voorkwam. Maar het is waarschijnlijk dat de
bevolkingsgroei inwoners in deze delen van Stadskanaal ten noordwesten van de
Barkelazwet van 556 in 1815 naar 1551 inwoners in 1849, een draagvlak gaf voor
enige nijverheid. Naar mag worden aangenomen was het grootste deel van de nijver-
heid in de hoofddorp Wildervank gevestigd, gezien het bevolkingsoverwicht dat het
hoofddorp Wildervank toen nog had. Ambachten die gericht waren op de plaatselijke
verzorging van Stadskanaal waren rond 1850 vooral in het Wildervankster deel van de
plaats gevestigd. De goede cijfers voor de gemeente Wildervank zullen mede hieraan
te danken zijn geweest. De statistiek van 1818 geeft een inwonersaantal voor
Stadskanaal in de gemeente Wildervank van 196. Geen van de in de statistiek genoem-
de takken van nijverheid kwam toen voor langs dat deel van het Stadskanaal.
Groninger Archieven: aanwinsten provinciale bibliotheek (1988)
Bevolkingsaantal 1849: dorp Wildervank: 3.409 inwoners; Stadskanaal (gem.
Wildervank): 1.551 inwoners; Stadskanaal (gem. Onstwedde): 1.362 inw.

172 Bij de ontwikkeling in de mannelijke beroepsstructuur zien we dat de verzorgende
ambachten geen groei gaven te zien. Bij de kleermakers was er zelfs sprake van een
daling. Dit was toe te schrijven aan een verschuiving naar vrouwenarbeid. Dat is te zien
wanneer de mannelijke beroepen van 1849 vergelijken met de gehele beroepsstructuur
die elders in dit proefschrift wordt gepresenteerd.
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173 Voor de timmerwinkels was de score van de hoofdkern Veendam met 6,82 per 1000
inwoners maar nauwelijks hoger dan die in de gehele gemeente. Voor de kleermakers
werd met 8,80 zelfs lager gescoord dan in de gemeente als geheel. De hier gehanteer-
de cijfers betreffen ambachten die in de nijverheidsenquête van 1819 ontbraken, en
zijn geschat aan de hand van de structuuranalyse Veendam 1815. Het bevolkingscijfer
is ook dat van 1815.

174 De statistiek van 1818 geeft voor Ommelanderwijk-Zuidwending een opgave van vijf tim-
merlieden, negen kleermakers, vier schoenmakers en één smid; voor Borgercompagnie
was de opgave: drie timmerlieden, zes kleermakers en zes schoenmakers. In sommige
gevallen zijn alleen de meesters geteld in andere gevallen de meesters en de knechten; ver-
der is het aantal in deze statistiek genoemde ambachten zeer incompleet.
Groninger Archieven: aanwinsten provinciale bibliotheek (1988)

175 Paping, Voor een handvol stuivers. 215-219
176 De overheidsdienaren vormden een groep van enig omvang in Winschoten en behoor-

den bovendien tot de meest koopkrachtige groep in de gemeente. Zie hoofdstuk 5.
177 Ook in de moderne geografische literatuur wordt een aantal ambachten tot de centra-

le beroepen gerekend. zie: Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 188, 189
178 In Duitse geografische onderzoeken wordt ter bepaling van een verzorgingsrayon een

Stadt-Umlandforschung gehouden. In de Nederlandse onderzoeken werden echter de
hier genoemde methoden gehanteerd.
Buursink, Centraliteit en hiërarchie. 62-72

179 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 183, 184
180 Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatie-graad, 31 mei 1947 en 30 juni

1956.
Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatie-graad, 31 mei 1960.
Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatie-graad, 28 februari 1971.

181 Kooij, ‘Stad en platteland.’ 111-113
182 Er is ook nog een eis geformuleerd ten aanzien van de sociale structuur. Het aantal

employé’s per 100 arbeiders moet 100 zijn om een stad genoemd te worden. Dit cri-
terium is hier bij gebrek aan gegevens buiten beschouwing gelaten.
Typologie van de Nederlands gemeenten naar urbanisatie-graad. 31 mei 1947 en 30 juni
1956. blz. 12

183 Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatie-graad. 31 mei 1947 en 30 juni
1956. 12
Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad op 28 februari 1971. 8-11

184 Bij de beoordeling is gekeken naar de beroepsstructuur zoals die in dit hoofdstuk vermeld
staat; in principe is de gehele beroepsbevolking in ogenschouw genomen. De volledige
beroepsstructuur van Hoogezand 1849 staat in tabel 3.5.1 (hoofdstuk 3) afgedrukt.

185 Bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer in 1849:
Hoogezand: 103
Sappemeer: 240
Veendam: 159
Winschoten: 187
cijfers zijn ontleend aan: Venema, ‘Statistieke beschouwingen.’ 288-296

186 Bij de volkstelling van 1849 was het inwonersaantal in de hoofdkern van Veendam
4.856 zielen (66,8% van de gemeentelijke bevolking. De bevolking in Foxhol-
Martenshoek-Hoogezand bedroeg 3.290 inwoners (48,44% van het gemeentelijk
totaal. De hoofdkern van Sappemeer had 2.250 inwoners (72,39% van de gemeente-
lijke bevolking). De bevolking van de hoofdkern van Winschoten had naar schatting
3.266 inwoners (80,98% van de gemeentelijke bevolking)

187 Timmer en Oostman, Uit Winschoten’s verleden. 9, 16
188 Uitkomsten der derde tienjaarlijkse volkstelling: plaatselijke indeeling
189 Schutter e.a., Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer. 91, 133, 134
190 Deze kerk was in 1653 gebouwd als een koepelkerk met een koperen dak. In 1791
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werd het koperdak vervangen door twee kruisende zadeldaken, waardoor de kerk wel
wat van zijn monumentaliteit verloor. Bij de restauratie in 1990 werd het koperen dak
weer gereconstrueerd.
Bodewes-Knol e.a., Het behouden waard. 55

191 Bodewes-Knol e.a., Het behouden waard. 54
Schutter e.a., Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer. 68

192 Dit is te zien op het kadastrale minuutplan van Wildervank dat in 1817 is opgemaakt.
193 Op de kaart van Veendam rond 1850 zijn de Nieuwelaan en de Kleinelaan nog niet

weergegeven, omdat zij pas aan het eind van de jaren 1850 werden aangelegd. Voor de
loop van deze straten zie de situatie rond 1900 op kaart 3.8.2 in paragraaf 3.8.1.

194 Krimpen zijn terugwijkingen in de voorgevel om de plaatsing van zijramen mogelijk
te maken. Zo kon er over het diep uitgekeken worden.

195 Steegh, Monumentenatlas van Nederland. 90
196 Potjewijd, Winschoten: vlek, vesting, provinciestad. 31
197 Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 12, 13
198 Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 13

Hoofdstuk 3

1 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 102
2 Harkema en Panman, Muntendam. Gemeentebeschrijving. 14
3 Er zijn twee versies waarom het hier Egypteneinde heet. De eerste versie is dat de naam

ontleend is aan de Muntendammer bevolking, die volgens de overlevering afkomstig
zou zijn uit Egypte. De tweede versie hangt samen met de vorm waarin het Westerdiep
en het Oosterdiep uitmondden in het Meedemerdiep. Deze heeft de vorm van een
Delta-monding, net als de Nijl in Egypte.

4 De Zee, Historische bijzonderheden. 8, 9
5 De windmolen werd in 1893 afgebroken.

Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 22, 42, 48, 57
6 In sommige literatuur (Harkema en Panman) wordt genoemd dat in 1895 werd de lijn

verlengd naar Stadskanaal. Maar dit berust op een misverstand. De tramlijn werd in
dat jaar verlengd van Buinermond tot Ter Apel. Het traject Bareveld-Buinermond werd
al in 1881 in gebruik genomen.
Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 27
Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 10

7 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 100
8 Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 10
9 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 101, 102

Harkema en Panman, Veendam. Gemeentebeschrijving. 12
Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 9

10 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 19
Harkema en Panman, Hoogezand-Sappemeer. Gemeentebeschrijving. 10

11 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 20-22
Harkema en Panman, Muntendam. Gemeentebeschrijving. 8
Harkema en Panman, Oosterbroek. Gemeentebeschrijving. 8
Harkema en Panman, Pekela. Gemeentebeschrijving. 11
Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 9
Harkema en Panman, Veendam. Gemeentebeschrijving. 10
Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 8

12 Paping, ‘De nijverheid.’ 84
13 De aanpassingen bestaan uit het samenvoeging van ‘warenhandel’, ‘tussenhandel’ en

‘hulpbedrijven van de handel’ (1890) tot ‘handel’ en een schatting van ‘onderwijs’ aan
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de hand van de structuuranalyses. De gemeentelijke beroepstellingen van 1889 en
1899 zijn voor gemeenten groter dan 5.000 inwoners gepubliceerd.
Uitkomsten ... op den een-en-dertigsten December 1889. ’s-Gravenhage, 1894-1895
Uitkomsten ... op den een en dertigsten December 1899. ’s-Gravenhage, 1902

14 Kooij, Groningen 1870-1914. 132
15 Van der Poel, ‘De landbouw na 1800.’ 519-521
16 Keuning, ‘Economische ontwikkelingen.’ 490

Van Oorschot, ‘De ruimtelijke ontwikkeling’ 29-33
Van der Eng, ‘De economische ontwikkeling’ 41-65

17 Kok, Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën. 38
Van der Veen, Boeren op toegemaakte grond 8

18 Van der Veen, Boeren op toegemaakte grond. 17-24
19 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 112
20 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 118-127, 214

Van der Veen, Boeren op toegemaakte grond. 25-35
21 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 214

Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 13
22 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 114-117
23 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 148
24 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 183-188

Keuning, ‘Economische ontwikkelingen.’ 495
25 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 183, 184

Keuning, ‘Economische ontwikkelingen.’ 496
26 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 366
27 Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 110-114
28 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 1-94

Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 206-239
Van der Werf, Industrie en regio.
In een tamelijk recente studie als die van Van der Werf staan geen nieuwe inzichten in
het ontstaan en in de ontwikkeling van de landbouwindustrieën. Dat zal alleen kun-
nen in studies naar de afzonderlijke bedrijven. Voor het Scholten-concern wordt in dit
verband een proefschrift geschreven door Dorien A. Knaap. 

29 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 5
30 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. 587
31 Van de 18 in deze periode opgerichte fabrieken zijn vijf fabrieken in de jaren ’80 van

de 19e eeuw weer gesloten:
De aardappelmeelfabriek van S.H. Hoveling aan het Beneden Westerdiep te Veendam
werd in 1864-1865 opgericht en in 1884 weer afgebroken.
De aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten aan de Havenstraat (Beneden Oosterdiep,
veldzijde) te Veendam werd in 1866 opgericht en tussen 1897 stopgezet en in 1910
gesloopt.
De aardappelmeelfabriek van Romkes, Bakker en Van Calcar te Sappemeer werd in
1872 opgericht en in 1883 werd de productie gestaakt.
De aardappelmeelfabriek van Engelsman en Co. aan het Beneden Oosterdiep te
Veendam werd in 1874 opgericht en 1886 weer afgebroken.
De aardappelmeelfabriek van J.K. Boon aan het Achterdiep te Sappemeer werd in 1876
opgericht en in 1880 weer afgebroken.
Keuning, ‘Drie eeuwen Veendam’ 47-49
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 210-211
gemeenteverslagen Veendam 1886, 1891

32 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 209-211
De Jonge, De industrialisatie van Nederland. 242, 351, 352

33 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 180-185
34 In 1910 was de gemiddelde bedrijfsgrootte van de stoomspinnerijen ongeveer 303
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arbeiders per bedrijf.
Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. (dl. 1) 289, 290

35 Henstra e.a., De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten. 14
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 240
Gedenkboek ... N.V. Stroocartonfabriek v.h. E. Free & Co. te Oude Pekela. 7

36 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. hoofdstuk 2
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 239-251
Zie ook: Henstra, De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten. 11-41
Gedenkboek ... N.V. Stroocartonfabriek v.h. E. Free & Co. te Oude Pekela. 5-9
Uut stro zet.

37 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 209-211
38 De ene volgens Keuning nog in 1871 bestaande aardappelmoutwijnfabriek in de

gemeente Wildervank kwam in het gemeenteverslag van Wildervank over 1871 al niet
meer voor.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 260

39 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 192-206
40 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 196
41 Westermann, De geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland. 148, 149
42 H.J. Koning had deze gieterij in 1892 aangekocht, die rond 1890 zo’n 80 werknemers had.

Met dank aan Maarten Duijvendak.
43 Ten onrechte heeft Keuning voor 1891 de ijzergieterij Ten Oever, Koning en Co. in

Foxham (gem. Slochteren) geplaatst. Het bedrijf was gevestigd binnen de gemeente
Hoogezand, op de plek waar Keuning in 1930 de opslagplaats van machinefabriek de
Muinck Keizer heeft gesitueerd. De ijzergieterij van H.J. Koning en de ijzergieterij Ten
Oever, Koning en Co. zijn dus twee verschillende bedrijven.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 345
Opgaven aantal arbeiders in 1901: gemeenteverslag Slochteren 1901

44 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 252, 253
45 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 26
46 Metz,  Der Rheinschiffbau am deutschen Rhein und in den Niederlanden. 62

Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 253
47 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 75-102
48 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 256

Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 50, 51
49 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 256
50 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 55

Zie paragraaf 5.3 voor de arbeidscyclus.
51 De lotgevallen van deze industrie worden hier beschreven tot 1940. In het volgende

hoofdstuk komt deze industrie niet meer aan de orde.
52 Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919.’ 173, 174
53 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. deel 1, 205, 206
54 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 116
55 Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919.’ 174

Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 118
56 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 118
57 Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919.’ 174
58 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 357

Aan het begin van de 20e eeuw was het aantal arbeiders in de N.V. Nieuw-Buiner
Glasfabrieken veel groter geweest. In 1901 waren hier 500 arbeiders en in 1906 581
arbeiders werkzaam.
Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919.’ 178

59 Karel, ‘De twintigste eeuw, 1919-1990.’ 260, 290 
60 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 258
61 De lotgevallen van de kleinschalige fabrieksnijverheid worden hier beschreven tot het einde
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van de onderzoeksperiode en komen in het volgende hoofdstuk niet meer aan de orde.
62 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. dl. 1. 178
63 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. dl. 1. 178
64 Paping, ‘De nijverheid’ 89

Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. 480, 481
65 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. dl. 2. 613-615
66 Dit bedrijf is in de bedrijfstelling van 1930 in Hoogezand niet te vinden bij de voe-

dings- en genotmiddelenbranche. De opgave van het aantal arbeiders is ontleend aan
Keuning.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 344

67 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 212, 213
68 Kokhuis, Historie van Enschede. 82, 83, 92, 93, 96 (kaartjes)
69 Zowel op de kaarten als bij de analyse van de ruimtelijke verdeling van arbeidsplaat-

sen is in principe 1901 als steekjaar genomen. Bij de aardappelmeelindustrie, de stro-
kartonindustrie en de scheepsbouw is hiervan afgeweken. Bij de twee landbouwin-
dustrieën is 1896 gekozen, voordat de coöperaties verschenen. Op de kaart van de
scheepsbouw is de situatie van 1891 weergegeven, omdat voor 1896 en 1901 geen
gegevens voor handen waren.

70 De aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten aan het Beneden Oosterdiep was in 1896
niet in werking en werd in 1897 ontmanteld. Met dank aan Dorien Knaap.

71 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 242
72 Als perifeer zijn gerekend de aardappelmeelfabrieken te Foxhol, Zuidbroek,

Duurkenakker, Beneden Verlaat te Veendam, de aardappelmeelfabriek van H. Wolda in
Veendam, de aardappelmeelfabrieken te Zuidwending en Ommelanderwijk, de aard-
appelmeelfabrieken te Bareveld en Stadskanaal en de strokarton- en aardappel-
meelfabrieken te Oude Pekela.

73 In principe wordt Hoogezand-Sappemeer als één nederzetting beschouwd. Het waren
echter wel twee verschillende gemeenten, zodat bij de presentatie van de cijfers de
gemeenten afzonderlijk worden behandeld.

74 Foxham ligt tegen Martenshoek aan en maakt fysiek deel uit van de agglomeratie
Hoogezand-Sappemeer. Het belang voor de plaatselijke arbeidsmarkt van de ijzergie-
terij van H.J. Koning zal groot geweest zijn. De fabriek telde in 1901 79 arbeiders.

75 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 241, 343, 344, figuur 17
76 Het aantal werven en scheepsbouwersknechten nam veel sterker af in Sappemeer:

1856: 11 werven, 128 knechten; 1866: 11 werven, 67 knechten; 1876: 8 werven, 52
knechten; 1881: 9 werven, 43 knechten; 1891: 6 werven, 38 knechten; 1901: 2 wer-
ven, 27 knechten
Bron: gemeenteverslagen Sappemeer 1856, 1866, 1876, 1881, 1891 en 1901

77 1871: 24 smederijen, 61 knechten; 1891: 17 smederijen, 44 knechten. Bron:
gemeenteverslagen Hoogezand

78 Voor 1900 ontbreken dergelijke cijfers.
79 Bevolkingsgroei in Hoogezand en Sappemeer 1849-1899

Hoogezand  Sappemeer
aantal groeivoet aantal groeivoet

1849 5.936  3.170   
1859 6.939 1,56 3.475 0,91  
1869 7.133 0,28 3.915 1,20  
1879 7.929 1,06 4.400 1,17  
1889 8.661 0,89 5.033 1,35  
1899 9.788 1,23 6.117 1,97  
Zie voor alle bevolkingsaantallen met index bijlage C.2.

80 Bronnen:  uitkomsten uit de volkstellingen van 1849, 1869, 1889 en 1899: plaatselij-
ke indeling.

81 Collenteur en Paping, ‘De arbeidsmarkt voor inwonend boerenpersoneel’ 96-135
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82 Eerder dan in Hoogezand kwam de tuinbouw in Sappemeer op, voornamelijk gecon-
centreerd in Kleinemeer. Na 1910 kwam de tuinbouw aan de Kalkwijk in Hoogezand
op, die uiteindelijk de Sappemeerster tuinbouw overvleugelde.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 159-162

83 Percentage gezinshoofden werkzaam in de tuinbouw: 1850: 0,0%, n=508; 1870:
0,5%, n=594; 1890: 1,3%, n=554; 1910: 3,6%, n=722

84 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 105
Kok, Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën. 38
Van der Veen, Boeren op toegemaakte grond. 17-24

85 Tuinbouw kwam in Veendam nauwelijks voor. Het percentage tuinders lag in 1850 en
1870 op slechts 0,2% van de gezinshoofden in de gemeente. In 1890 was het percen-
tage iets opgelopen naar 0,6%, maar dit hogere percentage kon geenszins de groei van
de sector landbouw verklaren. Na 1890 groeide het percentage tuinders door naar
1,0% in 1910. Daarna bleef het percentage ongeveer op dit niveau.
Zie voor percentage landbouwers onder de gezinshoofden bijlage B.

86 Het aantal werven en knechten nam in Veendam af: 1856: 13 werven 82 knechten;
1861: 12 werven 81 knechten; 1866: 9 werven, onbekend aantal knechten; 1876: 7
werven, onbekend aantal knechten; 1901: 5 werven, 37 knechten (schatting)
Bron: gemeenteverslagen Veendam 1856, 1861, 1866, 1876, 1901
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 348-351 en figuur 16

87 Bevolkingsomvang en jaarlijks groeivoeten gemeente Veendam
Veendam aantal groeivoet
1850 7.529   
1860 8.192 0,84  
1870 8.987 0,93  
1880 10.392 1,46  
1890 10.269 -0,12  
1900 10.996 0,69  

88 Wanneer we bij de beroepsstructuur van gezinshoofden kijken is dat ook goed te zien.
In dit geval moeten we bij het verloop van de ‘losse werklieden’ kijken. Vanwege de
beroepsvermelding in de bevolkingsregisters zijn de arbeiders in de aardappelzetmeel-
industrie bij de losse werklieden gevoegd. Aan een toewijzing op nederzettingsniveau
heb ik me maar niet gewaagd.
Zie bijlage B.1.

89 In 1890 scoorde deze branche een concentratiegetal dat hoger lag dan 100. Behalve
twee stoomgrofsmederijen, die een fabrieksmatig karakter hadden en tezamen aan
twaalf werknemers werk boden, kwam metaalindustrie nog niet voor en moet de groei
en het hoge concentratiegetal voornamelijk worden toegeschreven aan de vele
ambachtelijke smeden, smidsknechten, koperslagers en edelsmeden, wier aanwezig-
heid veeleer de verzorgingsfunctie van Veendam illustreerde. Pas na 1890 is de groei
in de metaalnijverheid en machinebouw toe te schrijven aan de opkomst van de
machine-industrie.

90 Percentage bakkers en slagers in de beroepsstructuur te Veendam: 
1850: Veendam-kern: 5,02%, Ommelanderwijk-Zuidwending: 0,31%, 
Borgercompagnie: 1,43%, gemeente: 3,62%; 
1870: Veendam-kern: 3,05%, Ommelanderwijk-Zuidwending: 1,24%,
Borgercompagnie: 2,15%, gemeente: 2,61%; 
1890: Veendam-kern: 4,17%, Ommelanderwijk-Zuidwending: 1,78%, 
Borgercompagnie: 4,04%, gemeente: 3,64%; 
1910: Veendam-kern: 2,80%, Ommelanderwijk-Zuidwending: 4,89%,
Borgercompagnie: 5,66%, gemeente: 3,46%

91 Bevolkingspercentage Veendam hoofdkern:
1850: 66,8%; 1870: 70,0%; 1890: 68,5%; 1910: 67,1%; 1930: 74,6%;
percentage gezinshoofden te Ommelanderwijk-Zuidwending: 
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1850: 23,0%; 1870: 20,2%; 1890: 21,1%; 1910: 23,2%; 1930: 18,9%
92 Uitkomsten uit de volkstellingen van 1849, 1870, 1890 en 1900: plaatselijke indeling
93 Deze zeer sterke toename was bijvoorbeeld bij de bakkers en slagers te zien. Het aandeel

van deze beroepen groeide van 2,95% van de beroepsbevolking in 1849 eerst licht naar
3,18% in 1870. Daarna versnelde de groei zich en kwam in 1890 op 4,05% terecht. In
1910 was het percentage voor de bakkers en slagers afgenomen en bedroeg toen 3,28%.

94 Bevolkingsomvang en jaarlijkse groeivoet gemeente Winschoten
Winschoten aantal groeivoet 

(%)  
1850 4.123   
1860 4.972 1,87
1870 5.547 1,10  
1880 6.640 1,81  
1890 7.815 1,64  
1900 9.668 2,15  

95 Percentage landbouwers en tuinders te Winschoten 1850-1910:
Winschoten Winschoten St.Vitusholt   Bovenburen  gemeente

kern & &
Zuiderveen Oostereinde

1850 landbouwers 1,5 32,3 40,6 8,0   
tuinders 0,3 1,0 1,4 0,5  

1870 landbouwers 0,6 24,6 35,9 5,5   
tuinders 0,6 2,9 2,6 1,0  

1890 landbouwers 0,6 18,6 33,3 4,3   
tuinders 1,3 1,2 4,4 1,5  

1910 landbouwers 0,8 12,7 17,9 4,0   
tuinders 1,0 2,2 1,8 1,2  

96 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 29
97 N.V. ‘de Aastroom’ (Mulder en Edens, vanaf 1880 alleen Mulder) opgericht in 1875

met in 1891 114 werknemers
N.V. ‘Union’ (G.B. Drenth) opgericht in 1883 met in 1891 95 werknemers
N.V. ‘Albion’ (F.L. Drenth) opgericht in 1888 met in 1891 36 werknemers
N.V. ‘Erica’ (H.S. Schröder) opgericht in 1889 met in 1891 56 werknemers
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 241
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 98-101
Gemeenteverslag Oude Pekela 1891

98 1856: 12 scheepswerven, 132 scheepstimmerknechten; 1861: 15 werven, 75 scheeps-
timmerknechten; 1866: 12 werven, ? knechten; 1871: 10 werven, ? knechten; 1876:
12 werven, 46 knechten; 1881: 9 werven 30 knechten; 1886: 8 werven, 30 knechten;
1891 ? werven, 30 knechten
bron: gemeenteverslagen Oude Pekela: 1856, 1861, 1866, 1871, 1876, 1881, 1886 en
1891

99 De in 1901 opgerichte fabriek ‘de Kroon’ was wel meegeteld in het gemeenteverslag
van 1901, maar bestond natuurlijk nog niet in 1899, toen de beroepstelling werd
gehouden. De kartonfabriek van H. Mulder Jzn. ‘De Aastroom’ werd vanwege de twee
complexen als twee fabrieken in de gemeenteverslagen geteld.

100 Per 1 januari 1969 werd het Stadskanaal-deel van de gemeente Wildervank bij
Onstwedde gevoegd. Deze gemeente werd toen Stadskanaal genoemd.
Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 1

101 Het provinciaal verslag over 1891 maakt melding van zeven werven binnen de
gemeente Onstwedde.

102 Zie diverse kaarten in:
Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving.
Harkema en Panman, Veendam. Gemeentebeschrijving.
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103 Scheepswerven en scheepstimmerknechten in de gemeente Wildervank: 1856: 10
werven, 54 knechten; 1861: 9 werven, 35 knechten; 1866: 9 werven, ? knechten;
1871: 7 werven, ? knechten; 1876: ? werven, ? knechten; 1881: 7 werven, 32 knech-
ten; 1886: ? werven, ? knechten; 1891: 7 werven, 24 knechten.
Daarnaast kwamen in de bedrijfstak ‘scheepsbouw en wagenfabricage’ in 1901 ook
nog negen wagenmakerijen voor.
Bron: gemeenteverslagen Wildervank 1856, 1861, 1866, 1871, 1876, 1881, 1886, 1891

104 Harkema en Panman,  Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 13, 14
105 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie’ 569
106 Voor Meeden, Muntendam en Zuidbroek zijn geen beroepstellingen van 1889 en 1899

beschikbaar, naar mag worden aangenomen lag het verzorgingsniveau onder dat van
de hier wel gepresenteerde gemeenten.

107 Overvoorde, ‘De rechterlijke indeeling na 1795’ 30, kaarten 2 en 3
108 Voerman, ‘Winschoten 1850-1930’ 28, 29

Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 61
109 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 79, 80
110 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 65
111 Beknopte gids van Winschoten. 10
112 Gids voor Veendam. 17
113 Aletta Jacobs slaagde er als eerste vrouw in om rond 1870 te worden toegelaten op

deze HBS als toehoorster.
Spits, ‘Jacobs, Aletta Henriëtta.’ 119

114 Brinkman, Hoogezand Sappemeer. 41
115 In de volkstelling van 1909 is instituut ‘Hommes’ -het was een internaat- tezamen met

het burgerlijk armenhuis onderscheiden van de overige woonbebouwing. Het stich-
tingsjaar 1911 dat Brinkman noemt voor dit instituut kan dus niet kloppen.
Brinkman, Hoogezand Sappemeer. 25, 26, 41

116 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 69
117 De Zee, Historische bijzonderheden. 8, 9
118 Timmer en Oostman, Uit Winschoten’s verleden. 222-225
119 Tammeling, De krant bekeken. 64, 65, 80, 81

In 1869 werd de belasting op het drukken van kranten afgeschaft.
120 Tammeling, De krant bekeken. 66, 102
121 Tammeling, De krant bekeken. 103
122 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 109-112
123 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 145-148
124 Ponsioen, ‘Het tramwezen in Oost-Groningen 1880-1930.’ 23, 24 grafieken 1, 2 en 3
125 Ponsioen, ‘Het tramwezen in Oost-Groningen 1880-1930’ 74
126 De eisen t.a.v. de beroepsstructuur zijn: 1. Niet meer dan 20% van de beroepsbevol-

king werkzaam in de agrarische sector; 2. De nijverheid moet ten minste 35% van de
beroepsbevolking omvatten. 3. Handel en verkeer moeten tezamen ten minste 20%
van de beroepsbevolking hebben. 4. crediet-, bank-, verzekeringswezen en maat-
schappelijke diensten moeten meer dan 10% van de mannelijke beroepsbevolking
omvatten.
Typologie ... naar urbanisatie-graad, 31 mei 1947 en 30 juni 1956.
Typologie ... naar urbanisatie-graad, 31 mei 1960.
Typologie ... naar urbanisatie-graad, 28 februari 1971.

127 Het eerste criterium is dat de bevolkingsdichtheid groter moet zijn dan 300 inwoners
per km2. Verder moet de grootste woonkern groter zijn dan 2.000 inwoners en die
grootste woonkern moet ten minste 70% van de tot bevolking omvatten. Zie ook
hoofdstuk 2.
Typologie ... naar urbanisatie-graad, 31 mei 1947 en 30 juni 1956.
Typologie ... naar urbanisatie-graad, 31 mei 1960.
Typologie ... urbanisatie-graad, 28 februari 1971.
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128 Bij dit criterium wordt hier alleen de sedentaire bevolking in ogenschouw genomen.
De bewoners van schepen worden hier buiten beschouwing gelaten.

129 Dat Sappemeer bij het artikel van Kooij uit 1989 toch tot de Groningse steden wordt gere-
kend, komt omdat de gemeente wel voldeed aan de C.B.S.-criteria om als verstedelijkte
plattelandsgemeente te worden gekarakteriseerd, maar dat is dus iets anders dan een stad.
Kooij, ‘De eerste industrialisatie- en urbanisatiefase’ 125

130 Harkema en Panman, Hoogezand-Sappemeer. Gemeentebeschrijving. 16
131 Tussen Kielsterzwarteweg (Kerkstraat) en Kalkwijksterdiep heet(te) deze straat

Parallelweg; tussen Kalkwijksterdiep en Stationsstraat Sappemeer (Kees de
Haanstraat), Stationsweg; en tussen Kees de Haanstraat en Borgercompagniesterstraat,
Middenstraat.

132 Martenshoek, Hoogezand, Kalkwijk en Sappemeer-kern vormden tezamen de hoofd-
kern van Hoogezand-Sappemeer en hadden in 1900 tezamen 9.060 inwoners.

133 Voorbeelden hiervan zijn: Hoofdstraat 93, 95, 241; Meint Veningastraat 27/29, 69/71
Bodewes-Knol e.a., Het behouden waard. inv.nrs. 16, 27, 53, 55

134 De hoofdstructuur wordt door Smook gedefinieerd als het gebied dat in zeer sterke
mate het beeld van de nederzetting bepaald en die elementen bevat die als hoofdele-
menten van de stedenbouwkundige structuur kunnen worden beschouwd. Dit zijn
doorgaans de belangrijkste stedelijke ruimten, zoals de gebieden die intensief
gebouwd zijn en waar de meeste stedelijke functies zich afspelen. Het zijn bovendien
meestal de straten, grachten (diepen) en pleinen, die vanaf de vroegste stedenvorming
reeds de structuur van het stedelijk weefsel hebben bepaald. De overige gebieden lij-
ken ondergeschikt te zijn aan de hoofdstructuur. Ze zijn in hun ruimtelijke opbouw
als het ware afgeleid van de hoofdstructuur, zodat gesproken wordt van gebieden met
een secundaire of afgeleide structuur.
Smook, Binnensteden veranderen. 207

135 Gids voor Veendam. 10, 11, 12, 15, 1741, 43
136 Zie: Degenhart Drenth, en Stamhuis, Registratie ... objecten in de gemeenten: Hoogezand-

Sappemeer, Oosterbroek, Muntendam, Meeden, Veendam. nrs. 214, 215
Zie ook: Gids voor Veendam. 28, 39, 55, 63, 70, 81, 82, 87

137 Kom Veendam: 6.901 inwoners; kom Winschoten: 8.523 inwoners
138 Potjewijd, Winschoten, vlek, vesting, provinciestad. 41, 42
139 Potjewijd, Winschoten, vlek, vesting, provinciestad. 43-47

Harkema en Panman, Winschoten, Gemeentebeschrijving. 14, 15
140 Zie: Degenhart Drenth en Stamhuis, Registratie ... objecten in de gemeenten Winschoten,

Scheemda, Oosterbroek, Beerta, Finsterwolde, Nieuwolda en Termunten. nrs. 53, 60, 63,
64, 65, 67, 68, 69, 73, 79

Hoofdstuk 4

1 De Jong, De Nederlandse industrie. 9-14
2 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 100-101
3 Deze centrale van de Elektriciteitsmaatschappij ‘Veenkoloniën’, die de gemeenten

Nieuwe Pekela, Veendam en Wildervank van licht voorzag, bood volgens de bedrijf-
stelling van 1930 aan 34 mensen werk.
Gids voor Veendam. 62
Bedrijfstelling 1930: voornaamste gegevens van de vestigingen met onderscheiding
naar bedrijf per gemeente.
1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2, bibliotheek, C.B.S. Voorburg

4 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 241, 349-350
5 Tot medio 1915 heette dit station Boerveenschemond.

Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 95
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6 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 101, 102
De Boer Sap, Spoorwegen in Groningen. 22-24

7 Giezen, Geschiedenis ... ‘Oldambt-Pekela’. 71, 72, 138
8 Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 18, 19
9 Over het traject Zuidbroek-Stadskanaal deed de paardentram van de EGTM twee à drie

uur over, de trein deed er veertig minuten over.
Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 66

10 Met ingang van 1912 was de EGTM opgehouden te bestaan. De activiteiten werden
overgenomen door het Syndicaat tot Reorganisatie der Eerste Groninger Tram (SREGT)
Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 69, 70, 84

11 Clement, Transport en economische ontwikkeling. 102
Giezen, De geschiedenis van ... ‘Oldambt-Pekela’. 67, 68

12 Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 88-95
13 Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 96-99
14 Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. 100-103
15 Giezen, De geschiedenis ... ‘Oldambt-Pekela’. 94, 96, 112
16 Bedrijfstelling 1930: voornaamste gegevens van de vestigingen met onderscheiding

naar bedrijf per gemeente.
1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2. bibliotheek C.B.S. Voorburg

17 In de beroepstelling van 1899 stonden alleen de aantallen voor het bijzonder onder-
wijs vermeld en zat het openbaar onderwijs ‘verstopt’ in rubrieken ‘in dienst van de
staat’ en ‘in dienst van een gemeente’; via de structuuranalyses 1890 en 1910 zijn met
behulp van interpolaties de aantallen voor het gehele onderwijs geschat.

18 De gemeentelijke beroepstellingen van 1889 (=1890) en 1899 (=1900) zijn voor
gemeenten groter dan 5.000 inwoners gepubliceerd. De voornaamste beroepen in iede-
re Nederlandse gemeente bij de beroepstelling van 1909 (=1910) zijn eveneens gepu-
bliceerd. De plaatselijke uitkomsten van de beroepstelling van 1930 en 1947 zijn niet
gepubliceerd, maar liggen als archiefstuk in de bibliotheek van het C.B.S. te Voorburg.
1 A-B, 1930, BRT banden 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, bibliotheek C.B.S.
Voorburg
1 A-B/1947/VT + BRT banden 2,3,4, bibliotheek C.B.S. Voorburg

19 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 148
20 Van der Poel, ‘De landbouw na 1800.’ 528
21 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 183, 184

Keuning, ‘Economische ontwikkelingen.’ 496
22 Meijer, ‘De Groninger scheepsbouw op de helling.’ 32-35

Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 145, 146
23 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 366

Voor de ontwikkeling van het inkomensniveau; zie hoofdstuk 5.
24 Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 110-114
25 Historische Atlas Groningen. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000. kaartnrs. 154

en 172
26 Omdat het bij de turfgraverij om seizoenarbeid ging, lopen de cijfers van de beroeps-

en de bedrijfstelling nogal sterk uiteen. Op 31 december 1899, 1909 en 1930 waren
weinig mensen feitelijk werkzaam in de veenderijen, zodat in de beroepstelling maar
weinig mensen konden worden geteld. De turfproductie speelde zich af in het voor-
jaar en in de zomer. De cijfers van de bedrijfstelling hebben hierop betrekking.

27 Gerding, ‘Vier eeuwen turfwinning.’ 96-103, 248-165
28 In deze paragraaf komen de kleinschalige fabrieksnijverheid en de glasindustrie niet
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meer voor. In hoofdstuk 3 zijn deze twee takken van nijverheid behandeld tot aan
omstreeks 1940. Na 1900 was er in de glasfabrieken geen ontwikkeling meer te zien,
die een uitgebreide behandeling in de periode na 1900 rechtvaardigt. De kleinschali-
ge fabrieksnijverheid verdween voor een belangrijk deel, met uitzondering van de
korenmalerijen.

29 Keuning, De Groninger Veenkoloniën.206-239
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis.1-94

30 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 217, 218, 219
31 De Jonge, De industrialisatie van Nederland. 352, 353
32 Uitvoer aardappelmeel in 1913 naar:

Duitsland: 29,7%; Groot Brittannië: 19,2%; België: 17,9%; Italië: 13,0%; Spanje:
8,0%; Denemarken: 4,1%; Verenigde Staten: 3,1%; Frankrijk: 1,9%
Clement, Transport en economische ontwikkeling. 183

33 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 91
34 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 236
35 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 210, 211, 214, 237, 238, 344, 347, 350, 351
36 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 210, 211, 214, 217

Keuning, ‘Drie eeuwen Veendam en de Veendammers.’ in: Veendam 300. 47-49
37 Deze drie fabrieken waren O.J. Meijer te Zuidwending, DWM Boven Oosterdiep en ‘de

Eersteling’ in Borgercompagnie.
38 De strokartonfabriek met de grootste weekproductie was in 1930 de coöperatieve fabriek

‘de Halm’ in Hoogkerk met een weekcapaciteit van 620 ton strokarton; daarna volgde de
coöperatieve fabriek ‘Reiderland’ te Winschoten met een weekcapaciteit van 500 ton
strokarton; de derde fabriek in grootte was de coöperatieve fabriek ‘de Vrijheid’ te
Veendam met een weekcapaciteit van 460 ton strokarton; de vierde fabriek was in 1930
de coöperatieve fabriek ‘de Toekomst’ te Scheemdermeer (gem. Midwolda) met een
weekcapaciteit van 400 ton strokarton; en de vijfde fabriek was de coöperatieve fabriek
‘de Eendracht’ te Appingedam met een weekcapaciteit van 380 ton strokarton in 1930.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 241

39 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 160
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 250

40 Aandeel van Groot Brittannië als afzetmarkt van strokarton:
1890: 95,6%; 1900: 94,4%; 1910: 84,5%; 1913: 85,9%; 1923: 82,9%. Voor de jaren
1890, 1900 en 1910 betreft het de uitvoer van bord- en kaartpapier, waarvan strokar-
ton 90 tot 95% uitmaakte.
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 163, 164
Clement, Transport en economische ontwikkeling. 183

41 Het betreft hier de opgetelde uitvoer naar Engeland en Noord-Ierland.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 251

42 In de jaren 1926 en 1927 waren de Verenigde Staten na Groot-Brittannië het voor-
naamste land waarnaar Nederlands strokarton werd geëxporteerd. In 1930 was de
export naar de V.S. ingestort.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 251

43 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 241
44 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 203-207
45 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 210, 213
46 Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 238
47 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 200-202

Een sleepkaan is een lang vrachtschip zonder zeilen of machinerie, dat gesleept wordt.
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Bron: Van Dale. Woordenboek der Nederlandse taal
48 Voorbeelden hiervan zijn de ondernemingen van E.J. Smit en Zn. en de gebr. Bodewes.

De machinefabrieken en scheepswerven waren wel ruimtelijk gescheiden, maar de
combinatie kwam dus wel voor, in tegenstelling tot wat J.A. de Jonge beweert.
De Jonge, De industrialisatie. 154
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 341-345

49 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 202, 203
50 Metz, Der Rheinschiffbau am deutschen Rhein und in den Niederlanden. 13
51 Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 128, 129, 133, 134
52 Meijer, ‘De Groninger scheepsbouw op de helling.’ 30-32

Blijham en Kerkmeijer, Nieuw van de bijl. 144, 145
53 Meijer, ‘De Groninger scheepsbouw op de helling.’ 60
54 Het betrof hier de werven G.B. Fikkers ijzeren scheepsbouw te Martenshoek, 60 arbei-

ders in 1929; N.V. E.J. Smith en Zn. scheepswerf ‘Welgelegen’ te Westerbroek, 60
arbeiders in 1931; Wortelboer & Co. te Westerbroek, 60 arbeiders in 1930.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 342

55 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 205
56 Scheepswerven langs het Winschoterdiep in de gemeente Groningen in 1930: J. Vos

en Zn., 58 arbeiders in 1931; J. Drewes en Co., 61 arbeiders in 1928; N.V. Scheepswerf
v.h. J. Th. Wilmink en Co. 41 arbeiders in 1928; J. Koster & Zn., 68 arbeiders in 1931.
Scheepswerven langs het Winschoterdiep in de gemeente Haren (Waterhuizen)in
1930: gebr. van Diepen, 51 arbeiders in 1931; J. Pattje, 16 arbeiders in 1930.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 340, 341

57 Deze gieterij had in 1901 79 arbeiders, in 1911 108 arbeiders. In 1916 was het aantal
arbeiders gedaald naar 55 arbeiders en volgens de opgave van Keuning waren in 1931
40 arbeiders in de gieterij werkzaam.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 345
arbeidersaantallen: bron: gemeenteverslagen Slochteren 1901, 1911 en 1916

58 Westermann, De geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland. 197-205, 209, 210
59 Westermann, De geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland. 235, 236
60 Westermann, De geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland. 268-270
61 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 344
62 De door Keuning genoemde constructiewerkplaatsen in de gemeente Wildervank in

1930 komen in de bedrijfstelling niet voor.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 349, 352

63 Metz, Der Rheinschiffbau am deutschen Rhein und in den Niederlanden. 62
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 253

64 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 256
Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 50, 51

65 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 90, 92, 97, 98, 99, 101
66 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 63
67 In de gemeente Onstwedde kwam in 1930 een meubelfabriek voor met 75 arbeiders.

Deze fabriek wordt door Keuning niet vermeld. Mogelijk dat deze fabriek in
Musselkanaal gevestigd was of in het Westerwoldse deel van de gemeente. In 1950 was
deze fabriek al weer verdwenen.
Scheen, Survey rapport gemeente Onstwedde. 32, 33

68 De meubelmakerij en broeiramenfabriek te Sappemeer, die Keuning voor 1930 ver-
meldt, is bij de bedrijfstelling tot de timmerfabrieken gerekend.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 345
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69 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. 225
70 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 260
71 Het hier bedoelde bedrijf te Winschoten betrof een nevenvestiging van de meubelfa-

briek A.L. Bos te Nieuwe Pekela. In 1940 waren er rond de 60 mensen werkzaam in
de meubelfabriek te Winschoten; in Nieuwe Pekela rond de 40.
Wittebol, Op zoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 23
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 354

72 De meubelfabriek H. Eerkens te Stadskanaal (gem. Wildervank) had in 1929 51 arbei-
ders en de meubelfabriek Knigge en Co. had in datzelfde jaar 68 arbeiders.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 351, 352

73 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 258, 259
74 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 258
75 Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 53
76 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 237
77 Bij de gemeente Zuidbroek is bij de bedrijfstelling 1930 ‘Motké’ van de N.V. W.A.

Scholtens Aardappelmeelfabrieken mijns inziens ten onrechte bij de dextrinefabrieken
opgenomen. Deze is dus niet bij de dextrinefabrieken in de tabel opgenomen, want hier
werd ook aardappelmeel geproduceerd. In de bedrijfstelling van 1930 voor Veendam
staan twee dextrinefabrieken vermeld en één glucose- en stroopfabriek. Dit zijn tezamen
drie dextrinefabrieken (in de glucose- en stroopfabriek werd ook dextrine geproduceerd.):
DWM Oosterdiep, dextrinefabriek, Erven O.J. Meijer, Molenstreek en de N.V.
handelsmaatschappij A. van Linge Ezn. Verder werd de in 1929 geëxplodeerde fabriek van
de N.V. K. en J. Wilkens aan het Boven Oosterdiep herbouwd als dex-trinefabriek. In de
tabel is de fabriek wel opgenomen. Het aantal werknemers is dat van 1931 volgens de
opgave van Keuning. Dit is dus de vierde fabriek. Buiten Veendam kwam nog één dextri-
nefabriek voor: de dextrinefabriek van de N.V. Groninger Aardappelmeelfabriek
‘Wilhelmina’ te Foxhol. Zo komen we op het aantal van vijf dat Keuning vermeldt.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 237-239
Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 56
Mensch, De handelsmaatschappij van A. van Linge Ezn. 64, 65

78 Deze fabriek vormde één industrieel complex met ‘Tonden’ en is daarom toch tot de
aardappelmeelfabrieken gerekend. Zie tabel 4.5.1
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 210, 237, 344, 347

79 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 238
80 Henstra e.a., De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. 39

De oprichters van de Veendammer Papier- en Strostofmaatschappij zijn: J. Wilkens
Kzn., Frans Wilkens, Folkert Wilkens, J.F. Wilkens, V.J.A. Wilkens, Mr. D. de Ruyter
Zijlker en F.J. Zijlker tezamen goed voor fl. 70.000 aan aandelen. Verder: A. v.d. Laan
(2 aandelen), H.F. v.d. Laan, R. v.d. Laan, S. v.d. Laan, tezamen goed voor fl. 50.000
aan aandelen. Voorts: J. Duintjer Ezn. aandelen van in totaal fl. 20.000 en dr. W. Mees:
aandeel van fl. 10.000. In september 1890 zijn toegetreden H.A. Bos te Noordbroek,
Jb. Meihuizen te Hoogezand, W. Wildervanck te Sappemeer en H. Mees te Groningen,
elk voor fl. 10.000 aan aandelen. In Augustus 1891 traden tot deze combinatie toe: mr.
L.J. Huber, Swaagman te Londen, W.A.P.F.L. de Leve, T.G. Oosterwijk, elk goed voor
aandelen van fl. 10.000. Bovendien nam H. Mees te Groningen nogmaals fl. 10.000
aan aandelen voor zijn rekening. Nog iets later trad L. Moentack toe tot de combina-
tie voor fl. 10.000 aan aandelen.
Bron: archief K. & J. Wilkens: opgemaakt door B.A.P Wilkens, 17-2-’54 te Veendam,
met dank aan Dorien Knaap; zie ook: Knaap, K. & J. Wilkens. 59
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81 Op 12 februari 1894 werd de fabriek verkocht aan een nieuwe combinatie, waarvoor
E. Everts als koper optrad. Tot deze combinatie traden toe E. Everts (2 aandelen) W.
Everts (1 aandeel), Wed. Hessel Duintjer (3 aandelen), J. Duintjer Ezn. (3 aandelen),
V.J.A. Wilkens (2 aandelen), Folkert Wilkens (1 aandeel), Ubbo Wilkens (1 aandeel),
J.M. Meihuizen (1 aandeel) en 1 aandeel onverdeeld: in totaal 15 aandelen van fl.
10.000. Marcus Duintjer kocht op 26 juni 1894 2 aandelen over nl. 1 van wed. Hessel
Duintjer en 1 van J. Duintjer en verkocht ze 1 augustus 1913 aan respectievelijk E.
Everts en D.E. Everts
bron: archief K. & J. Wilkens: opgemaakt door B.A.P Wilkens, 17-2-’54 te Veendam,
met dank aan Dorien Knaap; zie ook: Knaap K. & J. Wilkens. 59, 64

82 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 25
Kok, Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën. 127, 128

83 Kamer van koophandel en fabrieken voor de Veenkoloniën te Veendam. Jaarverslag 1927. 42,
43
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 254

84 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. dl. 2. 404
Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 27

85 Rond 1940 was het aantal arbeiders verder gegroeid naar 60, waaronder 41 meisjes.
Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 27

86 Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 27
87 Kooij, ‘Frederik Faber Beukema’ in: Van Dijk en Foorthuis, Vierhonderd jaar Groninger

Veenkoloniën. 26
88 Kamer van koophandel en fabrieken voor de Veenkoloniën te Veendam. Jaarverslag 1923. 29

Kamer van koophandel en fabrieken voor de Veenkoloniën te Veendam. Jaarverslag 1927. 43
89 Kamer van koophandel en fabrieken voor de Veenkoloniën te Veendam. Jaarverslag 1923. 28,

29
Kamer van koophandel en fabrieken voor de Veenkoloniën te Veendam. Jaarverslag 1930. 98,
99

90 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. dl. 1. 349
91 Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. 350, 351
92 Hobert, ‘Aaltied Keur’ Anton Schmidt: van kiepkerel tot tricotagefabrikant. 25, 26
93 Keuning geeft voor 1930 vier brei-inrichtingen en tricotagefabrieken te Veendam: P.

Lukkien (m.i.v. 1933 Meyer) Brei-inrichting: 15 arbeiders in 1927. R. Prummel. Brei-
inrichting: 10 arbeiders in 1931. G.J. Suurmeyer. Tricotagefabriek: 29 arbeiders in
1927. F. en B. Wilmink. Tricotagefabriek (kousenfabriek): 101 arbeiders in 1930. De
bedrijfstelling over 1930 van Veendam vermeldt slechts drie van deze bedrijven. De
tricotagefabriek van Suurmeyer is waarschijnlijk tot de handelsbedrijven gerekend. In
het adresboek van Veendam uit 1924 staat de eigenaar van dit bedrijf ook als hande-
laar in tricotagegoederen geregistreerd. Dit bedrijf is wel in de tabel gevoegd.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 350
Officieel adresboek van Veendam 1924. 97

94 Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 27
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 354

95 In 1950 waren er te Oude Pekela twee bedrijven in de textielbranche met in totaal 90
werkzame mensen. Een daarvan is de grote touwslagerij van de N.V. ‘Volharding’, die
ook al in 1930 bestond. Bij de eerste na-oorlogse beroepstelling uit 1947 was, in ver-
gelijking met de beroepstelling van 1930, het aantal mensen dat werkzaam was in de
textielnijverheid zeer sterk gegroeid, vooral onder de vrouwen. Deze groei kan niet
verklaard worden uit arbeidsforenzen naar de tricotagefabriek in Nieuwe Pekela, zodat
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ervan uit moet worden gegaan dat tussen 1930 en 1947 een tricotagefabriek is opgericht.
Onderzoek naar de situatie van Oude- en Nieuwe Pekela. 9

96 In 1948 vestigde de N.V. Groningsche Tricotagefabriek zich te Nieuwe Pekela. Hier
werden vooral alpino’s en militaire baretten geproduceerd. Dit bedrijf had in 1950
slechts 10 arbeiders in dienst.
Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 27, 28

97 Greven, Oud Nieuws over Wildervank 1647-1997. Wildervank 350. 541
98 Onderzoek naar de situatie van Oude- en Nieuwe Pekela. 9
99 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 259

De in de tricotagefabriek van A. Westers & Zn. geproduceerde kousen, sokken en
shawls werden rond 1950 voor 60% afgezet in Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel. Een ander deel, 15%, vond zijn bestemming in de rest van Nederland. De
overige 25% van de productie betrof leger- en marineopdrachten.
Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 27, 28

100 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 259, 260
101 Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 28
102 Hobert,  ‘Aaltied Keur’ Anton Schmidt: van kiepkerel tot tricotagefabrikant. 36
103 Ploeg (red.), Oude Pekela... ...toch anders. 24
104 Ploeg (red.), Oude Pekela... ...toch anders. 24, 25
105 Muntendam had in het begin van de 20e eeuw nog een pettenfabriek, die tussen 1901

en 1906 opgericht werd en in 1911 achttien arbeiders telde, voornamelijk meisjes.
Nadien verdween dit bedrijf weer, want bij de bedrijfstelling van 1930 kwam het niet
meer voor. Hetzelfde geldt voor de pettenfabriek die Nieuwe Pekela rond 1916 kende.
Deze fabriek had in dat jaar tien arbeiders in dienst, voornamelijk kinderen.
Bron: gemeenteverslagen Muntendam en Nieuwe Pekela

106 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 346
107 Bij de bedrijfstelling zijn beide bedrijven tot de handelsbedrijven gerekend.

Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 349, 352
108 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 24
109 Officieel adresboek van Veendam 1924: kantoren, fabrieken en werkplaatsen
110 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 349
111 Bendeler, Martin en Van der Veen, Stadsplaats nummer 15. 54
112 Groningen in woord en beeld. 150
113 Van der Werf, Industrie en regio. 88, 89

Kwakenbrug, Groningsche bank voor handel en nijverheid 1908-1948. 81
114 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 26

Kwakenbrug, Groningsche bank voor handel en nijverheid 1908-1948. 81
Van der Werf, Industrie en regio. 88, 89

115 In het gemeenteverslag over 1931 worden bij de fabricage van matrassen en ledikan-
ten genoemd: N.V. Noord-Nederlandse Matrassen en Ledikantenfabriek, v.h. C.
Rademaker en Zn., N.V. Bedveren-, kapok- en matrassenfabriek Dröge v.h. fa. Nic.
Dröge en de Bedveeren en kapokfabriek Joh. Dröge.

116 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 24, 26
117 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 355
118 Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 27
119 Directeur werd J.A. Koning; commissarissen waren: mr.dr.  Hesse (president-commis-

saris), dr. M.J. van Olm, prof. G. Scheltema, E.F. Botma, mr. W.O. Stikker, A.C. Geitel
en V.J.A. Wilkens uit Veendam.
Van der Laan, ‘N.V. ‘GEMBO’ Winschoten. Jan Albert Koning.’ 3
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120 J.A. Koning: directeur; commissarissen: mr.dr. J.E. Hesse (president), E.F. Botma, O.L.
Boelema, dr. M.J. van Olm, prof. G. Scheltema, in 1929 werden eveneens commissa-
ris: H.W.P. Bonte (na overlijden dr. van Olm), prof.dr. O. van Os en G. Vermeij.
Van der Laan, ‘N.V. ‘Gembo’ Winschoten. Jan Albert Koning.’ 3
Roosenschoon, Vijf en twintig jaren GEMBO. 4

121 Roosenschoon, Vijf en twintig jaren GEMBO. 5
122 Van der Laan, ‘N.V. ‘Gembo’ Winschoten. Jan Albert Koning.’ 3

Roosenschoon, Vijf en twintig jaren GEMBO. 7-16
123 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 22
124 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 22
125 Omstreeks 1950 werd dit bedrijf samengevoegd met een soortgelijk bedrijf te Zwolle.

De productie werd toen ook overgeplaatst naar Zwolle.
Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 28

126 De sigarenfabriek zette 40% van de productie af in de Noordelijke provincies en 59%
in de rest van Nederland. Van de geproduceerde sigaren ging 1% naar West Indië. De
afzet van de sigarenfabriek ‘DELI’ was sterker geconcentreerd in Noord Nederland. Van
de productie van deze fabriek werd 70% afgezet in de provincie Groningen, 25% ging
naar Friesland en Drenthe en 5% ging naar overig Nederland.
Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 29

127 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 114
128 Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek van Branbergen nog verder uitgebreid. In

1950 had het bedrijf 279 mensen in dienst en rond 1955 zelfs 400 personeelsleden.
Scheen, Survey rapport gemeente Onstwedde. 31
Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 116

129 Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 28, 29
130 Wolters, De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela. 24
131 Potjewijd, Winschoten: vlek, vesting, provinciestad. 45
132 In het artikel uit 1989 gaat Blauw in op starters in de industrie en de handel in jaren

1930. Er worden echter geen afzonderlijk bedrijven genoemd, noch werknemeraan-
tallen, zodat dit artikel hier niet bij de analyse van de werkgelegenheids ontwikkeling
in de verschillende branches kon worden betrokken.
Blauw, ‘Starten in crisistijd.’

133 Van der Werf, Industrie en regio. 26-56
134 Een uitzondering hierop vormde de coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘de Twee

Provinciën’ te Stadskanaal, die nabij het centrum van Stadskanaal gesitueerd was.
135 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 238
136 Het betreft hier het gezamenlijke aantal arbeidsplaatsen in 1930 van de aardappelmeelfa-

brieken ‘de Eendracht’ te Kiel, gem. Hoogezand, ‘de Toekomst’ te Nieuwe Compagnie, gem.
Hoogezand, ‘Motké’ te Zuidbroek, ‘de Eersteling’ te Borgercompagnie, gem. Veendam, N.V.
Handelsmij van Linge Aardappelmeelfabriek te Ommelanderwijk, gem. Veendam, N.V.
Meihuizen, Boon en Co. aan het Beneden Verlaat, Veendam, O.J. Meijer
Aardappelmeelfabriek te Zuidwending, gem. Veendam, ‘Bareveld’ te Bareveld, gem.
Wildervank, ‘Alteveer’ te Alteveer, gem. Onstwedde, ‘Pekela en Omstreken’ aan het
Ommelanderdiep te Nieuwe Pekela en de strokartonfabrieken te Oude Pekela. De arbei-
deraantallen zijn ontleend aan Keuning, waarbij de aantallen voor de fabrieken te
Hoogezand iets naar boven zijn bijgesteld vanwege de te lage opgave van Keuning in ver-
gelijking met de bedrijfstelling. Voor de fabriek van Van Linge te Ommelanderwijk is even-
eens een schatting gemaakt. De fabrieken te Foxhol zijn niet meer als perifeer gerekend.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 340-356
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137 Op 1 augustus 1943, dus voor de beroepstelling van 1947, ging Foxham over van de
gemeente Slochteren naar de gemeente Hoogezand.
Harkema en Panman Hoogezand-Sappemeer. Gemeentebeschrijving. 1

138 Schuieren is borstelen of vegen.
bron: Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal.

139 Hoogezand                      Sappemeer    
aantal groeivoet  aantal groeivoet

(%) (%)
1900 9.788  6.117   
1910 10.664 0,86 6.405 0,46  
1920 11.172 0,42 6.335 -0,10  
1930 11.425 0,22 6.504 0,26  
1940 12.025 0,51 6.968 0,69  

140 In de volkstelling van 1909 is instituut ‘Hommes’ -het was een internaat- onderschei-
den van de overige woonbebouwing. Het stichtingsjaar 1911 dat Brinkman noemt
voor dit instituut kan dus niet kloppen.
Brinkman, Hoogezand Sappemeer. 30

141 Eerder dan in Hoogezand kwam de tuinbouw in Sappemeer op, voornamelijk gecon-
centreerd in Kleinemeer. Na 1910 kwam de tuinbouw te Hoogezand op, die uiteinde-
lijk de Sappemeerster tuinbouw overvleugelde. Percentage gezinshoofden werkzaam
in de tuinbouw in Sappemeer: 1850: 0,0%, n=508; 1870: 0,5%, n=594; 1890: 1,3%,
n=554; 1910: 3,6%, n=722
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 159-162

142 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 168
143 Tuinders onder de gezinshoofden in Hoogezand: 1850: 0,3%, n=663; 1870: 0,5%,

n=808; 1890: 0,4%, n=945; 1910: 0,6%, n=777
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 159-160

144 Von Thünen, Der isolierte Staat. 11-254
145 Peucker, Eine Erweiterung des Thünen-Modells um Klimafaktoren und technischen

Fortschritt. 104-132
146 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 159, 346
147 Concentratiegetallen in 1947: winkels: 124; overige handel: 98
148 Collenteur en Paping, ‘De arbeidsmarkt voor inwonend boerenpersoneel’ 96-135
149 Het begrip stadsgewest wordt vaak gebruikt om een bestuurlijke samenwerking van

een grote stad met omringende gemeenten aan te duiden, maar hier wordt het begrip
stadsgewest opgevat als een grote stad met haar sociaal en economische achterland, die
tezamen een functioneel geheel vormen. Het begrip stadsgewest kan onderscheiden
worden van de term agglomeratie, omdat onder agglomeratie verstaan wordt een cen-
trale stad met de morfologisch daaraan gekoppelde voorsteden en forensendorpen.
Anderzijds kan stadsgewest onderscheiden worden van de term verzorgingsrayon door
het meer zelfstandig functioneren van centrale kernen van lagere orde binnen het ver-
zorgingsrayon.
Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal.
Lambooy, ‘Stad en stadsgewest in het perspectief van hiërarchie en complementariteit.’
282-286

150 Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910.
151 Zie bijlage A. Tuinbouw kwam in Veendam nauwelijks voor. Het percentage tuinders

lag in 1850 en 1870 op slechts 0,2% van de gezinshoofden in de gemeente. In 1890
was het percentage iets opgelopen naar 0,6%, maar dit hogere percentage kon
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geenszins de groei van de sector landbouw verklaren. Na 1890 groeide het percen-
tage tuinders door naar 1,0% in 1910. Daarna bleef het percentage ongeveer op dit
niveau.

152 Dit hoeft geen daling te betekenen. De beroepstelling van 1947 werd op 31 mei gehou-
den, toen de campagne in de aardappelmeelindustrie al voorbij was. De andere
beroepstellingen zijn steeds op 31 december gehouden, tijdens de campagne.

153 In 1906 bevonden 140 van de 338 (41,4%) arbeidsplaatsen in de aardappelmeelin-
dustrie te Veendam zich buiten de hoofdkern. Wanneer we bij de beroepsstructuur van
gezinshoofden kijken, zijn de perifere vestigingsplaatsen goed te zien. In dit geval
moeten we bij het verloop van de ‘losse werklieden’ kijken.

154 Het concentratiegetal 109 in 1900 voor ‘chemische nijverheid’ lijkt een nieuwe
specialisatie voor Veendam aan te geven. Dit hoge concentratiegetal werd echter ver-
oorzaakt door de reeds rond 1890 bestaande olieslagerij van A.J. Bus (negen werkne-
mers) en de drie zeepfabrieken (met in totaal acht werknemers) in combinatie met
apothekers en -knechten.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. blz. 348
Gemeenteverslagen Veendam 1891 en 1901

155 Zie voor bevolkingsverdeling hoofdstuk 6.
Veendam aantal groeivoet

(%)  
1900 10.996   
1910 12.195 1,04 
1921 13.093 0,65 
1931 13.383 0,22  

156 Dit plan werd uitgevoerd onder leiding van de toenmalige burgemeester van
Beresteijn. Zie par. 4.8.1.
Gids voor Veendam. 44, 90-91
Harkema en Panman, Veendam. Gemeentebeschrijving. 19

157 Officieel adresboek voor Veendam. 
158 Percentage bakkers en slagers in de beroepsstructuur te Veendam: 1850: Veendam-

kern: 5,02%, Ommelanderwijk-Zuidwending: 0,31%, Borgercompagnie: 1,43%,
gemeente: 3,62%; 1870: Veendam-kern: 3,05%, Ommelanderwijk-Zuidwending:
1,24%, Borgercompagnie: 2,15%, gemeente: 2,61%; 1890: Veendam-kern: 4,17%,
Ommelanderwijk-Zuidwending: 1,78%, Borgercompagnie: 4,04%, gemeente: 3,64%;
1910: Veendam-kern: 2,80%, Ommelanderwijk-Zuidwending: 4,89%,
Borgercompagnie: 5,66%, gemeente: 3,46%

159 Bevolkingspercentage Veendam hoofdkern: 1850: 66,8%; 1870: 70,0%; 1890: 68,5%;
1910: 67,1%; 1930: 74,6%; percentage gezinshoofden te Ommelanderwijk-
Zuidwending: 1850: 23,0%; 1870: 20,2%; 1890: 21,1%; 1910: 23,2%; 1930: 18,9%

160 Eigenlijk is dit getal nog een onderschatting van het onbekende concentratiegetal voor
de handel in 1930. Het aantal inwoners voor de kern Veendam dat gebruikt is bij de
berekening van dit getal is het inwoneraantal in 1930. De verdelingssleutel om het deel
van de beroepsbevolking in de handel in de hoofdkern te berekenen stamt uit 1924.
In deze periode 1924-1930 maakte de hoofdkern met de uitvoering van het plan
‘Tussendiepen’ een sterke groei door. Aangenomen mag worden dat hierdoor het
draagvlak voor detailhandel in de hoofdkern toenam. Deze ontwikkeling kon niet in
de berekening verdisconteerd worden.

161 In de bedrijfstelling werd gekeken naar de bedrijven in de gemeenten en het aantal
mensen dat in die bedrijven werkte, ongeacht waar die mensen woonden. Aan een
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aantal handelsbedrijven was ook productie verbonden (confectieateliers), waarvan de
personeelsleden tot de nijverheid werden gerekend bij de beroepstelling. Dit kan ech-
ter de grootte van het verschil niet verklaren.

162 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 32, 33
163 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 12
164 Kampman, Te-recht in Winschoten. 69-74
165 Het hoge concentratiegetal voor chemie in 1900 is toe te schrijven aan de aanwezig-

heid van apothekers; de hoge concentratiegetallen voor papier in 1900 en 1910 aan
forenzen die in Nieuweschans, Scheemdermeer of Oude Pekela in de kartonindustrie
werkten. In 1914 pas werd ‘Reiderland’ opgericht.

166 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 23, 24
Adresboek Winschoten 1930

167 Winschoten had in 1930 vijf drukkerijen waarin in totaal 65 mensen werkzaam waren.
Een ander centrum van het grafisch bedrijf, Wildervank had zes drukkerijen waarin
41 mensen werkzaam waren. Onstwedde had dat jaar vijf drukkerijen met 60 werk-
nemers.
bron: Bedrijfstelling 1930: 1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2, bibliotheek, C.B.S.
Voorburg

168 Percentage landbouwers en tuinders te Winschoten 1890-1930:

Winschoten Winschoten St.Vitusholt   Bovenburen  gemeente
kern & &

Zuiderveen Oostereinde  
1890 landbouwers 0,6 18,6 33,3 4,3   

tuinders 1,3 1,2 4,4 1,5  
1910 landbouwers 0,8 12,7 17,9 4,0   

tuinders 1,0 2,2 1,8 1,2  
1930 landbouwers 0,6 3,2 26,3 2,4   

tuinders 0,7 5,5 0,0 1,6 
169 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 29
170 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 162
171 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 33

In het gemeenteverslag van Winschoten over 1921 wordt melding gemaakt van een
korenbeurs.

172 De drie sigarenfabrieken: sigarenfabriek W. Heeres met 42 werknemers, waarvan 17
kinderen; sigarenfabriek W. Krol met 4 werknemers, waarvan 2 kinderen en sigaren-
fabriek R. Velthuis met 1 werknemer.
In 1930 had de N.V. machinale spinnerij en touwslagerij “de Volharding” 43 werkne-
mers. Dit bedrijf bestond van de behoefte aan paktouw voor de industrie en de stro-
kartonindustrie in het bijzonder.
Ploeg, Oude Pekela...toch anders. 24, 25
Bedrijfstelling 1930: 1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2, bibliotheek, C.B.S. Voorburg

173 De tricotagefabriek van A. Wester en Zn. had in 1930 34 arbeiders in dienst; de geza-
menlijke sigarenfabrieken, waarvan de grootste die van R.H. Hoving en Zn. was, gaven
aan 72 mensen werk.
Bedrijfstelling 1930: 1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2, bibliotheek, C.B.S. Voorburg

174 Het concentratiegetal voor ‘winkels’ bedroeg in Nieuwe Pekela 121 en voor ‘overige
handel’ 64.

175 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 217
176 A.J. Bakker. Glasfabrieken Nieuw Buinen: 336 arbeiders in 1929; N.V. Nieuw Buiner
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Glasfabrieken v.h. Meursing & Co.: 320 arbeiders in 1931.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 357

177 De term ‘Kanaalstreek’ wordt meestal gehanteerd om dit deel van de Veenkoloniën te
onderscheiden van de ‘Oude Veenkoloniën’. De scheiding wordt gelegd in het westen
bij Bareveld, op het punt waar het Stadskanaal begint en de gemeentegrens tussen
Nieuwe Pekela en Wildervank en Onstwedde. 

178 In de gemeente Wildervank kwamen in 1930 zes scheepswerven voor met 46 arbei-
ders.
Bedrijfstelling 1930: 1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2, bibliotheek, C.B.S. Voorburg

179 In 1915 brandde de aardappelmeelfabriek aan het Oosterdiep te Wildervank voor de
tweede maal af en werd niet herbouwd.

180 Naast de grote zagerij van Meihuizen aan het Oosterdiep (1930 44 arbeiders) waren er
verder waren er nog twee borstelmakerijen, die in 1930 20 arbeiders hadden. De
metaalwarenfabriek van Duintjer stond aan het Middenverlaat, pal aan de grens met
Veendam met in 1930 91 arbeiders. De tricotagefabriek van Schmidt stond aan het
Oosterdiep wegzijde (Nijverheidsstraat) tussen 5e en 11e laan, met in 1930 402 arbeiders.
Degenhart Drenth en Stamhuis, Registratie ... waardevolle objecten in de gemeenten:
Hoogezand-Sappemeer, Oosterbroek, Muntendam, Meeden, Veendam. objectnr. 276, kaart
53
Bedrijfstelling 1930: 1 A-B/1930/BDT, banden 1 en 2, bibliotheek, C.B.S. Voorburg

181 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie.’
182 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie’, 566-568, 571, 572
183 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie’, 572, 573
184 Inwoneraantal in 1930: Veendam: 13.383; Winschoten: 13.342
185 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie.’ 573
186 Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 32, 33
187 Evenals bij Winschoten was dat ook het geval bij Muntendam. Dit had overigens niets

te maken met een belangrijke functie van deze plaats op het gebied van groot- of
tussenhandel. In Muntendam woonden van oudsher vele kramers en venters, die in de
streek rondtrokken. Het betrof hier dus ambulante detailhandel.

188 Buursink, ‘De Nederlandse hiërarchie der regionale centra.’ 67-81
189 In tegenstelling tot de analyse van de situatie rond 1900 in het vorige hoofdstuk, wor-

den hier dus niet de concentratiegetallen gebruikt. Een analyse vanuit de bedrijfskant
is juister, omdat het hier gaat om waar de bedrijven gevestigd waren en niet om waar
de werknemers in deze bedrijven werkten. Dit kan verschillen, want we zagen al een
discrepantie bij de handel in Veendam tussen beroeps- en bedrijfstelling. Voor de situ-
atie rond 1900 hadden we niet een dergelijk mooie bron voor handen.

190 Kastelein, Groei naar een industriële samenleving. 149, 150
191 De gemeenteverslagen geven de meeste informatie omtrent het aantal vestigingen op

het gebied van bank- en verzekeringswezen in Veendam en Winschoten en andere
plaatsen. Daarnaast bevindt zich hieromtrent informatie in gemeentelijke informatie-
gidsen.
Gids voor Veendam. 45, 46
Beknopte gids voor Winschoten. 16
Brinkman, Hoogezand Sappemeer. 27, 45

192 Gemeenteverslagen Veendam 1891, 1896, 1901, 1906, 1930
Groningen in woord en beeld. 133, 134

193 Gemeenteverslagen Winschoten 1881, 1901, 1921, 1931
Groningen in woord en beeld. 131
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194 In 1913 is deze verzekeringsmaatschappij van naam veranderd.
Mensch, Een halve eeuw V.L.M. 

195 Kampman, Te-recht in Winschoten. 74
196 Beknopte gids van Winschoten. (1937) 11, 13
197 Voerman, ‘Winschoten 1850-1930. Stad in wording.’ 28, 29

Wittebol, Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 61
198 Van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal. 79, 80
199 Keuning, ‘Economische ontwikkelingen.’ 483, 484
200 Tammeling, De krant bekeken. 65, 102, 103, 109
201 Beknopte gids van Winschoten. (1937) 10
202 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie.’ 573
203 Gids voor Veendam. 17
204 Gids voor Veendam. 50, 53, 54
205 Keuning, ‘Proeve van een economische hiërarchie.’ 573
206 Woonplaats van de buitenleerlingen der onderwijsinstellingen te Veendam in 1939.

(HBS, Landbouwhuishoudschool, Landbouwwinterschool en Ambachtsschool):
Nieuwe Pekela 48, Oude Pekela 12, Weende 1, Winschoten 3, Bellingwolde 1, Hoorn
(Wedde) 1, Alteveer 7, Westerlee 1, Meeden 13, Nieuwolda 1, Zuidwending 8,
Ommelanderwijk 5, Nummer Dertien 2, Muntendam 35, Zuidbroek 14, Noordbroek
13, Sappemeer 16, Hoogezand 6, Kropswolde 1, Kielwindeweer 21, Nieuwe
Compagnie 3, Tripscompagnie 10, Borgercompagnie 9, Zuidlaren 1, Zuidl.veen 4,
Annen 1, Annerveen 2, Nw Annerveen 1, Annerv.kanaal 6, Eexterveen 5, Eexterv.ka-
naal 8, Eexterzandvoort 2, Wildervank 86, Bareveld 6, Nieuwediep 4, Stadskanaal 58,
Gieten 3, Gieterveen 2, Spijkerboor 1, Gasselternijveen 3, Gasselternv.mond 2,
Gasselterboerveen 2, Drouwenermond 1, Nw Buinen 13, Musselkanaal 11, 1e
Exloërmond 1, 2e Exloërmond 3, Valthermond 1, Ter Apelkanaal 1
bron: Nader rapport. bijlage 3

207 Brinkman, Hoogezand Sappemeer. 25, 26
208 Degenhart Drenth en Stamhuis, Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de

gemeenten: Vlagtwedde, Stadskanaal, (O.ged.), Bellingwedde en Nieuweschans. objectnr. 21
209 Van der Ploeg, Van burgerschool tot Ubbo: 75 jaar Ubbo Emmius Stadskanaal.
210 Blauw, Goed op koers.
211 Ponsioen, Een schone en nuttige inrichting.
212 Zie voor de criteria van het C.B.S. paragraaf 2.8.1 en 3.8.1 of:

Typologie ... naar urbanisatiegraad, 31 mei 1947 en 30 juni 1956
Typologie ... naar urbanisatiegraad, 31 mei 1960
Typologie ... naar urbanisatiegraad, 28 februari 1971

213 Typologie ... naar urbanisatiegraad, 31 mei 1947. 12, 22, 23
214 Harkema en Panman, Hoogezand-Sappemeer. Gemeentebeschrijving. 17, 23, 24
215 Zie: Bodewes-Knol e.a., Het behouden waard. nrs. 8, 48, 65, 68, 71, 162, 167, 169, 197,

199
216 Van der Cammen, Ruimtelijke ordening. 51-55

Bock, M. ‘Stedebouw’ in: H.P. Berlage, bouwmeester 1856-1934. 51-72
217 Harkema en Panman, Veendam. Gemeentebeschrijving. 19, 20, 26, 27

Panman en Possel, Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940. 72-74, 82, 83
218 Degenhart Drenth en Stamhuis, Registratie ... objecten in de gemeenten Hoogezand-

Sappemeer, Oosterbroek, Muntendam, Meeden, Veendam. nrs. 198, 204-208, 220, 221,
241, 252
Gids voor Veendam. 4, 16, 26, 28, 30, 31, 32, 34-36, 38, 45, 47, 51, 56, 77, 86
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219 Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 17-19
220 Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 19-20
221 Degenhart Drenth en Stamhuis, Registratie ... objecten in de gemeenten Winschoten,

Scheemda, Oosterbroek, Beerta, Midwolda, Finsterwolde, Nieuwolda, en Termunten. nrs.
25, 30, 31, 38, 76

222 Potjewijd, Winschoten: vlek, vesting, provinciestad. 61, 62

Hoofdstuk 5

1 Kooij, ‘Bevolking: huishoudens, gezinnen en sociale stratificatie’ 146-149
Paping, Voor een handvol stuivers. 151
Klep e.a., ‘De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag 1851-1922.’ 8

2 Paping, Voor een handvol stuivers. 151-153
3 In het geval dat deze groep te klein was, zijn de zeelieden en schippersknechten (min-

der dan tien in de steekproef) en knechten in de handel tot de arbeiders gerekend.
Land- en fabrieksarbeiders bleven de categorie arbeiders wel domineren.

4 Zie paragraaf 2.5
5 Verslag van de commissie ... betrekkelijk de arbeiders-quaestie. 6
6 Verslag van de commissie ... betrekkelijk de arbeiders-quaestie. 6
7 Verslag van de commissie ... betrekkelijk de arbeiders-quaestie. 6-12
8 In 1872 waren er drie strokartonfabrieken in Nederland: fa. Kuipers en Miedema te

Leeuwarden, firma Hooites Beukema te Hoogezand en ‘Nieuweschans’ te Nieuwe-
schans. Daarnaast bevonden zich nog enkele strokartonfabrieken te Leer, Papenburg
en Emden in Oost-Friesland. Deze Duitse strokartonfabrieken betrokken veel stro
vanuit de provincie Groningen.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 240-241
Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis. 95-97

9 Verslag van de commissie ... betrekkelijk de arbeiders-quaestie. 8
10 Uitkomsten van het onderzoek. deel 1, hoofdstuk XVII. 23
11 Uitkomsten van het onderzoek. deel 1, hoofdstuk XVII. 24
12 Uitkomsten van het onderzoek. deel 1, hoofdstuk XVII. 24
13 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 113-117
14 Lourens en Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. 52-56
15 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 116
16 Alleen in Nieuwe Pekela kwamen inwonende boerenknechten nog veelvuldig voor.

Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 164
Het afnemen en verdwijnen van inwonende boerenknechten en meiden rond de
eeuwwisseling was ook een algemeen verschijnsel in het Groninger kleigebied, zoals in
een artikel van Collenteur en Paping is te lezen.
Collenteur en Paping, ‘De arbeidsmarkt voor inwonend boerenpersoneel.’ 96-136

17 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 166
Een extirpator is een ploegvormig landbouwwerktuig om de grond los te woelen, van
onkruid te zuiveren, poedervormige meststoffen met de bovenste aardlaag te vermen-
gen enz.
Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal.

18 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 112, 113
19 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 166
20 De aardappelrooimachine werd pas na de Tweede Wereldoorlog gemeengoed.

Lagerweij, De veenkoloniale aardappelrooimachine.
21 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 167-168
22 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 165
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23 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 181
24 Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 172
25 Hofstee, Het Oldambt: een sociografie. 221
26 Paping, ‘Vaste en losse arbeiders en de werkloosheid.’ 141-142, 151-153
27 Uitkomsten van het onderzoek. 23, 24
28 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 177
29 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 182
30 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 290-292
31 Wierema, ‘Firma J.M. Meihuizen & zoon.’ 1, 2
32 De Zee, Veendam en de Veendammers.
33 Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 11, 12, 16
34 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 181
35 De Zee, Liste des cent plus forts contribuables de la commune de Veendam 1812. 8-13
36 Zie ook: Keuning, ‘Economische en sociale groeperingen.’ 41-45
37 Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 

Mensch, De handelmaatschappij van A. van Linge Ezn. 
Knaap, K. en J. Wilkens. Een bedrijfsgeschiedenis.

38 Mensch en Wilkens, Geschiedenis van K. en J. Wilkens. 11-16, 22, 29, 31-35, 42
39 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 210, 211
40 Mensch, De handelmaatschappij van A. van Linge Ezn. 45, 48, 49

Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 210, 211
41 De overige 30% was in andere beroepen werkzaam zoals aannemer, arts, hotelhouder,

hoofdonderwijzer, grossier, winkelier.
Kooij, ‘De eerste industrialisatie- en urbanisatiefase.’ 120

42 Boekholt, ‘Meijer, Obbe Jacobs’ 159-161
43 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 291
44 Ik heb op basis van enkele bedrijfsgeschiedenissen de indruk dat de landbouwers toch

belangrijker zijn geweest bij de opkomst van de speculatieve aardappelmeel- en
strokartonindustrie dan Keuning beweert.
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 292

45 Al in het bevolkingsregister van 1815 komen Jan (geb. 1791 te Lahn) en Abel (geb.
1786 te Lahn?) Dröge voor. Ze hadden zich respectievelijk in 1814 en 1811 in
Winschoten gevestigd en woonden in bij Harm Jans Zoelman, schipper aan de
Binnenvenne te Winschoten. In 1829 was Abel verdwenen. Jan woonde toen met twee
andere broers, Geert (geb. 1797) en Derk (geb. 1800) aan de Carolieweg. Of Jan in
tussentijd ook nog in zijn geboortestreek in Duitsland had gewoond, is niet bekend.
In 1829 woonden ook nog de kooplieden Jan (geb. 1806 te Werlte) en Geert (geb.
1811 te Werlte) Dröge in bij Hemmo Harms Deuling, bakker aan de Langestraat. In
1849 woonde er een Harm Dröge (geb. 1794 te Werlte) aan de Langestraat. Hij had
zijn twee kinderen vanuit zijn geboortestreek meegenomen, maar zijn echtgenote was
daar blijven wonen. Verder woonden zijn broers Derk en Geert, die in 1829 aan de
Carolieweg hadden gewoond, bij hem in. Zij waren, evenals de andere Dröges,
werkzaam in de handel. In 1853 keerde Derk Dröge weer terug naar Werlte; in 1855
volgde Harm met zijn twee zonen en tenslotte volgde broer Geert hen naar Werlte in
1860.

46 Hobert, B. e.a. ‘Aaltied Keur’ Anton Schmidt: van kiepkerel tot tricotagefabrikant. 25, 26
47 Kooij, ‘Beukema, Frederik Faber’ 24
48 De groep scheepsbouwers en fabrikanten werd geheel gedomineerd door de scheeps-

bouwers.
49 In 1815 woonden enkele topambtenaren in de rechterlijke macht in bij een gezin als

kostgangers. Zij waren geen gezinshoofd. Hierdoor werd in 1815 de groep ambtenaar-
gezinshoofden meer gedomineerd door de minder goed betaalde gemeente-
ambtenaren.

50 Het betekent niet dat de groep kooplieden altijd de grootste standaarddeviaties. Soms
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hadden verzamelgroepen als ‘maatschappelijke diensten’, ‘zonder’ en ‘zelfstandige
ambachtslieden’ grotere standaarddeviaties.

51 Het gaat hier om een schatting van het aantal bakkers en slagers in beide gemeenten
tezamen.

52 Zie het citaat in paragraaf 3.7.
Over de Muntendammer venters wordt bericht in:
Verslag betreffende den toestand der landarbeiders in Groningen. 172
Het bijbehorende citaat is hierboven in de tekst opgenomen. De Muntendammer ven-
ters waren zo talrijk, dat hierdoor de handelssector van deze plaats in 1930 en 1947
relatief groot was.

53 Bij sociale structuur hebben we te maken met een theoretisch raamwerk en verschillende
opvattingen. Vooral in de jaren 1970 was er een heftig debat over hoe de sociale structuur
in de 19e eeuw begrepen moest worden. Hierbij werd, geheel in de geest van de jaren 1970,
de marxistische visie van een maatschappij opgebouwd uit klassen geprojecteerd op de 19e
eeuwse samenleving. Giele en van Oenen gaven een beeld van de Nederlandse samenle-
ving rond 1850 weer als een klassen-maatschappij met standskenmerken. Het belangrijk-
ste van de marxistische opvatting was dat de economische positie, het al dan niet
beschikken over productiemiddelen, het meest wezenlijke was voor de sociale positie. Zij
die over kapitaalgoederen beschikten hadden het meeste aanzien en macht in de maat-
schappij. Dit stond in schril contrast met de opvattingen die vooral bij tijdgenoten leefden.
Tijdgenoten gaven in hun visie de samenle-ving weer als een maatschappij opgebouwd uit
standen. In deze zienswijze waren prestige en levensstijl veel belangrijker. Lucassen en Van
Tijn gaven een oplossing voor de discrepantie tussen de opvattingen van de sociaal historici
en die van de tijdgenoten door te wijzen op het ontbreken van een klassenbewustzijn.
Deze discussie heeft Kooij in zijn dissertatie over Groningen samengevat. Kooij,
Groningen 1870-1914. 27-34
Giele en Van Oenen, ‘De sociale structuur van de Nederlandse samenleving rond
1850.’ 2-33
Lucassen en Van Tijn, ‘Nogmaals: sociale stratificatie’ 74-91

54 Van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving.
De Belder, ‘Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede. Een aanzet tot
uniformisering van reconstructiemethoden.’ 257-279
Kooij, Groningen 1870-1914. 14-81
Damsma en Noordegraaf, ‘Standen en klassen in een Zuidhollands dorp.’ 243-269
De Meere, ‘Standen en klassen in een Noordhollands dorp.’ 245-263

55 Kooij, Groningen 1870-1914. 44-47
56 Zie voor definitie hoofdstructuur en afgeleide structuur paragraaf 3.8.1 of:

Smook, Binnensteden veranderen. 207
57 De termen ‘veldzijde’ en ‘wegzijde’ hebben te maken met de aanleg van Veendam. De

wegzijde betreft de westzijde van het Oosterdiep en de oostzijde van het Westerdiep.
De overkanten van beide diepen waren dus de veldzijdes. De termen ‘Beneden’ en
‘Boven’ slaan op de afwateringsrichting, die in noordelijke richting was. ‘Boven’ lag dus
ten zuiden van ‘Beneden’. Het ‘Bocht’ Oosterdiep was het gedeelte van het Boven
Oosterdiep (ten zuiden van de Kerklaan-Molenstreek) vanaf halverwege, waar het
Oosterdiep een bocht maakte naar het noorden toe tot aan de Kerklaan-Molenstreek.

58 Zie paragraaf 2.8.2, 3.8.1 en 4.8.1
59 41,7% van de gezinshoofden
60 Van de 215 bewoonde adressen aan het Boven en Bocht Oosterdiep waren er 159

(74,0%) met een aanslag in de hoofdelijke omslag, waarvan 20 (12,6%) in klasse 1.
Voor het Beneden Oosterdiep waren deze aantallen 336, 227 (67,6%) en 35 (15,4%)
en voor de Kerkstraat: 77, 68 (88,3%) en 5 (7,4%).
Deze cijfers zijn ontleend aan:
Lijst van hoofden van gezinnen in de gemeente Veendam met aanduiding in welke
klasse van den hoofdelijken omslag zij zijn aangeslagen. Gemeentearchief Veendam
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61 Fabrikanten en renteniers vormden ongeveer 20% van de gezinshoofden aan het
Beneden Oosterdiep veldzijde. Ambachtslieden vormden hier ongeveer 13% van de
gezinshoofden. Ruim een kwart van de gezinshoofden was arbeider of vaste knecht op
een fabriek.

62 Het betrof gezinshoofden aan het Beneden Verlaat, het westelijk deel van het Beneden
Dwarsdiep, de Middenweg, Scholthuizen en Westerbrink.

63 In de wijken I en K (Beneden Dwarsdiep (westelijk deel), Beneden Verlaat,
Middenweg, Scholthuizen, Westerbrink) waren in 1910 314 bewoonde adressen; hier-
van waren er 79 (25,2%) aangeslagen in de hoofdelijke omslag, waarvan 32 (40,5%)
in de klasse 1 (laagste klasse).
Deze cijfers zijn ontleend aan:
Lijst van hoofden van gezinnen in de gemeente Veendam met aanduiding in welke
klasse van den hoofdelijken omslag zij zijn aangeslagen. Gemeentearchief Veendam

64 Gids voor Veendam. 46
65 Van de 135 bewoonde adressen in de Achterstad, Sarastraat, Oude Bosch, Willemstraat

en de Molenwijk waren er 35 (25,9%) met een aanslag in de hoofdelijke omslag, waar-
van 19 (54,3%) in klasse 1.
Deze cijfers zijn ontleend aan:
Lijst van hoofden van gezinnen in de gemeente Veendam met aanduiding in welke
klasse van den hoofdelijken omslag zij zijn aangeslagen. Gemeentearchief Veendam

66 Zie paragraaf 3.8.1 en 4.8.1.
67 Enquête, gehouden door de staatscommissie.
68 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 197
69 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 206
70 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 197
71 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 226
72 Gids voor Veendam. 33-39
73 Harkema en Panman, Winschoten. Gemeentebeschrijving. 15
74 Potjewijd, Winschoten: vlek, vesting, provinciestad. 39
75 Deze hoofdstraten zijn: Langestraat, Marktplein, Torenstraat, Blijhamsterstraat,

Carolieweg, Liefkensstraat, Vissersdijk, Binnenvenne en Buitenvenne. Langs deze stra-
ten was 76,8% (N = 164) van de gezinshoofden aangeslagen in de hoofdelijke omslag.
Ter vergelijking voor de gemeente als geheel was dat 38,1% (N = 866). Gegevens zijn
ontleend aan de structuuranalyse Winschoten 1910.

76 Stationsbuurt: Stationsweg, burg. Venemastraat, Emmastraat, Paul Krügerstraat,
Stationsstraat, Bossingel, Hoogstraat, Garsterstraat, Hoogeklei. Hier was 85,5%
aangeslagen (N = 55)

77 In 1910 zijn alle straten in deze buurt ook in het bevolkingsregister benoemd:
Engelsetilstraat, Hofstraat, Dwingeloweg, Gasthuislaan, Schottsplein (thans
Noorderplein), Zuiderstraat, Noorderstraat, Westerstraat, Oosterstraat,
Achtermolenhornsterweg (thans Molenhornstraat) en Olieslagersteeg (thans
Olieslagerstraat).

78 N = 154
79 N = 53
80 19,1% van de gezinshoofden in hoofdelijke omslag. N = 126. De straten en paden naar

het noorden zijn de Trekweg, de Grintweg, de Oude Werfslaan, de Ludensweg, de
Hoethslaan en het Zandpad.

81 Verslag van de commissie ... betrekkelijk de arbeidersquaestie. 26
82 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 146, 147
83 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 147
84 Het betreft hier de hierboven al genoemde woningen aan de Potkamp of

Pottenbakkerij.
Potjewijd, Winschoten: vlek, vesting, provinciestad. 53, 54

85 Verslag van het woningonderzoek.
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86 Schutter, (e.a.) Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer. 17, 103, 115, 130,
132

87 Schutter (e.a.), Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer. 115, 130
88 ’Woelwijk’ werd in 1731 gebouwd en in 1770 aangekocht door Cornelis Star

Lichtenvoort, die de veenborg liet afbreken.
Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan. 92

89 ’Vosholen’ was in het begin van de 19e eeuw gebouwd door de familie van Iddekinge.
Assuerus was van beroep landbouwer.
Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan. 92

90 De noordoever van het Winschoterdiep in Sappemeer werd Noorderstraat genoemd,
de zuidoever Zuiderstraat.

91 In de wijken waar de bebouwing langs het Kalkwijksterdiep en de Kerkstraat onder
viel, was een lager percentage van de gezinshoofden aangeslagen in de hoofdelijke
omslag of waren de lagere klassen sterker vertegenwoordigd. Dorp Hoogezand per-
centage aangeslagenen: 50,6% (N = 245); wijk A en B: noordzijde van Winschoterdiep
in het dorp: 57,5% (N = 80). Gemeente Hoogezand: 33,4% van de gezinshoofden
aangeslagen in hoofdelijke omslag (N = 808)

92 Noorderstraat Sappemeer: N = 91; Zuiderstraat Sappemeer: N = 119; gemeente
Sappemeer: N = 777

93 Percentage aangeslagenen in hoofdelijke omslag: Stationsstraat, Borgercompagnie-
sterstraat: 48,2% (N = 85); Kleinemeersterstraat, Molenstraat, Wilhelminastraat,
Middenstraat: 11,7% (N = 180)i

94 Martenshoek: N = 61; Foxhol: N = 67
95 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 18, 19, 22, 91
96 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 15, 22, 35, 41, 44, 45, 46, 69
97 Enquête, gehouden door de staatscommissie. 62, 78, 79, 80, 82, 83
98 Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan. 29
99 Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer: Archief gemeentebestuur Hoogezand 1798-

1930: inv.nrs. 944-957
Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan. 33

100 Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan. 30
101 Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan. 60

Hoofdstuk 6

1 De gemeente Muntendam kwam met 1.035 inwoners weliswaar boven de 1000 inwo-
ners uit, maar hierin was ook de tot Muntendam behorende delen van de kanaaldor-
pen Tripscompagnie en Borgercompagnie gerekend. In 1815 telde de ‘oude’ nederzet-
ting Muntendam (incl. Duurkenakker) 883 inwoners. De tot Muntendam behorende
delen van Tripscompagnie en Borgercompagnie hadden respectievelijk 210 en 97
inwoners. Het totaal van de gemeente bedroeg in 1815 1.190 inwoners. Aangenomen
mag worden dat in 1795 de ‘oude’ nederzetting Muntendam een inwonersaantal bene-
den de 883 had.
Bron: cijfers 1815: R.A.G.: Aanwinsten Provinciale Bibliotheek (1988)

2 Het betreft hier de kerspelen (dus niet de gemeenten): Hoogezand, Nieuwe Pekela,
Oude Pekela, Sappemeer, Veendam, Wildervank en Windeweer en Lula. Aan het
bevolkingsaantal van deze kerspelen is een schatting van de bevolkingsomvang in de
delen Tripscompagnie en Borgercompagnie behorende tot Muntendam (261) toege-
voegd.

3 De toren dateert uit 1860. Met dank aan Adrian Clemens.
4 Van der Berg, ‘Negentiende-eeuwse plannen voor een gemeente Stadskanaal.’ 11
5 Naar mag worden aangenomen waren vanwege het seizoenkarakter van de turf- en
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kanaalgraverij de gravers aanvankelijk niet permanent woonachtig langs het
Stadskanaal.

6 Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. deel V, 776-778; deel lX, 116-
120; deel X, 59-61, 654-655; deel Xl, 542-545; deel Xll, 442-444, 491
Stenvert, Monumenten in Nederland. 140, 141, 146, 147, 165, 169, 170, 182, 196, 215, 226

7 Bron: Groninger Archieven: statistiek 1818 aanwinsten Provinciale Bibliotheek (1988)
Volkstelling 1849: plaatselijke indeling.

8 Stenvert, Monumenten in Nederland. 140, 141, 146, 147, 165, 169, 170, 182, 196, 215, 226
9 Door de kerken werden wel dopen, huwelijken en overlijdens bijgehouden in de zoge-

naamde DTB boeken (Doop, Trouwen, Begrafenis), maar die geven geen bevolkings-
totalen.

10 Van Zanden, ‘De volkstelling van 1807/1808’ 1
11 Door Ramaer wordt deze telling gedateerd op 1 januari 1815. De resultaten van

Groningen circuleerden volgens Paping soms al een maand of wat eerder. Priester
dateert de telling op februari/maart 1815. De telling van Veendam en die van
Winschoten zijn na de jaarwisseling 1814-1815 opgemaakt.
Ramaer, ‘Het koninkrijk der Nederlanden 1815-1931.’
Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen. 147
Paping, Voor een handvol stuivers. 312

12 De telling van 1829 werd gehouden tussen 16 november 1829 en 31 december 1829.
‘Geschiedenis van de statistiek in Nederland.’ 63
Paping, Voor een handvol stuivers. 458

13 Tot het kleigebied worden in dit verband de gemeenten Adorp, Aduard, Appingedam,
Baflo, Bedum, Beerta, Bierum, Delfzijl, Eenrum, Ezinge, Finsterwolde, Grijpskerk,
Hoogkerk, Kantens, Kloosterburen, Leens, Loppersum, Middelstum, Midwolda,
Nieuweschans, Nieuwolda, Noorddijk, Oldehove, Scheemda, Stedum, Ten Boer,
Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum, Winsum, ’t Zandt
en Zuidhorn gerekend. De cijfers zijn ontleend aan de dissertatie van Richard Paping.
Hij rekent de gemeente Winschoten tot het kleigebied. Aangezien deze gemeente in dit
proefschrift bij het veengebied is getrokken, zijn bij de inwoneraantallen van het klei-
gebied die van Winschoten niet meegerekend. Hierdoor wijken de cijfers van het klei-
gebied af van die van Paping.
Paping, Voor een handvol stuivers. 313

14 Voor de volkstellingscijfers van 1814, 1829 en 1839 is er van uitgegaan dat deze op
31 december hebben plaatsgevonden. De volkstelling van 1849 heeft plaatsgevonden
op 19-11-1849. Deze bevolkingscijfers voor 1849 zijn gecorrigeerd tot eindejaarcijfers
door 42/365 deel van het geboorteoverschot toe te voegen aan de uitkomst uit de
volkstelling van dat jaar. Voor de korte periode van 19 november tot en met 31 decem-
ber van dat jaar is de migratie dus veronachtzaamd.
Zie ook: Paping, Voor een handvol stuivers. 58, 59, 315, 316 en 459

15 Paping, Voor een handvol stuivers. 58-59
De cijfers van het kleigebied die in de grafieken van dit hoofdstuk voorkomen, zijn
deels een bewerking van die van Paping. Van de aantallen geboorten en overlijdens in
het kleigebied zijn die van Winschoten afgetrokken. Dit geldt eveneens voor de
bevolkingscijfers.

16 Hofstee. De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentien-
de eeuw. 19-22

17 Hofstee, ‘Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden.’ 75-79
18 Hofstee, ‘Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden.’ 64
19 In het register van Veendam betrof het vestigingen en vertrekken in de periode 1815-

1821; in dat van Winschoten de periode 1815-1827.
20 Afkortingen gemeentenamen: Hz = Hoogezand; Me = Meeden; Mu = Muntendam; NP

= Nieuwe Pekela; On = Onstwedde; OP = Oude Pekela; Sa = Sappemeer; Ve =
Veendam; Wk = Wildervank; Wi = Winschoten; Zb = Zuidbroek
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21 Per 1 januari 1837 ging een deel van Stadskanaal dat tot Nieuwe Pekela behoorde over
naar de gemeente Wildervank. In grafiek 6.3.2 zijn Nieuwe Pekela (NP) en
Wildervank (Wk) samengenomen. 

22 De bewoners van schepen en later ook woonboten en woonwagens zijn buiten
beschouwing gelaten. De aantallen van deze niet-sedentaire bewoners van de gemeen-
te zijn onderaan in de tabellen weergegeven.
De cijfers van 1815 zijn ontleend aan een enquête naar bevolkingsomvang, aantallen
huizen, handwerkslieden, aantallen rijtuigen, aantallen schepen, aantallen paarden,
koeien, ossen, varkens en schapen. In de enquête zelf staat geen datering; alleen op de
omslag staat abusievelijk dat deze statistiek opgemaakt is op 17 juni 1829. Zeker is dat
de enquête van voor augustus 1821 moet zijn, want de gemeente Windeweer is in deze
statistiek nog een aparte gemeente. Waarschijnlijk  dateert de bron uit 1818. De bevol-
kingscijfers die in deze bron voorkomen zijn in elk geval die van 1815. Groninger
Archieven: aanwinsten Provinciale Bibliotheek (1988). De cijfers van 1837 zijn ont-
leend aan het Provinciaal Archief Groninger Archieven: PA inv.nr. Blll 196. De cijfers
van 1849 zijn ontleend aan de uitkomsten van de 3e algemene volkstelling op 19
november 1849: plaatselijke indeling.

23 Bevolkingsdichtheid: aantal inwoners per vierkante kilometer

gemeente 1795 1849 1899 1940

Hoogezand 69,8 103,0 169,4 208,1  
Meeden 49,9 70,6 98,9 110,5  
Muntendam 49,2 99,0 153,7 176,6  
Nwe Pekela 91,6 136,2 169,8 180,7  
Onstwedde 7,4 30,8 102,3 185,7  
Oude Pekela 156,0 205,3 309,6 401,2  
Sappemeer 157,3 240,5 463,4 527,9  
Veendam 113,1 159,0 227,1 286,1  
Wildervank 64,9 132,0 213,2 242,5  
Winschoten 88,4 187,3 438,5 664,9  
Zuidbroek 59,6 94,2 151,0 148,6 

24 Hier wordt uitdrukkelijk de term kerspel gebruikt ter onderscheiding van de neder-
zettingen en de gemeenten. Het kerspel Kropswolde omvatte naast het dorp
Kropswolde ook het westelijk deel van Martenshoek en Foxhol. Het kerspel
Hoogezand omvatte Martenshoek, Hoogezand en Kalkwijk. Het kerspel Sappemeer is
gelijk aan de gemeente Sappemeer, maar die gemeente had niet zo’n uitgestrekt agra-
risch gebied.

25 Tussen 1849 en 1869 groeide de hoofdkern Veendam van 4.856 naar 6.028; in
Ommelanderwijk en Zuidwending daalde het aantal inwoners van 1.546 naar 1.441;
en Borger- en Tripscompagnie was het inwonersaantal min of meer stabiel: 1849: 764
inwoners, 1869: 766 inwoners. Naast groei in de hoofdkern was er alleen in de veld-
nederzettingen Korte Akkers, Kibbelgaarn, Numero Een en Numero Dertien een sub-
stantiële bevolkingsgroei: 1849: 183 inwoners, 1869: 373 inwoners. 

26 In 1849 had het Wildervankster deel van Stadskanaal 1.551 en het Onstwedder deel
1.362 inwoners. Rond de eeuwwisseling waren die aantallen 3.143 en 3.694 en in
1930 4.298 en 4.727. Het Onstwedder deel van Stadskanaal werd dus groter dan het
Wildervankster deel. Hieraan is dus goed de kolonisatie in zuidoostelijke richting waar
te nemen.

27 Harkema en Panman Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 3, 21, 22
Steegh, Monumentenatlas van Nederland. 92

28 Harkema en Panman, Stadskanaal. Gemeentebeschrijving. 4
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Hoofdstuk 7

1 Zie paragraaf 1.1.4.
2 Kooij, ‘Peripheral cities and their regions.’ 357
3 Zijn bevindingen had hij neergelegd in een artikel in Geographical Magazine in 1876

en in Statistical Journal in 1885. In 1889 verscheen van Ravenstein’s hand een artikel
in Statistical Journal over migratie op basis van volkstellingen in Noord-Amerika en op
het Europese vasteland.
Grigg, ‘E.G. Ravenstein and the laws of migration’ 43

4 Kooij, Groningen 1870-1914. 82-92
5 Daarnaast figureerden de patronen die Ravenstein ontdekte in de specifieke situatie

van Groot-Brittannië. Bovendien had Ravenstein als eenheid het graafschap (county)
genomen, een gebied vergelijkbaar met onze provincie. Bij een onderzoek waarbij de
gemeente de eenheid is, hebben korte en lange afstand een andere inhoud dan bij
Ravenstein.
Kooij, Groningen 1870-1914. 84, 187

6 Ter Heide, Binnenlandse migratie. 28
7 Ter Heide, Binnenlandse migratie. 38, 44
8 Kooij, Groningen 1870-1914. 87, 88
9 Grigg, ‘E.G. Ravenstein and the laws of migration’ 46
10 Ter Heide, Binnenlandse migratie. 94
11 Grigg, ‘E.G. Ravenstein and the laws of migration’ 47
12 Het begrip sociale afstand bestaat uit een aantal elementen. Allereerst gaat het om de

geografische afstand en de technische mogelijkheden  om die te overbruggen. Verder
spelen de verschillen en overeenkomsten in opvattingen van groepen mensen in zowel
het vestigings- als het vertrekgebied een belangrijke rol. Voorts gaat het om de func-
tionele betrokkenheid op elkaar van de groepen in beide gebieden en de status van
beide groepen.
Ter Heide, Binnenlandse migratie. 86, 97, 9

13 Kooij, Groningen 1870-1914. 88, 89, 91
14 Kooij, Groningen 1870-1914. 91
15 Lucassen en Penninx, Nieuwkomers.
16 Moch, Moving Europeans. 18
17 Moch, Moving Europeans. 17, 18
18 Moch, Moving Europeans. 103
19 Hochstadt, ‘Mobility and modernity.’ 89, 91
20 Voerman, ‘Het Oost-Groningse veen.’ 102
21 Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 286
22 Doornbosch,  Parenteel Sap.
23 Vanaf 1702 had het kerspel Wildervank een aparte registratie van ondertrouw en

huwelijken. Door Doornbosch zijn de cijfers van Wildervank voor de periode 1702-
1705 bij die van Veendam gevoegd.
Doornbosch, Parenteel Sap. 9

24 Hart, Geschrift en getal.
25 Stegman en Voerman, ‘Buitenlanders in Groningen: het kwantitatieve perspectief.’
26 Herkomst lidmaten met attestatie 1650-1750 1750-1800

Veendam en Wildervank % %  
Veenkoloniën* 7,98 26,82  
Randgebied Oldambt 20,18 8,45  
Randgebied Hondsrug (Dr.) 9,76 9,04  
Randgebied Westerwolde 2,88 1,75  
stad Groningen 18,63 19,82  
Rest prov. Groningen 7,98 7,87  
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Rest prov. Drenthe 6,65 4,98  
Rest Nederland 15,74 12,24  
Duitsland en elders 10,20 9,04  
n 451 343  
Keuning, De Groninger Veenkoloniën. 287
* inclusief mensen die van Veendam naar Wildervank zijn verhuisd en andersom

27 Kooij, ‘De eerste industrialisatie- en urbanisatiefase.’ 109, 110
28 Voerman, ‘Het Oost-Groningse veen in de eerste helft van de negentiende eeuw.’
29 Deze zijn zelfs de enige registers van vestiging en vertrek voor de vier hoofdgemeen-

ten die er voor de periode 1800-1940 zijn.
30 In het bevolkingsregister 1849 van Veendam zijn de mensen die in Duitsland waren

geboren niet de exacte woonplaatsen aangegeven, maar alleen ‘Pruissen’ of ‘Hanover’
(altijd met één ‘n’). Daarom is voor dat steekjaar Duitsland één gebied in de grafiek van
Veendam.

31 De bijvoeging van geboorteplaatsen uit de Lijst van Ingezetenen bracht wel enkele
problemen met zich mee. Zo omvat deze Lijst alleen mannen en bovendien alleen die
uit de kern Veendam (Ooster- en Westerdiep) en Zuidwending. Mannen uit
Ommelanderwijk en het Veendamse deel van Borgercompagnie en Tripscompagnie
ontbreken. Daarbij komt dat vrouwelijke gezinshoofden in het geheel niet in de Lijst
voorkomen. Bovendien waren tussen de opmaak van de Lijst van Ingezetenen en de
totstandkoming van het bevolkingsregister vier jaren verstreken. Binnen deze periode
hadden zich natuurlijk allerlei veranderingen voorgedaan, zoals overlijdens en ver-
trekken, waardoor sommige gezinshoofden uit 1811 in 1815 niet meer voorkwamen.
Gezinshoofden die zich in die vier jaar in Veendam hadden gevestigd komen niet voor
op de Lijst van Ingezetenen. Dit betekent dat juist migranten vaak geen geboorte-
plaatsvermelding in het databestand kregen, aangezien volgens de migratietheorie er
een invers verband bestond tussen verblijfsduur en geneigdheid tot migratie. Dat heeft
tot gevolg dat er bij degenen die in het databestand wel een geboorteplaats-vermelding
kregen, sprake is van een oververtegenwoordiging van autochtonen. Het bevolkings-
register van Veendam vermeldt eveneens in enkele gevallen immigratie. Het jaar daar-
voor opgemaakte militieregister waar de meeste mannelijk gezinshoofden in vermeld
staan, bevat eveneens dergelijke gegevens, zodat bij 79 van de in totaal 1417 gezins-
hoofden de vorige woonplaats vermeld staat. Gekozen is echter voor een presentatie
van geboorteplaatsen in plaats van de plaatsen van afkomst omdat dit een hogere score
immigranten oplevert (25% tegen 5,6%).

32 Het is niet geheel duidelijk of dit geboorteplaatsen zijn, want de rubriek wordt ‘plaats
van herkomst’ genoemd. Vergelijking met andere bronnen heeft echter uitgewezen dat
het hier geboorteplaatsen betreft.

33 C. Mensch geeft een onderverdeling van de geboorteplaatsen van de mannen op de
lijst van ingezetenen van 1811 te Veendam kern en Zuidwending. Percentage in
Veendam geboren: 70,12%; percentage onbekend 7,66%; percentage allochtonen:
22,22%; Verdeling van de allochtonen:
veengebied*: 43,99% Drenthe: 2,87%
stad Groningen: 8,98% rest Nederland: 5,03%
rest prov. Groningen: 14,72% Duitsland: 21,72%
Friesland: 2,33% elders: 0,36%
* = kerspelen: Hoogezand, Sappemeer, Muntendam, Zuidbroek, Windeweer, Meeden,
Oude Pekela en Nieuwe Pekela
Mensch, ‘Een document uit 1811.’ 74-80

34 In 1815 was dit 21,4% geweest; in 1829 was dit gegroeid tot 23,5% maar in 1849 was
dat 18,7%.

35 Voerman, ‘Het Oost-Groningse veen.’ 96, 97
36 Voerman, ‘Het Oost-Groningse veen.’ 102-104
37 Zie hoofdstuk 6.
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38 In Groningen was het bevolkingsregister tevens een adresregister. Het bevolkingsre-
gister van Winschoten over de periode 1860-1900 is tamelijk rommelig. In elk geval
werd het bevolkingsregister niet gebruikt als woningregister. Meestal werd bij een bin-
nengemeentelijke verhuizing het adres doorgestreept, zonder dat duidelijk is wanneer
dit gebeurde. Nieuwe inschrijvingen geschiedden op een lege bladzijde, vaak ook zon-
der inschrijvingsdatum. Dergelijke rommelige toestanden kwamen in Sappemeer en
Veendam in iets mindere mate ook voor. Het bevolkingsregister van Veendam was
vanaf 1900 alfabetisch op naam gerangschikt en was dus evenmin een huisnummer-
register.

39 Kooij, Groningen 1870-1914. 94-98, 373-377
40 Deze methode is noodzakelijk aangezien bij de volkstelling niet de datum van vesti-

ging en de plaats van herkomst werden genoteerd.
41 Sappemeer 1880-1889 en 1900-1909; Veendam (1801-1815), 1860-1869;

Winschoten 1860-1869, 1880-1889, 1900-1909.
42 De buurgemeenten van Hoogezand zijn behalve de apart in de grafiek genoemde

gemeenten Sappemeer en Veendam de gemeenten: Haren, Noorddijk, Slochteren,
Muntendam, Zuidlaren (Dr) en Anloo (Dr).
De buurgemeenten van Sappemeer zijn naast Hoogezand de gemeenten Slochteren,
Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam.

43 De trek van het agrarische zuiden van de gemeente Hoogezand (Kielwindeweer, Lula)
naar het industriële noorden hebben we al in het vorige hoofdstuk kunnen zien. Zie
paragraaf 6.4.3

44 De grafiek met de geboorteplaatsen van de gezinshoofden Sappemeer 1829 staat in bij-
lage D.

45 De grafieken van de plaatsen van herkomst zijn opgenomen in bijlage D.
46 De trek van de agrarische buitendorpen naar de kern werd vooral na 1910 sterk. Zie

paragraaf 6.4.2.
47 Dat beeld wordt bevestigd wanneer we naar de plaatsen van herkomst kijken in de

periodes 1860-1869, 1880-1889 en 1900-1909. Zie grafieken in bijlage D.
48 De overige 26% was landbouwer of had geen beroep.
49 Zie de grafieken van de plaatsen van herkomst in bijlage D. Bij de geboorteplaatsen

komt deze ontwikkeling wat minder goed uit de verf.
50 Kooij, Groningen 1870-1914. 140, 141
51 Kooij constateerde dit ook voor de emigratie uit de stad Groningen naar specialisatie-

gebieden elders in het land.
Kooij, Groningen 1870-1914. 129

52 Kooij noemt dat het Groningse migratiecircuit.
Kooij, Groningen 1870-1914. 142

Hoofdstuk 8

1 De scheepsbouw was wel een vroege industriële specialisatie in het veengebied, maar
deze speelde aanvankelijk geen rol bij de aansluiting op het stedelijk netwerk systeem,
omdat de schepen voor het overgrote deel in het veengebied werden afgezet. Die afne-
mers waren voor een belangrijk deel reders/kapiteins die schepen inzetten in de zee-
vaart, maar de daarmee samenhangende handelsstromen gingen bijna volledig buiten
het veengebied om. Deze stuwende activiteit had dus niet de export als basis.
Zie paragrafen 2.4, 2.5.1, 3.5
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Archivalia

Groninger Archieven: Rijksarchief Groningen:
Archieven Gewestelijke Besturen: inv.nrs. 852, 855, 857, 859,
1741,1742, 1745-1748
Provinciaal Archief: inv.nrs. BIII 196, BIII 287
De staat van fabrieken en trafieken van 1 augustus 1816:

Aanwinsten Provinciale Biblitheek, 1988
Statistiek 1818

Aanwinsten Provinciale Biblitheek, 1988
De staat van fabrieken en werkwinkels van 31 december 1819.

Aanwinsten Provinciale Biblitheek, 1988
Provinciale Verslagen Groningen 1816 e.v.
Gemeenteverslagen Hoogezand 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Meeden 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Muntendam 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Nieuwe Pekela 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Onstwedde 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Oude Pekela 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Sappemeer 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Veendam 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Wildervank 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Winschoten 1851 e.v.
Gemeenteverslagen Zuidbroek 1851 e.v.

Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer/Groninger Archieven:
Rijksarchief Groningen:

Lijst van Ingezetenen gemeente Hoogezand 1826
Kohier van de Hoofdelijke Omslag 1826
Bevolkingsregisters gemeente Hoogezand 1850 e.v.
Kohier van de Hoofdelijke Omslag 1850, 1869, 1889 en 1909
Bevolkingsregisters gemeente Sappemeer 1829 e.v.
Kohieren van de Hoofdelijke Omslag 1829, 1850, 1869, 1889 en 1909
Diverse akten van de burgerlijke stand
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Archief gemeente Hoogezand: diverse inventarisnummers
Archief gemeente Sappemeer: diverse inventarisnummers

Gemeentearchief Veendam/Groninger Archieven: Rijksarchief
Groningen:

Bevolkingsregisters gemeente Veendam 1815 e.v.
Kohieren van de Hoofdelijke Omslag 1814, 1850, 1869, 1889, 1909
Diverse akten van de burgerlijke stand
Archief gemeente Veendam: diverse inventarisnummers

Gemeentearchief Winschoten/Groninger Archieven: Rijksarchief
Groningen:

Bevolkingsregisters gemeente Winschoten 1815 e.v.
Kohieren van de Hoofdelijke Omslag 1814, 1850, 1869, 1889, 1909
Diverse akten van de burgerlijke stand
Archief gemeente Winschoten: diverse inventarisnummers

Bibliotheek Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg:
Beroepstelling per gemeente: 1 A-B, 1930, BRT banden 15, 16, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34
Bedrijfstelling 1930: voornaamste gegevens van de vestigingen met
onderscheiding naar bedrijf per gemeente: 1 A-B/1930/BDT, banden 1 en
2. bibliotheek CBS Voorburg
Beroepstelling 1947 per gemeente: 1 A-B/1947/VT + BRT banden 2,3,4
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Adres aan de beide kamers der Staten-Generaal, ingediend door de commissie, benoemd door
den raad der gemeente Winschoten ter bevordering van de belangen van Winschoten tot en
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Summary

Urbanisation and migration in the East Groningen peat area 1800-1940

The main question in this thesis is how urbanisation took place in the East
Groningen peat area, an area of economic specialisation. The hypothesis at
stake is the idea of a mutual influence of economic specialisation and the
adoption of central functions in a settlement. Earlier some research has been
done in other industrial specialisation areas, for example by Buursink. A
specific industrial branch developed in a specific settlement due to
comparative advantages. This industrial development was supported through
new infrastructure. So new markets opened up for this specific industry. As a
consequence of industrialisation, employment grew, which lead to an in-flow
of migrants to this specific settlement. As a result of the in-flow of people,
central functions emerged, at first to satisfy the needs in the specific
settlement, later on this local function turned into a regional one, so the old
regional capital was threatened by this new settlement. In the East-Groningen
peat area developments took a different path. The regional capital, the city of
Groningen, was never threatened by the process of urbanisation in the peat
area. Furthermore, the pattern of central places developed before
industrialisation took place. That is why this book covers the period before
industrialisation as well as the two phases of industrialisation.

Before the peat area became part of the urban network system, some central
places emerged, due to specific economic developments in the area. These
developments did not connect the economy in the area to the (inter)national
markets, but did increase prosperity and the purchasing power and made it
possible for some settlements to develop certain central functions.
Agriculture was restored after the depression of the 1820’s and flourished in
the 1850’s. The same counts for the agriculture in the nearby area of
“Oldambt”. So, more acres of levelled peat soils (dalgronden) were turned
into soils suitable for agriculture. Apart from agriculture, sea-shipping
developed from the turf-shipping and flourished in the first half of the
nineteenth century. Around 1850 the captains were among individuals
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earning most in the centre of the shipping branch: Veendam. Although this
kind of sea-shipping had only loose ties to the peat area itself, it had strong
backward linkage effects into the area, especially to ship manufacturing.
Like the shipping branch, the shipbuilding flourished in the 1850’s. The
ship-builders were among the individuals with the highest income in
Hoogezand-Sappemeer. As a result of the boom in agriculture, shipping and
the shipbuilding industry, three centres with central functions were rising in
this period: Hoogezand-Sappemeer, Veendam and Winschoten. Especially
Winschoten developed as a service centre, because of the residence of a
couple of administrative bodies, for example two law-courts. These bodies
benefited the central function. Winschoten had the most extensive markets
in the entire area and had a strong position in the school system. This
positive development was due to the economic hey-days in the surrounding
villages. One of these surrounding villages was Oude Pekela, a centre of
shipping and shipbuilding. The local situation made Oude Pekela a
competitor for Winschoten. Nevertheless, the service function on the level
of administrative bodies and other central institutions was better developed
in Winschoten than in Oude Pekela. Furthermore, Winschoten had the
advantage of being an urban centre in morphological sense. It was not a
settlement along a canal without a real nucleus as Oude Pekela was. In the
early nineteenth century this nucleus character was supported by the way
the city extended during these years. Veendam was the centre of shipping
and the rising income in this sector caused central functions to grow in this
town. The central function was supported by a couple of schools for higher
education and by a number of markets. Although Veendam had the
disadvantage of being a settlement in the shape of ribbon development,
there were some points in the ribbon from where a nucleus was growing.
The main point was where some canals and the land road met. This node
became the nucleus of Veendam. The central function of Hoogezand-
Sappemeer was less developed than the one in Winschoten or in Veendam
and was limited to the overrepresentation of the consumers-serving
handicrafts. Hoogezand-Sappemeer had the shape of a ribbon development
without points to tie a development of a centre in morphological sense to.
The emphasis of service was in the eastern part of the ribbon (Sappemeer).

During the years between 1800 and 1855 each of these three centres made
the step from a predominantly agrarian society to a more multifaceted society
with urban properties. This did not result in the total disappearance of
agriculture in these settlements, but the process of urbanisation began and
agriculture became less and less important. During the 1850’s the peat area
turned its emigration surplus into a moderate immigration surplus, especially
in these three centres. The booming shipping, shipbuilding and even more the
development of central functions made these centres a magnet for migrants
from inside and outside the area. Nevertheless the migration was regional
centred around the regional capital Groningen. Migration to and from
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Veendam and Winschoten without migrating to the city of Groningen first
(stepwise migration), hardly existed. Only in the very early years of the
nineteenth century Winschoten played a role in the (North-) German
migration circuit. The direct connection to the national urban network was yet
to come.

In the south-east of the area peat digging and colonisation were still going
on as had been the case in the north during the seventeenth and eighteenth
century. Even more than the central functions in Veendam, Winschoten and
Hoogezand-Sappemeer, this peat digging attracted people from elsewhere.
The cultivation and colonisation along the Stadskanaal went on during the
entire nineteenth century. However, peat digging and colonisation was moved
more and more to the very south-east of the peat area and to the adjacent
province of  Drenthe. The economy in the earlier inhabited part of Stadskanaal
changed like it did in the north, where industrialisation began.

In the second half of the nineteenth century the sea-shipping and the
manufacturing of wooden ships came to an end. At the same time
industrialisation began. The main branch of industry was the production of
potato flour. This industry was arising especially in the municipality of
Veendam. In this town the people, that initiated the industry, had the
highest level of income. Originally they came from agriculture or they had
an economic background elsewhere, like shipping or other services. Aside
from potato flour another so called agro-industry emerged: straw-board
industry. Both potato flour and straw-board industry recruited employees
from the local and regional labour market. Potato flour factories provided
work for only a couple of months. It was a season-tied  industry. The potato
flour industry made agriculture specialise in potato culture. This implicated
that employment on the farms was reduced to the short period of
harvesting. This process of reducing labour on the farms became more
intense during the agricultural depression in the 1880’s, when
rationalisation and mechanisation pulled through. Working in the factories
became an alternative way of making a living for agricultural labourers from
the region, partly as a completion in the potato flour industry, partly as a
total alternative in the straw-board industry. The working class was
introduced more and more into “urban” labour, in order to earn a better
income. The workers however, continued to be connected to agricultural
labour. The number of  full-time jobs in the industry did not rise so much
that recruitment from elsewhere was necessary. That is why the peat area did
not become a “pull” area for migrants, but turned into a “push” area after the
1850’s. Industry only moderated this tendency. So the loss of inhabitants by
emigration was not as severe as it was in the clay area in the north of the
province of Groningen.

The development of the potato flour and straw-board industry together
with the improvement and the extension of infrastructure lead to the inclusion
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of the peat area as a region of economic specialisation into the unifying
national economy. The main centres in the area were connected to the national
urban network directly. More and more the channels of migration changed
into non-hierarchical ones, especially from and to Veendam and Winschoten,
Migration from and to these cities to and from areas far away existed now,
without the migration step in the city of Groningen. Of course, as the most
important and nearest town in the region Groningen continued to be an
important destination for (e)migrants from the peat area. The stepwise
migration via Groningen however disappeared.

The rise of industrialisation supported partly the existing pattern of central
places. In the first half of the nineteenth century each of the three central
places in the peat area developed more or less in a similar way. When
industrialisation started, this changed. In the municipality of Veendam there
was a tendency of deglomeration due to the rise of the potato flour factories,
because many of the jobs in this industry were far outside the urbanised heart
of Veendam. So the outer villages within the municipality grew stronger than
the centre itself. The growth of the central function of Veendam came to a
stand-still. The spatial  development of Veendam was in tune with this
stagnation. During the hey-days of sea-shipping the main node of
infrastructure became the nucleus of the urban centre development, but after
this period new impulses were absent.

In Hoogezand-Sappemeer industry and population agglomerated along the
Winschoterdiep at the cost of the outer agrarian villages, although the growing
number of industrial jobs did not cause an immigration surplus in both
municipalities (i.e. Hoogezand and Sappemeer). The industry was not
dominated by potato flour factories. The movement of the industrial main
point towards the west together with a better connection with Groningen
frustrated the development of the central place function in Hoogezand-
Sappemeer. In coherence there was no development of an urban nucleus in
Hoogezand-Sappemeer. The ribbon only grew longer.

In Winschoten the development of a service centre pulled through. Only
the agricultural depression of the 1880’s proved to be less in favour of this
development. Industry however did not play a role in the town itself. The
adjacent village of Oude Pekela showed an industrial development with a
strong emphasis on the straw-board industry. This implicated however that
the economic basis of the village was narrowed to the production of straw-
board. Oude Pekela lost its multifunctionality to Winschoten and entered into
a dependent relationship to Winschoten. This was supported by the better
connection through the tram-way line. Winschoten remained one of fastest
growing municipalities in the entire area. Its spatial extension was in a
concentric way. The railway line, the Omsnijdingskanaal and the road through
St.Vitusholt together constructed a circle around the existing town and proved
to be a border of the centre. The extension of the town was done by filling the
empty spaces within the circle.
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Stadskanaal was one of the fastest growing settlements in the area as well.
The peat digging and the colonisation towards the south-east went on. The
older parts witnessed an economic development similar to what happened in
the north in the second half of the nineteenth century. There were some
industries, but the number of jobs grew too slowly to meet the loss of jobs in
agriculture and the increase of population. Around 1900 there were no central
functions that did more than satisfy the local needs in Stadskanaal.

The pattern of urbanisation in the peat area continued to be characterised
by three central places. One of those was around 1900 under pressure
(Hoogezand-Sappemeer), one did not develop any further (Veendam) and the
third, in the contrary, developed its central function strongly (Winschoten).
Industry did not support the central functions in the industrial centres
themselves. Only the centre of service Winschoten, where industrialisation
hardly began, knew to benefit from the industrial development in its provision
region.

Around 1900 the industrial development changed. The rise of the co-
operative enterprise in the potato flour industry lead to further deglomeration.
The co-operative factories were established outside the main centres even
more than the earlier potato flour factories did before. The strong decrease of
the number of potato flour factories in Veendam is a plain illustration for this
development. Around 1900 shipbuilding transformed into a branch that
produced for the (inter)national market. Far more important was the rise of
new industrial specialisations. Some of them were a consequence of the
existing agro-industrial industry, like the dextrin production mills and
cardboard factories. Other new branches had no ties to the ‘old’ industries,
like the knitwear factories, the ready-made clothing factories, the metal,
bicycle and machinery production mills and the furniture factories. The
number of jobs in these industries grew rapidly in the years between 1900 and
1930. The same counts for the potato flour and straw board industries, that
kept their share in industrial employment at the same level.

This did not mean that migrants from elsewhere were pulled to the peat
area. On the contrary, the emigration surplus for the entire peat area remained
voluminous, but the distinction between the agrarian municipalities and the
municipalities with an urbanised centre became clearer. Especially the
agrarian municipalities kept on suffering from great losses of people by
emigration. The same counted for industrial Oude Pekela. In municipalities
with an urban centre the emigration surpluses did not disappear, but they
were less voluminous than in the agrarian municipalities. The urban centres
attracted people from the agrarian villages within the region.

This period of on-going industrialisation changed the pattern of central
places. The position of Winschoten being the most important service centre in
the peat area, was unchallenged and was at its peak around 1910. Some of the
professions, that supported this central function, were among the highest

VERSTEDELIJKING EN MIGRATIE IN

HET OOST-GRONINGSE VEENGEBIED 1800-1940

Summary.qxd  25-10-2001  16:35  Pagina 6



income groups. The central function now attracted industries too. The factory
owners were new among the highest income groups in Winschoten as well.
The developments in Winschoten and Veendam converged. In this period the
new industries in Veendam were established near the centre of the town. In
connection the central function flourished. The convergion went even further.
In the nineteenth century Winschoten was extended as a concentric
settlement. Winschoten kept this morphological character for the greater part.
However, the extension of the town in this period partly had the shape of
ribbon development, because of the lack of town planning. In Veendam the
opposite happened. The morphological extension in the nineteenth century
broke the ribbon development only partly. The plan “Tusschendiepen” for the
extension of Veendam however was a town planning, that tied on to the few
concentric developments that already had taken place and consolidated the
concentric character of  Veendam.

Veendam and Winschoten both had ties directly connected to areas far
away. In the migration pattern to and from these cities Groningen no longer
played a role in the long distance migration. Especially the institutions, that
were connected to the central function like law courts and schools, caused this
long distance migration. In the regional migration the city of Groningen kept
on playing a major role. 

The pattern of urbanisation began to change. Winschoten and Veendam
were the most important cities in the area. In Stadskanaal a central function
emerged. In the Kanaalstreek the peat digging and the colonisation came to an
end after 1900, slowly but surely. Here population had grown so much that
central functions to satisfy the needs in the Kanaalstreek, could develop.
Gradually these functions were established in Stadskanaal, although the
central function of Stadskanaal was only rudimentary until 1940. Another
important change was the decay of the central function in Hoogezand-
Sappemeer. The shifting of industry and the main point of population towards
the west, in combination with the easy to reach city of Groningen,
undermined the central function of Hoogezand-Sappemeer. A distinguishing
mark for this development was the spatial extension of the town. Hoogezand-
Sappemeer got the shape of a series of ribbon developments. An urban centre
did not come into existence and was not necessary to accommodate a regional
central function. The town became the industrial south-east of the
conurbation of Groningen. Like Oude Pekela as a centre of industry became
dependent on Winschoten, a similar situation developed in Hoogezand-
Sappemeer with regard to Groningen. In the migration circuit the town hardly
had an independent position. The migration pattern emphasised the strong
ties to the regional capital.

Urbanisation in the East Groningen peat area did not create big cities, only
cities in the second rank and no regional capitals. The area became an
industrial area and not an area with industrial cities. In the period before
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industrialisation a pattern of three urban centres emerged, quite many in an
area, where only 42.550 inhabitants lived in 1850. Because part of the
factories were established outside these urban centres, industrialisation
supported the existing pattern of central places only slightly. To give an answer
to the main question of this thesis, urbanisation did take place in the peat area,
but in many respects this process was different from the urbanisation process
in other areas of economic specialisation.
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