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TW E E T I J D G E N OT E N OV E R W.A. SC H O LT E N

(…)
‘Wij staan versteld bij ‘t geen uw hand volbracht;

De scheppingen, door uw genie verrezen,
Als welvaartsbronnen hemelhoog geprezen,

Zij melden ons, hoe groot een mensch kan wezen,
Gerugsteund door volhardings reuzenkracht.

Geniet den glans, die al uw werk bestraald,
Den zuivren glans van ’t welbesteed verleden;
Gij hebt met moed en onverpoosd gestreden,

En grooter roem omgloort uw hoofd op heden
Dan ooit op ’t bloedig slagveld werd behaald.

Een vriend van W.A. Scholten, 1889

(Bron: Winkler Prins, W.A. Scholten)

Op zeker praalgraf te Groningen

(…)
Hier rijst der Zelfzucht beeld, een blinkend… Graf! Verwarm’er

Zijn kille zinnen aan, wie d’ijdelheid vereert
Hier rijst een tempel op uit Noorsch graniet en marmer
Een tempel die geen pracht, maar wel zijn God ontbeert

Of is de God, die in deez’donkre hallen woont
Des stichters Afgod, is hij-zelf het, die hier troont?

(…)
U werd zóó groot een schat op aarde toevertrouwd!
Hoe hebt gij die besteed? Hebt gij zóóveel gedaan

Voor andren, dat eenmaal, wanneer uw uur zal slaan,
De liefde bloemen strooit als op die andre graven,

En door de staatsiepracht van ’t marmer niet verblind,
In tranen uitroept: “’k heb dat menschenhart bemind!”
“In liefde was hij ’t rijkst bij al zijn rijke gaven!”…?

Zoo niet – een praalgraf dient een opschrift toch te dragen –
Zie hier dan ’t grafschrift dat mijn genius u gaf:
Hier ligt, die naliet aan het einde zijner dagen

Niets, dan een zerken huis en dan een marm’ren graf

Pieter Jelles Troelstra, 1884

(Bron: Friesch Volksblad, 31-08-1884)





VO O RWO O R D

Toen ik in september 1996 aan dit project begon, lagen in de Groninger Archieven 381 dozen
ongeïnventariseerd bedrijfsarchief van de firma Scholten op mij te wachten. De vele maanden die
ik in het archief heb doorgebracht, heb ik ervaren als een 19e eeuwse Big Brother, die het leven en
de werken van W.A. Scholten op de voet volgde. Wekenlang bestond het archiefonderzoek uit het
lezen over dagelijkse beslommeringen op de fabrieken, tot dat ene moment dat alles weer goed-
maakte, wanneer ik een uitspraak tegenkwam over een belangrijke beslissing die W.A. Scholten
genomen had en die van groot belang was voor de argumentatie voor mijn betoog. 

Naarmate ik de schreden van W.A. Scholten in Duitsland, Oostenrijk en Rusland volgde, over-
schreed ik zelf ook steeds meer grenzen. Daar waar bij Scholten de aardappelen centraal stonden,
was dit bij ons de financiering van zeeschepen. Dit bracht ons niet naar afgelegen en rurale
gebieden in het oosten van Europa, maar naar twee dynamische havensteden. De verhuizing van
Groningen naar Rotterdam bracht weinig problemen met zich mee. Toen ik mijn promotor Pim
Kooij in het najaar van 2000 op de hoogte bracht van onze plannen om naar Singapore te ver-
huizen krapde hij echter iets harder achter zijn oren. De steeds groter wordende afstanden tussen
mij en de begeleiders in Groningen werd overbrugd door de gemakken van de telefoon en elek-
tronische snelweg. Dit heeft naar mijn mening geen negatieve invloed gehad op mijn samenwerk-
ing met Pim, die ik al die tijd als zeer prettig heb ervaren. Hoewel ik hem niet wil typeren als een
hands-on manager zoals W.A. Scholten, was Pim er als ik hem nodig had. Hij verstaat de kunst om
de grote lijnen te overzien en was in staat om het boek telkens op een hoger niveau te brengen.
Daarnaast was hij onmisbaar bij het handhaven van goede stijl en spelling van de tekst.
Copromotor Peter Leeflang trad het project binnen toen het al grotendeels op koers lag. Zijn
economische kennis en enthousiasme hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitein-
delijke inhoud van het boek. Daarbij ben ik veel dank verschuldigd aan de leden van de leescom-
missie, Jan Luiten van Zanden, Hans van Ees en Rainer Fremdling voor het lezen en becommen-
tariëren van het manuscript. De redactie van de Groninger Historisch Reeks, voor het uitgeven en
redigeren van het boek, in het bijzonder prof. P. Boekholt en dr. J. Kossmann-Putto. Nathan
Brinkman van uitgeverij Van Gorcum voor de redactie tijdens het drukklaar maken van het boek.



Ik bedank ook de leden van de vakgroep ESG, nu verspreid over de faculteiten Letteren en
Economie in Groningen, en dan in het bijzonder Richard Paping, die naast leeswerk ook het nodi-
ge rekenwerk voor mij heeft verricht. Kamer- en koffiedrinkgenoten op WSN, Vincent Tassenaar,
Willy van der Schuit, Jan Voerman, Jaap Sleifer en Jan Pieter Smits: dank voor de noodzakelijke
en zeer plezierige gesprekken die meestal over alles behalve de inhoud van het werk gingen. 

De Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis, onder de bezielende leiding van Ferry de Goey, was altijd
een welkome afleiding. In het bijzonder wil ik noemen Doreen Arnoldus, Jasper Faber en Maartje
Fontani. Ten slotte bedank ik de personeelsleden van de Groninger Archieven, die naar mijn
gevoel alle 381 dozen van het Scholten-archief elk wel twee keer voor mij van de planken hebben
gehaald, en niet te vergeten de vaste medebezoekers van het archief, die tijdens de pauzes voor de
nodige afleiding van het archiefonderzoek zorgden.

Voor (schoon) familie en vrienden is W.A. Scholten inmiddels geen vreemde meer. Hij werd
beschouwd als een verre oom, die op Sinterklaasavond nooit ontbrak. Ook in Singapore hadden
veel mensen belangstelling voor mijn onderzoek. Dit is gezien het multinationale karakter van deze
stadstaat en de mensen die ik hier ontmoet niet verwonderlijk. Een aantal personen heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan het boek, in het bijzonder Ariane Schot, Frederika Tielenius
Kruythoff en Henriëtte Pröpper. 

En dan last but certainly not least, Otto Jan, de figuurlijke veilige thuishaven, waar ook ter
wereld. Dank je wel voor het scheppen van een omgeving waarin ik in alle rust en comfort kon
werken. Altijd even nuchter en doortastend om mij op de koers van het proefschrift te houden,
maar tegelijkertijd de rots in de branding als het vaarwater mij even te diep en  te donker werd. 

Ik draag dit boek op aan mijn ouders, in het bijzonder mijn vader, in zijn werkzame leven
ondernemer in Groningen, die door zijn vroegtijdig overlijden mijn eerste stappen op het pad van
de bedrijfsgeschiedenis helaas niet meer heeft kunnen meemaken.

Na de vondst van het Scholtenarchief in 1988 sprak Pim Kooij de hoop uit dat het nu mogelijk
zou worden om Wahrheit und Dichtung rond de persoon W.A. Scholten en zijn bedrijf te schei-
den. Ik hoop met dit proefschrift hieraan een bijdrage te hebben geleverd.

Singapore, juli 2004
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1 IN L E I D I N G

‘Zijn echte nijverheidsgeest liet zich niet beperken door de grenzen van
ons vaderland. Als industrieel was hij wereldburger’.1

I N L E I D I N G

DE F I R M A W.A.  SC H O LT E N

De eerste Nederlandse industriële multinational
De firma W.A. Scholten: in de stad en provincie Groningen voor velen een begrip. Nog steeds zijn
in de stad overblijfselen aan te treffen die aan de firma en de familie Scholten herinneren, zoals de
W.A. Scholtenstraat, waar vroeger de suikerraffinaderij stond, de villa Gelria aan de Hereweg en
oude fabriekshallen in Foxhol. In de rest van Nederland heeft het bedrijf zijn naamsbekendheid
vooral te danken aan de merken van de aardappelmeelproducten
die het bedrijf op de markt bracht, zoals Scholten’s
Aardappelmeel en Sago (in de rode en blauwe pakjes en
blikjes) en Transparanta. Ook is het bedrijf Scholten
bekend in verband met het Koninklijke Scholten-Honig
(KSH) debacle, dat in 1978 het einde betekende van
één van Nederlands oudste industriële bedrijven.2

Grondlegger van de firma Scholten was Willem
Albert Scholten (1819-1892). In 1841 richtte hij in
Foxhol, bij Hoogezand, aan de rand van de
Groninger Veenkoloniën een fabriekje op, waar hij
begon met de productie van aardappelmeel, sago en
verf. In de vijftig volgende jaren zou dit bedrijf onder
zijn leiding uitgroeien tot een onderneming waarvan
vele fabrieken deel uit hebben gemaakt. Zeventien
hiervan waren aardappelmeelfabrieken, waar ook afge-
leide producten uit aardappelmeel werden geproduceerd,
de zogenaamde derivaten. Daarnaast exploiteerde de firma
onder andere een suikerraffinaderij, een aardappelbranderij,
een strokartonfabriek en een turfstrooiselfabriek. 

Willem Albert Scholten 

(1819-1892)



Minder bekend is, dat de firma W.A. Scholten te beschouwen is als de eerste Nederlandse
industriële multinational.3 De firma richtte reeds in 1866 in de Pruisische stad Brandenburg een
aardappelmeel- en derivatenfabriek op. W.A. Scholten was hiermee de (later) bekende Nederlandse
industriële multinationals ruim voor, zoals Van den Bergh en Jurgens (beide voor het eerst multi-
nationaal actief in 1888), Koninklijke Olie (1890) en Philips (1912). Gedurende de periode 1866-
1889 zou W.A. Scholten in totaal tien aardappelmeelfabrieken in het buitenland oprichten.
Behalve in Pruisen gebeurde dit ook in Oostenrijk-Hongarije en Rusland. 

De tijd en omstandigheden waarin W.A. Scholten zijn buitenlandse initiatieven ontplooide lijken
zich in eerste instantie niet goed te lenen voor zulke risicovolle investeringen. Gedurende de tweede
helft van de 19e eeuw stond de ontwikkeling van het internationale bankverkeer nog in de kinder-
schoenen en was de communicatie in grote gebieden van Europa, gemeten naar de huidige maatsta-
ven, nog uitermate primitief. Dit maakte doelmatig besturen van buitenlandse vestigingen er niet
makkelijker op. Bovendien functioneerden de buitenlandse fabrieken van Scholten in een periode dat
in Europa de vrijhandel in toenemende mate tot protectie begon over te gaan, waarbij de landsgren-
zen steeds meer als barrières gingen fungeren. In de bedrijfshistorische literatuur wordt daarom de
opkomst van industriële multinationals over het algemeen in de periode 1870-1914 gedateerd.4 Pas
toen waren door het industrialisatieproces in Westerse landen, de transport- en communicatiemid-
delen (zoals de telegraaf en spoorwegen) en het bankwezen zodanig ontwikkeld dat bedrijven in staat
waren om over een grote afstand controle over een buitenlandse vestiging uit te oefenen.

Toch zijn er vanaf de jaren 1830 wel wereldwijd multinationale activiteiten van bedrijven
bekend, maar dit betrof met name bedrijven die zich bezig hielden met de ontginning van delf-
stoffen en mineralen, en het bankwezen. Op het gebied van industriële productie in het buiten-
land zijn de voorbeelden schaarser. Een vroeg Europees voorbeeld is de vestiging van het Duitse
bedrijf Siemens in 1855 in Rusland. De opening van een naaimachinefabriek in Glasgow door het
bedrijf Singer in 1867 wordt in de literatuur als de eerste succesvolle Amerikaanse (overzeese)
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multinationale investering beschouwd.5 Dit is hetzelfde jaar waarin de eerste buitenlandse fabriek
van W.A. Scholten in Brandenburg in werking kwam.

Willem Albert Scholten overleed op 1 mei 1892. Zijn erfenis bestond uit dertien fabrieken in
binnen- en buitenland, een groot aantal boerderijen, veenderijen en andere eigendommen en
investeringen, met een totale waarde van bijna vijf miljoen gulden.6 De leiding over de firma werd
door zijn enige zoon, Jan Evert Scholten (1849-1918), overgenomen.

DE P RO B L E E M S T E L L I N G

De firma W.A. Scholten als multinational
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de firma Scholten als een multinationale onder-
neming gedurende de periode 1866-1892. Eerstgenoemd jaar is het jaar waarin de eerste buiten-
landse fabriek werd opgericht. Het jaar 1892 is het jaar waarin de oprichter van de firma en ini-
tiator van de buitenlandse activiteiten, Willem Albert Scholten overleed. De buitenlandse fabrie-
ken stonden naast Brandenburg in Neu Ruppin (opgericht in 1869), Tangermünde (1870)
Landsberg (1876) en Podejuch (1889). In Oostenrijk-Hongarije werd de firma eerst actief in de
provincie Galicië met fabrieken in Tarnow (1870) en Tarnopol (1874) en later in Moravië, bij de
plaats Olmütz (1879). De fabrieken in Rusland lagen in de buurt van Warschau in toenmalig
Russisch Polen en stonden in Petrokow (1872) en Nowy Dwor (1881).
De centrale probleemstelling van het onderzoek richt zich op de vraag hoe het voor de firma finan-
cieel en logistiek mogelijk is geweest om fabrieken in Duitsland, Oostenrijk en Rusland op te zet-
ten en hoe succesvol deze hierin is geweest. Het doel is om factoren te identificeren die bij de
opkomst en neergang van de buitenlandse fabrieken van de firma Scholten een rol hebben
gespeeld. Wat het onderzoek naar de buitenlandse fabrieken van de firma Scholten extra interes-
sant maakt, is het feit dat W.A. Scholten in staat bleek reeds in de jaren zestig van de 19e eeuw een
industriële multinationale onderneming op te zetten, in het – over het algemeen beschouwd – laat
industrialiserende Nederland. Bovendien waren niet alle buitenlandse fabrieken even succesvol.
Een aantal werden al na enkele jaren weer stilgezet of verkocht.7 In 1892 waren van de tien bui-
tenlandse fabrieken, nog maar vier in het bezit van de firma. Opvallend is dat deze vier fabrieken
allemaal in het relatief dichtbij gelegen Duitsland stonden. De fabrieken in het verder gelegen
Oostenrijk-Hongarije en Rusland waren inmiddels afgestoten. 

Onderzoek naar de activiteiten van de firma Scholten in de 19e eeuw is lange tijd onmogelijk
geweest omdat verondersteld werd dat de archieven van het bedrijf grotendeels verloren waren
gegaan.8 Door dit gebrek aan directe bronnen is de firma tot nu toe voornamelijk vanaf de ‘bui-
tenkant’ beschreven.9 Lange tijd was de belangrijkste bron van informatie over het bedrijf de bio-
grafie van de hand van A. Winkler Prins, later bekend als de samensteller van de gelijknamige
encyclopedie. Het boek is in opdracht van Willem Albert Scholten geschreven ter ere van zijn 70e

verjaardag en 50- jarig jubileum als fabrikant in 1889. Na zijn dood in 1892 werd het boek op



kosten van de familie Scholten bijgewerkt en opnieuw uitgegeven.10 Dit boekwerk, dat het karak-
ter van een hagiografie heeft, geeft wel enige informatie over de achtergronden van de buitenlandse
fabrieken, maar een duidelijk beeld ontbreekt. In 1988 zijn op een zolder van een kantoor van de
oude Scholtenfabriek in het Drentse Klazienaveen grote delen van het bedrijfsarchief van de firma
Scholten teruggevonden. Het betrof voornamelijk stukken over de aardappelmeelfabrieken in bin-
nen- en buitenland uit de periode 1850-1892.11 Het archief werd overgebracht naar het toenmalige
Rijksarchief Groningen (nu Groninger Archieven) waar het, verpakt in zo’n 380 dozen, nog steeds
voor een groot deel moet worden geïnventariseerd. Het archief werd voor dit onderzoek wel beschik-
baar gesteld, zodat een onderzoek naar de buitenlandse fabrieken van de firma mogelijk werd. 

HE T O N D E R ZO E K N A A R M U LT I N AT I O N A L S

De ‘eerste’ multinationals
Deze studie naar de ontwikkeling van buitenlandse fabrieken van de firma Scholten valt binnen
het onderzoeksveld van internationale handel en productie, waar multinationals deel van uit
maken. Alvorens de onderzoeksvragen te formuleren, zal worden ingegaan op de achtergronden
van internationale handel en productie en het fenomeen multinationals. De literatuur op dit
gebied is voornamelijk economisch getint, maar heeft ook (bedrijfs)historische invalshoeken. 
Het wetenschappelijk onderzoek naar multinationals heeft de laatste twee decennia van de 20e

eeuw een grote vlucht genomen. De term multinational dateert uit het einde van de jaren vijftig.
In 1958 introduceerde de Franse econoom Byé de term multi-territoriale firma. Twee jaar later

bracht de Amerikaan Lilienthal de benaming multinational corporation (MNC) naar voren en de
term multinational was geboren.12 Tegenwoordig wordt ook wel over transnationale ondernemin-
gen (TNC’s) gesproken. De verschillende activiteiten van multinationals worden ook wel aange-
duid met de meer algemene term international business. De belangrijkste aanleiding voor de toe-
nemende aandacht voor multinationals was dat veel Amerikaanse bedrijven na de Tweede
Wereldoorlog internationaal actiever werden, vooral in Europa. Het ging hier om moderne, indu-
striële grootbedrijven. De opkomst en groei van dit soort bedrijven is onder andere beschreven
door A.D. Chandler in diens boek The visible hand.13 De multinationale activiteiten van deze
Amerikaanse bedrijven riepen bij economen de vragen op waarom zij in andere landen actief wer-
den en hoe zij konden concurreren met lokale producenten in de landen waarin ze actief waren.
De economen veronderstelden dat de kosten van de buitenlandse investeringen hoger zouden zijn
dan wanneer de bedrijven actief bleven in de Verenigde Staten. S.H. Hymer was de eerste die een
antwoord op deze kwestie gaf, door te stellen dat bedrijven die overgingen tot investeringen in het
buitenland, gebruik maakten van bepaalde voordelen die ze hadden ten opzichte van de lokale
bedrijven. De Amerikanen beschikten bijvoorbeeld over betere technologieën en management-
technieken dan de Europeanen, waardoor zij in staat waren in Europa goedkoper te produceren. 

Tevens was er vaak sprake van besparing van kosten omdat door productie in het buitenland
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transportkosten en importtarieven konden worden vermeden. Het idee van een technologische en
organisatorische voorsprong en de voordelen die specifieke lokaties met zich meebrengen, hebben
sindsdien een belangrijke rol gespeeld bij de verklaring van het ontstaan van multinationals.14

Bedrijfshistorici richten zich bij het onderzoek naar multinationals vooral op het ontwaren van
een algemeen patroon van de ontwikkeling van wat de ‘moderne’ industriële multinational wordt
genoemd. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de macro-economische ontwikkelingen die zich
gedurende de 19e eeuw in de internationale economie voordeden. A. Maddison spreekt in dit ver-
band van de overgang van het tijdvak van het koopmanskapitalisme (1700-1820) naar het tijdvak
van het kapitalisme (1820-1980).15 Tijdens de periode van het koopmanskapitalisme hadden lei-
dende Europese grootmachten hun superieure technologie op het terrein van navigatie, scheeps-
bouw en bewapening gebruikt ten behoeve van de internationale handel. Deze handel was toen
nog grotendeels in handen van handelscompagnieën, die zich richtten op het exploiteren van over-
zeese gebiedsdelen. In deze periode werd de basis gelegd voor een aanhoudende economische groei
in West Europa, die gedurende het tijdvak van het kapitalisme versnelde. Katalysator van de groei
was het proces van industrialisatie, dat zich vanaf het midden van de 18e eeuw in Engeland had
gemanifesteerd en zich vanaf het begin van de 19e eeuw over West-Europa en de Verenigde Staten
verspreidde. Het belangrijkste kenmerk van het proces van industrialisatie was een versnelling in
de technische vooruitgang. Dit resulteerde in een snelle toename van kapitaalvorming en een ver-
groting van productie, waarbij handarbeid vervangen werd door machinale productie. Hierbij
werd in toenemende mate gebruik gemaakt van installaties, die door krachtwerktuigen, zoals
stoommachines, in beweging werden gebracht. Het proces van industrialisatie ging gepaard met
een groot aantal veranderingen op technologisch, economisch, demografisch, sociaal en institutio-
neel terrein en zou uiteindelijk tot een algehele transformatie van de westerse samenleving leiden.

Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen was de groei van de wereldhandel. Tot in de 18e

eeuw had de wereldeconomie bestaan uit de verbinding tussen enkele regio’s. In een politiek relatief
stabiele wereld ontstond gedurende het midden van de 19e eeuw een liberaal handelsklimaat dat
gericht was op vrijhandel. De wereldhandel groeide als gevolg hiervan in de periode van 1800 tot
1913 met 33% per capita per decennium.16 Naast de wereldhandel nam ook het belang van de
internationale productie toe. Buitenlandse investeringen kregen in de loop van de 19e eeuw een
steeds permanenter karakter. Dit kwam omdat de macro-economische ontwikkeling gunstig was: in
de periode na 1870 deed zich door de industrialisatie met name in Europa economische groei voor. 

Door het liberale handelsklimaat en de ontwikkeling van gespecialiseerde financiële instellin-
gen werd het voor bedrijven in de tweede helft van de 19e eeuw steeds makkelijker om zich over
nationale grenzen te bewegen. Verbeteringen in de infrastructuur, zoals de ontwikkeling van de
spoorwegen, de komst van ijzeren stoomschepen en telegrafie, betekenden een daling van kosten
en een aanzienlijke tijdsbesparing bij het overbrengen van informatie en het transport van mensen
en goederen. Deze verbeteringen in communicatie en transport maakten het voor bedrijven moge-
lijk om sneller en efficiënter controle uit te oefenen op vestigingen in het buitenland.
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Deze ontwikkelingen maakten ruimte voor het ontstaan van de eerste ‘moderne’ multinatio-
nale ondernemingen. De eerste industriële multinationals werden in de jaren vijftig van de 19e

eeuw actief. Hun aantal zou alleen maar groeien, mede omdat veel landen na 1880 protectionisti-
sche maatregelen namen door de economische depressie. Verhoogde importtarieven voor veel pro-
ducten deden een groot aantal bedrijven overgaan tot productie in het land waar ze voorheen
alleen naar exporteerden.17 

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog was de industriële multinational een steeds meer voorko-
mend fenomeen in de wereld van internationale handel en productie geworden. Tijdens en vlak
na deze oorlog stagneerde de groei van multinationals, maar hun aantal nam in de jaren twintig
van de 20e eeuw weer gestaag toe. Gedurende de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw
nam door de economische depressie en de Tweede Wereldoorlog het aantal multinationals weer af.
Vanaf de vijftiger jaren deed zich door de internationale vrijhandelspolitiek weer een spectaculai-
re groei voor, die gedurende de jaren zeventig stagneerde. In de jaren tachtig nam de schaal en
geografische verspreidheid van multinationals wederom toe, ditmaal over de gehele wereld.
Tegenwoordig spreekt men daarom van globalisering.18

Amerikaanse en Europese patronen
Amerikaanse bedrijfshistorici liepen bij het onderzoek naar de oorsprong van de moderne indu-
striële multinationals voorop. In 1970 verscheen van M. Wilkins een studie van de geschiedenis
van Amerikaanse industriële bedrijven die vanaf de 19e eeuw actief waren in het buitenland. Zij
formuleerde een patroon dat model zou komen te staan voor de ontwikkeling van Amerikaanse
multinationals. Nadat een bedrijf zich binnen de Verenigde Staten had gemanifesteerd en afzet had
gevonden over het gehele land, bewoog het zich naar het buitenland. Hierbij concentreerde men
zich eerst op dichtbijgelegen, aangrenzende landen, voordat men een grotere sprong, naar bij-
voorbeeld Europa waagde. Vaak werden eerst agentschappen en/of eigen verkooppunten opge-
richt, alvorens over te gaan tot vestiging van een productie-eenheid in het buitenland. Hierop volg-
de de verzelfstandiging van de dochterondernemingen in het land van vestiging.19

Toen ook Europese economen en bedrijfshistorici zich met de multinationals bezig gingen
houden, bleken er grote verschillen te bestaan tussen de ontwikkeling van Amerikaanse en
Europese industriële multinationals. Zo gingen bedrijven uit kleinere Europese staten reeds vroeg
in hun bestaan over tot multinationale investeringen, zonder eerst het door Wilkins geïdentifi-
ceerde Amerikaanse patroon te volgen. Ook bleek dat Europese multinationals niet altijd grote
concerns waren, zoals in Amerika wel het geval was, maar ook kleinere (familie)bedrijven.
Bovendien werd duidelijk dat de geografische spreiding van multinationals per land van herkomst
en bedrijfstak grote verschillen vertoonde. Daarbij gingen niet alleen industriële bedrijven over tot
buitenlandse investeringen, maar ook dienstverlenende bedrijven, zoals banken en handelshuizen.

De oorzaken van de verschillen werden gezocht in de verschillen in de karakteristieken van de
nationale economieën waaruit de multinationals afkomstig waren.20 Tevens bracht onderzoek naar
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voren dat de institutionele vormen, waarin bedrijven actief werden in het buitenland, ook aan ver-
andering onderhevig waren. Tussen de meest eenvoudige vorm van buitenlandse activiteiten
(export) en de meest vergaande wijze (de oprichting van een dochteronderneming in het buiten-
land) ontwikkelden zich gedurende de 20e eeuw allerlei nieuwe tussenvormen van internationale
bedrijfsactiviteiten. Hierbij moet gedacht worden aan joint-ventures, licensing, deelneming in bui-
tenlandse bedrijven, internationale kartelvorming, lange-termijn afspraken tussen bedrijven en het
vormen van strategic alliances.21 Bovendien waren in de 19e eeuw al veel bedrijven multinationaal
actief die door Wilkins free-standing companies worden genoemd. Dit waren bedrijven waarvan uit-
sluitend de directie op een hoofdkantoor in het moederland was gevestigd, terwijl de productie in
andere landen plaatsvond.22 Ten slotte werd duidelijk dat multinationals niet louter een 19e of 20e

eeuwse aangelegenheid waren. Diverse onderzoekers hebben aangetoond dat er al eeuwen multi-
nationals actief waren in zowel proto-industriële sectoren als in de commerciële handel en dienst-
verlening. Sommige onderzoekers menen dat er reeds in de Oudheid multinationals actief waren.23

De prestaties
Niet alle bedrijven zijn even succesvol. Dit geldt ook voor multinationals. Zelfs heden ten dage,
met alle moderne vormen van transport en communicatie en wetenschappelijk verantwoorde
managementtechnieken binnen handbereik, is het niet eenvoudig een multinational succesvol te
laten functioneren.24 Binnen de economische wetenschap wordt bij onderzoek naar de prestaties
van multinationals vooral aandacht besteed aan de vraag waarom de ene multinational meer suc-
cesvoller is dan de andere. In het verlengde hiervan liggen de vragen waarom sommige bedrijf-
stakken en zelfs landen als geheel succesvoller zijn met DBI dan andere.25 Deze vragen zijn voor
dit onderzoek, waarin een individuele multinational centraal staat, niet direct van belang. Het is
daarom beter om te kijken naar de meer algemene vraag wat een bedrijf, multinational of niet, suc-
cesvol maakt. 

Een belangrijk element hierbij is in welk opzicht een bedrijf succesvol is. In de literatuur wordt
onderscheid gemaakt tussen de financiële prestatie, de organisatorische prestatie en de maatschap-
pelijke prestatie. Daarbij wordt groei als een belangrijke maatstaf van succes beschouwd. Vaak
wordt gewezen op het verband tussen groei en het succes van bedrijven. Een bekende stelling,
onder andere verwoord door Chandler, is dat hoe groter een bedrijf is hoe succesvoller.26

De interne groei van een bedrijf kan zich op verschillende manieren voordoen: horizontaal
(uitbreiding van reeds bestaande activiteiten), verticaal (uitbreiding binnen de bedrijfskolom) of
conglomererend (het aantrekken van activiteiten die weinig of niets gemeen hebben met de
bestaande). Daarnaast kan een bedrijf extern expanderen door fusies en overnames.27 De mate en
vorm van de groei van een bedrijf zijn afhankelijk van de bekwaamheid van het management. Zo
stelt E.T. Penrose dat de zogenaamde human factor binnen de organisatie een cruciale rol speelt.28

De belangrijkste keuzes die de ondernemer om succes te krijgen moet maken, hangen volgens
Penrose samen met de wijze waarop de ondernemer zijn bedrijf organiseert en financiert. Deze fac-
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toren bepalen volgens haar de mate van de groei van de onderneming. Zij krijgt in dit opzicht bij-
val van P.J. Buckley, die beweert dat, net als bij de groei van kleine en middelgrote bedrijven, ook
bij kleine multinationals een cruciale rol is weggelegd voor ondernemerschap en kapitaalvoorzie-
ning.29

Een andere factor die in verband wordt gebracht met het succes van bedrijven, is het formule-
ren van een strategie.30 Het is vaak onduidelijk wat er precies onder strategie moet worden verstaan,
omdat deze in alle facetten van de bedrijfsvoering een rol speelt. Meestal wordt uitgegaan van het
belang van het ontwikkelen van strategische voordelen ten aanzien van concurrenten. Een bruik-
bare definitie van strategie is: ‘… a response to external opportunities and threats and to internal
strengths and weaknesses as a means of achieving competitive advantage.’31

De strategie dient gericht te worden op het ontwikkelen van voordelen ten aanzien van con-
currenten. Meestal wordt gesteld dat concurrentievoordelen het beste op de afzetmarkt ontwikkeld
kunnen worden. Het is immers op deze markt dat de inkomsten van een bedrijf worden gegene-
reerd. Het is voor een bedrijf dus vaak van groot belang dat er de juiste strategieën worden uitge-
zet ten aanzien van de keuze van afzetmarkten en de prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast hebben
middelen als reclame en het voeren van merken bewezen een belangrijke bijdrage te kunnen leve-
ren aan het verbeteren van de concurrentiepositie van bedrijven. Maar net zo belangrijk voor het
succes van bedrijven kunnen de ontwikkeling van concurrentievoordelen zijn binnen de produc-
tie, grondstoffenvoorziening en arbeid.32

De strategie van (multinationale) grootbedrijven in de 20e eeuw is door M.E. Porter in kaart
gebracht. Hij benadrukt het belang van een strategie op basis van een evaluatie van de interne en
externe mogelijkheden in termen van de sterktes en zwaktes van het bedrijf. In dit verband wordt
door J. Kay gesproken van distinctive capabilities (specifieke bekwaamheden). Hij wijst er op dat
distinctive capabilities pas kunnen worden omgezet in concurrentievoordelen als deze daadwerke-
lijk in de markt worden toegepast.33 Porter geeft verder aan dat de mate waarin concurrentievoor-
delen kunnen worden gerealiseerd, en op welk gebied, afhankelijk is van de bedrijfstak waarin men
actief is. Hierbij acht hij de structuur en de economische en technische kenmerken van de bedrijfs-
tak bepalend.34 De belangrijkste krachten die hierbij een rol spelen zijn: de onderhandelingsmacht
van leveranciers en afnemers, de dreiging van nieuwe concurrentie en de dreiging van substituut-
producten of diensten.35

DE D E F I N I T I E VA N E E N M U LT I N AT I O N A L

Brede en smalle definities
De verschillende verschijningsvormen en activiteiten van multinationals door de tijd heen hebben
veel problemen opgeleverd bij de bepaling wat nu precies onder het fenomeen moet worden ver-
staan. Een zeer brede definitie van een multinational is: ‘… an enterprise with establishments in more
than one country.’36 Deze definitie heeft de voorkeur van veel historici omdat ze daarmee, veelal
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beperkt door summier bronnenmateriaal, toch nog een zo breed mogelijk scala aan buitenlandse
activiteiten van bedrijven in het verleden kunnen bestuderen. Denk hierbij aan ondernemingen
zoals de VOC en handelsondernemingen met vestigingen in het buitenland. Met deze brede
definitie kunnen bovendien ondernemingen over langere perioden onderzocht en in verschillende
perioden met elkaar vergeleken worden. Het evolutionaire aspect van de ontwikkeling van multi-
nationals krijgt de nadruk. Zo hopen bedrijfshistorici een nieuw licht te kunnen laten schijnen op
de ontwikkeling van de internationale handel en productie over een tijdsspanne van een paar eeu-
wen.37

Anderen, met name economen, vinden deze historische benadering veel te breed. Zij neigen
daarom naar een nauwere definitie, zoals: ‘… a firm that owns and controls operations or income-
generating assets in more than one country.’38 De essentie van dit multinationalconcept is dat een
bedrijf controle moet hebben over inkomen genererende bedrijfsmiddelen. Indien dit het geval is,
wordt deze activiteit aangeduid met de term ‘directe buitenlandse investeringen’ (DBI). Bedrijven
die zich alleen met export bezighouden, worden dus niet als een multinational beschouwd. Dus
ook de verplaatsing van een bestaand bedrijf naar het buitenland of de oprichting van een nieuw
bedrijf in het buitenland, zonder dat er nog een moederbedrijf in het land van herkomst gevestigd
is, wordt niet onder DBI gerekend. Ook de aankoop van aandelen in een buitenlands bedrijf
wordt niet beschouwd als DBI, omdat dit niet directe controle over een buitenlands bedrijf geeft.
Sommigen vinden deze definitie weer te smal, omdat zij voornamelijk betrekking heeft op indu-
striële bedrijven die overgaan tot de oprichting van een dochteronderneming in het buitenland,
terwijl er vandaag de dag bedrijven zijn die ook op andere wijzen in het buitenland actief zijn.
Deze tussenvormen zijn inmiddels zo uitgebreid, dat de mate van het ownership and control nog
maar moeilijk te bepalen is. Zo kan men zich afvragen wat de mate van ownership moet zijn bij
deelname in een buitenlands bedrijf. Wat betreft de factor control komt de vraag op in welke mate
het bestuur, bij samenwerking met een buitenlands bedrijf, uitgevoerd moet worden door perso-
nen van het eigen bedrijf of door het andere bedrijf. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over het
begrip income-generating assets en de omvang daarvan. In eerste instantie werden onder assets alleen
productiemiddelen van industriële bedrijven gerekend, maar bij het onderzoek naar de internatio-
nale dienstverlening was het onduidelijk wat dan als de productiemiddelen van dienstverlenende
bedrijven moest worden beschouwd.39

Tevens bestaat er het discussiepunt rond de hoeveelheid landen waarin een bedrijf actief moet
zijn om een multinational te zijn. Is DBI in één ander land al voldoende om een multinational
genoemd te worden of moet een bedrijf toch minstens in twee, drie of meer landen actief zijn? De
definitie van multinationals speelt tevens een belangrijke rol binnen het internationale onderzoek
naar multinationals, waarbij nationalistische tendensen de boventoon voeren. Amerikaanse en
Europese onderzoekers voeren nog steeds discussie over welk land de eerste multinational bezat en
welk land de grootste omvang van DBI had in een bepaalde periode, en welk land dat nog steeds
heeft. De wijze waarop een multinational gedefinieerd wordt, is hierbij natuurlijk cruciaal.40
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De firma W.A. Scholten als multinational
In hoeverre is de firma W.A. Scholten nu als een multinational te beschouwen? In ieder geval
vormt de eerstgenoemde brede definitie geen probleem. Het is overduidelijk dat de firma Scholten
met een tiental fabrieken, vestigingen in het buitenland had. Ook de meer restrictieve definitie van
een multinational –‘… a firm that owns and controls operations or income-generating assets in more
than one country’– is toepasbaar. Omdat de firma Scholten een industriële multinational was, zijn
de assets (in de vorm van de kapitaalgoederen in de fabrieken) duidelijk herkenbaar. Ook de moge-
lijke problemen rond de vaststelling van de factoren ownership en control spelen bij het onderzoek
naar Scholten geen rol. De buitenlandse fabrieken maakten deel uit van de firma W.A. Scholten,
waarvan de ondernemer Willem Albert de enige firmant was en waaraan hij persoonlijk leiding
gaf. Ook het aantal landen waarin geïnvesteerd werd, is ‘voldoende’. De firma Scholten was bui-
ten Nederland actief in drie landen, (Duitsland, Rusland en Oostenrijk-Hongarije) waarbij de ves-
tigingen in de twee laatstgenoemde landen, niet direct naast de deur lagen. De firma Scholten is
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dus zonder veel problemen als een multinationale onderneming te beschouwen. De buitenlandse
investeringen van Scholten worden in dit onderzoek dan ook aangeduid met de term DBI.

De multinational Scholten wordt in dit onderzoek bekeken als onderneming. Dit houdt in dat
het een ‘… bedrijfshuishouding met bijzondere kenmerken…’ was en dat ‘… zij onzekerheid aan-
vaardt ten aanzien van de uitkomsten van het productieproces en haar optreden op markten en
streeft naar een zo groot mogelijke rentabiliteit (op lange termijn) over het geïnvesteerd vermo-
gen.’41 In dit onderzoek zullen zowel de term ‘onderneming’ als ‘bedrijf ’ gebruikt worden om de
firma Scholten en andere ondernemingen aan te duiden. Uitgangspunt is dat ondernemingen een
productiefunctie hebben, waarbinnen de productiefactoren gecombineerd worden, zoals kapitaal,
grondstoffen, arbeid en management, teneinde goederen en diensten te produceren en te verko-
pen.42 De ondernemer is meestal degene die de productiefactoren combineert. Ondernemers heb-
ben echter meer functies dan alleen het combineren van de productiefactoren. Zo houden zij zich
ook bezig met andere factoren, zoals leiderschap/management, risico nemen, het onderhouden van
financiële controle over de zaken en innovatie. Door deze verschillende functies is het zeer moei-
lijk om ondernemerschap te definiëren. Een definitie die hier gebruikt wordt, is: ‘… de gedragin-
gen die verband houden met het leiding geven aan een private onderneming.’43

Drie thema’s 
In zowel het economisch als historisch onderzoek naar het ontstaan, de ontwikkeling en de activi-
teiten van multinationals in de 19e als 20e eeuw, komen drie thema’s steeds terug. Deze zijn het
motief van bedrijven om over te gaan tot DBI, de organisatie van multinationals en hun presta-
ties. Deze zullen hieronder nader worden toegelicht.

Het motief
Bij de verklaring van het motief van bedrijven om over te gaan tot DBI wordt veel gebruik gemaakt
van een drietal termen. Deze zijn ownership advantages, locational advantages en transactiekosten.44

Ownership advantages zijn te beschouwen als de sterke kanten van een bedrijf die kenmerkend zijn
voor hoe het bedrijf opereert. In de literatuur worden de volgende factoren als belangrijke owner-
ship advantages aangeduid: (a) de beschikking hebben over superieure technologie, informatie-
voorziening en kennis, (b) superieure management- en marketingvaardigheden, (c) toegangen tot
(goedkoop) kapitaal, (d) bijzondere toegangen tot grondstoffen. Ook worden (e) de grootte van
een onderneming en (f ) het feit dat een bedrijf een multinational is, als ownership advantages
beschouwd. Ownership-advantages kunnen binnen het bedrijf zelf ontwikkeld worden, maar ook
worden aangekocht. Het zijn potentiële concurrentievoordelen die aangeven waarom een bedrijf
naar het buitenland zou willen uitbreiden, en zou kunnen opereren in het buitenland.45

Toch is een gang naar het buitenland niet altijd makkelijk, want de bedrijven die reeds actief
zijn op deze markt zullen hoogstwaarschijnlijk meer kennis hebben van de lokale situatie op de
afzet-, grondstoffen- en arbeidsmarkt, en het juridische en politieke systeem. Bovendien zijn loka-
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le bedrijven beter bekend met de taal en cultuur in het land. Een bedrijf zou er daarom ook
gewoon voor kunnen kiezen om zijn producten naar het betreffende land te exporteren. Waarom
een bedrijf daadwerkelijk overgaat tot vestiging in het buitenland en op een specifieke plaats,
wordt verklaard door de zogenaamde locational advantages.46 Deze locational advantages hebben
meestal te maken met de mogelijkheid tot kostenbesparingen bij de productie. Voor een bedrijf
kan het aantrekkelijk zijn om in het buitenland te produceren omdat verwacht wordt dat de tota-
le kosten daar minder zullen zijn. Dit kan zijn omdat het bedrijf de beschikking krijgt over goed-
kopere grondstoffen, of omdat de lonen in een bepaald land lager zijn of omdat er besparingen
gemaakt kunnen worden op transport of exportkosten.47 

Andere verklaringen voor DBI zijn te ontlenen aan de transactiekostentheorie.48 Sommige
institutionele economen zijn er van overtuigd dat DBI louter voortkomen uit pogingen om trans-
actiekosten te verlagen. Net als bij de groei van een bedrijf in eigen land worden ook bij expansie
in het buitenland transactiekosten gemaakt. Het is goed mogelijk dat het doen van transacties op
een (vaak nog onbekende) buitenlandse markt voor bedrijven zelfs extra kosten met zich mee-
brengt. Het kan hierbij gaan om de transactiekosten, die gemaakt worden om informatie in te
winnen over buitenlandse afnemers en leveranciers of om met nieuwe zakenrelaties in contact te
komen. Zo beschouwt de econoom S. Nicholas het veelvoorkomende patroon van 19e eeuwse
multinationals waarbij een bedrijf eerst alleen exporteert (al dan niet via een eigen agentschap) en
daarna overgaat tot de vestiging van een eigen productie-eenheid, louter als pogingen om transac-
tiekosten te vermijden, want op deze wijze wordt het verkooptraject in de productie-eenheid geïn-
ternaliseerd.49

M. Casson heeft erop gewezen dat in de 20e eeuw transactiekosten een belangrijke factor kun-
nen zijn in het besluit op welke wijze een bedrijf in het buitenland actief wordt: of het kiest voor
de vestiging van een productie-eenheid of bijvoorbeeld overgaat tot export, licensing of deelname
in een buitenlands bedrijf. De veronderstelling is, dat bedrijven waar de ontwikkeling van tech-
nologie zeer belangrijk is, eerder geneigd zijn tot internationalisering, omdat het delen van de spe-
cifieke kennis door de zeer uitgebreide contracten, hoge transactiekosten met zich meebrengt.
Daarentegen zijn er ook bedrijven waarbij de technologie een minder belangrijke rol speelt, die
toch overgaan tot DBI. Hun doel is dan om zo snel mogelijk gebruik te maken van hun voorde-
len als het eerste bedrijf dat over de technologie beschikt.50

De organisatie
Naast de vraag waarom multinationals ontstaan, is binnen het onderzoek naar internationale han-
del en productie een belangrijke vraag hoe multinationals bestaan. Het is al niet eenvoudig om een
bedrijf te besturen in één land, laat staan in verschillende landen. Bij de overgang naar DBI doen
zich binnen de bestuursstructuur van een onderneming belangrijke veranderingen voor. Er moet
immers rekening worden gehouden met een nieuw onderdeel van het bedrijf, dat vaak door de
onzekere omstandigheden in het buitenland speciale aandacht verdient. Zo moet het moederbe-
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drijf rekening houden met afwijkende politieke, sociale en handelssystemen en de vreemde taal in
de landen waar het dochterbedrijf gevestigd is. Bij het bestuderen van de organisatie van multi-
nationals moet worden bedacht dat multinationals vóór hun gang naar het buitenland een ont-
wikkeling van organisatie en management hebben doorgemaakt. De meeste onderzoekers erken-
nen dat: ‘… a company’s organisation is shaped not only by its external task environment, but also by
the historical path by which the company’s international activity developed’. In dit verband wordt ook
wel gesproken van een administrative heritage.51 De houding van het management van een bedrijf
ten aanzien van deze veranderingen wordt door veel onderzoekers van cruciaal belang geacht. Vaak
onderkent het management de noodzaak tot verandering niet, totdat er zich operationele proble-
men voordoen. Sommige onderzoekers beweren dat hoe sneller de veranderingen plaatsvinden,
hoe belangrijker een actief management is dat accuraat op de veranderingen inspeelt.52 

Een ander belangrijk aspect dat in de literatuur vaak wordt genoemd in verband met de orga-
nisatie van multinationals, is de relatie tussen het moederbedrijf en het dochterbedrijf in het bui-
tenland. Deze verhouding kan worden beschouwd als een principal-agent relatie.53 Hierbij is het
moederbedrijf de principaal en de dochteronderneming de agent die akkoord gaat om namens het
moederbedrijf te opereren. Principaal en agent zijn dan te zien als verschillende groepen binnen een
bedrijf waarvan de belangen vaak met elkaar in conflict zijn. Zo kunnen er na verloop van tijd span-
ningen ontstaan tussen de leiding van het moederbedrijf en de leiding van de dochterondernemin-
gen, die elk hun eigen ideeën hebben over welke kant het met de dochteronderneming op moet.

De prestaties
Binnen de economische wetenschap wordt bij de studie naar de prestaties van multinationals voor-
al aandacht besteed aan de vraag waarom de ene multinational succesvoller is dan de andere. In
het verlengde hiervan liggen de vragen waarom sommige bedrijfstakken en zelfs landen als geheel
succesvoller zijn in DBI dan andere.54 Deze vragen zijn voor dit onderzoek, waarbij een individu-
ele multinational centraal staat, niet direct van belang. Het is daarom beter om te kijken naar de
meer algemene vraag wat een bedrijf, multinational of niet, succesvol maakt. 

Vaak wordt gewezen op het verband tussen groei en het succes van bedrijven. Een bekende stel-
ling is, onder andere verwoord door Chandler, dat hoe groter een bedrijf is hoe succesvoller het zal
zijn.55 Een bedrijf kan op verschillende manieren groeien: horizontaal (uitbreiding van reeds
bestaande activiteiten) of verticaal (uitbreiding binnen de bedrijfskolom) of conglomererend (het
aantrekken van activiteiten die weinig of niets gemeen hebben met activiteiten die voorheen wer-
den verricht).56

Tevens krijgt het belang van de kwaliteit van de organisatie veel nadruk. Zo stelt E.T. Penrose
dat de zogenaamde human factor binnen de organisatie een cruciale rol speelt.57 De belangrijkste
keuzes die de ondernemer op weg naar het succes van zijn bedrijf moet maken, zijn volgens
Penrose de wijze waarop de ondernemer zijn bedrijf organiseert en financiert. Deze factoren bepa-
len volgens haar de mate van de groei van de onderneming. Zij krijgt in dit opzicht bijval van P.J.
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Buckley, die beweert dat, net als bij de groei van kleine en middelgrote bedrijven, ook bij kleine
multinationals een cruciale rol is weggelegd voor ondernemerschap en kapitaalvoorziening.58

Een andere factor die in verband wordt gebracht met het succes van bedrijven is de noodzaak
tot het formuleren van een strategie.59 Het is vaak onduidelijk wat er precies onder strategie moet
worden verstaan, omdat deze in alle facetten van een bedrijf een rol speelt. Meestal wordt uitge-
gaan van het belang van het ontwikkelen van strategische voordelen ten aanzien van concurrenten.
Een bruikbare definitie van strategie is: ‘… a response to external opportunities and threats and to
internal strengths and weaknesses as a means of achieving competitive advantage.’60 De strategie van
(multinationale) grootbedrijven in de 20e eeuw is door M.E. Porter in kaart gebracht. Hij bena-
drukt hoe belangrijk het is om een strategie te ontwikkelen op basis van een evaluatie van de inter-
ne en externe mogelijkheden, in termen van de sterktes en zwaktes van het bedrijf. In dit verband
wordt door J. Kay gesproken van distinctive capabilities (specifieke bekwaamheden). Hij wijst er op
dat distinctive capabilities pas kunnen worden omgezet in concurrentievoordelen als deze daad-
werkelijk in de markt worden toegepast.61 Porter geeft verder aan dat de mate waarin concurren-
tievoordelen kunnen worden gerealiseerd, en op welke plek, afhankelijk is van de bedrijfstak waar-
in men actief is. Hierbij acht hij de structuur en de economische en technische kenmerken van de
bedrijfstak bepalend.62

HE T O N D E R ZO E K N A A R NE D E R L A N D S E M U LT I N AT I O N A L S

Een nieuw onderzoeksthema
In Nederland staat het historisch onderzoek naar multinationals nog niet heel lang op de onder-
zoeksagenda. In 1990 heeft K.E. Sluyterman de lacune in het Nederlandse onderzoek naar voren
gebracht.63 Samen met B. Gales gaf zij een aanzet om het gat te vullen met een inventarisatie van
de geschiedenis van het totaal van Nederlandse DBI. Zij kwamen tot de belangrijke conclusie dat
Nederland al lange tijd kan bogen op een sterke reputatie in de internationale productie via DBI.
Zij constateerden dat met name direct na de Eerste Wereldoorlog een grote groei plaatsvond van
Nederlandse DBI. De meest bekende Nederlandse industriële multinationals uit deze periode zijn
Philips, AKZO en de Nederlands-Britse combinaties Unilever en Koninklijke/Shell.64

Er is nog weinig bedrijfshistorisch onderzoek gedaan waarbij het multinationalschap van een
individueel Nederlandse bedrijf centraal staat. Het reeds verrichte werk betreft voornamelijk ont-
wikkelingen in de twintigste eeuw.65 Wel is naar aanleiding van Chandlers Scale and scope, aandacht
besteed aan de ontwikkeling van industriële Nederlandse multinationals en grootbedrijven in het
algemeen.66 Daarnaast bestaan er bedrijfsgeschiedenissen die binnen de algemene beschrijving van
de ontwikkeling van het bedrijf aandacht besteden aan multinationale activiteiten. Het betreft hier
zowel industriële multinationals als dienstverlenende bedrijven zoals banken en handelshuizen.67

Het onderzoek naar de buitenlandse fabrieken van de firma W.A. Scholten is het eerste onderzoek
dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van een Nederlandse industriële multinational in de
19e eeuw. 
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DE O N D E R ZO E K S O P Z E T

Het doel van de studie
Het doel van de studie is, om de opkomst en neergang van de buitenlandse fabrieken van de firma
Scholten te verklaren. Hiervoor moeten alle factoren geïdentificeerd worden die hierbij een rol
hebben gespeeld. Deze identificatie vindt plaats door bronnen- en literatuuronderzoek, waarbij
gebruik zal worden gemaakt van de eerder besproken economische en bedrijfshistorische concep-
ten die binnen de theorievorming over multinationals ontwikkeld zijn. Daarbij dringt zich tevens
de vraag naar voren hoe de ontwikkeling van de firma Scholten zich verhoudt tot de theorie over
19e eeuwse multinationals die in de literatuur wordt aangetroffen. Concreet komt dit neer op de
volgende onderzoeksvragen:

• Wat was het motief van de firma Scholten om over te gaan tot directe buitenlandse investeringen?
• Hoe werd de gang naar het buitenland georganiseerd en gefinancierd?
• Hoe succesvol waren de afzonderlijke buitenlandse fabrieken en wat was hun bijdrage aan de

groei en ontwikkeling van de firma als geheel?
• Hoe past deze studie van de ontwikkeling van de firma Scholten als multinational in de theo-

rievorming en literatuur die over 19e eeuwse multinationals bestaat?

De literatuur en bronnen
De belangrijkste bron voor dit onderzoek vormt het in 1988 teruggevonden archief van de firma
Scholten. Met name de daarin aanwezige correspondentie van Willem Albert Scholten blijkt zeer
informatief. Zijn persoonlijke en zakelijke correspondentie zijn opgetekend in zogenaamde kopie-
boeken, waarvan er in het archief een honderdtal aanwezig zijn over de periode 1858-1892.
Daarnaast zijn vele pakketten ingekomen brieven, uit de jaren 1862-1893, in het archief aanwe-
zig. De correspondentie met de buitenlandse fabrieken werd grotendeels in aparte pakketten aan-
getroffen. Het betrof hier zowel de stukken die in Groningen werden ontvangen of stukken van
de fabrieken zelf, die na sluiting of verkoop naar Groningen zijn overgebracht. Hoewel veel van de
boekhouding van de firma Scholten als geheel bewaard is gebleven, vertonen de gegevens over de
afzonderlijke buitenlandse fabrieken grote hiaten.

Periodisering
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de periode 1866-1892. Eerstgenoemd jaar is het jaar
waarin de eerste aardappelmeelfabriek in het buitenland werd opgericht. Toch zal ook aandacht
worden besteed, aan de periode vóór 1866. De firma Scholten was voor de gang naar het buiten-
land reeds 25 jaar in de aardappelmeelindustrie in de Groninger Veenkoloniën actief. Het is
belangrijk om de ontwikkeling van het bedrijf van de oprichting van de firma in 1841 tot de gang
naar het buitenland in 1866 nader te bestuderen. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de ontwik-
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keling van de firma Scholten als multina-
tional in een breed perspectief te plaatsen.

In het jaar 1892 overleed de oprichter
van de firma en initiator van de buiten-
landse activiteiten, Willem Albert Scholten.
In dit jaar houdt tevens de stroom van
informatie over de buitenlandse fabrieken
in het archief op. Toch zal ook de periode
na 1892 aandacht krijgen, waarbij vooral
zal worden ingegaan op de vraag hoe W.A.
Scholten’s zoon, Jan Evert, met de erfenis
van de buitenlandse fabrieken omging. 

Het perspectief
De bronnen in het Scholtenarchief en de
biografie Winkler Prins zijn duidelijk
gericht op de persoon Willem Albert
Scholten. Hierdoor is het zeer aantrekkelijk
om dit onderzoek vanuit een ondernemers-
perspectief te benaderen en de ondernemer
W.A. Scholten als studieobject te nemen. Er
is echter gekozen voor een bedrijfsgeoriën-
teerde benadering. Het perspectief is de
ontwikkeling van de firma Scholten als
multinationale onderneming, omdat de
buitenlandse fabrieken van de firma het
onderwerp van studie vormen. Deze bieden
meer aanknopingspunten in de literatuur
en theorievorming over multinationals dan

het geval zou zijn als de ondernemer centraal staat. Het feit dat de firma Scholten gedurende de
onderzoeksperiode uit maar één firmant bestond, en in wezen maar door één persoon werd
bestuurd is een toevallige omstandigheid. Het is natuurlijk wel van belang om de mogelijke
invloedrijke gevolgen van deze omstandigheid in beschouwing te nemen. Het ondernemerschap
van W.A. Scholten zal dan ook worden beschouwd als een deelonderwerp van de studie, maar
maakt geen deel uit van de hoofdvraag.
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Daarnaast zal de aandacht in dit onderzoek voornamelijk uitgaan naar de aardappelmeelfa-
brieken van de firma Scholten. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Ten eerste waren alle
buitenlandse fabrieken aardappelmeel- en derivatenfabrieken. Ten tweede speelt er een praktisch
argument, namelijk een bronnenkwestie. Het meeste materiaal in het hervonden Scholtenarchief
betreft de aardappelmeelfabrieken van de firma. Dit is op zich niet verwonderlijk aangezien de
aardappelmeelfabrieken lange tijd het grootste onderdeel van de firma uitmaakten. Van andere
activiteiten van de firma, zoals de suikerraffinaderij in Groningen en de aardappelbranderij in
Sappemeer zijn geen bruikbare archieven bewaard gebleven. Naar de ontwikkeling van de strokar-
tonfabriek en de turfstrooiselfabriek zijn reeds bedrijfshistorische studies verricht.68 Over de overi-
ge activiteiten van de firma, zoals het beheer van de veenderijen en boerderijen is ook weinig bron-
nenmateriaal beschikbaar. In het Scholtenarchief is over deze laatstgenoemde investeringen wel
enig nieuw materiaal gevonden, maar dit zal uitsluitend in relatie tot de onderzoeksvragen gepre-
senteerd worden.

Naast het Scholtenarchief is voor informatie over de ontwikkeling van de aardappelmeelindu-
strie als bedrijfstak gebruik gemaakt van het archief van AVEBE69, gemeentelijke bronnen, de
Verslagen van de Landbouw, diverse statistieken en literatuur. 

De opzet van de studie
Schematisch ziet de opzet van de studie er als volgt uit:

De handtekening van W.A. Scholten

Inleiding

Motief Motief, organisatie en Invloed van DBI op de De typering van de firma De firma Scholten in 
(locational- en ownership prestaties van de DBI van organisatie en prestaties

Scholten als multinational de 20e eeuw advantages) de buitenlandse fabrieken van de firma als geheel

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4

De bedrijfstak: De firma W.A. Scholten 

Hoofdstuk 1
de aardappelmeel- in Duitsland

Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Epiloog
industrie in de 19e

Hoofdstuk 5
Het fenomeen DBI

eeuw
De firma Scholten: Besluit

Onderzoeksopzet
Hoofdstuk 3

De firma W.A. Scholten
de multinational

in Oostenrijk

Het bedrijf: Hoofdstuk 6

de firma W.A. 
Scholten. 

De firma W.A. Scholten

in Rusland

      

Schema 1.1: Opzet van de studie



Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 richten zich op het achterhalen van de motieven van de firma Scholten
om in het buitenland actief te worden. In hoofdstuk 2 staat de aardappelmeelindustrie als bedrijf-
stak centraal. De vraagstelling is in hoeverre deze industrie bepaalde karakteristieken had die aan-
leiding waren voor bedrijven binnen de industrie om over te gaan tot DBI. Hiervoor wordt eerst
het ontstaan van de industrie in Nederland in de 19e eeuw geschetst en daarna de economische en
technische kenmerken van de industrie. Hoofdstuk 3 behandelt de interne ontwikkeling van de
firma W.A. Scholten. De vraag die in dit hoofdstuk gesteld wordt, is welke factoren binnen de firma
aanleiding hebben kunnen geven tot het overgaan tot DBI. Het hoofdstuk geeft een beschrijving
en karakterisering van de ontwikkeling van de firma vanaf 1841 tot 1892, het jaar waarin Willem
Albert Scholten overleed. Hierbij zal voornamelijk worden ingegaan op de verschillende activiteiten
en investeringen van de gehele firma, met uitzondering van de buitenlandse fabrieken.

De buitenlandse fabrieken komen in de hoofdstukken 4 tot en met 6 aan bod, waarbij het ver-
loop van de DBI van de firma Scholten in de drie afzonderlijke landen wordt beschreven, respec-
tievelijk Duitsland, Oostenrijk en Rusland. In deze hoofdstukken fungeren de thema’s motief, orga-
nisatie en de resultaten van de afzonderlijke fabrieken als rode draad. In hoofdstuk 7 wordt de ont-
wikkeling van de firma Scholten als multinational nader belicht. Tot besluit zal in hoofdstuk 8 de
casus van de firma Scholten worden samengevat en worden vergeleken met wat er in de literatuur
over (Nederlandse) multinationals en DBI in de 19e eeuw is geschreven. Ten slotte zal in de epiloog
een korte beschrijving worden gegeven van de ontwikkeling van de firma Scholten in de 20e eeuw. 
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2 DE NE D E R L A N D S E

A A R D A P PE L M E E L I N D U S T R I E

‘De geschiedenis te willen schrijven van de aardappelmeelindustrie in
Nederland, zonder den naam te noemen van W.A.Scholten, is niet moge-
lijk. Hij is het toch die den krachtigste stoot gaf tot de ontwikkeling dezer
industrie hier te lande, welke ene gehele landstreek een zegen werd’.1 

IN L E I D I N G

Het doel en de opzet van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre er factoren en ontwikkelingen binnen de aardappel-
meelindustrie aan te wijzen zijn die aanleiding waren voor bedrijven, zoals de firma Scholten, om
in de tweede helft van de 19e eeuw over te gaan tot DBI. In de inleiding is gewezen op de facto-
ren die in de 19e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld bij de keuze van bedrijven om tot DBI
over te gaan. Deze zijn onderverdeeld in ownership advantages, locational advantages en transactie-
kosten. Ownership advantages hebben betrekking op ontwikkelingen binnen een bedrijf en loca-
tional advantages op factoren die binnen de bedrijfstak een rol spelen.

Alvorens vast te kunnen stellen of in het buitenland daadwerkelijk locational advantages kon-
den worden aangetroffen door aardappelmeelfabrikanten, moet eerst vastgesteld worden hoe de
situatie in Nederland zelf was. Daarom staat in dit hoofdstuk de Nederlandse aardappelmeel-
industrie als bedrijfstak centraal. Bij de analyse van bedrijfstakken heeft Porter gewezen op het
belang van het achterhalen van de structuur en de economische en technische kenmerken van de
bedrijfstak.2 Daarom zal eerst worden ingegaan op de algemene ontwikkeling van de Nederlandse
aardappelmeelindustrie. Dit komt neer op het vaststellen van:
• De macro-economische factoren die van invloed zijn geweest op het ontstaan van de aardappel-

meelindustrie binnen het proces van de Nederlandse industrialisatie;
• Het vaststellen van de vestigingsfactoren van de industrie; 
• De ontwikkeling van de markt voor aardappelmeelproducten;
• De handelspolitiek betreffende aardappelmeelproducten;
• De rol van de overheid binnen de industrie;
• De rol van de techniek binnen de ontwikkeling van de industrie. 



In het tweede deel van het hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de technische en econo-
mische kenmerken van de industrie. Aandachtspunten hierbij zijn:
• Het productieproces; 
• De techniek;
• De grondstoffen-, de kapitaal- en arbeidsvoorziening; 
• De afzet en distributie.

DE O N T W I K K E L I N G VA N D E NE D E R L A N D S E A A R D A P PE L M E E L I N D U S T R I E

De literatuur over de Nederlandse aardappelmeelindustrie
Naar de opkomst en ontwikkeling van de aardappelmeelindustrie in de 19e eeuw is in vergelijking
met andere voedingsmiddelenindustrieën, zoals bijvoorbeeld de (biet)suikerindustrie maar weinig
onderzoek gedaan.3 Dit komt omdat er maar weinig bronnenmateriaal beschikbaar is dat een cohe-
rent beeld kan scheppen van het wel en wee van deze industrie in de 19e eeuw. De zoektocht naar
onderzoeksmateriaal wordt bemoeilijkt door de bescheiden omvang van de aardappelmeelindu-
strie binnen de Nederlandse industrie in het algemeen.4

Belangrijke studies uit de eerste helft van de 20e eeuw die de ontwikkeling van de aardappel-
meelindustrie in de Veenkoloniën analyseren zijn de werken van G. Minderhoud en H.J. Keuning.5

De aandacht van de sociaal-geograaf Keuning ging voornamelijk uit naar de ruimtelijke ontwikke-
ling van de industrie binnen de Veenkoloniën en de vestigingsfactoren die hierbij een rol speelden.
Minderhoud richtte zich in zijn studie over de Groninger landbouwindustrieën voornamelijk op de
landbouwkundige aspecten van de aardappelmeelindustrie, zoals de ontwikkeling van de aardap-
pelteelt in de Veenkoloniën. Zijn grootste verdienste ligt in de beschrijving van de opkomst van de
coöperatieve beweging in de aardappelmeelindustrie aan het einde van de 19e eeuw.6

Sinds de studies van Minderhoud en Keuning, waarin nog enige analyse van de industrie
plaatsvond, is er maar weinig nieuw materiaal over de Nederlandse aardappelmeelindustrie ver-
schenen. De meeste werken zijn hoofdzakelijk beschrijvend van aard en kenmerken zich in hoge
mate door het doorgeven van reeds bekende informatie.7 In 1979 verscheen een geschiedenis van
het coöperatieve aardappelmeelconcern AVEBE. Dit is het enige boek dat specifiek over de
Veenkoloniale aardappelmeelindustrie handelt. In 1989 plaatste J.J. van der Werf de opkomst van
de aardappelmeelindustrie binnen zijn onderzoek naar het industrialisatieproces in de provincie
Groningen.8 Hij beschouwde de aardappelmeelindustrie als de grootste en meest kenmerkende
industrie in de Veenkoloniën, op de voet gevolgd door de strokartonfabricage. Deze industrie
kwam ook in andere streken van Groningen voor en was daardoor minder typerend voor de
Veenkoloniën. In latere jaren ontwikkelden zich in de provincie tevens de zuivelindustrie en de
bietsuikerfabricage. Deze waren voornamelijk in de kleigebieden gevestigd. Al deze industrieën
waren sterk verbonden met de landbouw en zijn door Van der Werf aangeduid als een ‘agrarisch
industrieel complex’. Om dit complex heen ontwikkelden zich (industriële) sectoren die forward
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and backward linkages hadden met de agrarische industrie, zoals de bouw, de transportsector, de
scheepsbouw en de metaal- en baksteenindustrie. Daarnaast ontwikkelde zich in de stad
Groningen nog een aanzienlijke confectie-industrie. In de in 1992 verschenen Geschiedenis van de
Techniek in Nederland wordt gesproken over een gebrekkige techniekhistorische literatuur over de
aardappelmeelindustrie. De industrie werd om deze reden buiten beschouwing gelaten.9

DE AC H T E RG RO N D E N VA N D E O P KO M S T VA N D E NE D E R L A N D S E A A R D A P PE L M E E L-
I N D U S T R I E

De toepassingen van zetmeel vóór de industriële productie: het gebruik van verschillende stijfsels
De basis van aardappelmeel is het zetmeel dat aardappelen bevatten. Het is een zachte, poeder-
vormige witte stof, zonder reuk of smaak. De chemische verbinding wordt met de term koolhy-
draat aangeduid. Zetmeel komt niet alleen in aardappelen voor. Het is een zeer wijd verbreide stof
in het plantenrijk die voorkomt als reservevoedsel in verschillende onderdelen van planten, zoals
de stam, stengels, wortels, knollen, zaden, bladeren en vruchten. Er zijn maar weinig planten die
een grote en geconcentreerde hoeveelheid zetmeel bevatten. Naast de aardappel (12-23%) zijn dit
tarwe (70%), rijst (70-75%), maïs (60-65%) en nog een aantal tropische gewassen zoals de sago-
palm en cassave. Het zetmeel dat uit aardappelen wordt gewonnen wordt officieel aardappelzet-
meel genoemd. In deze studie wordt gebruik gemaakt van de term aardappelmeel. Zetmeel dat uit
tarwe, rijst en maïs is verkregen, wordt meestal als stijfsel aangeduid.10 Aardappelmeel bevat in
tegenstelling tot tarwe- of maïsmeel geen eiwit, vet of andere bestanddelen waardoor het minder
bruikbaar is voor het maken van brood en gebak.11

Overleveringen uit de Oudheid maken duidelijk dat het bestaan van zetmeel in die tijd reeds
bekend was, en dat er toen al technieken waren om zetmeel uit tarwe te winnen. Tot in de 19e

eeuw zou tarwe als belangrijkste grondstof voor de diverse toepassingen van zetmeel dienen.12 In
1819 waren in Nederland 31 kleinere stijfselfabrikanten actief. De productie was ambachtelijk
georganiseerd en de afzet hoofdzakelijk gericht op de export. Het zetmeel werd voornamelijk
gebruikt in de textielnijverheid en dan met name in de katoennijverheid. Vermengd met wat water
vormde het zetmeel een soort stijfselpap, die voor het weven werd gebruikt om de draden te ster-
ken. Naast het gebruik in de nijverheid werd zetmeelstijfsel in de huishouding gebruikt als verste-
vigingmiddel bij het wassen en kleuren van textiel. Op kleinere schaal vond zetmeel toepassing bij
het vervaardigen van medicijnen, parfumerieën en zeep. Voor de stijfselpap werden verschillende
soorten zetmeel uit tarwe, rijst, lijm en plantengom gebruikt.13 De productie van zetmeel kreeg een
grotere omvang met het gebruik van aardappelen als grondstof en nieuwe toepassingen van het
product. In het begin van de 19e eeuw werd in Nederland nog op zeer kleine schaal aardappelmeel
geproduceerd. Dit geschiedde vaak als nevenbedrijf op het platteland, zoals in Twente en de
Achterhoek. Daar werd aardappelmeel hoofdzakelijk toegepast in de textielnijverheid.14

Gedurende de 19e eeuw nam de verbouw van aardappelen in Nederland sterk toe. Hoewel de
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aardappel procentueel minder zetmeel bevatte dan tarwe en rijst, was het voor zetmeelproducen-
ten een goedkopere grondstof. Bovendien bleek dat het productieproces van aardappelmeel veel
eenvoudiger was, waardoor het meel relatief goedkoop geproduceerd kon worden. Aardappelmeel
werd daarom in toenemende mate gebruikt als vervanger van de daarvoor gebruikte stijfselpro-
ducten. Door de lagere prijzen waartegen de nieuwe aardappelmeelproducten op de markt kwa-
men, werd het voor de verschillende gebruikers van stijfsels een aantrekkelijk product. Dit gold
voor zowel individuele consumenten, maar vooral voor grootverbruikers in het midden- en klein
bedrijf en de industrie. Toch zou de toepassing van de ‘oude’ stijfselproducten niet geheel ver-
dwijnen. Door het hoge kleefgehalte van tarwemeel bleef dit product de voorkeur genieten in de
textielindustrie bij het appreteren van hoogwaardige linnen- en wollen stoffen en voor het stijven
van kledingstukken. Ook bleef het tarwestijfsel favoriet bij boekbinders en behangers.

DE A A R D A P PE L M E E L I N D U S T R I E B I N N E N D E NE D E R L A N D S E I N D U S T R I Ë L E O N T W I K-
K E L I N G I N D E 19E E E U W

Een korte historiografie
In de beschrijvingen van de Nederlandse industrialisatie wordt de aardappelmeelindustrie door
I.J. Brugmans en de J.A. Jonge aangeduid als een van de bedrijfstakken die ‘… tevoren onbeken-
de producten vervaardigden…’ en tussen 1850-1870 ‘… vroege tekenen van modernisering…’ te
zien gaf.15 De term ‘modernisering’ verwijst naar het gebruik van een gemechaniseerd productie-
proces. De constatering van de vroege modernisering van de aardappelmeelindustrie is opvallend
omdat de economische geschiedschrijving van Nederland wordt gedomineerd door de kwestie van
het ‘late’ of het vertraagde proces van industrialisatie. In het onderzoek naar economische ontwik-
keling wordt veelal uitgegaan van het proces van moderne economische groei, zoals door S.W.
Kuznets is beschreven.16 Deze groei wordt zichtbaar door een trendmatige toename van het inko-
men per hoofd van de bevolking. Het proces wordt gekenmerkt door structurele veranderingen bin-
nen de economie. In de 19e eeuw werd het groeiproces voornamelijk gekenmerkt door een (rela-
tieve) achteruitgang van de landbouw, expansie van industrie en dienstensector en urbanisatie.17

Economisch historici hebben verschillende oorzaken voor de trage industrialisatie in
Nederland aangewezen. Genoemd worden de slechte concurrentiepositie van de Nederlandse
industrie door de bescherming van de overheid, het gebrek aan ondernemerschap, een niet goed
geoutilleerde kapitaalmarkt, kostennadelen voor ondernemers met name veroorzaakt door een
gebrekkige infrastructuur, het gebrek aan grondstoffen (zoals steenkool), een te kleine binnen-
landse afzetmarkt en hoge reële lonen in het westen van het land.18 Ook is lange tijd de relatief late
invoering van de stoommachine als argument aangevoerd.19 Het grote scala aan verklaringen is te
danken aan het feit dat de onderzoeken zich richtten op verschillende aspecten van het groeipro-
ces.20 Recent zijn twee studies verschenen die een meer structurele aanpak tonen. J.P. Smits en E.
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Horlings nemen de productiviteitsontwikkeling als uitgangspunt, waarbij een belangrijke rol is
weggelegd voor de diffusie van techniek, terwijl J.L. Van Zanden en A. van Riel zich hebben
gericht op de invloed van instituties op de ontwikkeling van het Nederlandse groeiproces.21

De vroege opkomst van de aardappelmeelindustrie is te verklaren uit zowel macro-economi-
sche ontwikkelingen in Nederland in de 19e eeuw als de typische kenmerken van de aardappel-
meelindustrie. De economische ontwikkelingen die zich in de 19e eeuw in Nederland voordeden
zijn terug te voeren op de industrialisatiepolitiek van Koning Willem I, de opkomst van de vrij-
handelspolitiek in Europa en de bloei van de Nederlandse landbouw in de periode 1840–1860.
Deze drie factoren worden hieronder nader toegelicht. Daarna zal worden ingegaan op de typische
kenmerken van de industrie.

De industrialisatiepolitiek van Willem I
Bij de staatkundige herindelingen na de Napoleontische oorlogen werden België en Nederland in
1815 op het congres van Wenen samengevoegd tot één koninkrijk. De nieuwe koning werd
Willem I, zoon van de voormalige stadhouder Willem V. Het was zijn taak om van het nieuwe
koninkrijk een economische eenheid te maken. Dit zou niet makkelijk worden. Bij zijn aantreden
was door de gevoerde oorlogen de nationale schatkist leeg en bestond er een groot verschil tussen
de economische structuren van beide landen.

Aan het begin van de 19e eeuw had Nederland een laag bevolkingscijfer. In 1820 woonden er
in de (toen nog Noordelijke) Nederlanden 2,3 miljoen mensen. In de loop van de eeuw deed zich
een beperkte bevolkingsgroei voor. In 1840 had Nederland bijna 2,9 miljoen inwoners. Vijftig jaar
later, in 1890, was dit aantal gestegen tot ruim 4,5 miljoen. Ondanks deze relatief lage bevolking-
cijfers was de Nederlandse bevolkingsdichtheid wel een van de hoogste in Europa.22 Dit werd nog
versterkt door de hoge urbanisatiegraad in het westen, die ook de Republiek al had gekenmerkt.

Ten tijde van de Republiek was de economische structuur gebaseerd op de functie van de provin-
cie Holland als stapelmarkt van Europa. Aan het begin van de 19e eeuw was door interne ontwikke-
lingen en de onderbrekingen van de Franse bezetting en de Napoleontische oorlog nog weinig van
deze positie over. De Republiek bestond niet meer en het stokpaardje van de Nederlandse handels-
geest, de Vereenigde Oost Indische Compagnie, was in 1798 failliet gegaan. Bovendien hadden zich
binnen de internationale handel inmiddels grote veranderingen voorgedaan. Door de verbeteringen in
transport en communicatie waren de internationale handelscontacten veel directer en was een stapel-
markt overbodig geworden. De Nederlandse internationale handel was aan het begin van de 19e eeuw
als gevolg hiervan aanzienlijk ingekrompen. Samen met de handel was de landbouw aan het begin van
de 19e eeuw de belangrijkste pijler van de Nederlandse economie. De Nederlandse landbouw werd
sinds de 17e eeuw gekenmerkt door kapitaalintensieve bedrijven. Moderne industrie was in de
Noordelijke Nederlanden in 1813 nog maar nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. Dit was dan ook
het grote verschil met de Zuidelijke Nederlanden, die al ten tijde van de Franse overheersing beschik-
ten over belangrijke industrieën, zoals textielnijverheid, de kolenmijnbouw en de ijzerindustrie. 
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De politiek van koning Willem I was gericht op de economische eenwording van het nieuwe
koninkrijk. Speerpunten van zijn beleid waren industrie, onderwijs, infrastructuur en handel.
Aangezien het Zuiden door de aanwezigheid van de industrie werd gezien als een potentieel win-
gewest, kreeg de industrie hier veel overheidssteun. Met de Belgische afscheiding in 1830 verloor
Nederland zijn belangrijkste industriële basis, wat de nodige economische problemen veroorzaak-
te.23 Willem I realiseerde zich dat de Nederlandse economie gebaat zou zijn bij de ontwikkeling
van een moderne industriële sector. Hij formuleerde een nieuwe economische structuur, die gro-
tendeels rondom de activiteiten van de in 1824 opgerichte Nederlandse Handelsmaatschappij
(NHM) was georganiseerd. In eerste instantie richtte deze organisatie zich op het herstel van de
handel en scheepvaart met de Nederlandse overzeese koloniën. Er vond al snel concentratie plaats
op Nederlands Oost-Indië. Uiteindelijk kreeg de NHM het monopolie op aankoop, transport en
verkoop van producten uit Indië in handen. De winsten uit deze transacties vloeiden als batig saldo
direct naar de nationale schatkist. In combinatie met de invoering van het Cultuurstelsel op Java
in 1830, boekte deze politiek goede resultaten. In het verlengde van de activiteiten van de NHM
vond de ontwikkeling van industrieën en bedrijven in de tertiaire sector plaats, die op directe of
indirecte wijze afhankelijk waren van het zogenaamde ‘koloniaal complex’. Dit waren de textiel-
nijverheid, scheepsbouw, internationale handel, suikerindustrie en bedrijven in de dienstensector
zoals bijvoorbeeld assurantiebedrijven. Door deze stimulans binnen de genoemde industrieën wer-
den gedurende deze periode voor het eerst nieuwe, moderne technologieën geïntroduceerd en
werd gebruik gemaakt van grootschalige productie.24

De ontwikkeling van het koloniaal complex vond plaats onder sterke bescherming van de over-
heid. Dit was op zich niet verwonderlijk. Binnen geheel Europa hielden landen gedurende de eer-
ste decennia van de 19e eeuw er een sterk protectionistisch handelsbeleid op na. Gedurende de
jaren dertig deed zich door het initiële succes van het koloniaal complex de aanzet voor moderne
economische groei voor, die weer even abrupt eindigde als ze was begonnen. Dit was voorname-
lijk te wijten aan het einde van de steun van de overheid en de liberalisering van de internationa-
le handelspolitiek. In 1844 waren de staatsschulden zo opgelopen dat Willems industrialisatie-
politiek moeilijk kon worden voortgezet, waardoor er een einde kwam aan de financiële steun aan
de industrie. Dit gebeurde juist op het moment dat door de liberalisering van de internationale
handelspolitiek de concurrentie vanuit het buitenland in deze sector toenam.25

De toenemende liberalisering van de handelspolitiek in Europa
De liberalisering van de Europese handelspolitiek was grotendeels te danken aan de politieke sta-
biliteit in de relatief lange periode van wereldvrede die na 1813 was ingetreden. In Engeland wer-
den, door de afschaffing van invoertarieven van een groot aantal producten in 1842 en 1845 en
de afschaffing van de Corn Laws in 1846, belangrijke stappen genomen in de richting van vrij-
handel. Ook andere Europese landen streefden in deze periode naar economische integratie en de
afschaffing van de protectionistische maatregelen. In 1834 kwam het Duitse Tolverbond tot stand,
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dat uniforme tarieven formuleerde voor zijn buitengrenzen.26 In navolging hiervan ging ook
Nederland tot liberalisering over. Een nieuwe tariefwet in 1845 veranderde de scheepvaartwetge-
ving en vijf jaar later kwam een eind aan de bevoordeling van de Nederlandse schepen in het eigen
land. Een belangrijke stap in de nieuwe Nederlandse handelspolitiek was de totstandkoming van
de vrije vaart op de Rijn in 1851.27

De grote internationale doorbraak van de vrijhandel vond plaats in 1860, toen tussen Engeland
en Frankrijk het Cobden-Chevalierverdrag werd getekend. De hierin opgenomen meestbegunsti-
gingsclausule, die onderlinge tariefverlagingen bewerkstelligde, zorgde voor een internationale ver-
spreiding van het vrije handelsverkeer. Hiermee kwam een einde aan het protectionistische en
uitermate ingewikkelde in- en uitvoerrechten systeem, dat gedurende de eerste helft van de 19e

eeuw de Europese internationale handel in grote mate had beperkt. Het culmineerde in een perio-
de van complete vrijhandel die tot ongeveer 1880 zou duren.

De bloei van de landbouw in Nederland
In Nederland profiteerde met name de landbouw van de liberalisering van het internationale han-
delsverkeer. De export nam toe, wat de prijzen van agrarische exportproducten deed stijgen.
Daarbij stimuleerde de toegenomen vraag de rentabiliteit in de landbouw. Deze ontwikkeling is
opvallend, omdat in Kuznets patroon van de moderne groei juist het aandeel van de landbouw in
het BBP moet afnemen en dat van de industrie moet toenemen. In Nederland deed zich in de
periode 1840-1860 het omgekeerde voor. Het aandeel in de landbouw nam toe, terwijl het aan-
deel van de industrie juist afnam. Dit kwam omdat gedurende deze jaren een duidelijke vertraging
van de groei van de industrie plaatsvond. Dit was vooral te wijten aan de sterke buitenlandse con-
currentie door de toegenomen vrijhandel. De industrie was onder de bescherming van hoge tarief-
muren tot ontwikkeling gekomen en was daardoor niet erg concurrerend. Daarbij veroorzaakten
de hoge landbouwprijzen een verlaging van de reële lonen waardoor ook de binnenlandse vraag
naar industriële goederen afnam. De structuur van het koloniaal complex was te afhankelijk
geweest van de overheidssteun. De voorspoed in de landbouw in deze periode was niet toereikend
om te dienen als katalysator van het industrialisatieproces. Toch deden zich gedurende deze perio-
de ook nieuwe ontwikkelingen voor binnen de industrie. De bloei van de landbouw bood name-
lijk goede aanknopingspunten voor de opkomst van een aantal landbouwindustrieën, zoals de
meekrapnijverheid in Zeeland, de bietsuikerindustrie in West-Brabant en de strokarton- en aard-
appelmeelindustrie in de provincie Groningen.28

DE E E R S T E A A R D A P PE L M E E L FA B R I E K E N I N NE D E R L A N D

Eerste initiatieven in Gouda, Oosterbeek en Rotterdam
De eerste fabriek in Nederland die op industriële wijze (wat wil zeggen: met gebruik van mecha-
nische aandrijving) aardappelmeel produceerde, stond in Gouda. De fabriek werd in 1819 opge-
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richt door Arij Schoneveld van der Cloet en David Willem Westerbaan. Beide heren waren fabri-
kant en koopman in Gouda.29 De fabriek werd reeds in 1853 met een stoommachine van acht paar-
denkrachten aangedreven en in genoemd jaar werkten er twaalf arbeiders.30 Het verkregen meel
diende uitsluitend voor de fabricage van stroop; het meel werd niet of nauwelijks los verhandeld.

Een andere grotere aardappelmeelfabriek in Nederland stond op het landgoed ‘de Oorsprong’ in
het Gelderse Oosterbeek. Deze fabriek was in 1811 als een bietsuikerfabriek opgericht. Eigenaren
waren enkele raffinadeurs uit Rotterdam en Dordrecht, onder wie een zekere Backer. In de
Napoleontische tijd was door de invoering van het Continentaal Stelsel de invoer van rietsuiker
gestokt en werd de oprichting van bietsuikerfabrieken van overheidswege gestimuleerd. De fabriek
in Oosterbeek werd groots opgezet en werd in eerste instantie aangedreven door waterkracht en een
rosmolen.31 Na de opheffing van het Continentaal Stelsel in 1814 kwam de fabriek geheel in han-
den van medeoprichter Backer. Backer ging over op de productie van stroop uit bieten. In 1828
waren in de fabriek ongeveer 25 mensen werkzaam.32 In 1833 werd de fabriek door brand verwoest.
Backer besloot de fabriek te herbouwen als aardappelmeelfabriek, die nu werd aangedreven door een
stoommachine die als brandstof heideplaggen gebruikte. Er werd aardappelmeel en -stroop gepro-
duceerd. Gedurende de jaren veertig stonden in deze fabriek twee stoommachines. Hierdoor had
deze een voor die tijd aanzienlijke capaciteit. In 1840 verwerkte de fabriek gemiddeld 30.000 HL
aardappelen per campagne. Tijdens de campagne bood de fabriek aan ongeveer 50 arbeiders werk.33

Gedurende de jaren veertig verrees ook bij Rotterdam een aardappelmeelfabriek. Deze werd
door de firma Hulstkamp & Molijn in Hillegersberg opgericht. Jacobus Hulstkamp exploiteerde
naast de aardappelmeelfabriek tevens een likeurstokerij en een groothandel in suiker, honing en
specerijen. De familie Molijn was in Rotterdam actief in de verf- en vernisfabricage.34 Het is goed
mogelijk dat de stroopfabriek van Hulstkamp & Molijn grondstoffen leverde voor de likeurstoke-
rij en verffabrieken van de eigenaren. Naast deze grotere fabrieken stonden in heel Nederland nog
talloze kleine, meer ambachtelijk georganiseerde bedrijfjes, die zich meestal als nevenactiviteit met
de productie van aardappelmeel bezighielden.

De vestigingsfactoren van de eerste fabrieken
De vestigingsplaats van de fabrieken in Gouda en Rotterdam was bepaald door de nabijheid van
de Hollandse afzetmarkt voor aardappelmeel en stroop. Waarschijnlijk vanwege de hogere prijs van
consumptieaardappelen die in de directe omgeving verbouwd werden, waren ze in de loop van de
jaren veertig steeds meer gedwongen om aardappelen buiten Holland te betrekken. Zij richtten
zich op de Friese en Groninger kleigronden, waar gedurende deze periode in toenemende mate
aardappelen werden verbouwd. De transportkosten van Groningen naar Holland waren hoog,
zeker als men bedenkt dat de aardappel ongeveer 80% van de grondstofkosten uitmaakte, terwijl
de aardappel gemiddeld maar voor ongeveer 17% uit zetmeel bestond.35 In 1847 bedroegen de
transportkosten naar het Westen 30 cent per mud.36 Binnen de Veenkoloniën bedroegen de vracht-
kosten gemiddeld ongeveer 5 cent per mud.37 Het zou voor aardappelmeelfabrikanten dus veel
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voordeliger zijn om zich in het gebied van de grondstoffen te vestigen. 
Dit gebeurde onder andere in 1844, toen de oorspronkelijk uit Veendam afkomstige Everts en

de Leeuwarder J. Adema in het Friese Huizum, een aardappelmeelfabriek oprichtten. Deze ven-
nootschap opereerde onder de naam Everts, Adema & Co. De dagelijkse leiding over de fabriek
was in handen van Adema. Rond 1858 nam Adema’s zoon Jepke het roer over. De fabriek in
Huizum was in de jaren zestig nog maar klein; er werkten toen niet meer dan acht mensen.38 Ook
in het Groninger Harkstede heeft in de jaren veertig korte tijd een aardappelmeelfabriek gestaan.
Initiatiefnemer was jonkheer Johan Hora Siccama. De fabriek werd niet voor commerciële doel-
einden opgericht, maar diende om zinvolle arbeid te creëren voor wezen en verwaarloosde kinde-
ren uit de stad Groningen. Deze fabriek werd al na enkele jaren opgeheven.39

Het zou uiteindelijk blijken dat op de zandgronden van de Groninger Veenkoloniën de meest
ideale condities bestonden voor het ontstaan van een grootschalige aardappelmeelindustrie. De
vestigingsfactoren van de industrie zijn grotendeels terug te voeren op de fysische gesteldheid van
de streek en de geografische omstandigheden ervan.

De economische structuur van de Groninger Veenkoloniën
Het gebied van de Veenkoloniën is van oorsprong een hoogveenmoeras. Al in de 16e eeuw waren
hier op kleine schaal veengraverijen ontstaan, waarbij vooral kloosters een voortrekkersrol hadden
gespeeld. Gedurende de 17e en 18e eeuw werd begonnen met de systematische ontsluiting van het
gebied. Oorzaak hiervan was de toenemende behoefte aan de brandstof turf. Grootste afnemers
waren de stad Groningen, steden in Holland en plaatsen in Noord-Duitsland. Voor de vervening
en de afvoer van de turf werd een groot aantal kanalen gegraven, op kosten van de stad Groningen,
die het gebied als een potentieel wingewest zag. Uit de nauwe samenhang van kanalen en turfne-
derzettingen groeide een systeem van kanaaldorpen waarvan Hoogezand, Veendam, Wildervank,
Oude en Nieuwe Pekela en Stadskanaal tot de belangrijkste kernen uitgroeiden. De gebieden
rondom deze dorpen werden als eerste ontgonnen en omgezet in landbouwgrond. In eerste instan-
tie was de landbouwproductie nog gedifferentieerd en het boerenbedrijf gemengd. Er werd voor-
namelijk voor de lokale markt geproduceerd. De belangrijkste verbouwde gewassen waren granen.
De nieuwe zandgronden waren niet erg vruchtbaar en moesten bemest worden. Tot aan de invoer
van kunstmest in de jaren tachtig van de 19e eeuw werd hiervoor gebruik gemaakt van het afval
van de stad Groningen.40

De Veenkoloniën waren, zoals de naam al impliceert, een kolonisatiegebied. Vanuit de stad
Groningen hebben zich relatief weinig mensen in de koloniën gevestigd. Het grootste deel van de
nieuwe bevolking bestond uit migranten vanuit de provincie Groningen zelf. Zo was voor 1800
een vijfde van de Veenkoloniale bevolking afkomstig uit het aangrenzende Oldambt. Dit waren
voornamelijk boeren. Een andere grote groep kwam uit de nabijgelegen gewesten Drenthe en
Friesland. Tevens trokken veel Duitsers naar de Veenkoloniën, met name uit het Münsterland. Zij
waren protestanten die gedurende deze periode intolerante Duitse katholieke staten ontvluchtten.
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De kolonisten waren in eerste instantie werkzaam in de vervening, de landbouw of het turfschip-
perwezen. Door de toename van een koopkrachtige bevolking vestigden zich winkeliers en
ambachtslieden in de centra, die daarmee een verzorgingsfunctie kregen. Een voorbeeld hiervan is
Veendam. In 1795 had Veendam-Wildervank met 7700 het grootste aantal inwoners van de pro-
vincie na de stad Groningen, die 23.600 inwoners telde.41

Twee belangrijke componenten van de Veenkoloniale economische structuur waren de land-
bouw en de (zee)scheepvaart. In het midden van de jaren vijftig van de 19e eeuw waren de
Veenkoloniën een belangrijk concentratiegebied van de Nederlandse scheepsbouw en scheepvaart.
De scheepvaart in de Veenkoloniën heeft zijn oorspong in het vervoer van turf naar verbruikers-
centra in Holland. Omdat turf relatief goedkoop was, werd hij in Nederland gebruikt als brand-
stof voor huiselijk gebruik en voor delen van de Hollandse industrie. Het transport van turf
behoorde daarom vanaf de 17e eeuw al tot de belangrijkste onderdelen van de Nederlandse bin-
nenvaart. Een belangrijke rol werd hierbij gespeeld door de lange kuststrook en de Zuiderzee.
Hierdoor beschikte de provincie Groningen over goede verbindingen met Friesland, Noord- en
Zuid-Holland, Utrecht en West-Overijssel. Het vaarwaternetwerk werd gedurende de 19e eeuw
verder uitgebreid door de aanleg van nieuwe kanalen.42

Naast de binnenlandse turfvaart bestond ook een bescheiden kustvaart naar Noord-Duitsland.
Turfschippers die hun lading daar hadden afgeleverd zorgden er voor dat ze niet leeg terug hoefden
te varen. Met name hout uit de stapelplaats Hamburg was een geliefde lading voor de terugreis.
Zeevaart in de Veenkoloniën was op zich een opmerkelijke verschijning. De ligging en de structuur
van het gebied lijkt op het eerste gezicht niet een dergelijke ontwikkeling toe te laten. Toch was het
de Veenkoloniale zeevaart die in het midden van de 19e eeuw een grote expansie meemaakte.
Hierdoor kwam ook de nauw verwante scheepsbouwsector in de lift te zitten. Rond 1850 waren de
meeste van de 80 werven in de provincie Groningen actief in de Veenkoloniën. Omstreeks 1820
was de zeevaart nog voornamelijk gericht op het Oostzeegebied en Engeland. In 1855 voer men
reeds op de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en waren Archangelsk, en plaatsen in Afrika en
Oost- en West Indië als bestemming niet ongewoon. De zeeschepen die in de Veenkoloniën van sta-
pel liepen, zagen de werf nooit meer terug. Ze werden onafgewerkt naar de stad Groningen geva-
ren, waar ze werden afgebouwd. Eenmaal opgetuigd konden ze, vanwege de vele vaste bruggen, de
Veenkoloniën niet meer bereiken. Schippers en kapiteins hadden meestal een thuishaven buiten de
provincie en keerden alleen gedurende de winter terug naar de Veenkoloniën.43

De nijverheid in de Veenkoloniën bestond gedurende de eerste helft van de 19e eeuw voorna-
melijk uit verzorgende beroepen en bedrijven in de lokale sfeer. Voorbeelden hiervan zijn timmer-
lieden, wagenmakers, kleermakers, smeden, wevers en molenaars. Hoewel gedurende de periode
1819-1856, door de toegenomen economische activiteit in het gebied, het aantal nijverheidsbe-
drijven wel toenam, veranderde er weinig aan hun karakter. Wel waren door de groei van de
scheepsbouw ook de aanverwante activiteiten, zoals die van touwslagers, zeilmakers en blokmakers
toegenomen.44 Een bedrijfstak die nog de meeste industriële trekjes vertoonde, was de aardappel-
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moutwijnfabricage. Deze fabriekjes brandden uit aardappelen spiritus (moutwijn), brandewijn en
azijn. De moutwijnfabricage werd meestal gecombineerd met vetmesterijen. In stallen bij de
fabrieken werd een groot aantal koeien of ossen vetgemest met de restproducten van de mout-
wijnfabricage, het eiwitrijke aardappelpulp. Het aantal stuks vee kon per fabriek oplopen tot 300.45

De grondstof voor de fabriekjes waren aardappelen, een gewas dat in de Veenkoloniën in eerste
instantie alleen voor de consumptie en als veevoer werd verbouwd, maar door de aardappelver-
werkende industrie zou uitgroeien tot de specialisatie van dit gebied. 

DE O N T W I K K E L I N G VA N D E A A R D A P PE L M E E L I N D U S T R I E I N D E VE E N KO LO N I Ë N

De periode 1840-1860: drie pioniers
De eerste ondernemer die een aardappelmeelfabriek in de Veenkoloniën oprichtte was J.A. Boon
uit Amsterdam. Hij zette in 1840 in Muntendam, net op het randje van het Groninger klei- en
zandgebied, een fabriek op om aardappelmeel en stroop te produceren. Dit was een jaar voordat
Willem Albert Scholten actief werd in Foxhol. Hoewel Boon goede afzet vond voor zijn produc-
ten, bleek hij niet in staat de zaak rendabel te maken. De machines, die hij uit Frankrijk had geïm-
porteerd, bleken duur in onderhoud. Zijn personeel was niet te vertrouwen en regelmatig werden
delen van zijn aardappelvoorraad gestolen. Maar de belangrijkste reden waarom Boon het niet
redde, is waarschijnlijk de lokatie van de fabriek geweest. Deze was niet aan het water gelegen en
Boon kampte daardoor met moeilijkheden bij de aan- en afvoer van grondstoffen en producten.
Toen Boon in 1853 plotseling overleed, werd de zaak door zijn familieleden opgeheven. 46

W.A. Scholten was net als Boon niet afkomstig uit de provincie Groningen. Hij was geboren
in Loenen in Gelderland. In 1839, twee jaar voordat hij in Foxhol actief werd, had hij in het
Gelderse Warnsveld een fabriekje geëxploiteerd waar hij verfproducten en aardappelmeel produ-
ceerde. Toen dit na een jaar door een ongeluk afbrandde, begon Scholten een nieuw bedrijf in de
Veenkoloniën. In 1841 richtte hij bij Hoogezand, aan de rand van de Groninger Veenkoloniën,
een bescheiden fabriekje op waar hij aardappelmeel, sago en verf produceerde. Met de verdwijning
van Boon zou Scholten enkele jaren de monopoliepositie binnen de aardappelmeelindustrie in de
Veenkoloniën bezitten. Toen de fabriek in Foxhol succesvol bleek, breidde W.A. Scholten zijn
aardappelmeelproductie in de Veenkoloniën verder uit met de oprichting van fabrieken in
Zuidbroek (1859), Veendam (1866), Stadskanaal (1866) en Hoogezand (1889).

In 1857 kreeg W.A. Scholten opnieuw een concurrent. Het was een Belgische ondernemer,
Gustave Dutalis genaamd. Deze richtte een aardappelmeelfabriek op in Duurkenakker tussen
Muntendam en Meeden. Dutalis exploiteerde reeds jaren een aardappelmeelfabriek in Mechelen,
maar had daar te kampen met slechte aardappeloogsten en groeiende concurrentie van de verbouw
van hop, die gebruikt werd bij de bereiding van bier. In 1856 stuurde Dutalis een medewerker naar
de Veenkoloniën om daar aardappelen in te kopen. Dat jaar werden er 20.000 HL aardappelen naar
Mechelen verscheept. In 1857 besloot Dutalis de aardappelmeelproductie naar de Veenkoloniën te
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verplaatsen. Dutalis beschikte over weinig eigen kapitaal, maar vond een investeerder in Engbert
Duintjer, kastelein van hotel De Unie in Veendam. Hij leende Dutalis HFL 30.000,- tegen een bil-
lijke rente en kreeg 10 cent van elke hectoliter vermalen aardappelen als aandeel in de winst.47

Het eerste jaar, 1857, werd nog in een houten fabriek gewerkt, maar in 1858 beschikte Dutalis
over een stenen gebouw en een stoommachine van 12 pk. In 1857 verwerkte de fabriek zo’n 700-
800 HL aardappelen per etmaal; een jaar later was dit reeds gestegen tot 1500-2000 HL per
etmaal. Dutalis had uit België zijn eigen werklui meegenomen om ervan verzekerd te zijn dat het
werk goed werd gedaan. Veel van het natte meel dat Dutalis produceerde werd gedurende de eer-
ste jaren nog naar Mechelen verscheept om daar tot derivaten verwerkt te worden.48 In 1860 werk-
ten ongeveer twintig arbeiders in de fabriek. De Belg stond al snel bekend om zijn roekeloos
ondernemen en zijn rommelig financieel beleid. Door de jaren heen bleek hij niet erg betrouw-
baar. Vaak leverde hij niet de kwaliteit die hij had beloofd en verloor daardoor veel krediet bij afne-
mers.49 In 1861 kreeg Dutalis een compagnon die slechts fungeerde als geldschieter. Zeven jaar
later trachtte hij door de omzetting van de firma in een naamloze vennootschap opnieuw kapitaal
aan te trekken, maar het bedrijf in Muntendam zou altijd met financiële problemen blijven kam-
pen. In 1884 werd de fabriek gesloten en door W.A. Scholten overgenomen.50
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Een impressie van de aardappelmeel- en stroopfabriek ‘Eureka’ in Foxhol omstreeks 1868
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De drie niet-Groningers, Boon, Scholten en Dutalis, die in de periode voor 1860 de aardappel-
meelfabricage in de Veenkoloniën initieerden, worden in literatuur over de Veenkoloniale aardap-
pelmeelindustrie aangeduid als de pioniers.51 W.A. Scholten zou de enige van de drie zijn die met
de aardappelmeelfabricage grote successen zou behalen. 

De periode 1860-1880: grote groei
Na 1860 nam het aantal aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën snel toe. Hiermee ging de
ontwikkeling van de industrie een tweede fase in. In de periode 1860-1880 werden zo’n vijftien
nieuwe aardappelmeelfabrieken opgericht. Hieronder volgt een lijst van de fabrieken die in de
periode 1840-1890 in de Veenkoloniën en Friesland werden opgericht, hun vestigingsplaats, de
producten die werden gefabriceerd en een kort verloop van hun geschiedenis.

Lange tijd is aangenomen dat er een verband bestond tussen neergang van de zeescheepvaart
in de Veenkoloniën en de opkomst van de aardappelmeelindustrie. Bij oud-reders en oud-kapiteins
zou veel kapitaal vrijgekomen zijn dat in de aardappelmeelindustrie geïnvesteerd werd. Keuning
maakte een einde aan deze opvatting door aan te tonen dat de oprichters van de meeste aardap-
pelmeelfabrieken in de Veenkoloniën landbouwers en kooplieden-ondernemers waren.52 De
oprichting van aardappelmeelfabrieken gold binnen deze kringen veelal als het ‘aanhaken’ bij een
potentiële groeimarkt. De meeste nieuwe fabrikanten waren leden van families die zich in de
Veenkoloniën al op het ondernemerspad bewogen. Zij startten met de aardappelmeelproductie
naast reeds bestaande activiteiten. Indien dit mislukte kon altijd terug worden gevallen op het
reeds bestaande (familie)bedrijf. Vaak verenigden de nieuwe fabrikanten zich in compagnieschap-
pen met boeren of andere individuen die bereid waren om kapitaal in nieuwe industrie te steken.
Deze lieden fungeerden vaak als stille vennoot, terwijl leden van de ondernemersfamilies de dagelijkse
leiding van de fabriek op zich namen. De taakverdeling binnen de compagnieschappen vertoonde
overeenkomsten met de organisatie van Veenkoloniale rederijen, waarin ondernemers en kapitaal-
schieters ten tijde van de hoogtijdagen van de Veenkoloniale scheepvaart hadden samengewerkt.
Deze verbanden zetten zich dus in de opzet van de nieuwe veelbelovende investeringen in de aard-
appelmeelindustrie voort. 53

De reden voor de veel voorkomende structuur van compagnieschappen binnen de aardappel-
meelindustrie is dat veel nieuwe fabrikanten niet over voldoende kapitaal beschikten om een aard-
appelmeelfabriek op te zetten. Om te kunnen concurreren met de reeds bestaande fabrieken,
moesten de nieuwkomers fabrieken opzetten met een zodanige capaciteit, dat er eveneens van
schaalvoordelen geprofiteerd kon worden. Dit betekende dus ook de kapitaalintensieve investering
in de installatie van stoommachines. 

De periode 1880-1900: consolidatie en verzadiging
Na 1880 kwam er een einde aan de explosieve groei van aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën
en vond er consolidatie plaats. Kernwoorden in deze periode van de ontwikkeling van de industrie
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zijn verzadiging van de markt door de internationale groei van de industrie en de toenemende
tegenstelling tussen de boeren en fabrikanten over de inkoopprijzen van de aardappelen.

Naast de Veenkoloniën waren er in Europa nog een aantal gebieden waar in toenemende mate
aardappelmeel werd geproduceerd en waar de aardappelmeelindustrie in de tweede helft van de
19e eeuw een grote groei meemaakte. De belangrijkste productiecentra lagen in Elzas-Lotharingen
in Frankrijk en in het oosten van Duitsland. Het internationale aanbod van aardappelmeel nam
hierdoor gedurende de tweede helft van de 19e eeuw sterk toe, wat leidde tot sterke prijsdalingen.
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Bronnen: Keuning, De Groninger Veenkoloniën, 210-211 en 214; GA, archief AVEBE, inv.nr. 386, Aantekeningen D. de Vrieze;
inv.nrs. 535 en 538, Hofkamp, ongepubliceerd manuscript, De Nederlandse aardappelmeelindustrie; inv.nr. 907, gegevens
Nederlandse aardappelmeelfabrieken.

Jaar Naam bedrijf Vestigingsplaats Producten Verloop fabriek

1840 J.A. Boon Muntendam Aardappelmeel 1853 opgeheven
1841 W.A. Scholten (WAS) Foxhol Aardappelmeel, sago en stroop 1978 overgenomen door AVEBE
1844 Everts en Adema & Co. Huizum (Friesland) Aardappelmeel en stroop 1885 NV, Leeuwarder 

Aardappelmeel- en siroopfabriek.
1857 G. Dutalis Duurkenakker Aardappelmeel 1867 NV, 1884 verkocht aan WAS, 

1918 verkocht
1860 W.A. Scholten Zuidbroek Aardappelmeel, stroop, sago en 1966 productie stopgezet en over

beenzwart, vanaf 1872 dextrine gebracht naar Foxhol
1866 W.A. Scholten Veendam Aardappelmeel 1897 stopgezet
1866 W.A. Scholten Stadskanaal Aardappelmeel 1931 opgeheven
1861 Meihuizen-Boon & Co. Veendam Aardappelmeel en sago, vanaf 1930-1935 alleen glucose  

1865 stroop en later ook glucose 1905 NV, 1930 overgenomen door 
WAS. 1935 productie gestaakt 

1864 S.H. Hoveling Veendam Aardappelmeel 1884 opgeheven
1867 H. Wolda &Co. Veendam Aardappelmeel 1875-1879 stil, 1912 omgezet in 

coöperatie
1869 Van Linge &Co. Veendam Aardappelmeel, van 1926 tot  1907 NV, 1956 samenwerking met 

1962 dextrine DWM & Co. 1963 overgenomen 
door AVEBE

1870 K&J Wilkens c.a. Zuidwending (Veendam) Aardappelmeel 1877 verkocht aan WAS, 
1926 verkocht

1870 Everts, Adema & Co. Bareveld (Drenthe) Aardappelmeel 1885 NV
1871 Duintjer, Wilkens en Aardappelmeel, vanaf 1874 1963 overgenomen door AVEBE

Meihuizen & Co. (DWM) Veendam stroop en vanaf 1879 glucose,
vanaf 1930 dextrine

1872 Romkes, Bakker en Van Calcar Sappemeer Aardappelmeel 1883 opgeheven
1873 Veenhoven, Schuringa & Co. Wildervank Aardappelmeel 1896 overgegaan aan erven 

Topper, 1915 afgebrand, niet meer 
in werking gekomen

1874 Engelsman & Co. Veendam Aardappelmeel 1886 opgeheven
1876 J.K. Boon Hoogezand Aardappelmeel 1880 opgeheven
1878 Kaiser, Van Linge & Co. Veendam 1884 afgebrand, herbouwd, in 1885 

verkocht aan DWM
1878 De Nijverheid Stadskanaal Aardappelmeel, stroop en sago, 1886 afgebrand, 1887 herbouwd, 

1891 stroopfabricage vervangen 1907 NV geliquideerd, dextrine fa-
door dextrine briek door andere partij voortgezet

1878 Smit, Vos, Zeven & Co. Veendam (Ommelanderwijk) Aardappelmeel 1884 afgebrand, 1885 overgeno-
men door Van Linge & Co.

1878 Wilkens & Panman Veendam (Ommelanderwijk) Aardappelmeel 1880 voortgezet door K&J Wilkens
1880 Duintjer, Wilkens & Meihuizen Dronrijp (Friesland) Aardappelmeel 

(DWM)

Schema 2.1: Aardappelmeelfabrieken opgericht door particulieren in de Groninger en Drentse Veenkoloniën en Friesland, 1840-1880



Deze ontwikkeling werd nog versterkt door dalende economische conjunctuur in de gehele wes-
terse wereld in deze periode. Het betekende dat binnen de Nederlandse aardappelmeelindustrie
het kaf van het koren werd gescheiden en alleen een aantal sterke bedrijven in de industrie het zou
overleven. Tussen 1880 en 1888 gingen zeven fabrieken failliet of brandden af en werden er geen
nieuwe fabrieken opgericht.54 Vanaf 1888 verrezen weer nieuwe fabrieken, die in schema 2.2. zijn
weergegeven.

45

DE NE D E R L A N D S E A A R D A P PE L M E E L I N D U S T R I E

Bronnen: Keuning, De Groninger Veenkoloniën, 210-211 en 214; GA, archief AVEBE, inv.nr. 386, Aantekeningen D. de Vrieze;
inv.nrs. 535 en 538, Hofkamp, manuscript, De Nederlandse aardappelmeelindustrie; inv.nr. 907, gegevens Nederlandse aardap-
pelmeelfabrieken.

Naast de fabrieken van de firma Scholten kwam het overgrote deel van de aardappelmeelfabrieken
in de jaren negentig in handen van leden van Veenkoloniale families die zich reeds lange tijd op
het ondernemerspad bewogen. Zij exploiteerden de aardappelmeelfabrieken in combinatie met de
reeds bestaande familiebedrijven. De belangrijkste hiervan waren de families Duintjer, Wilkens,
Meihuizen en Van Linge uit Veendam. Leden van de families Wilkens en Meihuizen waren in deze
plaats handelaren in hout en bouwmaterialen. Hierdoor hadden ze ook sterke banden met de
Veenkoloniale scheepvaart. De families Duintjer en Van Linge waren vooral actief als kleinhande-
laren. De families Wilkens en Meihuizen zaten voornamelijk in de houthandel.55 Leden van
genoemde families vervulden vooraanstaande politieke economische en sociale functies in
Veendam, zoals bijvoorbeeld gemeenteraadslid, of bestuurslid van de Kamer van Koophandel. Ze
maakten deel uit van de industriële en sociale elite van de Veenkoloniën in de 19e eeuw.56

Gedurende de jaren negentig zou de relatie tussen de Veenkoloniale fabrikanten en boeren ver-
slechteren. De problemen tussen de boeren en fabrikanten kwamen voort uit de toegenomen con-
currentie tussen fabrikanten op de grondstoffenmarkt. Hoewel de toegenomen vraag naar aardap-
pelen door het grotere aantal fabrieken in de Veenkoloniën gedeeltelijk werd opgevangen door
extensieve en intensieve groei van het aardappelareaal, bleef de concurrentie op de grondstoffen-
markt groot. Ondertussen won onder de boeren het beeld dat de fabrikanten zich al jaren over de

Jaar Naam bedrijf Vestigingsplaats Producten Verloop fabriek

1888 Gebr. Drenth & Co. Oude Pekela Aardappelmeel 1914 coöperatie geworden, 
1920 geliquideerd

1892 H.C. ten Horst & Co. Oude Pekela Aardappelmeel 1898 opgeheven
1893 Aardappelmeelfabriek Hoogezand Aardappelmeel, vanaf 1896 1909 N.V. Groninger 

‘Wilhelmina’ siroop en suiker, vanaf 1905 Aardappelmeelfabriek 
dextrine

1893 O.J. Meyer Zuidwending (Veendam) Aardappelmeel, vanaf 1905 1960 fusie met WAS
ook dextrine

1894 J. Hoogerbrugge Smilde Aardappelmeel Overgenomen door WAS in 1918
1898 Gebr. Geling Tripscompagnie Aardappelmeel 1923 opgeheven
1901 Pietro van Lamsweerde Foxhol Aardappelmeel 1909 verkocht, 1910 gesloopt

Schema 2.2: Aardappelmeelfabrieken opgericht door particulieren in de Groninger en Drentse Veenkoloniën en Friesland, 1888-
1901



ruggen van de boeren verrijkten, steeds meer terrein. Dit vertaalde zich in het idee om eigen, coö-
peratieve fabrieken op te richten. Op deze manier zouden de boeren bij de aardappelinkoop het
heft zelf in handen hebben en niet langer afhankelijk zijn van de dwingende prijsstelling van de
fabrikanten. De eerste coöperatieve fabriek trad in 1898 in Borgercompagnie in werking.57

De periode 1900-1914: concurrentie van coöperatieve fabrieken
De coöperatieve beweging zette zich na 1900 volop door. Tot aan de Eerste Wereldoorlog werden
nog veertien coöperatieve fabrieken opgericht. De totstandkoming en het succes van de coöpera-
tieve aardappelmeelindustrie heeft in de literatuur over de aardappelmeelindustrie veel aandacht
gekregen en vertoont grote overeenkomsten met de ontwikkeling van de coöperatieve beweging
binnen de Noordelijke zuivel- en strokartonindustrie.58 De coöperatieve aardappelmeelfabrieken
werden voornamelijk gevestigd in de ‘jongere’ Drentse Veenkoloniën, waar de meeste boeren zich
reeds in de verbouw van aardappelen gespecialiseerd hadden. Na verloop van tijd beheersten de coö-
peratieve fabrieken bijna de gehele grondstoffenmarkt in de Groninger en Drentse Veenkoloniën en
werd het voor particuliere fabrieken steeds moeilijker om zich van voldoende grondstoffen te voor-
zien. De strijd op de grondstoffenmarkt werd hierdoor heviger dan ooit.

De strijd was voor de Eerste Wereldoorlog nog niet helemaal gestreden. Pas tijdens het Interbellum
zou blijken dat de coöperatieve industrie het pleit definitief had gewonnen.59 Wanneer gekeken wordt
naar de oprichting van het aantal fabrieken, wordt duidelijk dat de opkomst van de coöperatieve
fabrieken een veel grotere en snellere groei van de industrie teweegbracht dan de oprichting van de spe-
culatieve fabrieken in de jaren 1860-1880 had gedaan. Dit wordt door grafiek 2.1 geïllustreerd.

De periode 1918-1940: een nieuw evenwicht
Het overwicht van de coöperatieven in de grondstoffenaanvoer deed de particuliere fabrikanten
overgaan op de productie van derivaten van aardappelmeel. Hierdoor ontstond gedurende de jaren
twintig van de 20e eeuw een nieuwe verhouding tussen de boerenfabrieken en de particuliere
fabrieken. De particuliere fabrieken werden nu de afnemers van het aardappelmeel van de coöpe-
ratieve fabrieken. Hiermee ging de industrie wederom een geheel nieuwe fase in. Dit was groten-
deels te danken aan de verdere ontwikkeling van nieuwe toepassingen van de derivaten uit aard-
appelmeel. Met name de glucose en dextrines die uit aardappelmeel konden worden gewonnen,
leenden zich voor verschillende toepassingen als bindmiddel in de voedingsmiddelenindustrie, en
als plakmiddel in onder andere de papier- en textielindustrie. De productdifferentiatie en schaal-
vergroting van de productie leidden tot een grote groei van de industrie, waardoor de industrie een
‘volwassen’ bedrijfstak binnen de Nederlandse industrie ging vormen. In 1924 – een jaar met een
gemiddelde oogst – werden er in de gehele industrie 537 miljoen kilo aardappelen vermalen.
Hiermee werd 102 miljoen kilo aardappelmeel en 26,5 miljoen kilo derivaten geproduceerd.
Binnen de industrie waren in genoemd jaar 3.335 mensen werkzaam. Minderhoud schatte het
geïnvesteerde kapitaal in deze industrie omstreeks 1925 op acht à negen miljoen gulden.60
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I N D E VE E N KO LO N I Ë N

De aardappel
In zijn studie over de Groninger landbouw noemt P.R. Priester de belangrijkste factoren die heb-
ben bijgedragen aan het succes van de teelt van aardappelen in de Groninger Veenkoloniën. 61 Ten
eerste bleek tijdens de aardappelziekte in 1845 dat de aardappel op de zanderige dalgronden in de
Veenkoloniën minder kwetsbaar was voor de ziekte dan op kleigronden. Een ander voordeel van
de verbouw van aardappelen in de Veenkoloniën was het rooien. Dit was op de zandgronden mak-
kelijker dan op de kleigronden. Tevens wijst Priester op de kleine gemiddelde bedrijfsgrootte in dit
gebied. Voorwaarde voor de verbouw van arbeidsintensieve hakvruchten, zoals de aardappel, was
een goedkoop aanbod van arbeid. In dit gebied met kleine gezinsbedrijven was goedkope arbeid
ruimschoots aanwezig. Bovendien was zowel de bruto-geldelijke hectareopbrengst als de relatieve
prijsontwikkeling van de aardappelen gunstig. De aardappel bleek voor de Veenkoloniale boer de
meest voordelige verbouw. Door deze omstandigheden nam gedurende de 19e eeuw het areaal
aardappelen in de Veenkoloniën zowel absoluut als relatief sterk toe. Deze ontwikkeling is in tabel
2.1 zichtbaar:
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Grafiek 2.1: Ontwikkeling aantal opgerichte aardappelmeel- en derivatenfabrieken in Noord-Nederland, 1850-2000

Bron: J. de Graaf, Aardappelmeelindustrie, Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed, PIE rapportenreeks 12, (Zeist 1994) 7.
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Tabel 2.1: Beteelde oppervlakte in hectare (HA) van verschillende gewassen en het aandeel in % van de gewassen in de totale
oppervlakte bouwland in de Veenkoloniën* in 1838 en 1880

*onder de Veenkoloniën worden hier zeven gemeenten verstaan: Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Wildervank, Veendam,
Muntendam, Sappemeer, en Hoogezand.
# De cijfers van de hoeveelheid beteelde HA houden geen rekening met de uitbreiding van de oppervlakte bouwland gedurende
de periode 1838-1880. Dit is wel verwerkt in de cijfers van het % van de totale oppervlakte bouwland. 
Bron: Keuning, De Groninger Veenkoloniën, 119-120.
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Hoeveelheid beteelde HA % van totale oppervlakte bouwland
in de Veenkoloniën in de Veenkoloniën#

Gewas 1838 1880 1838 1880

Boekweit 29 155 13 1
Rogge 3436 2673 40 19
Gerst 493 174 6 1
Haver 647 2900 8 20
Tarwe 1067 171 <1 1
Peulvruchten 525 928 6 7
Overige 357 57 2 <1
Aardappelen 2138 7201 25 51

100 100

Uit tabel 2.1 wordt duidelijk dat in 1838 de landbouw in de Veenkoloniën nog een zeer gediffe-
rentieerd karakter had en dat de verbouw van aardappelen ondergeschikt was aan die van de ver-
schillende graangewassen. In de loop van de 19e eeuw veranderde dit beeld. In 1880 waren aard-
appelen, rogge en haver de belangrijkste gewassen, die samen meer dan 90% van de beteelde
oppervlakte besloegen.62

Door de toenemende vraag van de moutwijnfabrieken nam het areaal aardappelen in de
Veenkoloniën aanzienlijk toe. In 1840 waren in de Veenkoloniën zeventien moutwijnfabrieken
actief. Deze industrie was echter geen lang leven beschoren. Zo zou eerst de aardappelziekte in
1848 haar een grote slag toebrengen. In 1855 waren er nog maar zeven fabrieken over.63 De uit-
eindelijke nekslag werd gegeven door de opkomst van de productie van graanjenever in Schiedam.
Met dit product konden de moutwijnfabrieken moeilijk concurreren en de industrie zou in de
jaren zestig van de 19e eeuw grotendeels verdwijnen. Desalniettemin moeten de branderijen
beschouwd worden als de eerste aardappelverwerkende industrie in de Veenkoloniën.64

Minderhoud nam een duidelijk verband waar tussen de groei van de verwerkende industrie en
de hoeveelheid verbouwde aardappelen in de Veenkoloniën. De vergroting van het areaal leidde
tot de oprichting van meer fabrieken. De nieuwe fabrieken deden op hun beurt de vraag naar aard-
appelen steeds meer toenemen.65 De toegenomen vraag werd gedeeltelijk opgevangen door exten-
sieve en intensieve groei van het aardappelareaal. Vanaf de jaren zestig nam het aardappelareaal in
de Veenkoloniën nog sterk toe. Dit kwam door de verdere ontginning van veengronden en omzet-
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ting van de vrijgekomen dalgronden in cultuurgrond. Vanaf het midden van de 19e eeuw ge-
schiedde deze extensieve groei in toenemende mate in de nieuw ontgonnen veengebieden in het
noordoosten van de provincie Drenthe.

De intensieve groei deed zich voornamelijk in de periode na 1880 voor. Die werd bereikt door
de invoering van kunstmest en de kweek van nieuwe aardappelsoorten, die een grotere opbrengst
hadden of meer zetmeel bevatten. Het gebruik van kunstmest maakte bovendien een verandering
in vruchtomloop mogelijk, waardoor de Veenkoloniale boer nog maar drie gewassen hoefde te
laten rouleren, namelijk aardappelen, rogge en haver. Hierdoor werd de toenemende specialisatie
op de akkerbouw mogelijk, zodat beter aan de wensen van de industrie kon worden voldaan. Het
is dan ook in de periode 1880-1930 dat de aardappelverbouw in de Veenkoloniën zich totaal op
de industrie instelde. De gevolgen van de agrarische depressie in de periode 1881-1896 gingen gro-
tendeels aan de Veenkoloniën voorbij. Dit kwam door de invoering van de kunstmest in deze
periode. De kunstmest was goedkoper dan de kompost die tot dan toe als bemesting werd
gebruikt. Dit bracht een belangrijke verlaging van de exploitatierekening van de boeren met zich
mee, waardoor een eventuele mindere opbrengst van de gewassen gecompenseerd kon worden.66

Overige vestigingsfactoren: brandstof en gunstige infrastructuur
Eerder in dit hoofdstuk is uiteengezet dat het voor aardappelmeelfabrikanten voordelig was om
zich in een aardappelrijk gebied te vestigen, omdat maar een klein deel van de aardappel zetmeel
bevat. Hierdoor werden hoge transportkosten vermeden. De aanwezigheid van de aardappelen in
de Veenkoloniën is dan ook de belangrijkste vestigingsfactor van de aardappelmeelindustrie in deze
streken. Toch speelden ook andere redenen mee, die betrekking hebben op de unieke structuur van
het Veenkoloniale landschap. 

Ten eerste was er de aanwezigheid van een goedkope energiebron, namelijk turf. De tweede was
de aanwezigheid van het uitgebreide kanalennetwerk in de Veenkoloniën, de erfenis van de turf-
afgravingen. W.A. Scholten gaf bij zijn 50-jarig jubileum als fabrikant in 1889 aan, dat hij: ‘… aan-
gemoedigd door goedkoopere grondstoffen voor mijne fabriek nl aardappelen en turf, doch ook
door de vele naar alle richtingen loopende waterwegen, welke voor mijn bedrijf onbetaalbaar
waren…’, zich in 1841 in de Veenkoloniën gevestigd had.67 Het netwerk van grotere en kleinere
kanalen maakte het transport van de aardappelen van de landerijen naar de fabriek zeer eenvoudig.
De aardappelmeelfabrieken waren altijd aan het water gevestigd. Ook voor de afvoer van de gefa-
briceerde producten waren de kanalen onontbeerlijk. Bij het transport naar bestemmingen buiten
de regio kon gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande routes van de scheep(turf )vaart naar
de rest van het land.68 Daarnaast speelde de aanwezigheid van het water een belangrijke rol binnen
het productieproces. Het afvalwater kon weer in de kanalen worden geloosd.
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Schepen volgeladen met aardappelen op weg naar de Veenkoloniale aardappelmeelfabrieken omstreeks 1860

W.A. Scholten en later ook de andere aardappelmeelfabrikanten maakten hoofdzakelijk gebruik
van turf als brandstof voor hun stoommachines. Ze gebruikten de zogenaamde ‘fabrieksturf ’, die
bestond uit hoogveen, een grove, vezelachtige massa, die boven het waterpeil werd afgegraven.69

Binnen de Veenkoloniën kon deze turf vanuit de veenafgravingen in twee à drie uur aan de fabrie-
ken afgeleverd worden. Naar de stad Groningen duurde dit zes à zeven uur. Door de korte aan-
voerlijn was turf voor de fabrikanten veel goedkoper dan steenkool. 

Het is onduidelijk of lage lonen in de Veenkoloniën een rol hebben gespeeld bij de vestiging
van de aardappelmeelindustrie in dit gebied.70 In de bronnen worden door tijdgenoten eventuele
lage arbeidskosten in de Veenkoloniën niet als vestigingsfactor voor de aardappelmeelindustrie
genoemd. Voor de hedendaagse onderzoeker is er nog te weinig materiaal beschikbaar over de
lonen in de aardappelmeelindustrie om hier veel over te kunnen zeggen. R.F.J. Paping vond dat
het gemiddelde dagloon omstreeks 1850 in de provincie Groningen hoger was dan in Twente of
Brabant.71 Hierdoor lijkt de vestiging van de industrie in de Veenkoloniën door lage lonen minder
aannemelijk. Bovendien was de aardappelmeelindustrie, net als de bietsuikerindustrie een cam-
pagne-industrie. Van Zanden en Van Riel stellen dat binnen de suikerindustrie de lonen relatief
hoog lagen door de lange arbeidstijden tijdens de campagne.72 Het is dus mogelijk dat dit ook bin-
nen de aardappelmeelindustrie het geval was, waardoor er weinig reden is om aan te nemen dat
lage lonen een rol hebben gespeeld bij de vestiging van de aardappelmeelindustrie. Om hierover
een meer gewogen uitspraak te kunnen doen, is diepgaander onderzoek nodig. Dit ligt echter bui-
ten de directe vraagstelling van deze studie. 



Het einde van de fabrieken elders in het land 
De concentratie van de aardappelmeelindustrie in de Veenkoloniën betekende het einde voor de
aardappelmeelfabrieken elders in Nederland. De fabrieken in Gouda en Rotterdam kregen door
de groei van de aardappelmeelindustrie in de Veenkoloniën gedurende de periode 1840-1860
steeds meer problemen met de aanvoer van grondstoffen. Beide fabrieken haperden gedurende
deze jaren regelmatig door een tekort aan en duurte van aardappelen.73 W.A. Scholten was er aan
het begin van de jaren zestig van overtuigd dat de fabrieken in Gouda en Rotterdam geen lang
leven meer beschoren was. Zo sprak hij reeds in de jaren vijftig de verwachting uit dat de produc-
tie van aardappelstroop binnen drie jaar in het Noorden geconcentreerd zou zijn. Hij baseerde deze
uitspraak op de afloop van de aardappelmoutwijnfabrieken in het Westen. In de jaren 1830 had-
den er in Holland zo’n tien tot twaalf aardappelmoutwijnfabrieken gestaan. Toen men zich in
Groningen met de productie van moutwijn bezig ging houden, waren deze fabrieken binnen vier
jaar verdwenen. Waar Scholten nooit aan gedacht had, was dat de fabrieken in Gouda en
Rotterdam, toen zij met de grondstoftoevoer problemen kregen, overgingen tot de aankoop van
aardappelmeel als grondstof. In 1861 kocht de Goudse fabriek geen aardappelen in, maar betrok
aardappelmeel uit Duitsland om dat tot stroop te verwerken.74 Ook Hulstkamp & Molijn uit
Rotterdam kocht gedurende de jaren vijftig meel elders in Nederland of in het buitenland, zoals
de Rijnstreek en zelfs Schotland.75 Scholten droeg deze foute inschatting gelaten: ‘…[u kan] er op
rekenen ik veel dingen geleerd heb waar ik vroeger nimmer om dagt, en dat ik zeer gelouterd uit
den strijd, of hoe noemen geleerden dat, zal tevoorschijn treden.’76

Toch zouden de fabrieken in Rotterdam en Gouda het niet lang meer als aardappelverwerken-
de fabrieken volhouden. Van de fabriek van Hulstkamp en Molijn wordt na de jaren zestig niets
meer vernomen. Aangenomen wordt dat deze fabriek een langzame dood is gestorven. De Goudse
fabriek stootte aan het einde van de jaren zestig de aardappelmeelproductie af en concentreerde
zich op de productie van aardappelstroop. De fabriek kocht het benodigde meel hiervoor bij de
fabrieken in de Veenkoloniën in.77 Vermoedelijk werd het bedrijf in 1876 in een N.V. omgezet; het
bedrijf werd namelijk vanaf dat jaar aangeduid als Stroopfabriek ‘Gouda’.78 De Goudse fabriek
heeft tot 1941 zelfstandig bestaan, en zou een belangrijke afnemer van de Veenkoloniale aardap-
pelmeelproducenten blijven. In genoemd jaar werden de productierechten van de Goudse fabriek
overgenomen door de firma Duintjer Wilkens en Meihuizen uit Veendam.79

De fabriek van Backer in Oosterbeek leek in eerste instantie weinig grondstofproblemen te
hebben. Net als de fabrieken in de Veenkoloniën, was deze fabriek in een rurale omgeving geves-
tigd. De fabriek verkreeg de aardappelen van boeren uit de naaste omgeving. Dit was kennelijk
niet toereikend, want Backer werd in toenemende mate gedwongen om aardappelen in de
Veenkoloniën op te kopen. Aangenomen wordt dat er in de omgeving geen verdere uitbreiding
van het aardappelareaal plaatsvond, waardoor de Oosterbeekse fabriek steeds afhankelijker werd
van de aanvoer vanuit Groningen. De hoge transportkosten van de aardappelen zullen uiteindelijk
de groei van het bedrijf hebben beperkt. Het schijnt dat de fabriek door de toegenomen concur-
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rentie van de firma Scholten in 1852 is afgebroken.80 Van de fabrieken die zich buiten de
Veenkoloniën ontwikkelden, handhaafde alleen Adema uit Friesland zich. De aardappeltoevoer zal
daar op gegeven moment een limiet hebben bereikt, want in 1869 ging Adema tevens over tot ves-
tiging in de Veenkoloniën. De firma richtte een tweede fabriek op in Bareveld, op de grens van de
Groninger en Drentse Veenkoloniën.

DE E C O N O M I S C H E E N T E C H N I S C H E K E N M E R K E N VA N D E I N D U S T R I E

De werking van een aardappelmeelfabriek
Nu de algemene ontwikkeling van de industrie duidelijk is, wordt het tijd om te kijken hoe een
aardappelmeelfabriek werkte. De producten van de aardappelmeelindustrie zijn een typisch voor-
beeld van de vele nieuwe goederen die gedurende de 19e eeuw op de markt kwamen.81 De aard-
appelmeelproducten waren in eerste instantie surrogaten die door het gebruik van een goedkope-
re grondstof en de industriële productie goedkoper waren dan de producten die daarvóór werden
gebruikt. Gedurende de 19e eeuw werd binnen de productie van aardappelmeel in toenemende
mate gebruik gemaakt van stoommachines voor de mechanische aandrijving van verschillende
onderdelen in het productieproces. Hierdoor kon de hoogte van de productie sterk worden opge-
voerd, zodat de kostprijs kon worden verlaagd.

DE G RO N D S TO F F E N

Het systeem van voor- en nakoop
Voor de inkoop van de aardappelen bestond in de Veenkoloniën een specifiek systeem, namelijk
dat van voor- en nakoop. Deze praktijk is waarschijnlijk ontstaan ten tijde van de opkomst van de
moutwijnbranderijen in deze streken en lijkt voortgekomen te zijn uit het seizoenskarakter van de
industrie.82 Het was gebruikelijk dat de aardappelmeelfabrikanten een deel van de aardappeloogst
al tijdens een zogenaamde voorkoopperiode kochten. In december of januari maakten de
fabrikanten de prijzen bekend die ze voor de volgende campagne wilden besteden. Hierop beslis-
ten de boeren hoeveel aardappelen ze dat jaar wilden uitzetten. De fabrikanten hadden commis-
sionairs in dienst die bij de boeren het aantal hectares vastlegden dat de boeren van plan waren met
aardappelen te gaan bebouwen. Hierbij werd vaak al een deel van de aankoop in de vorm van
handgeld aan de boeren uitgereikt. De boeren verplichtten zich om de afgesproken hoeveelheid
aardappelen in de herfst aan het begin of tijdens de campagne te leveren. Indien de voorkoopprij-
zen hoog waren, waren boeren geneigd om meer aardappelen uit te zetten dan ze hadden gecon-
tracteerd. Deze aardappelen werden dan in de zogenaamde nakoop periode, die tijdens de cam-
pagne plaatsvond, verkocht. Omdat de boeren dan een overschot aan aardappelen hadden, namen
ze meestal genoegen met lagere verkoopprijzen dan tijdens de voorkoop. Door lagere nakoop-
prijzen waren fabrikanten in staat om de gemiddelde kostprijs van de aardappelen te verlagen.83
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Het systeem bleek lange tijd voor beide partijen goed te werken. Nog voordat er een aardappel in
de grond zat, wist zowel de boer als de fabrikant waar hij aan toe was. De boer was er zeker van
dat hij in ieder geval een deel van zijn oogst had verkocht en de fabrikant had een groot deel van
zijn aanvoer van grondstoffen reeds voor de campagne zeker gesteld, terwijl hij tijdens de cam-
pagne nog de mogelijkheid had om extra aardappelen in te kopen.

De aardappelmeelfabricage was een zeer risicovolle onderneming. Dit kwam voornamelijk
door de grote afhankelijkheid van een landbouwproduct als grondstof. De grootte en de kwaliteit
van de jaarlijkse oogst van aardappelen waren in grote mate bepalend voor de hoeveelheid aard-
appelen die de fabrieken konden vermalen en dus aan aardappelmeel konden produceren. Jaren
van overvloedige en mislukte oogsten wisselden elkaar af. Het kwam voor dat in een jaar met een
slechte oogst een fabriek maar enkele weken draaide of zelfs geheel stilstond. Binnen de
Veenkoloniale aardappelmeelindustrie werd de grootste concurrentiestrijd geleverd bij de inkoop
van de aardappelen en de verkoop van de eindproducten. De inkoopprijs van de aardappelen
maakte het belangrijkste onderdeel van de kostprijs van het eindproduct uit. Het was dus van
groot belang om de aardappelen zo goedkoop mogelijk in te kopen. 

De rentabiliteit van een aardappelmeelfabriek was afhankelijk van de mate waarin de kosten
van de fabriek en productie door de opbrengsten gedekt werden. Om een goede verhouding te
laten bestaan tussen de kosten en opbrengsten, moest elke fabriek een minimale hoeveelheid aard-
appelen vermalen. Er is weinig bekend over de capaciteit van de aardappelmeelfabrieken in de
Veenkoloniën in de 19e eeuw. Het is duidelijk dat de fabrieken in de Veenkoloniën van zowel de
firma Scholten als de andere fabrikanten niet direct grootschalig werden opgezet. De fabrieken die
bij de oprichting overgingen tot de inzet van een stoommachine, zijn vermoedelijk begonnen met
een capaciteit van tussen de 50.000 en 100.000 HL per campagne. Indien er winst werd gemaakt
werd de capaciteit van de fabrieken verder uitgebreid. Een eindeloze vergroting van de capaciteit
was niet mogelijk. De fabrieken konden waarschijnlijk wel groter gebouwd worden, maar er moest
ook rekening worden gehouden met de kosten van de aanvoer van de grondstoffen. Een heel grote
fabriek zou zijn aardappelen uit verder weg gelegen streken moeten halen om zijn minimale capa-
citeit te verkrijgen, wat weer meer transportkosten met zich mee zou brengen. 

Naast de noodzaak om voldoende aardappelen voor een acceptabele prijs in te kopen, was tij-
dens de campagne ook de logistiek van de inkoop van cruciaal belang. Sommige soorten aardap-
pelen waren eerder oogstbaar dan anderen. De fabrikanten moesten er voor zorgen dat zij gedu-
rende de campagne de grondstof goed verspreid aangevoerd kregen. Het moest vermeden worden
dat een fabriek stil moest staan vanwege gebrek aan aanvoer of dat er aardappelen lagen te rotten
omdat er teveel waren afgeleverd, zodat tijdens de campagne constant overleg plaatsvond tussen de
fabriek, de commissionairs en boeren. Het unieke kanalensysteem van de Veenkoloniën zorgde er
voor dat het vervoer van de aardappelen vanaf de velden soepel verliep. De aardappelen konden
vanaf het land zo in de schepen worden geladen en naar de fabriek worden gevaren. Toch verliep
ook dit niet altijd even vlekkeloos. Tijdens de campagne veroorzaakte het grote aantal aardappel-
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schepen dat op pad was, vaak opstoppingen bij knooppunten van kanalen en bij sluizen en brug-
gen. Ook was het transport afhankelijk van de weersomstandigheden. In tijden van grote droogte
stond het water in de kanalen laag en kon er niet gevaren worden. Ook bij vorst kwam de aard-
appelaanvoer stil te liggen. 

HE T P RO D U C T I E P RO C E S

Een campagne-industrie
Het gebruik van een landbouwproduct als grondstof en de beperkte houdbaarheid van de aardap-
pel maakten van de aardappelmeelindustrie een campagne-industrie. Hoe langer een aardappel
werd bewaard, hoe lager het zetmeelgehalte werd. Bij de opslag waren vochtige omstandigheden
en vorst funest voor de houdbaarheid. Het was dus zaak om de aardappelen zo snel mogelijk na
de oogst te verwerken. Eenmaal aangekomen in de fabriek, werden de aardappelen direct verwerkt
of voor korte tijd in speciaal daarvoor aangelegde aardappelkelders opgeslagen.

De campagne startte tijdens de oogsttijd in augustus of september en duurde meestal twaalf
weken, totdat in november of december de vorst inviel. In deze periode werden de aardappelen
gemalen en het meel gescheiden van de vezels. Indien mogelijk, werd ook al met het drogen van
het meel en de productie van derivaten begonnen. Het overgrote deel van de derivaten werd in het
voorjaar geproduceerd. Gedurende de zomer stond de gehele fabriek stil voor reparaties en/of ver-
nieuwingen en de jaarlijkse schoonmaak. De fabriek werd daarna weer klaargemaakt voor de vol-
gende campagne.

De technologie
De technologie voor de industriële productie van aardappelmeel had zich vanaf het einde van de
18e eeuw in zowel Duitsland als Frankrijk ontwikkeld.84 Hoewel er pas aan het einde van de 19e

eeuw op grotere schaal technische werken over het productieproces verschenen, was er daarvoor
wel reeds de nodige literatuur beschikbaar.85 Het productieproces van aardappelmeel was vrij sim-
pel en de techniek was gedurende de 19e eeuw niet gebonden aan patenten, octrooien of andere
restricties. Dit gold tevens voor de eerste derivaten die de industrie maakte. Dit maakte de tech-
niek voor potentiële fabrikanten zeer toegankelijk. Hoewel de industriële productie van aardap-
pelmeel in de 19e eeuw in Nederland een nieuw verschijnsel was, was de techniek dit dus niet.
Deze werd vanuit het buitenland geïmporteerd.

De firma Scholten maakte voornamelijk gebruik van de Duitse technologie bij de productie
van aardappelmeel en derivaten. Voor het verfijnen van het productieproces van siroop werd tevens
gebruik gemaakt van informatie van Belgische en Franse contacten.86 W.A. Scholten verkreeg de
eerste inzichten in het productieproces van aardappelmeel tijdens reizen in Duitsland in 1837 en
1838, voordat hij in Foxhol zijn fabriek begon. Eenmaal gevestigd in de Veenkoloniën bleef hij
jaarlijks reizen naar Duitsland maken om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Het
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is onbekend hoe de andere Veenkoloniale aardappelmeelfabrikanten hun kennis over het produc-
tieproces vergaarden. Aangezien zij later startten dan de firma Scholten, hadden zij waarschijnlijk
meer en betere literatuur tot hun beschikking. Tevens kan worden aangenomen dat zij, net als
W.A. Scholten, door bezoeken aan andere fabrieken en (eventueel in het buitenland) en onderlin-
ge ‘spionage’ zich het productieproces eigen hebben gemaakt.

Het productieproces van aardappelmeel
Het proces om aardappelmeel uit de aardappel te winnen is vrij eenvoudig en heeft door de tijd niet
veel veranderingen ondergaan. De basis van het productieproces, zoals dat tot in de 18e eeuw was
ontwikkeld, veranderde door de inzet van een stoommachine niet wezenlijk en veroorzaakte dus geen
‘revolutie’ in het productieproces. De basis ervan, het wassen, raspen, zeven en drogen, wat voordien
door een rosmolen of met handwerk gebeurde, werd gemechaniseerd. Hierdoor werd een grootscha-
liger productie mogelijk.87 Het hieronder geschetste beeld geldt voor het proces zoals dat algemeen in
Nederlandse aardappelmeelfabrieken werd gehanteerd in de tweede helft van de 19e eeuw.88

Na aflevering bij de fabriek werden de aardappelen eerst in een waterstroom gewassen. De
aardappelen werden gewogen en gestort in grote aardappelraspen. Het vuile waswater liep in een
waswatergat buiten de fabriek, dat in het kanaal uitkwam. De raspen waren grote trommels die
met zaagjes waren bezet. In de raspen werden de aardappelen gedurende het draaien van de trom-
mel tegen de zaagjes gedrukt en zo kapot gemalen. De celwanden in de aardappelen scheurden en
de zetmeelkorrels kwamen vrij. Na het raspen vormden de aardappelen een lichtgele brij die met
schoon water werd vermengd en gezeefd. Het zeven geschiedde met een schudzeef die een licht
hellend verloop had. De zeven bestonden uit vlakke houten ramen die bespannen waren met fijn
zijden gaas. De mazen waren zo klein dat alleen het meelwater er doorheen ging. Op deze wijze
werden de aardappelkorrels (meel) van de vezels gescheiden. Het meel viel met het water door de
zeven. De vezels werden in de zeef opgevangen en in een goot gestort. De vezels bevatten echter
nog een aanzienlijke hoeveelheid zetmeel en werden daarom nog eens geraspt in speciale vezelras-
pen. De aardappelpap die hieruit kwam, werd wederom gezeefd. Het meelwater dat hier verkre-
gen werd, werd bij het meelwater van de eerste zeven gevoegd. De overgebleven vezels werden de
fabriek uitgepompt en in zogenaamde vezelgaten, die bij de fabriek lagen, bewaard. In de volgen-
de campagne zouden deze vezels nogmaals gemalen en gezeefd worden.

Na het wassen werd het meelwater naar een zogenaamde slemptafel getransporteerd, waar het
in lange, hellende slempgoten vloeide. Uit het verkregen meelwater werd vervolgens het zetmeel
gewonnen doordat het meel zich tegen de tafels afzette. Het zuiverste meel zette zich als eerste af
en bleef dus het eerst in de slempbakken liggen. Hoe witter het meel, hoe beter de kwaliteit werd
beschouwd. Het minder zuivere meel zette zich lager in de bakken af. Als in de goten voldoende
zetmeel was afgezet, werden zij leeggehaald en met water opgeroerd. Hierna werd het nog een keer
gezeefd en door chemische bewerkingen gereinigd. Het product dat nu was verkregen werd ‘nat’
meel genoemd. De overgebleven vezels en het vuil dat uit de bezinkbakken kwam, werden door
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waterstromen naar bassins gebracht waar het meel nog een keer goed gezeefd werd en door slemp-
bakken geleid. Het meel dat hieruit verkregen werd, werd ‘grijs’ meel genoemd. Dit meel was min-
der schoon dan ‘puur’ aardappelmeel en werd veelal gebruikt voor het maken van gele stroop. Het
overgebleven meelwater van dit bassinmeel werd in speciale meelgaten gestort, waar het in de vol-
gende campagne nog een keer bewerkt zou worden. 

Het aardappelmeel werd uiteindelijk gedroogd. Dit gebeurde op een band in een warme lucht-
stroom. Als dit was gebeurd, werd het in zogenaamde builkisten gebracht. De kist bestond uit een
met zijdegaas bespannen schudzeef die het meel op korrelgrootte scheidde. De korrelgrootte
bepaalde de verschillende kwaliteiten van het meel; hoe fijner de korrel, hoe beter de kwaliteit. In
de jaren tachtig van de 19e eeuw werd uit een hectoliter (HL) (uitgaande van 66kg/HL) aardap-
pelen in de fabrieken van Scholten ongeveer 17 kg droog meel verkregen. Hiervan bestond 13,5
kg uit best meel, 1,8 kg uit vezelmeel en 1,7 kg uit grijsmeel. Voor 100 kg droog meel was dus
ongeveer 9 HL aardappelen nodig. Nat meel bestond voor 20-21% uit water en bevatte per 100
kg ongeveer 60 kg droog meel.89
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De eerste derivaten: stroop en sago
Sinds het begin van de 19e eeuw was het bekend dat uit aardappelzetmeel zoetstoffen konden wor-
den afgeleid door het zetmeel om te zetten in glucose.90 Binnen de aardappelmeelindustrie werd
deze toepassing het eerst gebruikt voor de productie van stroop. Om stroop te maken werd een
bepaalde hoeveelheid nat aardappelmeel met een bepaalde hoeveelheid vitriool (=zwavelzuur) in
een kookvat gemengd. De toevoeging van zwavelzuur zorgde er voor dat het omzettingsproces van
zetmeel in glucose plaatsvond. De massa werd gekookt totdat het een geeloranje kleur had. Hierna
werd de ontstane stroop in een verzadigingsbak gestort. Er werd krijt bijgevoegd en dan moest de
bak een dag blijven staan. Daarna werd de stroop in een ketel gedaan en weer aan de kook
gebracht. Vervolgens werd het door filters geperst. Deze filters bevatten beenzwart, dat de stroop
zuiverde van de chemicaliën en andere ongerechtigheden. Dan werd de stroop in een verdamp-
ketel, een zogenaamd vacuüm, gebracht. Daar werd het nog eens gekookt, alvorens het in een ver-
koelbak werd gestort. Hier bleef de stroop drie uur rusten, waarna het in door stoom schoonge-
maakte houten vaten werd gegoten. Hij was dan klaar voor de verkoop. 

De hierboven beschreven methode is afkomstig uit het archief van de firma Scholten en lijkt
een goede beschrijving te geven van het productieproces van aardappelstroop.91 Uit de correspon-
dentie van Willem Albert Scholten blijkt dat het productieproces van stroop per fabrikant kon ver-
schillen. Hierbij ging het echter om kleine aanpassingen (voornamelijk in de gebruikte hoeveel-
heid chemicaliën en de temperatuur waarop de stroop gekookt werd).92 Bij de firma Scholten vond
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de stroopfabricage altijd plaats in een aparte fabriek, die met de aardappelmeelfabriek in verbin-
ding stond. Er bestonden drie soorten stroop. De twee beste soorten, pure glucose en likeurstroop,
werden van het beste meel gestookt, waarbij zo weinig mogelijk zwavelzuur gebruikt werd. De
mindere kwaliteit, de gele stroop, werd uit grijs- en vezelmeel gestookt, met bijvoeging van iets
meer zwavelzuur. De stroop kon ook verder worden ingedikt. Het product dat hieruit voortkwam
werd ‘massé’ genoemd.

Met de stroopfabricage uit aardappelmeel betraden de aardappelmeelfabrikanten de groeiende
markt van zoetstoffen. Eeuwenlang was honing in Noordwest-Europa de enige zoetstof geweest die
in de natuur voorkwam. Met de koloniale expansie kwam in steeds grotere mate rietsuiker Europa
binnen, wat lange tijd nog als een luxe product werd beschouwd. Door de verre aanvoer was sui-
ker duur en dit werd nog eens versterkt door de hoge accijnzen die op het product geheven wer-
den. Door de groei van de wereldhandel en de opkomst van het grootbedrijf in de suikerraffinage
in Europa werd suiker goedkoper en voor meer mensen toegankelijk. De grote doorbraak van het
algemene gebruik van suiker werd veroorzaakt door de opkomst van de bietsuikerindustrie in
Europa. Door de toenemende wereldproductie van bietsuiker nam het suikerverbruik gedurende
de 19e eeuw gestaag toe. Was in 1852 het gemiddelde suikerverbruik per persoon 2,7 kg per jaar,
in 1886 was dit reeds gestegen tot 7,5 kg.93

Vanaf de jaren zestig zou de in Nederland geproduceerde bietsuiker onder de bestaande sui-
kerwetgeving vallen, waarmee het product werd gelijkgesteld aan rietsuiker. De hoogte van de
accijnzen werd bepaald door het suikergehalte.94 In 1865 bedroeg de accijns op geraffineerde sui-
ker HFL 27,- per 100 kg. Op suikerproducten met een lager suikergehalte dan 50%, waaronder
aardappelstroop, werd een inkomend recht van HFL 6,- geheven.95 Op stroop verkregen uit aard-
appelmeel werd in Nederland geen accijns geheven. Zolang de fabrikanten produceerden voor de
binnenlandse markt, hadden zij met prijsverhogende accijnzen niets te maken en waren de prijzen
van aardappelstroop relatief laag.96 Hoewel de kwaliteit en het suikergehalte van de aardappel-
stroop minder waren, werd het als vervangende zoetstof voor zowel consumenten als grootver-
bruikers, als een goedkoper en daardoor aantrekkelijk product beschouwd. Sommige grootver-
bruikers, zoals koekbakkers en confiseurs, gaven zelfs juist de voorkeur aan het gebruik van een
zoetstof met een laag suikergehalte, zoals aardappelstroop.

Naast stroop was sago een derivaat dat al vroeg uit aardappelmeel werd gemaakt. Sago uit aardap-
pelmeel kwam op de markt als substituut voor de sago uit de tropische sagopalm. Het werd veel
gebruikt als bindmiddel in verschillende onderdelen van de voedingsmiddelenindustrie. Sago had
grote voordelen boven aardappelmeel omdat de korrels direct aan de te binden vloeistof konden wor-
den toegevoegd, terwijl aardappelmeel eerst met water moest worden aangelengd. Sago werd verkre-
gen door gedroogd aardappelmeel in een doek te wrijven. Hierdoor ontstonden korreltjes. De korrel-
tjes werden daarna gedroogd en samen met chemische zuren in een pan verhit totdat ze hard werden.
Dit procédé werd een aantal keren herhaald totdat de korrels een bepaalde grootte hadden. In de
jaren tachtig werd bij de firma Scholten uit 100 kg aardappelmeel ongeveer 91 kg sago verkregen.97
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Nieuwe derivaten: aardappelgom en -suiker
In de tweede helft van de 19e eeuw kwam een grotere verscheidenheid aan aardappelmeelproduc-
ten op de markt. Twee nieuwe producten waren aardappelgom en aardappelsuiker. Het ging hier
niet om een nieuwe productiemethode of toepassing van het meel. De mogelijkheid om aardap-
pelmeel om te zetten in glucose werd al lange tijd benut bij de productie van aardappelstroop.
Aardappelsuiker was te beschouwen als een droge variant van aardappelstroop. De stap naar de
productie van aardappelsuiker was daarom niet erg groot. Aardappelsuiker werd verkregen door
het indikken en het laten kristalliseren van aardappelstroop. Het product werd door dezelfde
afnemers gebruikt die ook aardappelstroop gebruikten. Een nevenproduct van aardappelsuiker was
de zogenaamde ‘suikerkleur’ die voornamelijk diende voor het kleuren van bier, azijn en rum.98

Naast ‘pure’ aardappelsuiker bracht de firma Scholten ook nog borstsuiker op de markt. Dit was
aardappelsuiker vermengd met aromatische stof die verschillende kleuren kon hebben. Dit pro-
duct werd voornamelijk verkocht als snoepgoed.99

Bij de productie van aardappelstroop en -suiker werden bijproducten verkregen, die bekend
stonden onder de verzamelnaam dextrines.100 Zij werden in het midden van de 19e eeuw al in
Duitsland, België en Engeland geproduceerd. Het waren geleiachtige stoffen, met sterk klevende
eigenschappen. De verschillende soorten werden verkregen door middel van gedifferentieerde ver-
hittingsprocessen. Zo stond leogomme bloot aan een hogere verhitting, waardoor het een bruin-
gele kleur kreeg. In Duitsland stond dit product bekend onder de naam geroosterde of gebrande
gummi. Deze gom werd vooral in katoendrukkerijen gebruikt om de drukpap te verdikken. Bij de
productie van ‘gewone’ dextrine werd het aardappelmeel minder verhit, waardoor het geheel wit
van kleur bleef. Hierdoor was het goed te onderscheiden van leogomme. 

De voordelen en beperkingen van ‘economies of scale and scope’ in de productie
In de aardappelmeelproductie konden door mechanisatie belangrijke schaalvoordelen (economies of
scale) worden behaald. Dit betekende een vergroting van de verwerkingscapaciteit van de fabriek en
daarmee van de productie. Net als in de bietsuikerindustrie bracht ook binnen de aardappelmeel-
industrie een vergroting van de productie kostenbesparingen met zich mee.101 Mechanisatie binnen
de industrie vond plaats door de introductie van de stoommachine. Een belangrijke reden die leidde
tot de snelle introductie van de stoommachine in de aardappelmeelindustrie was dat met een stoom-
machine het tempo en ritme van de productie door de fabrikant zelf kon worden bepaald. Dit was
vooral binnen een campagne-industrie als de aardappelmeelindustrie van groot belang, omdat er in
een korte tijd zoveel mogelijk geproduceerd diende te worden. Een ander voordeel was dat door de
standaardisatie van het productieproces een product met een vaste kwaliteit geleverd werd. 

Naast economies of scale maakten de aardappelmeelfabrikanten door de productie van derivaten
tevens gebruik van zogenaamde economies of scope. De productiekosten van de derivaten werden ver-
minderd door het feit dat de grondstof, het aardappelmeel, binnen de eigen fabriek werd geprodu-
ceerd. Een tweede voordeel was dat voor de productie van derivaten, zoals stroop, ook mindere kwa-
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liteiten aardappelmeel gebruikt konden worden. Op deze manier kon dus ook het vezelmeel, dat
niet als aardappelmeel te verkopen was, verwerkt worden. Bovendien konden door de productie van
derivaten verschillende onderdelen van de fabriek tot in de zomer in werking blijven.

Behalve de investering in stoommachines waren de kosten voor de opzet van een aardappel-
meelfabriek relatief laag. Voor de toepassing van de techniek waren, zoals eerder gezegd, geen dure
licenties of patenten nodig. Ook de uitrusting van de fabriek was vrij simpel. De gebouwen ver-
eisten geen speciale voorzieningen en de meeste onderdelen in het productieproces bestonden uit
hout. Afhankelijk van de voorgenomen capaciteit, was in de tweede helft van de 19e eeuw voor de
investering in een nieuwe aardappelmeelfabriek ongeveer HFL 50.000,- tot HFL 100.000,- nodig.
Hierbij was het jaarlijkse werkkapitaal niet meegerekend.102

Hoewel het beginkapitaal van een aardappelmeelfabriek relatief gezien niet erg hoog was, ver-
eiste de inzet van het bedrijfskapitaal wel de nodige flexibiliteit. Hoge uitgaven voor grondstoffen,
energie en arbeid tijdens de campagne dienden goed gemaakt te worden door verkopen in de rest
van het jaar. De aardappelmeelfabricage bleek dus een zeer onzekere zaak, maar meestal waren de
winsten in topjaren zo groot dat een fabriek niet veel te lijden had van een enkel slecht jaar.

DE A R B E I D

Herkomst van de arbeiders: sterke banden met de landbouw en scheepvaart
De aardappelmeelindustrie was sterk verbonden met de landbouw in de Veenkoloniën. Dit kwam
niet alleen door het feit dat de aardappel de belangrijkste grondstof was binnen de industrie, maar
ook omdat veel mensen die in de landbouw werkzaam waren (geweest) op de fabrieken werk von-
den. Voor veel landarbeiders, voor wie tijdens de winter weinig te doen viel op het land, was de
fabriek een aantrekkelijke plaats om een extra centje bij te verdienen. Daarnaast had de industrie
een sterke band met de scheepvaart, omdat de aardappelen via de kanalen naar de fabriek werden
vervoerd en de producten ook per schip van de fabriek aan de afnemers werden afgeleverd. Deze
sterke onderlinge banden worden geïllustreerd door een uitspraak van W.A. Scholten over de aard
van het werk en de herkomst van de arbeiders in zijn fabrieken: ‘… alles is even eenvoudig; al het
werk geschied door vroegere boeren-arbeiders, scheepstrekkers en dergelijk volk.’103

Het aantal arbeiders 
De fabrieken boden aan verschillende lieden werk. Door het campagnekarakter van de industrie
was het aantal werknemers in de fabrieken gedurende het jaar continu aan veranderingen onder-
hevig. Het kantoorpersoneel bestond veelal uit een directeur, een boekhouder en enkele klerken.
De grootste groep werknemers bestond uit de fabrieksarbeiders die voor veel verschillende taken
konden worden ingezet. Er waren aardappelscheppers, aardappelkruiers, arbeiders die bij de raspen,
zeven en slempbakken werkten, meelkruiers, meelspitters en meelbuilers. Er waren ook meer gespe-
cialiseerde taken zoals het stoken van de stoommachine, het stroopkoken, en andere werkzaam-
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heden bij de productie van derivaten. Daarnaast waren vaak ook ambachtslieden op de fabriek werk-
zaam, die zorgden voor het onderhoud of nieuwbouw van de fabriek of voor de aanmaak van ver-
pakkingsmateriaal. Dit waren timmerlieden, metselaars, smeden, koperslagers en kuipers. De aard-
appelen werden ingekocht door commissionairs die tevens in dienst waren van de fabriek. Daarbij
stonden er tijdens de campagne nog een groot aantal schippers op de loonlijst van de fabriek. Zij
betaalden de boeren voor de aardappelen en zij ontvingen hun geld aan de fabriek bij aflevering. 

Tijdens de campagne was het op de fabrieken een drukte van belang. Er werden gedurende
deze periode veel losse arbeiders aangenomen, die, afhankelijk van de lengte en duur van de cam-
pagne, zo weer naar huis konden worden gestuurd. Tabel 2.2 geeft een indruk van het aantal arbei-
ders dat in verschillende Veenkoloniale aardappelmeelfabrieken werkzaam was gedurende de jaren
1871, 1886 en 1896. Het verkregen beeld moet echter met grote voorzichtigheid worden beke-
ken, aangezien het onbekend is of alle cijfers tijdens de campagne zijn opgenomen. 

Tabel 2.2: Aantal arbeiders werkzaam in aardappelmeelfabrieken in de Groninger Veenkoloniën, in 1871, 1886 en 1896

— = nog niet/niet meer actief; AF=Aantal fabrieken; * zonder de gegevens van Veenhoven, Schuringa & Co. (13) in 1886.
Bronnen: Verslagen Provincie Groningen, Verslagen Kamer van Koophandel Veendam, in de jaren 1871, 1886 en 1896.
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1a. 1841 W.A. Scholten Foxhal
1b. 1860 W.A. Scholten Zuidbroek
1c. 1866 W.A. Scholten Veendam
1d. 1866 W.A. Scholten Stadskanaal
2. 1858 Dutalis Muntendam, 1884 verkocht aan WAS
3. 1869 K&J Wilkens Zuidwending, 1877 verkocht aan WAS
4a. 1870 Duintjer, Wilkens, Meihuizen & Co. Veendam
4b. 1878 Kaiser, Van Linge, Veendam, vanaf 1884 DWM 
5a. 1868 Van Linge & Co. Veendam
5b. 1878 Smit, Vos, Zeven & Co. Veendam, vanaf 1884 Van Linge
6. 1878 Panman en K&J Wilkens Veendam, vanaf 1880 K&J Wilkens
7. 1861 Meihuizen-Boon & Co., Veendam
8. 1892 Groninger Aardappelmeelfabriek, Hoogezand
9. 1867 Wolda & Co., Veendam

10. 1864 S.H. Hoveling & Botjes, Veendam, 1884 opgeheven
11. 1893 O.J. Meyer, Veendam
12. 1888 Gebr. Drenth & Co., Oude Pekela 
13. 1873 Veenhoven, Schuringa & Co. Wildervank, vanaf 1896 Erven Topper

6 7 8 9 10 11 12 13 AF Totaal

1871 -- 73 -- 9 -- -- -- -- 10 416
1886 35 54 -- 25 46 -- -- ? 14 588*
1896 39 49 75 22 43 7 21 30 19 722

1a 1b 1c 1d 2 3 4a 4b 5a 5b

1871 77 80 14 8 48 50 39 -- 18 --
1886 86 116 9 16 50 11 54 30 22 20
1896 105 58 20 17 60 17 58 30 28 24
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De beloning van de arbeid
De arbeidsinzet binnen de aardappelmeelindustrie was zeer flexibel en is een goed voorbeeld van
de verandering in de arbeidsverhoudingen en beloningssystemen die zich gedurende de 19e eeuw
in Nederland voordeed.104 Zo werden in de fabrieken van de firma Scholten verschillende
beloningssystemen gehanteerd. Er was sprake van zowel uur-, dag-, stuk-, en prestatielonen. Uit
de arbeidsenquête van 1890 blijkt dat dit in deze jaren ook in de andere fabrieken in de
Veenkoloniën het geval was. De wijze waarop een arbeider werd betaald, hing af van zijn taken.
De beloning van deze taken verschilde per fabriek. Wel kregen in de jaren negentig aardappel-
scheppers en certrifugeerders vaak stukloon. Soms bestonden er verschillen tussen de lonen gedu-
rende de zomer en winter. In ieder geval waren in de meeste fabrieken de lonen gedurende de cam-
pagne hoger dan in de rest van het jaar. Tijdens de campagne werd ook vaak voor grote groepen
arbeiders een van de productie afgeleid loon toegekend, terwijl zij na de campagne weer per uur
betaald werden. Als het vroor, stond de fabriek stil en werden voor sommigen de lonen verlaagd,
terwijl losse arbeiders naar huis werden gestuurd. 

De beloning binnen de aardappelmeelindustrie in de tweede helft van de 19e eeuw is door de
verschillende beloningssystemen en perioden dus zeer ondoorzichtig. In het Scholtenarchief zijn
enkele gegevens aangetroffen, maar aangezien niet duidelijk is of deze representatief zijn voor de
gehele industrie, wordt dit materiaal in het volgende hoofdstuk, dat over de firma Scholten gaat,
gepresenteerd. De arbeidsenquête geeft aan dat rond 1890 het uurloon voor gewone arbeiders in
de aardappelmeelindustrie negen tot elf cent bedroeg en twaalf tot veertien cent voor meer bekwa-
me werklieden. Per dag was het ‘gewone loon voor de groote massa’ negentig cent tot een gulden.
Er waren ook werklieden die tussen de HFL 1,10 – HFL 1,50 of meer verdienden. Per week
varieerde de verdiensten voor arbeiders tussen de HFL 7,- en HFL 14, -. De aardappelscheppers
en centrifugeerders, die op stukloon werkten, verdienden tijdens de campagne respectievelijk HFL
15,- tot HFL 16,- per week. Er waren centrifugeerders die HFL 20,- per week verdienden, om na
de campagne weer voor tien cent per uur in de fabriek ander werk te verrichten. 105

De verdeling van de arbeid: arbeidstijden, vrouwen- en kinderarbeid
Wanneer de aardappelmeel- en derivatenfabrieken volop draaiden, werd er dag en nacht gewerkt.
Er waren twee ploegen, die ieder twaalf uur werkten. De dagploeg werkte van ’s ochtends 6.00 uur
tot ’s avonds 18.00 uur. De nachtploeg werkte vervolgens van 18.00 uur tot 6.00 uur. De meeste
fabrieken stonden op zondag van 6.00 uur tot 18.00 uur stil. In totaal hadden de werklieden twee
uur schafttijd, waarvan een uur tussen de middag. Het nachtwerk was niet noodzakelijk, maar
werd door de meeste fabrikanten om financiële redenen gehandhaafd. Vrouwen- en kinderarbeid
kwam in 1890 maar zelden voor. Jonge vrouwen werden alleen aangetrokken voor het verpakken
van sago en meel. Gehuwde vrouwen die op de fabriek werkzaam waren, maakten schoon of naai-
den de zakken waarin het aardappelmeel werd verpakt. Binnen de fabriek waren soms jongens
onder de zestien werkzaam. Meestal waren zij hulpjongen van de ambachtslieden of loopjongen
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van het kantoor. Een enkele keer werden ze ingezet bij de slempbakken waar zij zorgden voor het
doorstromen van het water over het meel.106

DE V E R KO O P E N D I S T R I BU T I E

De toepassing van de producten en hun afzetmarkt
Door de verschillende toepassingen van aardappelmeel en de derivaten waren er verschillende afzet-
markten voor de verschillende producten. Aardappelmeel werd binnen de textielindustrie gebruikt
voor het appreteren van goedkopere textiel en in de papiernijverheid om papier te stijven. Binnen
de voedingsmiddelenindustrie vond aardappelmeel voornamelijk toepassing als bindmiddel in de
cacao-, chocolade-, en suikerwerkindustrie. Daarnaast werd het product ook gebruikt als bindmid-
del in de verfindustrie. 107

Zowel stroop als massé vonden afzet in suikerwerk- en jamfabrieken en bij honingkoekbakke-
rijen, confiseurs en likeurstokers. Ook werd stroop door kooplieden gekocht en verhandeld, vaak
vermengd met stroop uit riet- en bietsuiker. Stroop uit aardappelmeel zou gedurende de 19e eeuw
een belangrijke concurrent worden van tarwestroop in de productie van witte likeuren. Daarnaast
werd stroop ook als broodbeleg of als zoetstof in het huishouden gebruikt. Massé diende tevens als
gedeeltelijke vervanging van mout in bierbrouwerijen.108 Sago werd veel gebruikt als bindmiddel in
verschillende onderdelen van de voedingsmiddelenindustrie, waaronder de cacao- en chocolade-
industrie. Daarnaast werd sago, net als aardappelmeel, als bindmiddel van voedingsmiddelen op de
consumentenmarkt gebracht.

De dextrines vonden toepassing als grondstof in de kleefstoffenindustrie, in de farmaceutische
en in de voedingsmiddelenindustrie als bindmiddel, en in andere industrieën als lijmmiddel.
Daarnaast werd het in textielbedrijven gebruikt voor het bewerken en drukken van geweven stof-
fen. Een groot nadeel van dextrines was de slechte houdbaarheid. Dit had te maken had met de spe-
cifieke kenmerken van aardappelmeelproducten indien ze werden opgelost in water.109

Desalniettemin werden dextrines uit aardappelmeel een belangrijke concurrent van natuurlijke
gommen uit onder andere Arabië en Senegal.110

Het verkooppatroon 
De verkoop van aardappelmeel liep synchroon aan de campagne en was zeer hectisch. Dit kwam omdat
aardappelmeel snel beschimmelde als het onder vochtige omstandigheden werd bewaard. Het was dus
zaak het meel zo snel mogelijk te verkopen en af te leveren zodat de kwaliteit nog optimaal was. Tijdens
de campagne moest constant rekening worden gehouden dat de verkoop wel gedekt werd door de aard-
appelinkopen en productie.111 Voor de verkoop was dus een goede handelsgeest nodig. Het is daarom
ook niet verwonderlijk dat de succesvolle aardappelmeelfabrikanten in de Veenkoloniën hun oorsprong
hadden als koopman-ondernemers. Het meel werd meestal tussen januari en april bij de afnemers gele-
verd. Daarna was de verkoopmarkt meestal flauw gestemd, totdat de nieuwe campagne er aankwam. 
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Het voordeel van de productie van derivaten was dat de fabrikanten beschikten over een breed
assortiment van producten. Deze konden op verschillende markten worden afgezet. Hierdoor lie-
pen de fabrikanten minder risico. Was bijvoorbeeld de markt van aardappelmeel minder gunstig
dan die van stroop, dan kon een fabrikant besluiten om uitsluitend stroop te maken. Verminderde
vraag op de ene markt betekende daarom niet direct een vermindering van de gehele afzet.
Bovendien was de verkoopmarkt van de derivaten minder hectisch omdat deze producten (behal-
ve de dextrines) langer houdbaar waren. De druk om deze producten zo snel mogelijk te verko-
pen, was op deze markt duidelijk minder. 

Distributie
In Nederland vond directe levering af fabriek plaats aan grootverbruikers in de industrie. Hierbij
werd gebruik gemaakt van agenten en grossiers, die ook aan grootgebruikers in het midden- en
kleinbedrijf verkochten. Agenten werden eveneens ingezet bij de levering van de producten aan
kruideniers, die de consumentenproducten op de markt brachten. Ook de verkoop aan grootver-
bruikers in het buitenland geschiedde meestal via agenten en grossiers. Deze methode is niet uit-
zonderlijk, omdat de distributie van fabrieksgoederen in het begin van de industriële periode veel-
al op deze wijze geschiedde.112 Door de directe levering en de inzet van agenten en grossiers was
het distributiekanaal van de aardappelmeelproducten indirect, maar relatief kort. Er werd dus
gebruik gemaakt van de zogenaamde multiple channel-distibutie.113 Dit wordt in onderstaand sche-
ma 2.3 verduidelijkt. 

Schema 2.3: De distributiestructuur van aardappelmeelproducten in Nederland in het midden van de 19e eeuw
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De distributie werd ondersteund door het uitgebreide watertransportnetwerk in Nederland. Maar
het vervoer liep niet altijd even vlekkeloos. Bij droogte in de zomer en vorst in de winter kon het
transport vertragingen opleveren, omdat de waterwegen dan onbevaarbaar waren. Ook de export
(zie hierover hieronder meer) vond grotendeels over water plaats. De belangrijkste havens in deze
keten waren Harlingen en Rotterdam.

De verkoopprijzen
De prijs van de aardappelen was grotendeels bepalend voor de kostprijs van het product en daar-
door ook voor de verkoopprijs. De hoeveelheid beschikbaar aardappelmeel voor de verkoop was
grotendeels afhankelijk van de oogsten. Als bijvoorbeeld in de Veenkoloniën de oogst mislukte,
waren er weinig aardappelen beschikbaar en waren deze duur. Vaak stonden er dan fabrieken stil
en kon landelijk een tekort aan aardappelmeel ontstaan, waardoor de prijzen stegen. In het geval
van een overvloedige oogst, waren aardappelen goedkoop en werd dus veel aardappelmeel gepro-
duceerd. Zo kon een surplus ontstaan, dat de verkoopprijzen deed dalen. 

In grafiek 2.2 is het verloop van de handelsprijzen van aardappelmeel in Nederland in de perio-
de 1871-1900 weergegeven. De gebruikte cijfers in de grafiek zijn jaarlijkse gemiddelden, maar
hierbij moet worden aangetekend dat de handelsprijs van het aardappelmeel door de onregelmati-
ge en hectische verkoopperiode gedurende het gehele jaar grote verschillen vertoonde. 

Grafiek 2.2: Indexcijfers handelsprijzen aardappelmeel in Nederland, 1871- 1900, in balen van 100 kg (1990=100)

Bron: GA, archief AVEBE, inv.nr. 539, stukken verzameld door C. Hofkamp. Gegevens voor de berekening van de indexcijfers
verkregen van J.P. Smits, project Nationale Rekeningen. 
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Uit grafiek 2.2 wordt duidelijk dat de prijzen van aardappelmeel door de jaren heen een zeer gril-
lig beeld vertonen. Gedurende de eerste helft van de jaren zeventig waren de prijzen van aardap-
pelmeel laag, maar ze namen in de tweede helft van de jaren zeventig weer toe. In de jaren tachtig
waren de prijzen laag, behoudens een prijsstijging in 1883 en een iets kleinere in 1887. Aan het
begin van de jaren negentig stegen de prijzen weer spectaculair om in het midden van dat decen-
nium weer te dalen, maar in 1897-1898 vertoonden ze weer een duidelijke stijging. Het verband
tussen de prijzen van de aardappelen en het meel wordt duidelijk wanneer de gegevens van grafiek
2.2 vergeleken worden met onderstaande grafiek 2.3, waarin de indexcijfers voor de prijzen van de
fabrieksaardappelen zijn weergegeven. 

De hoge prijzen van aardappelen gedurende de jaren 1867, 1871, 1878, 1888 en 1891 werden
veroorzaakt door misoogsten.114 Deze ‘pieken’ zijn tevens zichtbaar in de prijzen van het aardap-
pelmeel. Ook is duidelijk het verband zichtbaar tussen de lage aardappel- en meelprijzen. Toch
blijkt dit verband niet altijd aanwezig. Zo vertonen de gegevens van de jaren 1883, 1887 en 1888
in grafieken 2.2 en 2.3 een tegenstrijdig beeld. In 1883 en 1887 was de aardappelprijs relatief laag,
terwijl de aardappelmeelprijs een duidelijke stijging vertoonde, en in 1888 was de aardappelprijs
hoog terwijl de meelprijs weer laag was. Een zelfde discrepantie deed zich voor gedurende de jaren
1897 en 1898. Bij de totstandkoming van de aardappelmeelprijs waren dus kennelijk meer facto-
ren van invloed dan alleen de aardappelprijs.

Uit het archief van de firma Scholten is duidelijk geworden dat de handelsprijs van aardappel-
meel tevens werd beïnvloed door de vraag, de vooruitzichten van de komende aardappeloogst en
de nog aanwezige voorraad aardappelmeel in de eigen fabrieken en die van concurrenten. Zo gin-
gen meestal de prijzen van het meel omlaag als een goede oogst werd verwacht en de voorraden
nog groot waren. 

Daarnaast moet gekeken worden naar de lange termijnontwikkeling van de aardappelmeel-
prijzen. Zo is de daling van de prijzen in de jaren tachtig te wijten aan de toename van het aantal
aardappelmeelfabrieken. Dit leidde tot een grotere productie van aardappelmeel en een toename
van onderlinge concurrentie op zowel de grondstoffen- als verkoopmarkt. Op de grondstoffen-
markt leidde dit tot een toegenomen vraag en werden de aardappelen vaak duurder betaald dan
nodig was. Op de verkoopmarkt boden de nieuwe fabrieken hun producten onder de bestaande
prijzen aan om zo een plek op deze markt te veroveren. Daarbij speelde het internationale feno-
meen van dalende prijzen van fabrieksgoederen in de jaren tachtig mee. Zo sprak W.A. Scholten
in 1884 over ‘… een algemene gedruktheid in zaken.’115

De internationale handel in aardappelmeelproducten
De verschillen in vraag en aanbod van het aardappelmeel en daarmee de wisseling van de prijs van
aardappelmeel in Nederland werden tevens beïnvloed door de internationale handel in aardappel-
meel. Naast de Veenkoloniën waren er in Europa nog een aantal gebieden waar de aardappelmeel-
industrie in de tweede helft van de 19e eeuw een grote groei meemaakte. De belangrijkste hiervan



waren Frankrijk en Duitsland. De Duitse aardappelmeelindustrie had haar oorsprong in het aard-
appelrijke Baden in de jaren veertig van de 19e eeuw. In de tweede helft van die eeuw verplaatste
de industrie zich door gebrek aan aardappelen in toenemende mate naar Oost-Pruisen en Silezië.
De belangrijkste handelsplaatsen van aardappelmeelproducten in Duitsland waren Hamburg en
Berlijn.116 Op de ontwikkeling van de Duitse aardappelmeelindustrie wordt in Hoofdstuk 4 nader

ingegaan. Het centrum van de Franse aardap-
pelmeelindustrie bevond zich in Elzas-
Lotharingen, waar de stad Epinal als belangrijk-
ste handelsplaats fungeerde.

De internationale handel in aardappelmeel
werd gedurende de jaren zestig van de 19e eeuw
bevorderd door de algemene liberalisering van
de Europese handelspolitiek vanaf 1850. De
ontbrekende handelsbarrières voor export naar
Engeland en een verdere verlaging van de
invoertarieven van aardappelmeel in België,
Frankrijk en Duitsland zorgden er voor dat de
uitvoer van Nederlands aardappelmeel vanaf de
jaren vijftig van de 19e eeuw sterk toenam. De
uitvoer van aardappelmeel maakte een belangrijk
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Grafiek 2.3: Indexcijfers prijzen fabrieksaardappelen in de Veenkoloniën, 1864-1900, in HL (1990=100)

Bron: GA, archief AVEBE, inv.nr. 539, stukken verzameld door C. Hofkamp. Cijfers voor de berekening van de indexcijfers ver-
kregen van J.P. Smits, project Nationale Rekeningen.
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deel uit van de afzet van de Nederlandse aardappelmeelfabrikanten. De belangrijkste exportlanden waren
Engeland, België en Frankrijk, waar het meel voornamelijk aan textiel- en papierfabrieken werd geleverd.

Ook in Nederland werd het invoertarief op aardappelmeel vanaf 1822 geleidelijk verlaagd.
Bedroeg dat in genoemd jaar nog HFL 12,- per 100 pond, in 1845 was dit HFL 10,- en in 1854
HFL 4,50, om vervolgens in 1862 in zijn geheel te worden afgeschaft. De export van aardappelmeel
was al sinds 1822 vrij. Ook de invoertarieven van aardappelsago en – siroop werden gedurende deze
jaren steeds verder verlaagd. In 1822 bedroeg het tarief op sago HFL 12, - per 100 pond, in 1862
was dit nog maar HFL 2,-. De invoer op siroop bleef door het suikergehalte relatief hoog. In 1822
was import geheel verboden, in 1845 bedroeg het HFL 10,- en in 1862 nog HFL 6,-.

De uitvoer van aardappelderivaten van Nederlandse producenten bleef gedurende de gehele
19e eeuw beperkt. Dit kwam voornamelijk omdat deze producten op relatief kleine schaal werden
geproduceerd en voldoende afzet in Nederland vonden. Onderstaande grafiek 2.4 geeft een idee
van de omvang van de import en export van aardappelmeel in Nederland gedurende de periode
1860-1914. De cijfers zijn echter niet erg betrouwbaar. Lindblad en van Zanden hebben gewezen
op het feit dat er bij de handel van aardappelmeel veel sprake is geweest van grootschalige ver-
momde doorvoer.117 Daarnaast is het bekend dat het aardappelmeel onder verschillende namen
werd verhandeld, waardoor het moeilijk is om de juiste gegevens aan de statistieken te ontlenen.118

De gegevens uit deze grafiek moeten dus met grote voorzichtigheid gehanteerd worden. 

Grafiek 2.4: Import en export aardappelmeel Nederland, 1849-1891, in Hollandse ponden

Bron: Algemene statistiek van den handel en de scheepvaart van het koningrijk der Nederlanden, betreffende jaren; Centrale
Commissie voor de Statistiek, Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Onderzoek naar het verbruik van sommige voedings- en
genotmiddelen (’s Gravenhage 1895).
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Uit grafiek 2.4 wordt duidelijk dat de export van aardappelmeel gedurende de 19e eeuw een grote
groei doormaakte, met name vanaf de jaren zeventig, toen er steeds meer fabrieken waren opge-
richt. Hierdoor is de import altijd relatief klein gebleven. Opvallende dalingen in de export deden
zich voor in 1869 en 1885, terwijl de groei duidelijk stagneerde gedurende de eerste helft van de
jaren tachtig om daarna weer sterk toe te nemen. De grootte van de export was afhankelijk van de
internationale oogsten en de daardoor wisselende vraag vanuit de verschillende landen. Daarnaast
zijn de dalingen en stagnaties terug te voeren op de verhoging van de invoertarieven van de lan-
den waar het meel naar toe werd geëxporteerd. Vanaf het einde van de jaren zeventig zette zich in
Europa een politiek van handelsprotectionisme in. Duitsland verhoogde zijn invoertarieven voor
aardappelmeelproducten in 1879. Frankrijk volgde twee jaar later met de heffing van FF 4,- per
100 KG op de invoer van aardappelmeel. In 1891 werd dit nog verder verhoogd tot FF 12,- per
100 KG.119 Een andere factor die invloed had op het verloop van de export, vormden internatio-
nale conflicten zoals oorlogen. Zo is de sterke stijging en daling rond 1869 terug te voeren op de
dreigende Frans-Duitse oorlog. Voordat deze oorlog uitbrak, werd door Nederlandse fabrikanten
nog getracht zoveel mogelijk meel uit te voeren. 

Invloed van de overheid op de industrie
Omdat de aardappelmeelproducten in eerste instantie voornamelijk als voedingsmiddel afzet von-
den, werden zij door de overheid in deze sector gerangschikt. Over het algemeen ondervond de
industrie weinig bemoeienis van overheden. Het productieproces werd als niet erg gevaarlijk
beschouwd, waardoor de industrie niet aan speciale reguleringen was onderworpen.

De twee belangrijkste punten waarop de aardappelmeelindustrie gedurende de 19e eeuw in
Nederland in aanraking kwam met de overheid, waren accijnzen en vervuiling. Op het product
aardappelmeel is in Nederland nooit accijns geheven. In 1875 waren bij de regering wel vergaan-
de plannen om bij de invoering van een nieuwe suikerwet ook aardappelstroop en -suiker te gaan
belasten. De aardappelstroopfabrikanten wisten dit door een intensieve lobby bij het parlement af
te wenden. Hun belangrijkste argument was dat aardappelsuiker en riet- en bietsuikerproducten
niet over één kam konden worden geschoren, omdat het suikergehalte van aardappelsuikerpro-
ducten veel lager was dan van riet- en bietsuikerproducten.120

Meer bemoeienis vanuit de overheid kreeg de industrie ten aanzien van de vervuiling. De aard-
appelmeelfabrieken waren in de 19e eeuw berucht door de nare luchten en afvalstoffen die het pro-
ductieproces met zich meebracht. De hinderlijke weeë geur bij de verhitting van aardappelmeel
om stroop en gommen te bereiden was onmiskenbaar. Zodra rottende, bevroren of sterk uitgelo-
pen aardappelen werden verwerkt, werd de stank nog erger. Het grootste probleem was echter het
afvalwater. In het vruchtwater van de aardappelen zat eiwit. Dit eiwit kwam bij het malen en zeven
van de aardappelen vrij en kwam in het afvalwater van de fabriek terecht. Dit water werd meestal
direct in een watersloot gestort, die uitkwam op het kanaal of de rivier waaraan de fabriek was
gelegen. De eiwitten bleven in het oppervlaktewater drijven en begonnen te rotten. Hierdoor
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kwam onder andere zwavelwaterstof vrij dat een grote stank teweegbracht. Ook trok het rottende
eiwit in het water gist- en schimmels en bacteriën aan, die een gevaar vormden voor het drinkwa-
ter. Daarbij veroorzaakte de zwavelwaterstof een zwarte aanslag op muren van gebouwen die met
loodwit waren geverfd.121

Met de toename van het aantal aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën werden de vervui-
lingsproblemen in de tweede helft van de 19e eeuw steeds groter. De fabrikanten waren zich daar
terdege van bewust, maar hadden nooit veel moeite gedaan om de zaken te verbeteren, omdat rei-
nigingsmaatregelen altijd ongewenste extra kosten met zich meebrachten. In het begin van de jaren
zeventig werd door de Groninger Gedeputeerde Staten aan de geneeskundig inspecteur van de pro-
vincie, dr. L. Ali Cohen, de opdracht gegeven om een oplossing te vinden voor het eiwit in het
afvalwater. In dezelfde periode schreef de Groninger Maatschappij van Nijverheid en Handel een
prijsvraag uit die ook om een oplossing vroeg voor de ‘brandende’ kanalen. Uit het onderzoek van
Ali Cohen kwam naar voren dat het mogelijk moest zijn om het eiwit door verhitting van het
afvalwater te scheiden. Het eiwit kon dan als een bijproduct door de fabrikanten worden verkocht.

Een andere oplossing was de inrichting van vloeivelden waarop het afvalwater werd geloosd en
waarbij de grond het water zou zuiveren.122 Er werden echter geen maatregelen genomen om deze
oplossingen daadwerkelijk te effectueren. Aangezien de schade van de vervuiling moeilijk was aan
te tonen, was het lastig om individuele fabrikanten aan te pakken. In 1908 werd vanuit Den Haag
een commissie ingesteld die moest zoeken naar een methode om het afvalwater van de aardappel-
meelindustrie te zuiveren, maar ook hierna zijn geen maatregelen genomen. Pas in 1969 zou met
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren het probleem definitief worden aangepakt.123

BE S LU I T

Geen directe aanleidingen 
In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre er zich in de tweede helft van de 19e eeuw binnen de
aardappelmeelindustrie ontwikkelingen hebben voorgedaan die er op kunnen duiden dat bedrij-
ven die actief waren in deze bedrijfstak geneigd zouden zijn om in het buitenland actief te worden
en over te gaan tot DBI. Hiervoor zijn de typische kenmerken van de industrie onderzocht. Er is
gekeken naar de macro-economische omstandigheden van het ontstaan van de industrie, de vesti-
gingsfactoren, ontwikkelingen op de grondstoffen- en afzetmarkt, de beschikbaarheid van techno-
logie en de rol van overheids- en handelspolitiek.

Er kan geconcludeerd worden dat er binnen de ontwikkeling van de aardappelmeelindustrie in
de 19e eeuw geen directe aanwijzingen te vinden zijn dat bedrijven binnen de industrie geneigd
zouden zijn tot DBI. De industrie bevond zich nog volop in de groeifase en ondervond weinig
belemmeringen in de groei, ook niet van overheidswege. 

Vanuit een macro-economisch perspectief bezien is het duidelijk dat de aardappelmeelindustrie
voor Nederlandse begrippen vroeg moderniseerde. Dit hing in belangrijke mate samen met de toe-



genomen vraag naar zetmeelproducten, vanuit verschillende industrieën, zoals de textielindustrie,
de papiernijverheid en de voedingsmiddelenindustrie. Dit waren industrieën die in Nederland,
mede door de industrialisatiepolitiek van Willem I, reeds vroeg tot ontwikkeling kwamen. De
aardappelmeelindustrie was al snel in staat om zetmeelproducten te leveren die goedkoper waren
dan stijfsels die voordien beschikbaar waren. Hierbij ging het niet alleen om aardappelmeel, maar
ook om derivaten, zoals aardappelstroop, -suiker, -sago, en dextrines. Andere factoren die bijdroe-
gen tot de vroege ontwikkeling van de aardappelmeelindustrie waren de groei van de landbouw in
Nederland gedurende de eerste helft van de 19e eeuw en de liberalisering van de handelspolitiek
in de jaren na 1850.
De druk op de grondstoffenmarkt door toenemende concurrentie werd opgevangen door voort-
durende intensieve en extensieve groei van het aardappelareaal in de Veenkoloniën. Beperkingen
op de afzetmarkt vonden een uitweg door de export van aardappelmeel. Export van derivaten was
niet direct noodzakelijk, omdat de productie hiervan beperkt was en hiervoor voldoende afzet in
Nederland werd gevonden. Ten slotte was de technologie voor de productie makkelijk toeganke-
lijk en niet aan restricties gebonden. 
Nu meer duidelijk is over de typische kenmerken en de ontwikkeling van de aardappelmeelindu-
strie kan worden gekeken in hoeverre ontwikkelingen binnen de firma Scholten zelf aanleiding
konden geven tot DBI.
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DE F I R M A SC H O LT E N

3 DE F I R M A W.A.  SC H O LT E N

‘Goed begonnen is de helft gewonnen.’1

IN L E I D I N G

Het doel en de opzet van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk staat de firma Scholten centraal. Het is een analyse van de ontwikkeling van de
firma Scholten gedurende de periode 1841-1892 in Nederland. Het hoofdstuk heeft een tweele-
dig doel. In de eerste plaats geeft een overzicht van de ontwikkeling van de firma een context voor
de activiteiten van de firma Scholten in het buitenland. In de tweede plaats zal door de analyse van
de ontwikkeling van de firma meer licht kunnen worden geworpen op de vraag wat het motief is
geweest van de firma Scholten om over te gaan tot DBI. De motieven van bedrijven om over te
gaan tot DBI zijn door de tijd heen continu aan verandering onderhevig geweest. Aangezien
onderzoek naar de firma Scholten de 19e eeuw betreft, is het van belang na te gaan wat hierover
reeds bekend is. Voor de 19e eeuw hebben een aantal bedrijfshistorische onderzoeken meer licht
geworpen op die motieven.2 In zijn onderzoek naar multinationals uit kleine Europese landen in
de periode vóór 1914, heeft H.G. Schröter maar liefst 800 verschillende motieven voor DBI aan-
getroffen.3 Het gaat hierbij om multinationals uit Zwitserland, België, Zweden, Denemarken en
Nederland in de periode tot 1914.4 Ook is duidelijk geworden dat er niet altijd één reden hoeft te
zijn waarom bedrijven overgaan tot DBI, maar dat  verschillende motieven tegelijkertijd mee kun-
nen spelen.5 Daarnaast heeft G. Jones, gebruikmakend van de onderdelen van het eclectic paradigm
een aantal ownership advantages geïdentificeerd die bij de totstandkoming van industriële multi-
nationals in de 19e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld.6 Deze factoren komen grotendeels
met de bevindingen van Schröter overeen en kunnen als volgt worden samengevat: 

• De ondernemer. In veel 19e eeuwse bedrijven speelde de oprichter/ondernemer een belangrijke
rol in de ontwikkeling van bedrijven als multinational. Het multinationalschap maakte deel uit
van een bewuste strategie van de ondernemer, die geënt kon zijn op economische overwegingen
of pure ambitie. 

• Een technologische voorsprong. Bij veel 19e eeuwse multinationals speelde de ontwikkeling van



een technologische voorsprong (bijvoorbeeld in de vorm van een gepatenteerde technologie) een
belangrijke rol bij de gang van het bedrijf naar het buitenland. Het doel was dan om als eerste
de technologie in het beoogde land van vestiging te exploiteren.

• Het bezit van andere potentiële concurrentievoordelen, zoals de introductie van merknamen, het
gebruik van advertenties en het overgaan tot productdifferentiatie.

• De toegang tot kapitaal. In het ene land bestonden nauwere banden tussen het bedrijfsleven en
de banken dan elders. Dit kon een belangrijke rol spelen bij de financiering van DBI. 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de groei van de firma Scholten. Tussen 1841 en 1892
expandeerde de firma zowel in Nederland als in het buitenland. Daarbij vond diversificatie plaats
doordat de firma zich, behalve met de vervaardiging van aardappelmeel ook ging bezighouden met
de raffinage van suiker en de productie van strokarton. Daarnaast hadden beleggingen plaats in de
scheepvaart, boerderijen en (veen)gronden. De vraag die in dit hoofdstuk gesteld wordt is hoe deze
groei tot stand is gekomen en welke factoren hierbij een rol speelden. 

De vraag naar de groei van een bedrijf brengt tevens de kwestie van het succes binnen beeld.
Het debat over het succes van bedrijven is zeer uitgebreid, maar richt zich voornamelijk op het
onderscheiden van factoren die bijdragen tot het succes. Veel genoemde verklarende variabelen zijn
de winstgevendheid, de omzet of het marktaandeel. Maar er is geenszins overeenstemming over de
bronnen en de meetmethodes die moeten worden toegepast. Bovendien moet succes ook gerela-
teerd worden aan de doelstellingen van het bedrijf, die niet altijd op variabelen als winstgevend-
heid, omzet of het grootste marktaandeel gestoeld hoeven te zijn. Een bedrijf kan zich zelf immers
ook zeer succesvol achten op het gebied van technische efficiency of innovatieve ontwikkelingen.7

Veel auteurs zien een verband tussen groei en succes van bedrijven. Een vaak gehoorde stelling is
dat hoe groter een bedrijf is hoe succesvoller het zal zijn. Deze visie is onder andere terug te vin-
den bij Chandler in zijn beschrijving van de ontwikkeling van Amerikaanse industriële grootbe-
drijven in de 19e en 20e eeuw. 

In de inleiding is vastgesteld dat organisatie (management) en financiering (kapitaalvoorzie-
ning) een belangrijke rol spelen bij de groei (en dus ook het succes) van bedrijven. Daarnaast wordt
veel belang gehecht aan de noodzaak tot het formuleren van een strategie. 8 Het is vaak onduide-
lijk wat precies onder de term strategie moet worden verstaan omdat strategie in alle facetten van
een bedrijf een rol speelt. In dit onderzoek zal de term strategie tweeledig worden opgevat. Ten eer-
ste wordt strategie beschouwd als een blauwdruk voor de opzet van een bedrijf. De definitie luidt
dan: ‘… as such, strategy gives rise to the plans that assure that the basic objectives of the total enter-
prise are fulfilled.’9 Hierbij gaat het dus om het achterhalen van de doelstelling van een bedrijf.
Daarnaast zal het begrip worden toegepast in termen van de ontwikkeling van concurrentievoorde-
len. Een veelgebruikte definitie van strategie in dit opzicht is: ‘… a response to external opportunities
and threats and to internal strengths and weaknesses as a means of achieving competitive advantage.’10

In de inleiding is Porter aangehaald, die in dit verband spreekt van het belang van het ontwikke-
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len van een strategie op basis van een evaluatie van de interne en externe mogelijkheden van een
bedrijf in termen van sterke en zwakke punten.11 Ook is gesproken over ownership advantages, fac-
toren, die een belangrijke rol spelen bij het besluit om over te gaan tot DBI. Deze advantages zijn
te beschouwen als potentiële concurrentievoordelen die een bedrijf op een buitenlandse markt kan
gaan uitbuiten. Deze voordelen worden ook wel aangeduid als distinctive capabilities (specifieke
bekwaamheden). Het kan voorkomen dat een bedrijf over distinctive capabilities beschikt, die zijn
concurrenten (nog) niet hebben. Hierdoor heeft een bedrijf een potentieel concurrentievoordeel
in handen. Men moet zich wel realiseren dat distinctive capabilities pas kunnen worden omgezet in
concurrentievoordelen als deze daadwerkelijk in de markt worden toegepast.12

De opzet van het hoofdstuk
Het hoofdstuk is als volgt opgezet. Eerst zal worden ingegaan op de kenmerken van W.A. Scholtens
ondernemerschap. Deze werden grotendeels bepaald door het karakter van W.A. Scholten. Doel
hiervan is het achterhalen van de strategie (doelstelling) van W.A. Scholten ten aanzien van de
structuur (blauwdruk) van zijn bedrijf. De doelstelling was grotendeels bepalend voor de wijze
waarop W.A. Scholten zijn zaken aanpakte, met andere woorden voor de organisatie en financie-
ring van de firma. Daarna zal worden ingezoomd op de activiteiten van de firma Scholten binnen
de aardappelmeelindustrie. Gekeken zal worden welke strategie (in termen van het ontwikkelen
van concurrentievoordelen) de firma hanteerde bij de grondstoffenvoorziening, de organisatie van
de arbeid en de afzet, de distributie en hoe de firma zich op deze gebieden van zijn concurrenten
onderscheidde. Het doel is het achterhalen van de ownership advantages. In de inleiding is vastge-
steld dat deze advantages kunnen worden gezien als de ‘sterke kanten’ van het bedrijf en beschouwd
kunnen worden als potentiële concurrentievoordelen die bepalend waren voor de groei van de
firma en de positie van de firma Scholten binnen de Nederlandse aardappelmeelindustrie. Deze
potentiële concurrentievoordelen geven aan waarom de firma Scholten zou willen en ook eventu-
eel zou kunnen opereren in het buitenland. 

DE O P R I C H T I N G E N E E R S T E J A R E N VA N D E F I R M A W.A.  SC H O LT E N

De eerste stappen van W.A. Scholten op weg naar het ondernemerschap
Aangezien in het Scholtenarchief maar weinig is teruggevonden over de jeugd en het persoonlijke
leven van Scholten, blijft men voor achterhalen van zijn achtergrond en de drijfveren om onder-
nemer te worden aangewezen op de biografie van Winkler Prins.13 Willem Albert Scholten werd
op 6 oktober 1819 geboren te Loenen in Gelderland. Hij was de enige zoon van Albert Scholten
en Jantje Evers. Albert Scholten was afkomstig uit een welgestelde landbouwfamilie uit Loenen.
Jantje Evers was de dochter van Hendrik Evers, een landbouwer uit Deelen, een gehucht tussen
Loenen en Arnhem. Zij trouwden in 1818. Zij vestigden zich in Loenen, waar Albert Scholten een
positie als predikant verkreeg. Een paar jaar later kreeg hij tuberculose, waaraan hij op 22 januari
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1821 op 25-jarige leeftijd overleed. Zijn achtergebleven vrouw en zoon leefden van een klein pen-
sioen. Zij vonden ’s zomers onderdak bij verschillende familieleden in Essen, Uchelen, Tonden en
Apeldoorn. Gedurende de winter verbleven zij in Zutphen. Door de voortdurende wisseling van
verblijfplaatsen kreeg Willem Albert geen regelmatig onderwijs. Hij bezocht de dorpsschool in
Loenen maar had op 12-jarige leeftijd nog niet veel geleerd. Zijn moeder zag graag dat Willem
Albert, net als zijn vader, predikant zou worden. Om hem hiervoor de juiste opleiding te ver-
schaffen, vestigde zij zich definitief in Zutphen waar Willem Albert alsnog naar de lagere school
ging. Daar bleek Willem Albert een laatbloeier en was zijn leerachterstand spoedig ingehaald. De
oorzaak hiervan was dat Willem Albert eindelijk een doel vond voor zijn studie: hij wilde soldaat
worden. Na school wilde hij naar de militaire academie om vervolgens in Oost-Indië het avontuur
op te zoeken. Na de lagere school volgden twee jaar Franse School, waar hij vlijtig werkte omdat
hij zich realiseerde dat de kennis hem op de militaire academie van pas zou komen. Toen zijn moe-
der hem naar de Latijnse school wilde sturen om predikant te worden, was de lust tot leren plot-
seling uitgedoofd. Toen bleek dat Willem Albert geen roeping voelde voor het predikant- of
leraarsambt besloot zijn moeder hem van school te halen. Een factor die hierbij een rol gespeeld
heeft, was haar huwelijk met de heer Dekens, een bemiddeld koopman in manufacturen in
Zutphen. Willem Alberts jongensdromen om soldaat of zeeman te worden werden uit zijn hoofd
gepraat. Totdat hij nadere plannen had kon Willem Albert in de zaak van zijn stiefvader werken.
Zijn moeder hoopte dat hij de zaak later zou overnemen.

De jonge Willem Albert schijnt het in de manufacturenzaak niet erg naar zijn zin gehad te heb-
ben. Hij deed in deze periode ook kort ervaring op als bediende in een kruidenierszaak in
Zutphen. Dit was de zaak van de heer Hoffman, die getrouwd was met een halfzuster van de heer
Dekens. Deze werkzaamheden bevielen Willem Albert beter, maar de verdiensten vond hij te gering.
Wel kreeg hij hier voor het eerst het idee om een eigen zaak te beginnen en nam zich voor zich in de
lakenhandel te bekwamen. Het zou daar nooit van komen. In 1836 kreeg Scholten van een zekere
heer Fleumer het aanbod om bij zijn fabriek en handelszaak in verfwaren te komen werken. Fleumer
was samen met de zoon van Hoffman eigenaar van een verfwarenfabriek in Buiksloot bij Amsterdam.
Na overleg met zijn ouders besloot Scholten op dit aanbod in te gaan. In Buiksloot raakte Willem
Albert zo in de ban van de verfhandel dat hij besloot verffabrikant te worden. Hij wist dat de mees-
te verfstoffen in Duitsland werden gemaakt. De namen van de belangrijkste producenten aldaar
waren hem uit de boeken van Hoffman en Fleumer bekend. Het plan rijpte om naar Duitsland te
reizen en daar als arbeider in een fabriek aan het werk te komen. Op deze manier zou Willem
Albert het verfmaken onder de knie krijgen en zijn plan was om uiteindelijk in de buurt van
Zutphen een eigen fabriek op te richten. In 1837 en 1838 maakte Scholten enkele reizen door
Duitsland om verffabrieken te bezoeken. Hij richtte zich op fabrieken die verfwaren produceerden
die werden gebruikt om textiel te bleken en te verven. Bij deze bewerking werd tevens gebruik
gemaakt van aardappelmeel om het textiel te stijven. Aangenomen wordt dat hij op deze wijze op
de hoogte kwam van de fabricage van aardappelmeel.
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Oprichting van de firma in Foxhol
Scholten exploiteerde, voordat hij in Foxhol actief
werd, een verf- en aardappelmeelfabriekje in
Warnsveld in Gelderland, dat door een ongeluk
afbrandde. Hierna wilde Scholten een nieuw
bedrijf beginnen, maar hij besloot eerst zijn licht op
te steken bij de eerder genoemde aardappelmeel- en
stroopfabriek van Backer in Oosterbeek. Deze
fabriek verwerkte gemiddeld 30.000 HL aardappe-
len per jaar.14 De aardappelen kocht Backer groten-
deels in de provincie Groningen, waar in die periode
in toenemende mate aardappelen werden ver-
bouwd.15 De aardappelen, het transport ervan en de
brandstof bleken in Oosterbeek de belangrijkste kos-
tenposten te zijn. Scholten bedacht dat met de vesti-
ging van een fabriek in de provincie Groningen de
inkoop van aardappelen aanzienlijk goedkoper zou
zijn. Hij ging er van uit dat een fabriek waar 10.000
HL aardappelen per jaar verwerkt konden worden,
hem van een ruim bestaan zou kunnen voorzien.16

Hij vond een goede lokatie bij het dorp Foxhol.
Het meertje waaraan hij zijn fabriek bouwde bood

schoon water, wat voor het verkrijgen van schoon en dus wit aardappelmeel noodzakelijk was.17

Winkler Prins vermeldt dat Willem Albert zijn bedrijf in Foxhol met een bedrag van HFL 2.500,-
begon. Dit was lang niet het bedrag dat in deze tijd voor het oprichten van een dergelijke fabriek
nodig was. Winkler Prins schatte deze kosten tussen de HFL 10.000,- en HFL 15.000,-.18

Een idee van de waarde van Scholtens fabriek wordt verkregen uit de verzekeringspolis die hij bij
de voltooiing van de fabriek in 1842 afsloot. Deze bedroeg HFL 7.800,-. Scholten had toen nog het
plan om een stoommachine te installeren. Hij kreeg een offerte waaruit bleek dat een stoommachi-
ne HFL 4400,- zou gaan kosten. Dit kon hij zich niet veroorloven en hij zag verder van het plan af.
In plaats van een stoommachine schafte Scholten een tweedehands rosmolen en een paard aan. De
waarde van de fabriek zal in 1842 dus ongeveer HFL 5.500,- hebben bedragen.19 Het fabriekje ver-
werkte in het begin 40 tot 50 HL aardappelen per dag. Behalve de raspen, die door de rosmolen werd
aangedreven, werden alle handelingen met de hand uitgevoerd. In 1843 had Scholten zeven arbei-
ders aan het werk. Daarnaast had hij zo nu en dan een of twee arbeiders in losse dienst en werden
ook voor een korte periode enkele vrouwen aangetrokken om de aardappelen uit te zoeken.20 In onge-
veer dezelfde periode werd met de inzet van meer paarden en de installatie van een nieuwe rasp 70
HL aardappelen per dag verwerkt. Dit stelde weinig voor vergeleken met de aardappelmeelfabriek

W.A. Scholten als gezel tijdens zijn reizen door Duitsland
in 1837 en 1838
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van de concurrent Backer in Oosterbeek, die per dag ruim 400 HL aardappelen verwerkte.21

Winkler Prins schetst een romantisch beeld van de eerste jaren in Foxhol, die voor Scholten zeer
moeizaam zouden zijn geweest. Eén van de hoogtepunten in de biografie is dat Scholten, toen zijn
werknemers dreigden te gaan staken omdat ze al lange tijd geen loon hadden ontvangen, zijn gou-
den horloge verpandde om zijn arbeiders uit te kunnen betalen. Tussen de regels door wordt dui-
delijk dat Scholten niet in staat bleek om het productieproces van zowel aardappelmeel als de verf
te verfijnen. Hierdoor liet de kwaliteit van zijn producten nogal te wensen over. Ook het verover-
en van de inkoop- en afzetmarkt koste de nodige moeite. Bij leveranciers was Scholten hoofdza-
kelijk aangewezen op het kopen op krediet, als ze hiertoe al bereid waren. Het waren vooral
Scholtens onbekendheid in Groningen en, wat hij later toe zou geven, zijn onervarenheid binnen
het fabriekswezen die hem de eerste jaren parten speelden.22 Velen zagen zijn onderneming als een
dwaasheid. Een oude bekende van Scholten zei hier later over:

‘Ik ken de geschiedenis van UEd. te Foxhol vanaf het eerste oogenblik (…) zoo twijfelachtig was steeds het

groote publiek als ik uw fabriek per schuit passeerde toen [de naam] Eureka daarvoor werd geplaatst - was het

altijd nog een schouderophalend woord - ‘als het maar werkelijk gevonden is’ en dit later blijkt.’23

Zoals bij veel startende bedrijven het geval was (en nu nog vaak is), was het belangrijkste probleem
geldgebrek. Dit hing samen met de geringe verkoop van producten die Scholten maakte. Hoewel
aardappelmeel en sago redelijk afzet vonden, bleef de verfproductie – die de hoofdtak van het
bedrijf had moeten worden – de zwakke schakel in het geheel. De grondstoffen voor de verffabri-
cage waren duur, terwijl Scholten maar steeds bleef schipperen met de kwaliteit. Scholten con-
centreerde zich na verloop van tijd op de productie van een simpel verfproduct, bergblauw
genaamd. Dit werd in het huishouden gebruikt om wasgoed te bleken. 

Het enige goede dat de verffabricage Scholten zou brengen was dat dit product hem op het
spoor zou zetten van wat een van zijn grootste successen zou worden, namelijk de stroopfabricage
uit aardappelen. Een afnemer van verf in Amsterdam adviseerde hem hierin. Hij maakte Scholten
duidelijk dat in Holland de afzetmarkt voor stroop veel groter was dan die voor verf. De belang-
rijkste producenten van aardappelstroop in Holland waren de eerder genoemde Schoneveld &
Westerbaan in Gouda. Hun stroop was duur omdat zij hun aardappelen vaak in Groningen moes-
ten inkopen.24 Scholten zou de besparing van de vervoerskosten van de aardappelen in zijn zak
kunnen steken. Scholten nam het advies van zijn afnemer direct ter harte en raadpleegde een
Duitse handleiding voor stroopfabricage. Daarnaast deed hij pogingen om het productieproces in
de fabriek van Schoneveld & Westerbaan te achterhalen door spionage.25 Eind 1843 was hij in
staat stroop te maken die, volgens hemzelf, ‘niet onder deed voor het product van de reeds bestaan-
de fabrieken.’26 Vanaf 1843 zou het mede dankzij de stroopfabricage met de zaken van Scholten
meer bergopwaarts gaan. Volgens Winkler Prins profiteerde Scholten in deze markt van de stij-
gende prijzen van zoetstoffen in de periode door overeenkomsten tussen Engeland en Rusland.27
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Het startkapitaal van de firma Scholten
In de literatuur zijn met betrekking tot de bedrijfsfinanciering in de 19e eeuw lange tijd beperkte
mogelijkheden op de Nederlandse kapitaalmarkt verantwoordelijk gehouden voor de trage indu-
strialisatie in Nederland. De Nederlandse industrie zou pas laat van de grond zijn gekomen omdat
er in Nederland voor industriële ondernemers geen mogelijkheden zouden zijn geweest om zich
op de openbare kapitaalmarkt van het benodigde kapitaal voor de oprichting en uitbreiding van
bedrijven te voorzien. J. Jonker heeft met deze visie afgerekend met de stelling dat de vraag en het
aanbod van kapitaal in Nederland gedurende de 19e eeuw elkaar wel degelijk goed wisten te vin-
den. Dit gebeurde niet door middel van instituten op de openbare kapitaalmarkt, maar op een par-
ticuliere, besloten kapitaalmarkt, waar familie, vrienden en andere relaties een belangrijke rol
speelden.28 In veel bedrijfshistorische studies is dit beeld van Jonker bevestigd en is gebleken dat
de financiering van industriële bedrijven in de 19e eeuw relatief weinig problemen met zich mee-
bracht. Naast het gebruik van de besloten kapitaalmarkt, speelden ook interne financiering (het
herinvesteren van winsten) en leverancierskrediet een belangrijke functie binnen de financiering
van 19e eeuwse bedrijven.29

De financiering van de firma Scholten is voor de beginperiode moeilijk na te gaan, omdat hier-
over in het archief weinig bronnen zijn aangetroffen. Winkler Prins en een aantal losse gegevens in
het archief geven aan dat de firma Scholten ten aanzien van de financiering van het startkapitaal
geen uitzondering vormde binnen het patroon van Jonker dat hierboven is geschetst. W.A. Scholten
verkreeg startkapitaal voor zijn firma voornamelijk via leningen binnen de familiekring en relaties.
Voor zijn eerste investeringen in Warnsveld en Foxhol richtte hij zich op zijn directe familiekring.

In het begin stond vooral zijn stiefvader Dekens hem met een totaal bedrag van ongeveer    HFL
5.500,- bij. Eenmaal in Groningen heeft Scholten wel getracht van derden geld te lenen, maar dit
werd door zijn onbekendheid in de provincie bemoeilijkt. De kennismaking met een zekere Van
Dijken, toen Scholten in Groningen een kroonrad kocht, bracht hierin verandering. Van Dijken,
die actief was in de geld- en wisselhandel, bracht Scholten in contact met enkele particuliere geld-
schieters, die bereid waren om hem enkele malen van kapitaal te voorzien.30 In totaal ging het hier
om een bedrag van ongeveer HFL 10.000,- over een periode van tien jaar. Het betrof hier alleen
kleine, persoonlijke leningen. De geldschieters hadden binnen de zaken van Scholten niets in te
brengen. Een oplossing voor het gebrek aan kapitaal had Scholten kunnen vinden in het zoeken
naar een deelgenoot in de zaak. Deze mogelijkheid zag hij slechts als een uiterste redmiddel. Nadat
zijn moeder hem in het voorjaar van 1844 had aangeraden een compagnon te nemen, gaf Scholten
te kennen dat hij een compagnonschap ‘zelden voordeelig’ en ‘bijna nooit aangenaam’ achtte.31

Wat wel aangenaam was en bovendien zeer voordelig zou blijken, was het huwelijk van Willem
Albert Scholten met Klaassien Sluis in 1847. Klaassien (1821-1893) was de dochter van H.J. Sluis,
een welgestelde graanhandelaar uit de stad Groningen. De bruidsschat van HFL 3000,- was niet
aanzienlijk, maar belangrijker was dat vader Sluis veel vertrouwen bleek te hebben in de zaken van
zijn schoonzoon.32 In 1847 leende hij Willem Albert reeds circa HFL 75.000,-. In de twee daarop
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volgende jaren volgde een bedrag van HFL 52.500,-.33 Voor de expansie van de firma zijn de kapi-
taalinjecties van schoonvader Sluis van cruciaal belang geweest. Gedurende de eerste jaren was
Scholten door geldgebrek gedwongen zijn fabriek zeer kleinschalig op te zetten. Hierdoor groeide
de zaak maar langzaam. Met het kapitaal verschaft door zijn schoonvader kon Scholten zijn aard-
appelmeelfabriek mechaniseren en nieuwe investeringen doen. In 1850 werd een stoommachine
aangeschaft en een jaar later kon Scholten zich grotendeels zelf bedruipen en zelfs HFL 32.000,-
bij zijn schoonvader aflossen.

Bij het beheer van de financiën werd W.A. Scholten bijgestaan door zijn vrouw Klaassien die
vanaf 1849 de boekhouding van de firma op zich had genomen. In 1857 werd een vaste boek-
houder in dienst genomen, maar Klaassien bleef belast met de controle van de hoofdadministratie
van de firma.34 Deze was zodanig georganiseerd dat de firma met elke fabriek een rekening-cou-
rant hield, geldenrekening genaamd. De boekhouders van de verschillende fabrieken gaven iedere
week aan Klaassien op, welk bedrag zij dachten nodig te hebben en zij stortte dit op de rekening
van de fabriek. Het geld dat hij over had stortte de boekhouder elke eerste dag van de maand terug
met de ‘nodige bescheiden ter verificatie’. Aan het einde van het boekjaar leverden zij bij Klaassien
hun schriftelijke rekening en verantwoording in van het door hen ontvangen en afgedragen geld.
Klaassien zou tot aan de dood van Scholten in 1892 de eindcontrole over de financiën van de firma
behouden. Zij genoot altijd het volste vertrouwen van haar man: ‘[er is] … geene betere geldelij-
ke controle te denken (…) als daar waar eene vrouw aan het hoofd staat, die de zaken met zooveel
ambitie en attentie nagaat als mijne Echtgenoote.’35

De organisatie in de beginperiode
De fabriek in Foxhol werd in 1841 opgericht als firma. W.A. Scholten bleef vanaf het begin tot
aan zijn dood in 1892 de enige firmant van het bedrijf. Willem Albert en Klaassien kregen één
dochter Jantje, en twee zoons Jan Evert en Albert Willem. Zowel Jantje als Albert Willem zouden
al voor hun eerste levensjaar komen te overlijden. Het werd al snel duidelijk dat de enige overge-
bleven zoon Jan Evert (1849-1918) de zorg zou moeten dragen voor de voortzetting van de zaken.
Door middel van de praktijk werd Jan Evert op zijn toekomstige taak voorbereid. In september
1867, na de voltooiing van de middelbare school, kwam hij bij zijn vader werken. Trots scheef
Willem Albert hierover aan zijn ouders:

‘Johan gaat (…) dagelijks mede langs de fabrieken en het komt mij voor die werkzaamheden hem best bevallen

niet alleen maar dat hij ook de nodige liefhebberij en aanleg bezit en om mij op den duur met vrugt op te volgen.’36

In juli 1870, toen hij 21 jaar was, werd Jan Evert officieel in de zaak opgenomen.37 Dit heuglijke
feit werd gevierd tezamen met zijn huwelijk met de 18-jarige Geessien Mulder (1852-1944).
Geessien was afkomstig uit een ‘zeer burgelijke’ maar niet onbemiddelde familie.38 Jan Evert werd
op dat moment geen deelgenoot in de firma. Ook kreeg hij geen speciale functie binnen het bedrijf
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toegewezen. Vader en zoon leidden voor de buitenwereld samen de firma, maar Willem Albert zou
tot aan zijn dood in 1892 de toon binnen het bedrijf aangeven. 

Jan Evert was niet het enige familielid dat W.A. Scholten een toekomst binnen zijn imperium
gunde. Ook een tweetal neven, zonen van de familie Keijzer uit Twello, werden door Willem
Albert naar Groningen gehaald, met de bedoeling binnen het bedrijf ervaring op te doen. In 1862
kwam neef Hendrik naar Groningen; hij was even oud als Jan Evert. De jongens werden goede
vrienden en ze gingen tegelijkertijd naar de Hoogere Burgerschool in Groningen. Het was de
bedoeling dat Hendrik na zijn eindexamen zou gaan werken in één van de fabrieken van zijn oom.
Het is onduidelijk of W.A. Scholten hem ook binnen het bedrijf een toekomst wilde geven. Het
zou hier uiteindelijk nooit van komen want neef Hendrik overleed reeds op jonge leeftijd in okto-
ber 1867.39 Zijn jongere broer Gerard genoot tevens op kosten van Willem Albert een opleiding
en was zelfs enige tijd werkzaam op enkele van Scholtens buitenlandse fabrieken.40 Bij Gerard werd
het wel duidelijk dat hij niet in het familiebedrijf zou worden opgenomen, want vanaf 1874 was
hij bezig met de oriëntatie op een andere carrière Met de financiële hulp van oom Willem Albert
nam hij in 1878 een steenbakkerij in IJsselstijn over.41

DE G RO E I VA N D E F I R M A SC H O LT E N (1841-1892)

Het verloop en de richting van de groei
In de inleiding is gewezen op de omstandigheid dat het succes van bedrijven moeilijk te meten is,
maar dat groei als een indicatie hiervan wordt gezien. En deze groei is sterk afhankelijk van de
financiële mogelijkheden en de kwaliteit van het management. De firma Scholten maakte gedu-
rende de periode 1841-1892 een opvallende groei door. Deze kwam tot uiting door de uitbreiding
van de activiteiten, die plaats vond door zowel horizontale groei als diversificatie.42 Deze groei kan
in drie perioden worden onderverdeeld:

1841-1866 oprichting en eerste groei in Nederland
1875-1875 groei door (met name) oprichting van aardappelmeelfabrieken in het buitenland
1876-1892 voortzetting groei door oprichting van fabrieken in zowel het buitenland als in

Nederland. Daarnaast investeringen in aandelen, venen en boerenplaatsen in
Nederland

Gedurende de periode 1841-1866 vond de oprichting en de aanvankelijke groei van de firma
plaats. In 1841 begon W.A. Scholten in de Veenkoloniën met de productie van aardappelmeel, die
hij al snel uitbreidde met aardappelsago en -stroop. De eerste vorm van diversificatie vond twaalf
jaar later plaats door de oprichting van de aardappelbranderij (1854) in Sappemeer. Hierop volg-
de de poging tot de vestiging van een bietsuikerfabriek (1859) in Zuidbroek. Daarna volgde de
suikerraffinaderij (1862) in Groningen. In 1866 werden twee voormalige aardappelbranderijen in
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Veendam en Stadskanaal overgenomen, die werden omgebouwd tot aardappelmeelfabrieken. In
hetzelfde jaar vonden de eerste buitenlandse investeringen plaats.

De aardappelmeelfabriek van de firma in Veendam, 1866. Deze fabriek was eerst een moutwijnbranderij, die in 1866 door 
W.A. Scholten werd gekocht en omgebouwd tot aardappelmeelfabriek

Hiermee ging de firma een nieuwe fase in. De tweede periode, van 1867 tot 1875 werd gedomi-
neerd door de oprichting van de fabrieken in het buitenland. Alle buitenlandse investeringen von-
den uitsluitend plaats door horizontale groei, dus door de oprichting van nieuwe aardappelmeel-
en derivatenfabrieken. De derde fase, van 1875 tot 1892, werd gekenmerkt door voortgaande
investeringen in zowel het buitenland als het binnenland. In Nederland vond verdere diversifica-
tie en uitbreiding van de aardappelmeelproductie plaats. In 1878 verkocht Scholten een deel van
de branderij in Sappemeer en begon hij in het andere deel met de productie van strokarton. Tevens
vond de overname van twee aardappelmeel- en derivatenfabrieken van concurrenten (1877 en
1884) plaats en de bouw van een nieuwe aardappelmeelfabriek (1889) in Hoogezand. In 1889
volgde ten slotte de turfstrooiselfabriek in het Drentse Klazienaveen. In deze periode vonden ook
de investeringen in andere zaken plaats. Dit betrof de aankoop van venen in Drenthe, een 24-tal
boerderijen in de provincie Groningen, de aankoop van nog enig ander onroerend goed en de deel-
name in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM). 
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In schema 3.1 zijn alle activiteiten van de firma Scholten in binnen- en buitenland in de periode
1841-1892 schematisch weergegeven. 

Schema 3.1: Activiteiten van firma W.A. Scholten, 1841-1895, naar lengte van de investering in jaren

De omvang van de groei
Een precieze vaststelling de financiële resultaten van de firma Scholten is erg moeilijk door een
beperkte beschikbaarheid van bronnenmateriaal. De boekhoudkundige gegevens in het Scholten-
archief vertonen grote hiaten. Het is hierdoor onmogelijk om aan met behulp van voor de hand lig-
gende variabelen, zoals winstgevendheid, omzet en het rendement van investeringen of activa het
succes en de groei van zowel afzonderlijke fabrieken als de totale firma vast te stellen.

Duidelijk is wel dat de groei van de firma Scholten tot uiting kwam in een bestendige vergro-
ting van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen. W.A. Scholten begon zijn eerste fabriek
in 1841 in Foxhol met een investering van een kleine HFL 6000,-. 22 jaar later, in 1863, was hij
in het bezit van vier fabrieken. Dit was een paar jaar voordat hij actief werd in het buitenland. Een
brief aan de Nederlandsche Bank geeft inzicht in de waarde van de belangrijkste kapitaalgoederen
van de firma in dit jaar.

FABRIEKEN BINNENLAND 1840-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1860 1861-1865     1866-1870     1871-1875    1876-1880      1881-1885    1886-1890     1891-1895

Foxhol  aardappelmeel

Zuidbroek  aardappelmeel

Veendam  aardappelmeel

Stadskanaal  aardappelmeel

Zuidwending  aardappelmeel

Muntendam  aardappelmeel

Hoogezand  aardappelmeel

Sappemeer  branderij/strokarton

Groningen  suikerraffinaderij

Klazienaveen  turfstrooisel

FABRIEKEN BUITENLAND

Brandenburg  aardappelmeel

Neu Ruppin  aardappelmeel

Tangermünde  aardappelmeel

Landsberg  aardappeelmeel

Podejuch  aardappelmeel

Tarnow  aardappelmeel

Tarnopol  aardappelmeel

Olmütz  aardappelmeel

Petrokow  aardappelmeel

Nowy Dwor  aardappelmeel

OVERIGE INVESTERINGEN

NASM

Veenen

Boerderijen



Foxhol HFL   78.000,- (aardappelmeel- en stroopfabriek)
Zuidbroek HFL   96.000,- (aardappelmeel- en stroopfabriek) 
Groningen HFL  186.000,- (suikerraffinaderij)
Sappemeer HFL   25.000,- 43 (aardappelbranderij)

totaal HFL 395.000,-

Hiernaast bezat de firma 600 Russische spoorwegaandelen, ter waarde van HFL 100.000,- en
6000 Engelse ponden, die een waarde van ongeveer HFL 70.000 vertegenwoordigden.
Daartegenover stonden HFL 3500,- aan schulden. 44 Daarmee kunnen de firma’s bezittingen in
1863 op ruim HFL 567.000,- worden geschat. Vanaf 1874 zijn in het archief van de firma balan-
sen beschikbaar, die meer inzicht geven in het geïnvesteerd vermogen. In dit jaar bedroeg het actief
vermogen van de firma ruim HFL 4.200.000,-. In 1892, het jaar in W.A. Scholten overleed, was
het actief vermogen van de firma gegroeid tot HFL 6.800.000,-.45 De groei van het geïnvesteerd
vermogen in de periode 1874-1892 is weergegeven in onderstaande grafiek 3.1.

Grafiek 3.1: Geïnvesteerd vermogen van de firma W.A. Scholten, 1874-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, Balansen firma W.A. Scholten 1874-1892.

De grafiek laat een gestage groei zien van het geïnvesteerd vermogen met een eerste hoogtepunt in
1882. In de vijf daarop volgende jaren nam het geïnvesteerd vermogen wat af, om aan het einde
van de jaren tachtig weer toe te nemen. Op het hoogtepunt in 1890 bedroeg het geïnvesteerd ver-
mogen bijna HFL 7.200.000,-. 
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DE E X PA N S I E E N D I V E R S I F I C AT I E

Aardappelbranderij en strokartonfabriek
Zoals gezegd was de uitbreiding van activiteiten van de firma niet alleen op de productie van aard-
appelmeel gericht, maar in eerste instantie wel op de aardappelverwerkende industrie. In 1854
ging W.A. Scholten, geheel tegen zijn principes in, een compagnonschap aan met een zekere F.S.
Bakker in Sappemeer. Samen richtten zij een aardappelmoutwijnfabriek op, waarin zij ieder voor
hetzelfde bedrag deelnamen. Gedurende acht jaar wierp de zaak goede winsten af. In 1862 bleek
dat Bakker al enkele jaren, zonder Scholtens medeweten, ossen verhandelde en dit door geknoei
in de boekhouding probeerde te verdoezelen. Scholten sleepte Bakker voor het gerecht en na een
jaar procederen en intriges werden beide partijen in het ongelijk gesteld. De fabriek werd publie-
kelijk verkocht, waarbij Scholten heimelijk de koper werd.46 De moutwijnfabriek werd hierna bin-
nen de firma Scholten geëxploiteerd totdat de fabriek in 1878 werd omgebouwd tot een strokar-
tonfabriek. 

Het is onduidelijk hoe W.A. Scholten op het idee van de strokartonfabricage kwam, maar aan-
genomen wordt dat hij geïnspireerd was geraakt door het succes dat andere ondernemers in de
provincie Groningen reeds met deze industrie hadden geboekt. Voor de strokartonindustrie gol-
den dezelfde gunstige vestigingsvoorwaarden als voor de aardappelmeelindustrie het geval was
geweest, namelijk de aanwezigheid van de grondstof (stro), proceswater en de brandstof turf.47 In
april 1878 had Scholten verschillende papierfabrieken in het buitenland bezocht en was hij zich
aan het oriënteren op de benodigde installaties. Ook plaatste hij in deze periode advertenties voor
een directeur van de nieuw op te richten fabriek. Net als de aardappelmeelindustrie bleek deze
industrie sterk gericht op de export naar Engeland, want Scholten ging tevens op zoek naar agen-
ten voor de verkoop van stropapier in Engeland.48

In 1878 verkocht Scholten de moutwijnfabriek en veestallen aan de branders Romkes, Bakker
en Van Calcar.49 In het overige deel van de fabriek begon hij de strokartonfabriek. Daar werden
twee karton- en twee papiermachines opgesteld. In 1882 bedroeg de waarde van de fabriek met
inventaris ruim HFL 104.000,-. Er werkten ongeveer 100 man. De afzet ging voor 80% naar
Engeland waar via agenten voornamelijk aan grossiers werd geleverd. Scholten wilde uiteindelijk
direct aan de karton- en papierverbruikers leveren en maakte plannen voor de oprichting van een
depot in Londen. Toen hij er niet in slaagde hiervoor iemand met kennis van zaken aan te trek-
ken, zag hij van dit plan af.50 De fabriek maakte ook papierproducten die in de andere fabrieken
van de firma werden gebruikt. Zo leverde deze fabriek het karton dat in de suikerraffinaderij werd
gebruikt om de suikerpotten in te pakken en papieren etiketten voor de zakken aardappelmeel.51

De fabriek kampte in het begin duidelijk met startproblemen en leverde de eerste jaren weinig op.
Het ene jaar werd er iets verdiend en het volgende jaar driemaal zoveel verloren. Hoewel hierbij de
sterk schommelende prijzen van karton een rol speelden, was het slechte resultaat volgens W.A.
Scholten hoofdzakelijk te wijten aan het personeel dat niet genoeg kennis had van het vak om de
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fabriek te behoorlijk te laten draaien. In 1882 ging hij op zoek naar een directeur die verstand van
de papierindustrie had.52 Hij kon hierin maar niet slagen en de fabriek kwam ook in de volgende
jaren nog niet goed van de grond. 

Officieel had Jan Evert de leiding over de papierfabriek maar door de drukke werkzaamheden
elders waren Jan Evert noch W.A. Scholten in staat om zich met de dagelijkse gang van zaken bezig
te houden.53 Hieruit blijkt dat de strokartonfabriek binnen de firma slechts bijzaak was en in deze
periode de meeste aandacht naar het aardappelmeel ging. Toen de vele klachten over de slechte
kwaliteit van het papier en karton en de chaotische aflevering bleven aanhouden, besloot W.A.
Scholten de fabriek te verkopen. Maar net op dat moment bleek een nieuw aangetrokken werk-
meester vooruitgang in de zaken te brengen.54 Vanaf het midden van de jaren tachtig ging het meer
bergopwaarts met de fabriek en groeide de firma Scholten in de loop der jaren uit tot een belang-
rijke speler in de Groninger strokartonindustrie.55

Eerste poging in de bietsuiker
Aan het einde van de jaren vijftig besloot W.A. Scholten om, naar aanleiding van de succesvolle
opkomst van de bietsuikerindustrie in Duitsland en van de firma De Bruyn in Zevenbergen, een
bietsuikerfabriek op te richten. In 1858 nam hij hiervoor een directeur aan, Steenbeek genaamd,
die in deze industrie al enige ervaring had. Steenbeek reisde gedurende het najaar van 1858
Nederland, Duitsland en België rond om te onderzoeken wat de laatste ontwikkelingen in deze
industrie waren en wat voor kosten er bij een dergelijke fabriek kwamen kijken. Toen deze rond
de HFL 500.000,- bleken te liggen, werd het Scholten duidelijk dat hij deze investering niet alleen
kon opbrengen Hij overwoog daarom de structuur van een vennootschap. De statuten zouden wel
zo worden opgezet dat W.A. Scholten de grootste aandeelhouder werd.Uiteindelijk is van dit plan
niets gekomen en werd besloten om de fabriek kleiner en dus goedkoper op te zetten. 56

In 1859, toen de bouw van de fabriek reeds was begonnen werd duidelijk dat het hele project
weinig kans van slagen had. Tijdens een bezoek aan de machinefabrikant in België kreeg W.A.
Scholten te horen dat zijn inrichting, die was gepland voor de verwerking van 60.000 kilo bieten
per dag, niet voldoende zou zijn om de investering rendabel te maken. De kosten van een grotere
inrichting bleken veel hoger te worden dan het bedrag dat W.A. Scholten bereid was te investeren.
Het zag er niet naar uit dat de investering met de toenmalige lage prijs van bietsuiker direct goed-
gemaakt zou kunnen worden. In deze periode hoorde Scholten dat bietsuikerfabrikant De Bruyn
in Zevenbergen het niet zo goed bleek te doen als wel werd verteld. Toen ook nog bleek dat de sui-
kerbietverbouw in de Veenkoloniën niet goed aansloeg en de geplande opstelling en samenstelling
van de installaties niet overeen kwam met de overheidsvoorschriften besloot W.A. Scholten van het
plan af te zien. Wel heeft hij op aandringen van vrienden getracht de zaak op te zetten in een ven-
nootschap, maar door te weinig inschrijvingen mislukte dit.57
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De suikerraffinaderij in Groningen 
W.A. Scholten liet zijn ideeën om ‘in de suiker’ te gaan niet varen. De reeds gebouwde fabriek in
Zuidbroek werd gedeeltelijk ingericht voor de fabricage van kandij uit rietsuiker. De rest van de
fabriek werd omgebouwd tot aardappelmeelfabriek, maar de combinatie bleek al spoedig niet erg
succesvol. De fabriek in Zuidbroek zou uiteindelijk geheel voor de aardappelmeel-, stroop- en
beenzwartfabricage worden ingericht. Beenzwart werd verkregen door het verbranden van dierlijke
beenderen en werd gebruikt voor het zuiveren van stroop. Deze praktijk vond ook binnen de riet- en
bietsuikerproductie plaats.58 In 1862 richtte W.A. Scholten in de stad Groningen een suikerraffina-
derij voor ruwe rietsuiker op. De vestiging in de stad was logisch. Scholten woonde daar inmiddels
en Groningen had de juiste verbindingen voor de aanvoer van de grondstof, de ongeraffineerde
Javasuiker die via de Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) in Amsterdam werd aangekocht. 

Van de raffinaderij is weinig bekend omdat er geen bedrijfsarchief van bewaard is gebleven.59

Uit de correspondentie van Scholten wordt wel een en ander duidelijk. De fabriek verwerkte
Javaanse rietsuiker, die tot in het begin van de jaren zeventig via de NHM werd ingekocht. Dit
ging via Scholtens agent Van Veen in Amsterdam. De fabriek was, in tegenstelling tot de aardap-
pelmeelfabrieken en de strokartonfabriek een continubedrijf en stond slechts één week in het jaar
stil. Dan werden het gebouw en de machines schoongemaakt. Dit was zeker nodig, want de pro-
ductie van de suikerproducten was een kleverige aangelegenheid. Toen na de opheffing van de sui-
keraccijns in Engeland in 1874 de Javaanse suiker in toenemende mate naar Engeland werd uit-
gevoerd, werd het voor Nederlandse raffinadeurs, waaronder Scholten, steeds moeilijker om een
vaste toestroom van grondstoffen te waarborgen. Steeds meer suikerraffinaderijen gingen in deze
periode dan ook over op de verwerking van bietsuiker.60 Dit gebeurde bij Scholten in 1882.61

In de tweede helft van de 19e eeuw werkten in deze fabriek tussen de 75 en 100 arbeiders. De
fabriek produceerde een aantal verschillende suikerproducten, zoals melisbroden, gom melis, blan-
ke basterd, bruine basterd, witte, gele en bruine kandij.62 Gedurende de jaren zeventig was kandij
het meest verkochte product van de fabriek. De afzetmarkt voor de producten bevond zich hoofd-
zakelijk in de noordelijke provincies. De producten werden uitsluitend op de Nederlandse markt
verkocht, omdat Scholten hier voldoende afzet vond en goede prijzen kon bedingen. Bovendien
was export van suikerproducten door hoge invoerrechten van verschillende landen niet rendabel.63

Met de suikerraffinaderij in Groningen verkreeg Scholten een monopolie van de productie van sui-
ker en kandij in de noordelijke provincies. Door de jaren heen bleek de fabriek zeer rendabel en
kreeg daarom een belangrijk aandeel in de opbouw van de sterke vermogenspositie van de firma.64

Tweede poging in de bietsuiker
Toen de bietsuikerindustrie in het zuiden van Nederland zijn bestaansrecht bewezen had, achtte
Scholten het in 1871 tijd om het ook in de provincie Groningen weer te proberen. Hij richtte zich
nu niet meer op de zandgronden in de Veenkoloniën, maar op de Groninger kleigebieden, waar
hij goede mogelijkheden zag om de suikerbietenteelt te stimuleren. 
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Net als bij de aardappelmeelindustrie, lag de oorsprong van de suikerbietenindustrie in Duitsland,
waar ook de nieuwste innovaties plaatsvonden. Tijdens zijn jaarlijkse bezoeken aan de fabrieken in
Duitsland maakte Scholten van de gelegenheid gebruik om de laatste informatie over de ontwik-
kelingen in de industrie te verkrijgen. In Groningen oriënteerde hij zich op mogelijke vestigings-
plaatsen en liet hij onderzoek doen welke soorten bieten het beste voor de verbouw op de
Groninger klei geschikt zouden zijn.65 Via Carl Freytag in Maagdenburg, een agent van de fabriek
in Brandenburg, kocht Scholten bietsuikerzaadjes om in Groningen proeven mee te doen. Tevens
werd Freytag ingeschakeld bij het aantrekken van een directeur. In juli 1872 werd hiervoor uit-
eindelijk de Amsterdammer Albert C. Gleichman aangenomen. Scholten had in de maanden daar-
voor al een bouwplaats in Vierverlaten bij het dorp Hoogkerk aangekocht. 66

Toen de proeven met de teelt in 1872 niet erg succesvol bleken, besloot Scholten om de proe-
ven het jaar daarop te herhalen. Toen bleek dat de geteelde bieten nog steeds niet het benodigde
suikergehalte hadden om een fabriek rendabel te kunnen maken. Tevens daalden in deze periode
de suikerprijzen, waardoor de lust van Scholten om zich met de productie van bietsuiker bezig te
houden bekoelde. In januari 1874 zag hij van hele plan af. Het terrein te Vierverlaten werd voor-
lopig verhuurd.67 Veertien jaar later, in 1888, had Scholten plannen om op dit terrein een grote
aardappelmeelfabriek en drogerij bouwen. De verwerkingscapaciteit van de fabriek zou zo’n

De suikerraffinaderij aan de Turfsingel in de stad Groningen. Bij deze fabriek was vanaf 1870 het hoofdkantoor van de firma
Scholten gevestigd
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725.000 HL per campagne moeten worden. Per week zouden er dan 2000 à 2700 balen meel gedroogd
kunnen worden.68 In november van genoemd jaar werd de concessie voor de bouw verkregen, maar om
onduidelijke redenen is de aardappelmeelfabriek er nooit gekomen. In plaats daarvan zou de firma in
1889 overgaan tot de bouw van een nieuwe grote aardappelmeelfabriek in Hoogezand.69

Naast deze initiatieven was W.A. Scholten gedurende de jaren zeventig bezig met de oriëntatie
op de oprichting van allerlei andere industriële ondernemingen. Hieronder bevonden zich plan-
nen voor een steenbakkerij, een bierbrouwerij en een glas- en spiegelfabriek.70 In deze laatste zou
Scholten samen met enkele bekenden van de Vereeniging van Industrieelen deelnemen, maar van
uitvoering van deze plannen is nooit iets gekomen.71

Investeringen in boerenplaatsen en veengebieden
Vanaf 1877 begon W.A. Scholten met de aankoop van boerenplaatsen in de provincie Groningen.
In genoemd jaar kocht hij zijn eerste drie boerderijen in Aduard, Kornhorn en Kropswolde. In het
volgende jaar kwamen hier zes bij en het totaal zou het volgende decennium oplopen tot 26 in
1889. De boerderijen waren hoofdzakelijk in de Groninger kleigebieden gevestigd en werden ver-
pacht. Ze dienden louter als investering en werden dus niet gebruikt om de fabrieken van de firma
Scholten van aardappelen of stro te voorzien. Alleen een boerderij in Kropswolde verbouwde
fabrieksaardappelen die aan de fabriek in Foxhol werden geleverd.72 In 1877 bedroeg de balans-
waarde van de drie boerderijen HFL 236.171,-. In 1892, het jaar waarin W.A. overleed, stonden
de 26 boerenplaatsen voor een bedrag van HFL 1.318.900.- op de balans van de firma. 

Naast de investering in boerenplaatsen begon Scholten in 1875 met de deelneming in de ont-
ginning van veengebieden en eigen aankoop van veengebieden in Drenthe. Volgens Winkler Prins
had Scholten nooit nagedacht over het kopen van grond, totdat hij in 1873 van een landeigenaar
en vervener uit Stadskanaal een verzoek kreeg om deel te nemen in een maatschappij die in
Drenthe het veen Emmer Compascuum had gekocht, met het doel het in een later stadium te ver-
venen. Scholten besloot voor ruim HFL 36.000,- deel te nemen in de Maatschappij, waarna hij
zich eigenaar van 200 hectare veen kon noemen. Eenmaal toegetreden in de wereld van de verve-
ners, zag Scholten dat met de aankoop van veengebieden, vooral als die nog niet waren ontgon-
nen, veel geld te verdienen was. 

In 1874 kocht Scholten een ander veengebied ten zuiden van het Emmer Compascuum, het
Smeulveen genaamd, ter grootte van ongeveer 975 hectare. In de daarop volgende jaren kocht hij
van boeren vele honderden hectaren veen in het aangrenzende Barger-Oosterveen, dat in totaal
ongeveer 1000 hectare bedroeg. Uiteindelijk zou hij na latere aankoop en ruiling over zo’n 2.200
hectare veen beschikken.73 De aankoopprijs van de stukken in het Barger-Oostveen bedroeg
HFL 230.000,-. Dit bedrag komt overeen met het bedrag van HFL 236.500,- waarvoor het veen
in 1875 op de balans van de firma stond. De prijs die Scholten voor het Smeulveen heeft betaald
is niet gevonden, maar er mag worden aangenomen dat deze overeenkwam met het bedrag op de
balans van HFL 259.572,-.74 De totale investering in beide veengebieden betrof dus bijna
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HFL 500.000,-. Dit werd gedeeltelijk gefinancierd door de verkoop van effecten. Daarnaast had
Scholten volgens de balans in hetzelfde jaar een bedrag van bijna HFL 260.000,- schuld op de
venen. Bij wie is onbekend, maar lang heeft deze situatie niet geduurd want twee jaar later was de
schuld geheel afgelost.75

Er is herhaaldelijk gesuggereerd dat Scholten de venen heeft aangekocht om ze te kunnen ont-
ginnen en met de vrijgekomen turf zijn fabrieken te stoken76, maar de gegevens uit het archief wij-
zen een andere kant uit. Scholten maakte vlak na de aankoop duidelijk dat hij niet van plan was zelf
vervener te worden en dat het Barger-Oosterveen de eerste vijftien jaar niet in exploitatie zou
komen.77 Daarom had hij het Barger-Oosterveen ook zo goedkoop kunnen kopen. In 1875 had hij
ruim HFL 200,- per hectare betaald. Scholtens bedoeling was om tegen de tijd dat het veen ont-
gonnen kon worden, het land weer duur te verkopen. Hij verwachtte het veen dan voor HFL 800,-
tot 1000,- per hectare te kunnen verkopen. Daarna zou het in aardappelland kunnen worden omge-
zet.78 Om gedurende de tijd dat het veen nog niet kon worden ontgonnen toch enige inkomsten te
hebben werden delen van de venen verhuurd voor de verbouw van boekweit.79 Een jaar later, in
1876, was Scholten bezig met de oriëntatie op de aankoop van stukken veen die wel in de nabije
toekomst konden worden ontgonnen, maar hier is niets van gekomen omdat de betrokken partij-
en het niet eens konden worden over de verkoopprijs.80

De aanleg van de kanalen rond Scholtens venen zou zo voorspoedig verlopen, dat het Barger-
Oosterveen reeds aan het eind van de jaren zeventig ontgonnen kon worden. Toen had Scholten
inmiddels het idee opgevat om op de grens van het Smeulveen en het Barger-Oosterveen een
fabriek voor turfbriketten of geperste turf op te richten. Begin 1879 informeerde hij bij verschil-
lende machinefabrikanten naar de hiervoor benodigde installaties. Gedurende deze periode had
Jan Evert de administratie van de veenderijen op zich genomen. In 1882 was hij bezig met proe-
ven voor de fabricatie van turfstrooisel. Dit was kennelijk zo succesvol dat Jan Evert zijn vader
overhaalde om de oorspronkelijke plannen voor de turfbrikettenfabriek op te geven en in plaats
daarvan een turfstrooiselfabriek op te richten.81 Deze fabriek kwam in 1889 in werking en stond
onder leiding van de nieuw aangetrokken directeur W.C.A. Hofkamp. Na een aantal moeizame
beginjaren wist Hofkamp de fabriek na verloop van tijd winstgevend te maken. Willem Albert zelf
was nooit direct bij de activiteiten in de venen betrokken. Jan Evert daarentegen had grote inte-
resse in dit gebied en het was dan ook voornamelijk aan zijn inspanningen te danken dat het
gebied in exploitatie kwam.82 De activiteiten van de firma Scholten in de venen groeiden uit tot
een nederzetting die door Jan Evert vernoemd zouden worden naar zijn moeder Klaassien. Het
latere dorp Klazienaveen groeide in het begin van de twintigste eeuw, mede door de uitbreiding
van activiteiten van de firma Scholten, uit tot een van de grotere kernen rond Emmen.83

Investeringen in de stoomvaart
Naast de oprichting van nieuwe fabrieken ging Willem Albert Scholten tevens over tot investerin-
gen in niet-industriële initiatieven. Zo kwam hij aan het begin van de jaren zeventig op het idee
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om een eigen stoomvaartmaatschappij op Amerika op te richten. Volgens Winkler Prins was
Scholten sinds zijn jeugd een vurig voorstander van de scheepvaart. Zo zou hij aan het einde van
de jaren zestig met de gedachte gespeeld hebben dat als hij twaalf fabrieken kon oprichten hij ook
wel twaalf stoomboten kon bezitten.84 Begin 1870 vroeg Scholten de prospectus van de
‘Stoomvaartmaatschappij Nederland’ aan om zich op de stoomvaart te oriënteren. Tevens schreef
hij zijn agenten in Amsterdam, Antwerpen, Hamburg en zijn expediteur in Stettin aan, om infor-
matie te verkrijgen over de stoomscheepvaart vanuit deze steden naar Amerika. Kennelijk zag hij
hierin mogelijkheden, want in november 1872 had hij een concessie aangevraagd voor een stoom-
bootverbinding tussen Nederland en Amerika.85 Het werd Scholten duidelijk dat bij het opzetten
van een dergelijke lijn meer kapitaal nodig was dan de HFL 400.000,- die hij bereid was te inves-
teren. Om een deugdelijke lijnvaart op te zetten, zouden minstens vier schepen nodig zijn. De kos-
ten hiervan zouden dit bedrag ruim te boven schieten. Door tussenkomst van de kassier van de
firma Scholten in Rotterdam, Marten Mees, kwam Scholten in contact met leden van de com-
manditaire vennootschap Plate, Reuchlin & Co., die reeds plannen voor een lijndienst naar
Amerika hadden ontwikkeld.86 Mees had samen met Lodewijk Pincoffs een belangrijke rol bij de
oprichting van deze vennootschap gespeeld. Ook had Mees zich reeds in 1870 in een brochure
over de noodzaak van de komst van een directe stoomvaart op Amerika uitgesproken.87

In het voorjaar van 1872 liet W.A. Scholten zich door zijn Rotterdamse agent Joh. van den
Heerik informeren over de statuten en brochures van voor- en tegenstanders van het initiatief in
Rotterdam. Hierna besloot hij om zijn geld in deze vennootschap te investeren. In 1873 werd de
vennootschap Plate, Reuchlin & Co. omgezet in de naamloze vennootschap de Nederlandsch
Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM).88. Als voorwaarde voor zijn deelneming had
Scholten bedongen dat hij commissaris van de vennootschap zou worden en dat er een schip naar
hem vernoemd zou worden. Beide verzoeken werden ingewilligd.

Het SS. W.A. Scholten. Bij W.A. Scholtens deelname in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij in 1873 werd

één van de schepen naar hem vernoemd
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Het is onduidelijk welk bedrag W.A. Scholten nu uiteindelijk in de Maatschappij heeft geïnves-
teerd. Winkler Prins spreekt van een deelname van HFL 600.000,-, waarbij Scholten voor
HFL 500.000,- in het consortium zou deelnemen en voor HFL 100.000,- aandelen zou kopen.89

P. Kooij geeft aan dat dit niet juist was en het geïnvesteerde bedrag alleen maar HFL 100.000,-
bedroeg. Kooij baseerde dit op de waarde van de aandelen die in de successiememorie van Scholten
werden aangegeven.90 Het bedrag van Winkler Prins komt wel overeen met gegevens die in het
archief van Scholten en in een bedrijfsgeschiedenis van de NASM zijn aangetroffen. Beide geven
aan dat het kapitaal van de vennootschap HFL 6.000.000,- bedroeg, waarvan in eerste instantie
voor HFL 2.000.000,- aandelen werden uitgegeven. De maatschappij had 16 aandeelhouders
waarvan W.A. Scholten met een inbreng van uiteindelijk HFL 600.000 aan kapitaal een van de
grootste aandeelhouders zou worden. In 1881 gaf Scholten aan dat hij in 1873 naast 100 aande-
len à pari ook nog eens 400 à 95% had ingekocht, hetgeen neerkomt op een bedrag van HFL
480.000,-. Dat Scholten uiteindelijk een dergelijk bedrag heeft geïnvesteerd wordt ook aanneme-
lijk door een brief die hij in 1874 aan de directie van de NASM schreef, waarin hij aangaf, dat hij
niet geneigd was ‘… om weer voor 4 à 5 ton aandelen in te schrijven.’ 91

Het is mogelijk dat W.A. Scholten het idee van een stoomvaartmaatschappij op Amerika gekre-
gen heeft omdat hij over mogelijkheden nadacht om zijn producten in dat land aan de man te
brengen. Tijdens zijn oriëntatie op de stoomvaartzaak in 1872 kwam Scholten in contact met de
firma Grube en Nieuwland te New York over het agentschap van de op te richten stoomvaart-
maatschappij, waarbij deze firma zich tevens aanbood als agent voor de verkoop van Scholtens pro-
ducten. Scholten wekte de indruk dat hij zelf nog niet aan deze mogelijkheid had gedacht, maar
was in juni 1873 wel bereid om het proberen. Een grote kist met monsters van producten van de
verschillende Scholtenfabrieken werd naar New York opgestuurd. Scholten kreeg daarna te horen
dat bij het veroveren van de Amerikaanse markt veel geld geïnvesteerd diende te worden. Dit
maakte hem duidelijk minder enthousiast voor de zaak. Aan Grube en Nieuwland schreef hij: ‘[ik
breng u onder de aandacht] dat het debiet mijner fabrieken groot genoeg is en ik dus volstrekt niet
genoodzaakt ben op vreemde markten mijn fabrikaten, als het ware, te forceren.’92 Hoewel er hier-
na wel leveringafspraken zijn gemaakt, lijkt er van deze zaak verder weinig te zijn gekomen, want
in het archief is verder niets aangaande een agentschap in New York of verkopen in de Verenigde
Staten aangetroffen.93

Het lijkt er op dat de motieven voor deelname van de firma Scholten in de NASM ergens
anders moeten worden gezocht. Ten eerste was er de persoonlijke ambitie van W.A. Scholten, die
zich als zakenman behalve in het fabriekswezen ook in andere sectoren van de Nederlandse eco-
nomie wilde laten gelden. Door zijn betrekkingen in Rotterdam was hij in staat zijn zakelijk net-
werk uit te breiden en meer landelijke bekendheid te krijgen. Ten tweede moet de investering in
de NASM gezien worden als een puur zakelijke transactie. Scholten belegde zijn kapitaal in aan-
delen als een belegging waaruit hij veronderstelde een hoog rendement te verkrijgen. Ten slotte
kon hij de aandelen in de Maatschappij ook weer gebruiken om kort vreemd vermogen voor de
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firma aan te trekken door middel van belening. Hierover volgt later in dit hoofdstuk meer.
Het rendement op de NASM aandelen zou ver achter blijven bij Scholtens verwachtingen. De

opbrengsten van de rederij waren in het eerste jaar nog positief, waardoor een redelijk dividend
kon worden uitgekeerd. Door de economische crisis in 1873, die zich tevens in de Verenigde
Staten deed gelden, leed de rederij jarenlang verlies. Daarbij liepen de vier schepen die in de vaart
waren regelmatig averij op, wat de rederij veel geld kostte. Zo verloor het s.s. W.A. Scholten in 1875
door zware ijsgang het schroefraam en roer. Twaalf jaar later, in de nacht van 19 op 20 november
1887 had het s.s. W.A. Scholten tijdens de reis van Rotterdam naar New York een aanvaring met
het s.s. Rosa Mary. Het ongeval vond plaats ten zuiden van Dover op het Kanaal in dichte mist.
De W.A. Scholten kwam als gevolg hiervan tot zinken. Van de opvarenden verloren 116 passagiers
en 16 bemanningsleden, waaronder de gezagvoerder, het leven. Er werden 76 opvarenden gered.94

De noodlottige afloop van
de aanvaring weerhield
W.A. Scholten er niet van
de directie van de maat-
schappij direct duidelijk te
maken dat ze aan hem ver-
plicht waren om een ander
schip naar hem te vernoe-
men. Bij de directie stuitte
dit voorstel op grote weer-
stand en er werden dan ook
geen stappen in deze rich-
ting genomen.95 Deze wei-
gering zou bijdragen aan
een verdere verslechtering
van de relatie tussen
Scholten en de directie van
de NASM.
De teleurstellende resulta-
ten van de NASM deden
Scholten in 1879 besluiten
om zich als commissaris van
het bedrijf terug te trekken.
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‘De ondergang van het SS. W.A.
Scholten in 1887, afgebeeld in het
tijdschrift The Graphic’



Als excuus gaf hij zijn hoge leeftijd op. De vertegenwoordiging van de firma Scholten als aandeel-
houder werd voortgezet door Jan Evert die sinds 1873 tevens als commissaris bij de NASM betrok-
ken was. In de jaren hierna zou Willem Albert steeds duidelijker laten merken dat hij bij de inves-
tering in de NASM alleen maar geld had verloren. Uit het effectenboek van de firma blijkt dat
Scholten gedurende de jaren 1878-1881 gemiddeld zo’n kleine HFL 25.000,- dividend per jaar
kreeg uitgekeerd. In 1881 was dit gedaald tot HFL 5000,- en in de jaren hierna kennelijk zo wei-
nig, dat het niet eens meer werd genoteerd. Ook de waarde van de aandelen daalde na verloop van
jaren. Op de balans van 1878 stonden de 483 aandelen maar voor een bedrag van HFL 137.940,-
genoteerd. In 1882 was dit weer gestegen tot 169.950,-, maar in 1892 was het bedrag nog maar
HFL 54.000,-. Over het dragen van het verlies dat hij aan deze investering overhield scheef W.A.
Scholten het volgende: ‘Door eene veertigjarige ijver, voortvarendheid en zorg heb ik zooveel ver-
diend, dat het mij weinig hinderd of ik een paar ton verlies, en in de overtuiging dat ik ook er in
deze zaak mijn best deed, maar dwaalde, had ik mij die schade al lang neergelegd.’96

Ondanks de teleurstellingen die Scholten over de NASM kreeg te verduren, bleef hij overtuigd
van de grote toekomst van de stoomvaart. Naast deelname in grotere stoomschepen, die op
Nederlands Indië voeren, steunde hij ook veelvuldig kleinere nationale en lokale stoomvaartinitia-
tieven. Zo werd in 1875 voor HFL 17.200,- aandeel in de Groninger-Rotterdammer Stoomboot
Maatschappij genomen. Vijftien jaar later, in 1890, stonden deze aandelen voor een bedrag van
HFL 71.400,- op de balans van de firma. Daarnaast nam Scholten voor bedragen van tussen de
HFL 500,- en HFL 1500,- deel in verschillende kleinere Groninger en Friese stoombootmaat-
schappijen, die in deze periode ‘als paddestoelen uit de grond schoten’.97

Nu meer duidelijk is over de omvang en richting van de groei van de firma Scholten gedurende de
periode 1841-1892, kan worden overgegaan tot de beantwoording van de vraag hoe deze groei (en
dus succes) tot stand is gekomen. In de inleiding van dit hoofdstuk is gezegd dat de factoren stra-
tegie, organisatie en financiering een belangrijke rol spelen bij de groei (en dus het succes) van een
bedrijf. Ook is vastgesteld dat deze factoren worden beïnvloed door de doelstelling van de firma.
De wijze waarop deze werd verwezenlijkt is weer bepalend voor de bedrijfsstructuur en de (pro-
ductie)organisatie. Deze worden hieronder onderzocht.

DE D O E L S T E L L I N G VA N D E F I R M A

Strategie als blauwdruk van de structuur van een bedrijf
Het probleem bij het achteraf bepalen van strategieën is dat deze vaak niet expliciet waren.
Daarom wordt strategie ook vaak beschreven als een patroon van besluiten. Hiermee wordt stra-
tegie afgeleid uit datgene wat een bedrijf deed. Strategische patronen kunnen op deze wijze wor-
den opgespoord door de bestudering van grote veranderingen of breekpunten in de ontwikkeling
van een bedrijf. Deze konden veroorzaakt zijn door het management of door externe ontwikke-

93

DE F I R M A SC H O LT E N



94

DE F I R M A SC H O LT E N

lingen. Een ander probleem dat zich bij het bepalen van strategieën voordoet, is dat de uitkomst
van een strategie (realized strategy) vaak anders is dan de voorgenomen strategie (intented strategy).
Hierbij moet het onderscheid worden gemaakt tussen een doelbewuste en een onbewuste strate-
gie. Deze laatste laat zich pas achteraf bepalen. In hoeverre is het concept strategie nu bruikbaar
voor de analyse van de firma Scholten? Hier lijkt het concept van de entrepreneurial strategy, gefor-
muleerd door Minzberg uitkomst te bieden.98 Minzberg onderscheidt deze strategie bij (begin-
nende) eenmansbedrijven, waar één persoon (de ondernemer) zijn eigen visie omtrent de richting
die het bedrijf op moet aan de organisatie kan opleggen. Omdat hij alleen is hoeft hij deze visie niet
te definiëren, waardoor het moeilijk is te achterhalen of sommige uitkomsten door een voorgeno-
men of onbewuste strategie tot stand zijn gekomen. Daar komt nog eens bij dat de visie van een
ondernemer of de omgeving na verloop van tijd kan veranderen en dat hij zijn strategie aanpast. Dit
maakt een analyse van de strategie van Willem Albert Scholten er dus niet makkelijker op. 

Een andere manier om hierover meer te weten te komen is te kijken naar de visie van W.A.
Scholten op zijn bedrijf, die kan worden beschouwd als zijn doelstelling. Hierbij spelen de achter-
gronden en kenmerken van het ondernemerschap van W.A. Scholten een rol. De doelstelling en
de wijze waarop W.A. Scholten deze wilde verwezenlijken, waren bepalend voor de organisatie- en
productiestructuur van het bedrijf. De wijze waarop dit bij de firma Scholten gebeurde was afhan-
kelijk van de kenmerken van het ondernemerschap van W.A. Scholten, die op hun beurt weer wer-
den ingegeven door zijn persoonlijke karakter. 

Het ondernemerschap van Willem Albert Scholten
Het meeste dat bekend is van het ‘leven en werken’ van Willem Albert Scholten is afkomstig uit
zijn biografie van de hand van A. Winkler Prins.99 De romantische inslag van het werk heeft de
beeldvorming rond W.A. Scholten sterk bepaald. Willem Albert wordt door Winkler Prins gepor-
tretteerd als een ‘held van de vooruitgang’, die alles wat hij aanraakte als het ware in goud veran-
derde. Hoewel Winkler Prins geen onwaarheden in zijn boek verkondigt, wordt voornamelijk
nadruk gelegd op de successen van W.A. Scholten en niet op zijn mislukkingen. 

W.A. Scholtens protestantse achtergrond – zijn vader was immers predikant – kan grond geven
voor een Weberiaanse analyse van zijn ondernemerschap.100 Uit Winkler Prins wordt duidelijk dat
Willem Albert in protestantse geest werd opgevoed, maar het valt te betwijfelen of de prestatie-
drang en het doorzettingsvermogen die Scholten reeds in zijn jonge jaren tentoonspreidde, uit-
sluitend voortkwamen uit de protestantse ethiek. Zowel in zijn dagelijkse routine als in zijn wijze
van ondernemen zijn weinig tot geen trekken van een overmatige geloofsovertuiging te vinden.
Lange tijd was Scholten trouw aan de Hervormde kerk, maar slechts voor zover dit vanuit sociale
verplichtingen van hem werd verwacht. Later verminderde de binding met de kerk steeds meer en
in 1882 zegde hij zelfs zijn lidmaatschap van de Hervormde kerk op.101

Het lijken vooral combinaties van toevallige werkervaringen en karaktereigenschappen te zijn
geweest die Scholten op het pad van het ondernemerschap hebben gebracht. Het werk als jonge-



man in de manufacturenwinkel van zijn stiefvader en de kruidenierszaak van vrienden bracht zijn
kwaliteiten als handelsman naar voren. Bij de verffabrikanten van Fleumer en Hoffman in
Amsterdam werd hem een blik gegund in een grotere handelszaak, die ook internationaal ope-
reerde. Hier zou Scholten het idee gekregen hebben om fabrikant te willen worden. Zijn reizen
door Duitsland zullen, naast aan de kennis van de verschillende productiewijzen van verf en aard-
appelmeel, ook hebben bijgedragen aan zijn algemene ontwikkeling en oriëntatie op het buiten-
land. Tijdens deze periode ontstond het idee van het oprichten van een eigen zaak. Winkler Prins
geeft aan dat Scholten toen hij in Warnsveld begon, vastberaden was om fabrikant te worden en
hiermee geld te verdienen: ‘Het was zijn vurige wensch, eigenaar te wezen van een fabriek en in
die hoedanigheid te woekeren met zijne verworven kundigheden, met zijn tijd, met zijn kracht.’102

Het streven naar economische zelfstandigheid was voor W.A. Scholten de belangrijkste drijfveer
voor zijn keuze voor het ondernemerschap. Scholten had een zeker geloof in zichzelf en had al vroeg
het liberale idee ontwikkeld dat hij zijn eigen lot in handen had. Scholtens familie behoorde tot de
middenklasse en hij zou zich in ieder geval tot een gelijkwaardige status moeten zien op te werken.
Scholten dacht dit door een carrière als fabrikant te kunnen bereiken. Willem Albert had geen intel-
lectuele behoeften. Het onderwijs dat hij genoten had was voor hem voldoende. Hij was en zou
altijd een man van de praktijk blijven. Hij was door ervaring wijs geworden en hechtte hier veel
waarde aan. Veel van zijn handelen in zijn latere carrière verklaarde Scholten uit ‘wijze lessen’ die hij
als jongeman had geleerd. De waarden die hij hoog hield kwamen onder andere tot uiting in een
aantal allegorische beelden die hij in 1884 ter verfraaiing van zijn woonhuis liet maken. Deze ver-
beeldden eerlijkheid, gezond verstand, spaarzaamheid en volharding.103 Daarnaast wordt de manier
waarop Scholten zijn zaken aanpakte duidelijk uit de naam van één van zijn fabrieken: ‘Self Help’.
Dit was de titel van een in 1859 verschenen werk van de Engelsman Samuel Smiles. Het boek was
een verheerlijking van het economisch liberalisme, waarin de lof werd gezongen van hen, die op
eigen kracht, zonder hulp van de overheid vooruit wisten te komen.104 Scholtens ambitie werd
gevoed door zijn bewondering die hij koesterde voor belangrijke ‘mannen van de vooruitgang’. Zo
wilde hij in 1880 bronzen bustes van de belangrijke Britse uitvinders, Stephenson, Watt, Arkwright
en Fulton in zijn huis aanbrengen.105 Toen W.A. Scholten zich eenmaal als industrieel gevestigd had,
werd zijn ambitie groter. Dit blijkt uit de woorden die Winkler Prins aanhaalde. Hij zou geduren-
de de jaren vijftig de kleine Jan Evert herhaaldelijk de volgende woorden hebben voorgehouden: ‘…
mijn zoon, wij zullen 25 fabrieken bouwen, van hier tot de stad Groningen.’106

Als ondernemer kan Willem Albert Scholten worden getypeerd als een pionier. Maar dan niet
zozeer in de termen van wat later van J.A. Schumpeters innovator is gemaakt maar, om met woor-
den van dezelfde auteur te spreken: ‘… the man who gets new things done.’107 Scholten was eerder
een imitator dan een innovator. Bij de opzet van zijn fabrieken maakte hij altijd gebruik van een
reeds bestaande techniek, maar door de productiefactoren op een voor hem bruikbare wijze te
combineren, kwam er iets nieuws uit. Daarbij speelde ook een zeker koopmanschap een belang-
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rijke rol. Scholten had een goede ‘neus’ voor zaken, die beschouwd kunnen worden als zoge-
naamde ‘herkende mogelijkheden’. Dit wil zeggen dat Scholten een aantal keren door anderen op
een spoor gezet is. Zijn ervaringen bij de verfwarenzaak en zijn bezoek aan de agent die hem advi-
seerde om stroop te gaan fabriceren, zijn hiervan goede voorbeelden. 

W.A. Scholten bleek door zijn koopmansgeest en zijn scherpe blik op gebeurtenissen en per-
sonen in staat om zijn ideeën in succesvolle activiteiten om te zetten. Een belangrijke factor hier-
bij was de informatievoorziening. Uit zijn correspondentie blijkt dat Scholten buitengewoon goed
op de hoogte was van de ontwikkelingen op de markten waarop hij actief was. Dergelijke infor-
matievoorzienig was belangrijk, omdat Scholten buiten zichzelf niemand leek te vertrouwen. Dit
werd in de hand gewerkt door de doofheid aan zijn linkeroor, waaraan hij al ruim voor zijn der-
tigste levensjaar leed.108 Door zijn slechte gehoor was Scholten zeer wantrouwig van aard. Het
maakte hem tevens een groot tegenstander van deelname aan bijeenkomsten en lidmaatschap van
verenigingen. In het geroezemoes van een groep kon hij moeilijk gesprekken volgen, wat leidde tot
wantrouwen jegens de groep. Wel moet opgemerkt worden dat Scholten zijn doofheid vaak als
excuus aanwendde omdat hij weinig behoefte had om aan sociale- en maatschappelijke verplich-
tingen te voldoen. Winkler Prins wijst er op dat Scholten terwijl hij constant bezig was met zijn
fabrieken ‘… geen aangenamer verpozing kende dan de rust in den huiselijken kring.’109

Lokale en landelijke naamsbekendheid
W.A. Scholten had aan het begin van de jaren zeventig zijn naam en faam in de provincie Groningen
gevestigd. Maar ook in de rest van Nederland waren zijn activiteiten niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Naarmate Scholtens naam als industrieel bekender werd en hij zijn actieradius uitbreidde,
kwam hij steeds meer in contact met andere ondernemers en industriëlen in Nederland. In 1870
werd hij voorgedragen om lid te worden van de Vereeniging van en voor Nederlandsche
Industrieelen. De benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, die Scholten in
het begin van dat jaar had ontvangen, droeg in belangrijke mate bij tot zijn toelating tot deze elite-
club.110 Hoewel Scholten nooit echt actief is geweest bij deze vereniging breidde hij door middel van
zijn lidmaatschap wel zijn zakelijke contacten uit. Een belangrijker rol in de vergroting van Scholtens
zakelijke netwerk werd gespeeld door zijn Rotterdamse kassier, de welbekende Marten Mees. 

W.A. Scholten heeft geen belangrijke rol gespeeld binnen een netwerk van industriëlen in
Nederland. Ook heeft hij nooit plaatsgenomen in bedrijfstak-georiënteerde organisaties of com-
missies.111 De voornaamste redenen hiervoor zullen zijn solistisch ingestelde werkwijze en zijn
doofheid zijn geweest. Wel beschikte hij over de nodige gemeenschapszin. Zo lang hij er persoon-
lijk niet aan te pas hoefde te komen was hij bereid elk jaar verschillende charitatieve instellingen
op niet zuinige wijze te steunen. Hij hielp regelmatig bekenden die in financiële problemen waren
geraakt. Verder zette hij zich onder andere in voor de Groninger ambachtsschool en werd de
oprichting van het Kinderziekenhuis in Groningen door hem gefinancierd. Ook kon de werklie-
denvereniging ‘Vooruitgang zij ons doel’, die zich bezighield met woningbouw voor arbeiders op
zijn financiële steun rekenen.112

96

DE F I R M A SC H O LT E N



‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’
Toen zijn zaken eenmaal goed liepen, begon W.A. Scholten ook op het persoonlijke vlak zijn spo-
ren achter te laten. Na jaren van zuinigheid met vlijt begon Scholten vanaf het begin van de jaren
zeventig letterlijk huizen als kastelen te bouwen. De rijkdom die door de firma was vergaard werd
vanaf deze periode tevens in de verbetering van persoonlijke omstandigheden van de familie geïn-
vesteerd. Hoewel Scholten al in het centrum van Groningen, op de Grote Markt, woonachtig was,
liet hij in 1881 aan de oostkant van de Markt, recht tegenover het Stadhuis een nieuw impone-
rend pand bouwen. Het bestond uit twee afzonderlijke huizen. In het ene deel woonden Willem
Albert en Klaassien en in het andere deel Jan Evert en zijn familie. Naast deze kapitale woning
bezat Scholten een villa aan de Verlengde Hereweg in Helpman, Villa Gelria genaamd en een thee-
koepel naast het spoor vlak bij het station. 

Hoewel W.A. Scholten bescheidenheid altijd als een belangrijke eigenschap beschouwde, was
hier naarmate zijn roem en fortuin groter werden, steeds minder van te merken. Om jongeren
lering te kunnen laten trekken van zijn succesvolle carrière, gaf Scholten Winkler Prins in 1870 de
opdracht tot het schrijven van zijn levensverhaal. Daarnaast liet hij gedurende de jaren zeventig
een aantal schilderijen maken met afbeeldingen van bijzondere gebeurtenissen in zijn leven. De
tentoonspreiding van Scholtens succes en rijkdom viel in het nuchtere Groningen niet bij ieder-
een in goede aarde. Door de Groninger aristocratie werd de selfmade man W.A. Scholten als nou-
veau-riche beschouwd. Willem Albert had hier zelf totaal geen moeite mee en heeft ook nooit
pogingen gedaan om binnen deze kringen geaccepteerd te worden. Hij is korte tijd lid geweest van
de Gemeenteraad van Groningen, maar toen hij hier de nodige tegenstand vond ten opzichte van
zijn plannen, verliet hij deze weer snel.

Steeds meer tegenstanders
Een rijke (ondernemers)figuur als Willem Albert Scholten had vanzelfsprekend tegenstanders. Zo
liet Pieter Jelles Troelstra van zich horen in een spotdicht over het monumentale familiegraf dat
Scholten in 1882 op de Zuiderbegraafplaats in Groningen had laten bouwen. In het gedicht uitte
Troelstra zijn kritiek op de levenswijze van de ondernemer.113 Vanaf het einde van de jaren tachtig
kwam Scholten, als verpersoonlijking van het liberale kapitalistische systeem, in toenemende mate
onder vuur te liggen van socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In deze periode, waarin de
werk- en leefomstandigheden van de arbeidersklasse steeds meer aandacht kregen, stelde Domela
de werkomstandigheden van de arbeiders op Scholtens fabrieken aan de kaak. Scholten was altijd
goed op de hoogte van de kritiek van zijn tegenstanders. Hoewel hij nooit schroomde om mensen
die hem in diskrediet brachten voor het gerecht te slepen, besloot hij na aantijgingen van Domela
Nieuwenhuis in 1891 geen juridische stappen te ondernemen. Hij schreef hij hierover: ‘Ik heb
besloten mij aan dien vent niets te storen; aan een vuile paal wrijft men zich zelden schoon.’114 Ook
maakte W.A. Scholten door zijn no-nonsense ondernemersstijl de nodige vijanden onder zijn werk-
nemers. Een aantal van hen hebben de firma na ruzie met W.A. Scholten verlaten of werden zon-
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der pardon ontslagen. Sommigen zouden Scholten nog lang na hun ontslag lastigvallen met las-
terpraat en chantage.115

DE R E C H TS VO R M VA N D E F I R M A W.A.  SC H O LT E N

Het ondernemerschap van W.A. Scholten had grote invloed op de invulling van de rechtsvorm, de
organisatie en de financiering van de firma. De firma-vorm die W.A. Scholten koos, was in
Nederland deze periode niet ongewoon. De ontwikkeling van de Nederlandse economie bevond
zich toen, om met Chandler te spreken, in de fase van het zogenaamde personal capitalism.116 De
firma Scholten kan voor de tijd waarin W.A. Scholten de enige firmant was, dus van 1841-1892,
worden aangeduid als een familiebedrijf.Binnen familiebedrijven zijn leiding en eigendom in han-
den van leden van een of meer families.117

W.A. Scholten was wel degelijk op de hoogte van de mogelijkheid om een andere rechtsvorm
te gebruiken. Hierboven is reeds gewezen op zijn compagnonschap met Bakker in de moutwijn-
branderij en zijn pogingen om de bietsuikerfabriek in Zuidbroek als vennootschap op te zetten.
W.A. Scholten zou hier echter geen gewoonte van maken en nam alleen deelname in een ven-
nootschap in overweging als hij de financiering niet zelf kon bolwerken. Door zijn solistische

Het woonhuis van W.A. Scholten aan de Grote Markt in Groningen, gebouwd in 1881
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instelling, waarbij hij weinig inmenging van anderen duldde, gaf hij de voorkeur aan de firma-
structuur. Ook na de dood van Willem Albert Scholten, werd de structuur door zijn zoon Jan
Evert gehandhaafd. Wel werden toen diens vier kinderen, twee zoons en twee dochters na verloop
van tijd in de firma opgenomen. Pas in 1905 zouden de verschillende onderdelen van de firma in
verschillende besloten N.V.’s worden ondergebracht.118

Het feit dat W.A. Scholten gedurende de gehele periode de enige firmant van de firma bleef,
werpt vragen op over de mate waarop hij streefde naar de vestiging van een familiedynastie. De
diversificatie van de firma kan er op duiden dat er naar werd gestreefd om (nieuwe) familieleden
in het bedrijf van een eigen soort werkzaamheden te voorzien en de continuïteit van het bedrijf te
waarborgen.119 Dit lijkt bij de firma Scholten niet het geval te zijn. De aardappelmeelfabrieken
waren in eerste instantie de kernactiviteit van het bedrijf. Daarnaast werden verschillende andere
activiteiten ondernomen, die, als ze niet succesvol bleken, net zo makkelijk weer konden worden
afgestoten. Het lijkt er dus op dat W.A. Scholten voornamelijk ten behoeve van zijn eigen glorie
zijn zaken heeft ondernomen. Toch zal hij wel degelijk waarde hebben gehecht aan de verzekering
van de continuïteit van het bedrijf. Ondanks het feit dat Willem Albert Scholten zijn neven
Hendrik en Gerard een opleiding binnen de firma gunde, was Jan Evert duidelijk de enige beoog-
de opvolger. Jan Evert zou echter om volle zeggenschap over de zaken te krijgen, moeten wachten
tot zijn vader het veld had geruimd.120

Management en organisatie
Omdat W.A. Scholten alles zelf wilde doen was zijn ondernemersfunctie zeer breed. Met name in
het begin was zijn persoonlijke invloed in alle onderdelen van het bedrijf merkbaar: van het
bestuur over de fabrieken tot de techniek van het productieproces; van vaststelling van in- en ver-
koopprijzen tot het soort materiaal dat voor de bouw van zijn fabrieken werd gebruikt. De ver-
schillende fabrieken werden door W.A. Scholten elk als een aparte eenheid beschouwd maar waren
gezamenlijk onderdeel van dezelfde firma. Op elke fabriek was een apart kantoor gevestigd, waar
in de beginperiode van de firma vaak alleen een boekhouder werkte, die tevens als klerk fungeer-
de. In de periode 1841-1862, toen W.A. Scholten nog in Foxhol woonde, bezocht hij naast de
aardappelmeelfabriek in Foxhol, elke dag de branderij in Sappemeer en de fabriek in Zuidbroek.
Als Scholten op kantoor kwam, nam hij eerst met de boekhouder de boeken, de correspondentie
en de stand van zaken op de markt door. Terwijl de boekhouder conceptbrieven ter beantwoor-
ding opstelde, maakte Scholten een rondje door de fabriek en sprak hij met de opzichter over de
gang van zaken binnen de fabriek. In 1862 verhuisde Scholten naar de stad Groningen, waar ook
de suikerraffinaderij was gevestigd. 

De verhuizing bracht weinig verandering in de wijze van besturen. Scholten bezocht twee keer
per week de fabrieken in de Veenkoloniën, waarbij op dinsdag en donderdag in Zuidbroek werd
overnacht. Naarmate de zaken van de firma groeiden was dit niet meer te doen en was Scholten
gedwongen om de dagelijkse leiding van de fabrieken meer aan anderen over te laten. Er werden

DE F I R M A SC H O LT E N



100

DE F I R M A SC H O LT E N

aparte directeuren aangesteld ofwel, in het geval van de kleinere fabrieken, werd deze functie door
een boekhouder vervuld. De directeuren stuurden de fabrieken aan en droegen zorg voor de cor-
respondentie en het ontvangen en afleveren van goederen. De communicatie- en informatievoor-
ziening ten behoeve van de leiding over de fabrieken verliep via de middelen die hiervoor in de
19e eeuw beschikbaar waren. Naast de persoonlijke bezoeken van Willem Albert vond ook regel-
matig briefverkeer tussen Scholten en de directeuren in de Veenkoloniën plaats. Binnen de pro-
vincie Groningen duurde dit maximaal twee dagen. Voor spoedgevallen kon een gebruik worden
gemaakt van de telegraaf. Op deze wijze kon Scholten voldoende overzicht over de gang van zaken
houden. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat hij zich in dit opzicht belemmerd voelde. Hij
roeide, net als zijn tijdgenoten, met de riemen die hij had. 

In 1883 kreeg Scholten het aanbod voor een telefoonaansluiting. Dit was twee jaar nadat in
Amsterdam de eerste telefoonmaatschappij was opgericht. De overweging om tot een aansluiting
over te gaan was voor Scholten louter gebaseerd op het kostenplaatje. Nadat hem een aantrekke-
lijk bod was gedaan, besloot hij het voor een jaar te proberen. Het nut van de telefoon moest hem
dus duidelijk bewezen worden. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat de telefoon voor de gebrui-
ker pas waarde kreeg naarmate het aantal aansluitingen groeide.121 Het nut ervan bleek voor de
firma voornamelijk te bestaan uit de mogelijkheid via de telefoon contact te onderhouden tussen
het hoofdkantoor in Groningen en de fabrieken in de Veenkoloniën en de fabrieken onderling. In
1887 was dit binnen de firma een dagelijkse praktijk. De communicatie per brief werd er echter
niet minder om.122

Naast de berichtgeving over de dagelijkse gang van zaken, moesten de directeuren zich ook
financieel verantwoorden bij de ‘patroon’ Scholten. Het productieproces in de fabrieken stond
onder leiding van een opzichter. Er bestond geen gezamenlijk onderling overleg tussen de dage-
lijkse leidinggevenden en W.A. Scholten. De directeuren of boekhouders waren alleen ten aanzien
van hun eigen fabriek verantwoording schuldig aan W.A. Scholten. 

Het werd door de groei van de firma in Nederland en de oprichting van fabrieken in het bui-
tenland in de jaren zeventig voor W.A. Scholten steeds moeilijker om zich direct met het de lei-
ding van de individuele fabrieken te bemoeien. Hij was steeds vaker op reis. Naast de wekelijkse
bezoeken aan de fabrieken in de Veenkoloniën, dienden ook de buitenlandse fabrieken bezocht te
worden. Dit gebeurde in het begin één keer per jaar, waarbij tijdens een reis van enkele weken alle
buitenlandse fabrieken werden bezocht. In latere jaren deed W.A. Scholten de fabrieken vaak per
land aan. Naast deze algemene inspectiereizen was vanwege dringende omstandigheden zijn aan-
wezigheid vaak ook nog enkele keren per jaar op een of meer van de buitenlandse fabrieken nood-
zakelijk. Daarbij was W.A. Scholten ook enkele dagen per maand binnen Nederland op pad, met
name naar het westen van het land, waar hij zijn bankzaken en investeringen in aandelen regelde.
In eerste instantie werden bij het verblijf in het buitenland de lopende zaken in Nederland door
Jan Evert opgevangen, maar aangezien deze ook steeds vaker (mee) op reis ging, dienden er maat-
regelen te worden genomen. 



Jan Evert had aan het einde van de jaren zestig aan zijn vader voorgesteld om de administratie
van de aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën in de stad Groningen te concentreren. W.A.
Scholten was hier in eerste instantie fel op tegen. Zijn argument zegt veel over zijn visie op con-
trole en leiding geven. W.A. Scholten vond het namelijk een schande om op deze manier de ‘bui-
tenfabrieken’ te verwaarlozen.123 Met andere woorden: als je niet fysiek aanwezig bent, kun je geen
controle uitoefenen of leiding geven. In 1870 zou het uiteindelijk wel tot de vestiging van een
hoofdkantoor komen. Dit werd aan de Turfsingel bij de suikerraffinaderij in Groningen gebouwd.
Vanaf 1 november dat jaar werd de administratie van de aardappelmeelfabrieken in Foxhol en
Zuidbroek en de branderij in Sappemeer in Groningen gecentraliseerd.124 De directeuren bleven
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de afzonderlijke fabrieken. 

In deze periode werd ook besloten om een algemeen opzichter voor de fabrieken in de
Veenkoloniën aan te stellen. Deze persoon zou de wekelijkse bezoeken aan de fabrieken afleggen
en de dagelijkse gang van zaken op de fabrieken coördineren als Willem Albert en/of Jan Evert op
reis waren. In mei 1871 werd voor deze functie de bouwkundige A. Bakker uit Amsterdam aan-
genomen. Bakker zou vier dagen op de fabrieken in de Veenkoloniën aanwezig zijn en de rest van
de week op het hoofdkantoor in Groningen om het nodige schrijfwerk te verrichten. Gedurende
de campagnetijd diende Bakker de gehele week in de Veenkoloniën te zijn. Als Willem Albert of Jan
Evert in Groningen waren zouden ze hem tijdens de bezoeken aan de fabrieken in de Veenkoloniën
vergezellen.125 Al snel na Bakkers aanstelling kwamen er klachten van verschillende opzichters over
Bakkers gedrag. Voerman, opzichter te Stadskanaal schreef aan W.A. Scholten: ‘… die heer Bakker
komt hier niets dan de gebakken haan te spelen. Niet alleen tegen mij maar op een leelijke manier
tegen het volk.’126 Toen de klachten aanhielden werd Bakker begin 1874 ontslagen. De positie bleef
gehandhaafd. Bakker werd opgevolgd door Amsterdammer C.P. van Rijn, oud-opzichter bij het
Rijnspoor, die eigenlijk net voor de functie van opzichter in Zuidbroek was aangenomen.127

Ook Jan Evert kreeg steeds meer taken toegewezen. Toen Willem Albert in 1878 overging tot
de verbouw van een deel van de branderij in Sappemeer tot strokartonfabriek, kreeg Jan Evert de
leiding over deze fabriek. Een jaar later, toen W.A. Scholten in Drenthe begon met de aankoop van
veengebieden, werd Jan Evert beheerder van deze investeringen. In 1882 vertrok de toenmalige
algemeen opzichter van de fabrieken in de Veenkoloniën. Er werd toen besloten dat Jan Evert ook
de aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën onder zich zou krijgen. Dit betekende dat Jan Evert
tijdens de campagneperiode door de week in de Veenkoloniën zat. In het weekend hield hij kan-
toor op de suikerraffinaderij in Groningen. Willem Albert hield zich vanaf dat moment uitslui-
tend met de buitenlandse fabrieken en de algemene controle van de firma bezig. De maatregel was
kennelijk geen succes want twee jaar later, in 1884, nam W.A. Scholten zelf het roer in de
Veenkoloniën weer over. Omstreeks 1889, Willem Albert Scholten was toen reeds 70 jaar, begon-
nen de bezoeken aan de fabrieken hem wat moeilijker te vallen. In dat jaar werd wederom over-
gegaan tot het aantrekken van een algemeen opzichter voor de aardappelmeelfabrieken in de
Veenkoloniën.128
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Deze gang van zaken werpt vragen op over de capaciteiten van Jan Evert. Uit biografische
beschrijvingen van Jan Evert wordt duidelijk dat hij wel degelijk de nodige voortvarendheid, werk-
lust en koopmanschap van zijn vader had geërfd. Wat tevens naar voren komt is dat Jan Evert dui-
delijk meer sociaal vaardig was dan zijn vader. 129 Wellicht om zijn bescheiden rol binnen de firma
te compenseren, was Jan Evert al vroeg in zijn carrière actief geworden op maatschappelijk gebied
in Groningen en omgeving. Door zijn betrokkenheid bij veel lokale verenigingen en organisaties
slaagde hij er in maatschappelijk beter geaccepteerd te worden dan zijn vader, die in wezen zijn
hele leven wijdde aan de opbouw van zijn industriële imperium. De vraag is of Jan Evert zijn inte-
resse volgde, of dat dit een meer noodgedwongen stap was omdat hij binnen de firma niet volop
aan de slag kon. Er zijn aanwijzingen dat hij een toekomst in het industriewezen in het geheel niet
zag zitten. In 1889 gaf W.A. Scholten aan relaties in Duitsland te kennen dat Jan Evert niet veel
belangstelling voor ‘de fabrieken’ toonde. Het is onduidelijk of het hier gaat om alleen de Duitse
fabrieken of voor het geheel van zijn vaders imperium. Duidelijk is wel dat het voor Jan Evert
moeilijk zal zijn geweest om aan de (naar alle waarschijnlijkheid) zeer hoge eisen en verwachtin-
gen van zijn vader te voldoen. W.A. Scholten was in ieder geval niet geneigd om binnen de firma
een stap terug (of zelfs opzij) te doen om zijn zoon tot volle ontplooiing te laten komen.
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De strategie ten aanzien van de financiering
De wijze van de financiering (en daarmee de groei van de firma) werd in grote mate bepaald door
de houding van W.A. Scholten ten opzichte van de kapitaalmarkt. Een belangrijk kenmerk van de
strategie van de firma was dat W.A. Scholten alleen overging tot de oprichting van nieuwe fabrie-
ken als deze zijn volledig eigendom waren. Zoals eerder gezegd zag hij weinig heil in het delen van
zaken met anderen. In 1865 zei hij hierover het volgende:

‘Wat bij mijn overlijden het lot zou zijn der fabrieken indien ik mijne zaken, al ware het ook slechts voor 1/10

gedeelte, met het geld van anderen dreef, zou zeeker niet moeijelijk te gissen zijn, maar nu ik geen fabrieken

meer zet als ik zelf betalen kan …’130

Belangrijk in dit citaat is dat W.A. Scholten aangaf dat hij niet meer fabrieken bouwde dan hij zelf
kon betalen. Dit betekent dat hij nieuwe investeringen uitsluitend uit eigen reserves financierde.
Dit zal gebeurd zijn door herinvestering van de winsten die de firma maakte. Deze praktijk is door
gebrek aan bronnen voor de periode vóór 1873 niet direct aan te tonen, maar archiefmateriaal uit
latere jaren wijst duidelijk op een traditie in deze richting.131 Een belangrijke voorwaarde voor deze
strategie was een sterke vermogenspositie. De firma moest regelmatig winst maken waardoor hij
financiële reserves kon aanleggen. Winst was dan ook de belangrijkste maatstaf voor W.A. Scholten
of de zaken goed liepen. Deze speelde een belangrijke rol bij het besluit of een fabriek of investe-
ring werd stopgezet of niet. Volgens de balansen maakte de firma Scholten gedurende de jaren
1874-1892, dus in een periode van negentien jaar, vier jaar verlies en vijftien jaar winst. In grafiek
3.2 zijn de winsten en verliezen van de firma weergegeven. De bedragen van de winsten zijn na
aftrek van de afschrijvingen, die overigens zeer onregelmatig plaatsvonden. 

Uit grafiek 3.2 wordt duidelijk dat de firma Scholten gedurende de periode 1874-1892 aan-
zienlijke winsten maakte. Gedurende het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren
tachtig noteerde de firma zeven jaar lang tussen de HFL 150.000,- en HFL 400.000,- winst.
Opvallend is de grote winst in 1888 van HFL 927.020,-. Het totaal van de winsten over de 19 jaar
bedroeg HFL 3.350.000,-. 

Dit maakte het mogelijk dat de firma Scholten door interne groei expandeerde, zonder zich te
(hoeven) verenigen met een of meer andere ondernemingen. De reserves werden in latere jaren steeds
verder vergroot door de winsten die de firma als geheel door de jaren bleef maken. Op langere ter-
mijn werd gestreefd naar een sterke solvabiliteit van de firma en consolidering van de activa. Niet het
hele vermogen werd geriskeerd. Dit komt tot uiting op de creditzijde van de balansen. Deze wordt
gedomineerd door de centrale kapitaalrekening die kan worden beschouwd als het eigen vermogen
van de firma. De solvabiliteit van de firma komt tot uiting in de verhouding tussen vreemd vermo-
gen en het eigen vermogen. Deze is in grafiek 3.3 voor de periode 1874-1892 weergegeven. 
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Grafiek 3.3: Verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen van de firma W.A. Scholten, 1873-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, balansen firma W.A. Scholten 1873-1892.

Grafiek 3.2: Winsten en verliezen van de firma W.A. Scholten, 1874-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, balansen firma W.A. Scholten 1874-1892.
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Het aandeel vreemd vermogen bestond hoofdzakelijk uit schulden aan banken en personen. Alleen
gedurende de jaren 1875-1877 had de firma een grote schuld staan voor de aankoop van de venen
in Drenthe. De invloed hiervan is in de grafiek slechts beperkt zichtbaar. De lichte stijging in 1878-
79 en de grotere stijgingen van het vreemd vermogen in 1882 en 1890 zijn het gevolg van schul-
den aan banken in de vorm van wissels, die werden gebruikt om betalingen mee te doen. In deze
jaren had de firma kennelijk aan het einde van het boekjaar nog veel betalingen uitstaan. Uit de gra-
fiek wordt duidelijk dat de solvabiliteit van de firma zeer sterk was. Over de periode 1874-1892
bedroeg het gemiddelde solvabiliteitsratio 0,05, wat als uitermate laag kan worden beschouwd. 

Het aantrekken van vreemd vermogen
Toch ging de firma Scholten ook over tot het aantrekken van vreemd vermogen op de openbare kapi-
taalmarkt. Het ging hierbij uitsluitend om kortlopende kredieten, die werden gebruikt als bedrijfs-
kapitaal. Het benodigde kapitaal hiervoor was door de groei van de firma steeds meer toegenomen.
Met name tijdens de campagne was voor de inkoop van aardappelen de geldbehoefte groot.
Gedurende de jaren 1850 en 1860 ging het bij de aardappelinkoop om bedragen van respectievelijk
HFL 50.000,- en HFL 90.000,-. Gedurende de jaren zeventig was dit opgelopen tot HFL 600.000-
800.000,-. De firma trok vaak gedurende de maanden oktober en november in grote mate vreemd
vermogen aan om de aardappelen te betalen. In het voorjaar, als de verkoop van aardappelmeel weer
begon, vloeide er weer kapitaal binnen en was Scholten in staat zijn leningen af te lossen.132

Gedurende de jaren 1862-1864 trachtte Scholten bij verschillende financiële instellingen kort-
lopende leningen te sluiten. Hij richtte zich hierbij zowel op lokale als op landelijke instellingen.
Zo benaderde hij naast Israels & Co in Groningen, ook de Credietvereeniging in Amsterdam, de
Hypotheekbank, de Rotterdamsche Bank en de Nederlandsche Bank. Zijn bedoeling was om door
een hypotheek op zijn fabrieken geld te lenen. Hij was hierin niet erg succesvol. Dit kwam waar-
schijnlijk omdat deze wijze van financiering in deze periode bij Nederlandse banken nog niet erg
gebruikelijk was.133 Daarnaast zullen W.A. Scholtens onbekendheid in het westen van Nederland,
en de daarmee geassocieerde geringe kredietwaardigheid hem in deze pogingen tevens parten
gespeeld hebben. Scholten zelf was teleurgesteld en klaagde dat er in Nederland geen goede leen-
instanties bestonden.134

De agent van de firma voor suiker in Amsterdam, Van Veen, raadde Scholten het verkrijgen
van krediet op basis van een hypotheek af. Van Veen was van mening dat het aanvragen van kre-
diet bij instanties als de Credietvereeniging beneden de stand van Scholten was. Alleen het infor-
meren naar de mogelijkheden zou al schadelijk kunnen zijn voor diens reputatie. Van Veen was er
van overtuigd dat krediet afgedwongen diende te worden, Als Scholten eenmaal zijn naam geves-
tigd had, zouden de banken staan te springen om hem te helpen. Scholten mocht zich nu niet ver-
lagen om bij wijze van spreken op zijn knieën om geld te vragen. Van Veen adviseerde Scholten
om zijn effecten te belenen of in Holland particuliere geldschieters te zoeken. De prolongatiemarkt
en markten van lange-termijn-leningen waren in Amsterdam reeds goed ontwikkeld.135 Scholten
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sloeg het advies van Van Veen in de wind met het argument dat als hij niet ooit zijn gouden hor-
loge beleend had, hij het nooit zover geschopt zou hebben. Toch kreeg hij in deze periode nog wei-
nig bij de banken gedaan en was hij gedwongen om nog jaarlijks geld van zijn schoonvader te
lenen. Het ging hier om bedragen tussen de HFL 800,- en HFL 2000,- die opliepen tot een totaal
van ongeveer HFL 30.000,-. Daarbuiten leende Scholten in de periode 1860-1870 in ieder geval
nog HFL 36.000 bij familieleden en kennissen.136

Aan het einde van de jaren zestig bleek Scholten kennelijk toch het advies van zijn agent Van
Veen gevolgd te hebben, want hij begon toen op de open kapitaalmarkt op basis van de belening
van effecten voor grotere bedragen korte-termijn-leningen af te sluiten. Wel dienden stiefvader
Dekens en schoonvader Sluis borg te staan. De zaken van de firma begonnen Scholtens ouders in
Zutphen langzamerhand boven het hoofd te groeien. Toen Willem Albert in 1867 zijn stiefvader
vroeg om voor hem borg te staan, twijfelde Dekens. Hij werd door zijn stiefzoon met de volgen-
de woorden gerustgesteld:

‘Een reden van gerustheid kan UEd. vinden dat Vader Sluis al sederd jaren borg voor mij staat, en wel voor

den acceins op het gedestilleerd voor f 100.000,-, en voor die der suiker f 50.000,- en met deze f 90.000 word

f 240.000,-. En ik ben overtuigd als ik vader Sluis om meer vraag hij met dezelfde gerustheid teekend waar-

mee hij het tot nog toe teekende, wel wetende hem daar nimmer iets van overkomen zal.’137

De belening van effecten voor het verkrijgen van kortlopende leningen bleek goed te werken. In
1863 bezat de firma 600 Russische spoorwegaandelen ter waarde van HFL 100.000,-. In latere
jaren werd de effectenportefeuille werd steeds verder uitgebreid. Gedurende de jaren zeventig werd
naast effecten ook in toenemende mate aandelen beleend voor het aantrekken van vreemd vermo-
gen. Dit gebeurde in deze jaren voornamelijk bij de Rotterdamse Bank. In 1872 stond Scholten
bij deze bank voor HFL 150.000,- geaccrediteerd.138 Scholten heeft voor korte tijd ook nog aan-
delen gedeponeerd bij Goll & Cie, de Credietvereeniging en Wertheim en Gomperts. In totaal
ging het hier om een bedrag van ongeveer HFL 130.000,-. De aandelen dienden als borgstelling
voor de wissels die deze banken voor Scholten accepteerden. De wissels werden dan later door
Scholten bij de Nederlandsche Bank verkocht. Toen de Nederlandsche Bank in 1873 weigerde
deze accepten te disconteren bracht Scholten alle effecten en aandelen weer in belening bij de
Rotterdamse Bank en werden daar de accepten weer verdisconteerd.139 In 1874 stond het effecten-
en aandelenbezit van de firma voor een bedrag van HFL 978.780,- op de balans. 140

Bij de aankoop van effecten en aandelen werd zoveel mogelijk risico gemeden en deelgenomen
in grotere en stabiele fondsen. Maar door koerswisselingen waren aan de continue verkoop of bele-
ning van effecten toch veel kosten en risico verbonden. Dit werd Scholten pas goed duidelijk
tijdens de financiële crisis in 1873, toen de koersen van veel effecten en aandelen aanzienlijk daal-
den. Om dit soort risico’s te vermijden besloot W.A. Scholten tevens in onroerend goed te gaan inves-
teren. Hij ging over tot de aankoop van de boerderijen en venen. Hij verwachtte dat de waarde hier-
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van minder aan fluctuaties onderhevig was. De bedoeling was om bij banken kort vreemd vermogen
aan te trekken door het onroerend goed als onderpand te geven.141 Dit bleek niet zo succesvol als hij
had gehoopt. Hoewel hij er wel in slaagde bij sommige banken op deze manier geld te lenen, viel
Scholten in het begin van de jaren tachtig weer terug op de belening van effecten en aandelen.
Opvallend hierbij is dat Scholten zich nu op Nederlandse fondsen richtte en minder op buitenland-
se, wat hij in de jaren daarvoor had gedaan. Een voorbeeld hiervan is de deelname in de NASM. De
investeringen in de boerderijen en het veen werden hierna als financiële reserve aangehouden.142

De belangrijkste financiële instellingen waarmee de firma Scholten gedurende de jaren zeven-
tig en tachtig zaken deed waren het kassiers- en makelaarshuis van R. Mees & Zoonen en de
Rotterdamse Bank.143 Buiten de drie Noordelijke provincies, waar Scholten zelf voor de incasso
zorg droeg was Mees Scholtens belangrijkste kassier. Daarnaast was Mees tot in de jaren zeventig
verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de zaken tussen Scholten en de NHM bij de
inkoop van Javasuiker. W.A. Scholten was zelf lid van het consortium van de NHM.144

Nu duidelijk is geworden hoe de rechtsvorm, de organisatie en financiering van de firma Scholten
als geheel in elkaar zaten, wordt het tijd om te kijken naar de strategieën van de firma binnen de
aardappelmeelindustrie.

DE A A R D A P PE L M E E L FA B R I E K E N VA N D E F I R M A SC H O LT E N

Strategie als ontwikkeling van concurrentievoordelen
Vaak wordt er van uit gegaan dat het ontwikkelen van concurrentievoordelen het beste kan plaats-
vinden op de afzetmarkt. Het is immers op deze markt dat de inkomsten van een bedrijf worden
gegenereerd. Het is dus van groot belang dat een bedrijf de juiste strategieën uitzet ten aanzien van
de verschillende onderdelen van de afzetmarkt. Hierbij gaat het om de keuze voor de afzetmarkt,
de prijs-kwaliteitverhouding, de marketing en reclame. Maar concurrentievoordelen kunnen ook
ontwikkeld worden op andere markten of terreinen waarop een bedrijf actief is, zoals de grond-
stoffen-, kapitaal- en arbeidsmarkt. Of zelfs binnen het productieproces, waarbij de ontwikkeling
van een bepaalde techniek voordelen kan opleveren en via patenten, octrooien en licenties kan
worden beschermd, of eventueel te gelde kan worden gemaakt. Ten slotte kunnen er concurren-
tievoordelen ontwikkeld worden ten aanzien van meer ongrijpbare zaken zoals reputaties, ervaring,
vaardigheden en organisatiecultuur. Anderen wijzen op het belang van de ontwikkeling van con-
currentievoordelen in relaties binnen het bedrijf, maar ook in relatie tot toeleveranciers, distribu-
teurs, de overheid en investeerders. 145 Uit bovenstaande wordt duidelijk dat op elk onderdeel van
een bedrijf concurrentievoordelen te behalen zijn, zowel binnen het bedrijf als in relaties met exter-
ne contacten. Hieronder zal worden ingegaan op de strategieën die de firma Scholten hanteerde
ten aanzien van de productie, de grondstoffen-, arbeids- en verkoopmarkt en hoe de firma zich
onderscheidde van de andere aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën.
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DE P RO D U C T I E O RG A N I S AT I E VA N D E A A R D A P PE L M E E L FA B R I E K E N

De voordelen en beperkingen van economies of scale
In het vorige hoofdstuk is reeds gewezen op de kostenvoordelen die binnen de aardappelmeel-
industrie behaald konden worden. W.A. Scholten was zich al vroeg bewust van de schaalvoorde-
len die door een grootschalige, gemechaniseerde productie gerealiseerd konden worden. Hij had
de toepassing van stoommachines waarschijnlijk gezien in de fabrieken in Gouda en Oosterbeek,
die allebei al in de jaren dertig en veertig over stoommachines beschikten. Deze werden zowel voor
de aandrijving van verschillende installaties als voor verwarming in het productieproces gebruikt.
Bij de oprichting van de fabriek in Foxhol had Scholten direct al gebruik willen maken van een
stoommachine, maar hij kon er zich in het begin nog geen veroorloven. Scholten was daarom
gedwongen te beginnen met een enkel paard aan de rosmolen. Naarmate de zaak groeide werd het
aantal paarden uitgebreid. Aan het einde van de jaren veertig had Scholten twaalf paarden tegelij-
kertijd aan het werk en stonden er 28 op stal. In 1850, negen jaar na de oprichting, werd de eer-
ste stoommachine geïnstalleerd. Vanaf dat moment ging een stoommachine een vast onderdeel van
de installaties van elke nieuwe fabriek uitmaken. Dit gold zowel voor de aardappelmeelfabrieken
als voor de andere fabrieken van de firma.

Vanaf de jaren zestig werden in de aardappelmeelfabrieken steeds verdere stappen naar een
mechanische productiewijze en schaalvergroting genomen. Om van schaalvoordelen te kunnen pro-
fiteren moest een minimum aan aardappelen verwerkt worden. Er is weinig bekend over de mini-
mum capaciteit van Scholtens Nederlandse aardappelmeelfabrieken vóór de jaren zeventig van de
19e eeuw. Zeker is dat de fabrieken in het buitenland direct groot werden opgezet. Zij werden inge-
richt voor een minimale verwerking van 100-150.000 HL aardappelen per campagne. In tabel 3.1
wordt de capaciteit van Scholtens fabrieken in de Veenkoloniën in 1872 en 1890 als volgt geschat: 

Tabel 3.1: Verwerkingscapaciteit aardappelmeelfabrieken van de firma W.A. Scholten in de Veenkoloniën in 1872 en 1890, in HL 

Plaats fabriek 1872 1890

Foxhol 180.000 820.000

Zuidbroek onbekend 250.000

Veendam 120.000 140.000

Stadskanaal 120.000 140.000

Muntendam - 290.000

Zuidwending - 200.000

Totaal - 1.840.000

Bron: GA, archief Eureka, toegangsnummer 1006, inv.nr. 5.- = in 1872 nog niet in bezit van W.A. Scholten

Uit de tabel wordt duidelijk dat de capaciteit van de fabrieken in de loop der jaren werd uitge-
breid. Een eindeloze vergroting was niet mogelijk. De fabrieken konden waarschijnlijk wel groter
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opgezet worden, maar er moest ook rekening worden gehouden met de kosten van de aanvoer van
de grondstoffen. Een heel grote fabriek had meer aardappelen nodig, die dan uit verder weg gele-
gen streken gehaald moesten worden, wat weer hogere transportkosten met zich mee zou brengen.
Binnen de firma Scholten werd daarom gekozen voor de vestiging van verschillende fabrieken ver-
spreid over de Veenkoloniën. Naast de twee fabrieken die de firma reeds in Foxhol en Zuidbroek
exploiteerde, werden in 1866 in Veendam en Stadskanaal twee oude aardappelmoutwijnbrande-
rijen opgekocht en tot aardappelmalerijen omgebouwd. Deze fabrieken produceerden louter nat
meel, dat per schip naar Foxhol of Zuidbroek vervoerd werd en daar werd gedroogd of verder ver-
werkt tot derivaten. De malerijen waren kleiner en simpeler opgezet dan de fabrieken in Foxhol
en Zuidbroek. De investerings- en exploitatiekosten werden zo laag mogelijk gehouden. Door
middel van de malerijen kon de firma Scholten beter anticiperen op de onregelmatige toevoer van
aardappelen. In jaren met een slechte oogst stonden de kleinere fabrieken stil, in goede jaren werd
de grootst mogelijke capaciteit ten volste benut.

Naast economies of scale maakte de firma Scholten door diversificatie ook gebruik van economies
of scope in de productie. Vanaf de jaren veertig produceerde Scholten aardappelmeel, stroop en
sago. In de jaren zeventig werd dit uitgebreid met de productie van aardappelsuikers en -gompro-
ducten. Deze producten werden al vanaf het midden van de negentiende eeuw in onder andere
Duitsland, België en Engeland geproduceerd. Scholten kwam aan het einde van de jaren zestig tij-
dens een van zijn reizen in Duitsland op het spoor van het product aardappelgom. Hij informeer-
de in Duitsland naar het productieproces van dit, voor hem nieuwe product, maar hij kreeg bij
fabrikanten niets los. Uiteindelijk baseerde hij zich op een Engels productieproces dat hij via via
verkregen had. Het bleek dat het proces vrij simpel was en aangezien er net zoals bij de productie
van aardappelmeel en stroop geen patenten of rechten aan waren verbonden, werd in het voorjaar
van 1870 op een van de fabrieken in de Veenkoloniën volop geëxperimenteerd met de fabricage
van gom. Met behulp van de expertise van de opzichter werden eigen toestellen voor de fabricage
ontwikkeld.146 Niet lang daarna had de firma drie soorten gom in het assortiment, namelijk dex-
trine, leogomme en gommeline.

De rol van de techniek
Uit bovenstaande blijkt dat W.A. Scholten altijd uitkeek naar nieuwe technologische ontwikke-
lingen in de aardappelmeelindustrie. Omdat de meeste innovaties in Duitsland plaatsvonden,
maakte hij jaarlijks een reis naar Duitsland om daar aardappelmeelfabrieken te bezoeken. Hij deed
dit altijd gedurende de winter wanneer de fabrieken in de Veenkoloniën vanwege de vorst stil-
stonden. De productietechniek en inrichting van zijn fabrieken, (zowel voor aardappelmeel, stro-
karton als suiker) werden rechtstreeks gekopieerd uit wat hij in binnen- en buitenland had gezien.
Hoewel Scholten zich intensief met de verbeteringen in de techniek van het productieproces bezig-
hield, kan hij toch niet als een technisch georiënteerde ondernemer getypeerd worden.147 Hij was
eerder imitator dan een innovator. Hij paste reeds bekende technieken naar eigen inzicht aan. Dit
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werd vergemakkelijkt door de afwezigheid van licenties of patenten. Daarbij was de techniek een-
voudig en had Scholten veel persoonlijke ervaring. Hij kreeg gedurende de jaren zeventig regel-
matig aanbiedingen van chemici en technologen die aangaven om op zijn aardappelmeelfabrieken
te willen werken. Scholten ging hier nooit op in. Hij antwoordde dat de inrichting van de fabrie-
ken zo eenvoudig was en de chemische bewerkingen zo simpel waren dat hij hiervoor geen spe-
cialist hoefde aan te nemen.148 ‘… een keukenmeid maakt evengoed aardappelmeel als ik. Stroop
en gom worden hier door gewone boerenarbeiders gemaakt.’149 Net zoals veel andere ondernemers
uit zijn tijd zag Scholten innovaties louter als een middel om een grotere productie en betere kwa-
liteit van zijn producten te bereiken.150

Naast een goede afweging van de capaciteit konden door verbeteringen in het productieproces
tevens kostenbesparingen en opbrengstvergrotingen worden bereikt bij gelijkblijvende productie-
omvang. Deze kwamen bij de firma Scholten voornamelijk tot stand door trial and error. Door toe-
nemende ervaring en proeven werd het productieproces steeds geraffineerder. Hoewel de techniek
van de productie van aardappelmeel bij wijze van spreken publiekelijk bekend was, ontwikkelde de
firma wel een eigen methode voor het productieproces. Deze methode diende geen openbaar goed
te worden en werd daarom goed bewaakt. Er werden nooit zomaar vreemden de fabrieken binnen
gelaten en van medewerkers werd op dit gebied de nodige loyaliteit verwacht.151

W.A. Scholten hield zich persoonlijk bezig met de (ver-)bouw en inrichting van zijn fabrie-
ken.152 De fabriek in Foxhol, en later die in Zuidbroek, werd door de jaren heen steeds verder uit-
gebreid. De ervaringen die in deze fabrieken werden opgedaan, stonden model voor de fabrieken
die de firma later in het buitenland opzette. Daarnaast werden verbeteringen in het productiepro-
ces die in een Scholtenfabriek werd uitgevonden, meestal direct ook in alle andere fabrieken door-
gevoerd. Verder kwamen er innovaties tot stand door het vergaren van nieuwe informatie door het
aantrekken van meer ervaren personeel, het lezen van nieuwe literatuur of simpelweg door spio-
nage bij andere fabrieken. Daarnaast kreeg de firma geregeld aanbiedingen van derden die tegen
betaling informatie over productieprocessen wilden verschaffen om onderdelen van het produc-
tieproces te verbeteren.153 De verschillende onderdelen en installaties , zoals bijvoorbeeld raspen en
tonmolens werden zoveel mogelijk bij Nederlandse leveranciers ingekocht. Sommige onderdelen,
zoals de vaccuüms voor de stroopfabrieken waren niet in Nederland verkrijgbaar en kwamen uit
Engeland. Omdat W.A. Scholten zelf goed op de hoogte was van deze zaken vond meestal een uit-
gebreide correspondentie met de leveranciers van de installaties plaats.

DE G RO N D S TO F F E N M A R K T

De aardappelen
In het vorige hoofdstuk is gewezen op het feit dat, toen W.A. Scholten zich in 1841 in de
Veenkoloniën vestigde, de aardappel er hoe langer hoe meer werd verbouwd en dat dit de belang-
rijkste vestigingsfactor was van de industrie in dit gebied. Toch wordt uit Winkler Prins duidelijk

110

DE F I R M A SC H O LT E N



111

dat de firma gedurende de beginjaren, dus gedurende de jaren veertig, grote moeite had om aard-
appelen in te kopen. Hierbij zullen voornamelijk de onbekendheid van W.A. Scholten in de pro-
vincie en het weinige vertrouwen dat de mensen in zijn onderneming hadden, een rol gespeeld
hebben. Keuning geeft aan dat de boeren gedurende deze periode nog niet op een aardappelver-
werkende industrie en haar behoefte aan grondstof waren ingesteld. Dit bleek volgens hem onder
andere uit het feit dat de aardappelmoutwijnfabrikanten en later ook de aardappelmeelfabrikanten
de aardappelen door het systeem van voorkoop bij de boeren inkochten. Beide contractanten wil-
den van tevoren zekerheid hebben.154 Voor de firma Scholten was het systeem van voorkoop een
vanzelfsprekendheid. Scholten zelf zei hierover: ‘Ze [de boeren] kunnen toch waarlijk niet ver-
wachten dat ze eerst den loop der prijzen aanzien eer ze opgeven of ze willen leveren.’155

In Scholtens fabriek in Foxhol maakte de aardappel in de jaren veertig en vijftig ruim 80% van
de totale grondstofkosten uit.156 Gedurende de eerste jaren dat Scholten actief was in Foxhol, was
hij nog gedwongen om zijn aardappelen bij een kruidenier in te kopen. Een grondstoffeninkoop-
boek van de firma uit de jaren 1841-1854 geeft inzicht in het inkooppatroon gedurende deze
jaren. Uit grafiek 3.4 wordt een indruk verkregen van de ontwikkeling van de aardappelinkoop
gedurende de jaren 1841-1866, dat wil zeggen de periode voordat de firma Scholten actief werd
in het buitenland. De inkoop tot 1854 betreft de inkoop van de fabriek in Foxhol. Vanaf 1854 en
1859 komen hier de inkopen van Zuidbroek en de aardappelbranderij in Sappemeer bij. In de gra-
fiek is het schamele begin van de firma zichtbaar, maar duidelijk is dat er steeds meer aardappelen
werden ingekocht. 

W.A. Scholten heeft gedurende de jaren veertig veel kritiek gekregen van aardappelmoutwijn-
stokers. Hij zou bij de concurrentie met de branderijen in hoge mate hebben geprofiteerd van de
aardappelziekte, die in de jaren 1845-1848 ook in de Veenkoloniën toesloeg.157 De aardappelen
waren toen van zo’n slechte kwaliteit dat de moutwijnfabrieken ze niet konden verwerken en een
groot aantal branderijen ging failliet. Voor de aardappelmeelfabricage waren de zieke aardappelen
geen probleem. Ze bevatten wel minder zetmeel, maar konden gewoon verwerkt worden. De firma
Scholten heeft gedurende deze jaren de aardappelen voor spotprijzen kunnen opkopen, terwijl de
branderijen het nakijken hadden. Voor de firma Scholten is deze ontwikkeling zichtbaar in grafiek
3.4. Gedurende de jaren 1845 en 1848 kocht de firma Scholten duidelijk meer aardappelen in.
Toch moet dit beeld enigszins gerelativeerd worden. Hoewel de aardappelen goedkoop waren, was
de kwaliteit slecht en het zetmeelgehalte dus laag. Scholten moest meer aardappelen inkopen om
de productie van een gewoon jaar te evenaren. Bovendien moesten de aardappelen nu vaak van
verder komen, wat de transportkosten verhoogde. Dit blijkt uit grafiek 3.5, waaruit duidelijk
wordt dat de firma Scholten met name gedurende 1845 en in iets mindere mate in 1848 aardap-
pelen buiten de Veenkoloniën kocht. W.A. Scholten zelf zei liever een goede oogst te hebben met
aardappelen die veel zetmeel bevatten: ‘Goedkoope, puike Aardappelen geven het beste, weinig
kostende stroop, daaruit volgt een aanzienlijk gebruik.’158 Als men naar latere jaren kijkt, is in deze
grafiek 3.5 ook de invloed van slechte oogsten zichtbaar. De lage inkoop gedurende de jaren 1853,
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1855, 1859 en 1861 en 1862 zijn te wijten aan slechte oogsten; de pieken in 1858, 1860 en 1863
zijn het gevolg van goede oogsten.
Grafiek 3.5 laat zien dat de firma Scholten met name tijdens de aardappelcrisis ook aardappelen
buiten de Veenkoloniën inkocht. De firma zocht zijn heil toen onder andere in de Groninger klei-
gebieden en Friesland. Waar de grote hoeveelheid aardappelen ‘elders’ precies werden ingekocht, is
helaas niet te achterhalen.
Gedurende de jaren vijftig viel de firma Scholten weer grotendeels terug op inkoop binnen de
Veenkoloniën. Dat ook nog elders werd ingekocht, kwam waarschijnlijk omdat in de
Veenkoloniën de boeren na de aardappelziekte aanzienlijk minder aardappelen verbouwden.
Opvallend is dat de firma Scholten in de jaren vijftig steeds meer aardappelen in Drenthe inkocht.
Dit kwam omdat in deze periode de ontginning in deze streken steeds verder vorderde, waarbij de
venen werden omgezet in landbouwgronden. Omdat de aardappelen in de Groninger
Veenkoloniën zo goed aansloegen, werd in Drenthe vrijwel direct begonnen met de specialisatie in
de verbouw van aardappelen.159

Grafiek 3.4: Hoeveelheid verwerkte aardappelen door de firma W.A. Scholten, 1841-1866, in hectoliters

Bron: GA, archief AVEBE, toegangsnummer 676, inv.nr. 318 en archief W.A. Scholten, inv.nr. 18, inkoopboek grondstoffen
1841-1854.
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Grafiek 3.6 geeft een indruk van de herkomst van de aardappelen binnen de Groninger
Veenkoloniën. 

Duidelijk is dat de firma Scholten eerst aardappelen kocht in de directe omgeving van Foxhol,
namelijk in Veendam, Hoogezand en Wildervank. Na verloop van tijd werd steeds meer in verder
oostelijk gelegen gemeenten ingekocht, zoals in Onstwedde, Meeden en Oude- en Nieuwe Pekela.

Dit duidt erop dat W.A. Scholten steeds meer bekend raakte in de Veenkoloniën en zijn con-
tacten met boeren uitbreidde. Daarnaast had de firma door de groei van de zaken natuurlijk ook
meer aardappelen nodig en was uitbreiding van het inkoopgebied noodzakelijk. Een breder
inkoopgebied bracht bovendien minder risico met zich mee. Het kwam regelmatig voor dat de
oogst in de ene gemeente veel slechter uitviel dan in een andere gemeente. Omgekeerd zullen ook
steeds meer boeren van de firma Scholten gehoord hebben en bereid zijn geweest om hun aardap-
pelen aan Scholten aan te bieden.
Gedurende de jaren vijftig waren de moutwijnfabrieken nog belangrijke concurrenten op de
grondstoffenmarkt. Hoewel tijdens de aardappelcrisis aan het einde van de jaren veertig veel mout-
wijnfabrieken failliet waren gegaan, bleef er nog een aantal actief. Toen de hoeveelheid verbouwde
aardappelen gedurende de jaren vijftig weer toenam, begon de firma Scholten ook de concurren-
tie van de branderijen weer te voelen. Gedurende het jaar 1858 verwerkten de vijf resterende

Grafiek 3.5: Herkomst van de aardappelen van de firma W.A. Scholten, 1843-1854, in procenten

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 318 en archief W.A. Scholten, inv.nr. 18, inkoopboek grondstoffen 1841-1854. 
De grafiek geeft gegevens vanaf 1843 omdat Scholten gedurende 1841 en 1842 zijn aardappelen bij een kruidenier inkocht. De
herkomst van deze aardappelen is niet bekend.
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moutwijnfabrieken gezamenlijk 300.000 HL aardappelen. Dit was meer dan de firma Scholten,
die in hetzelfde jaar in hetzelfde jaar 248.000 HL verwerkte.160 De strategie van W.A. Scholten was
de branderijen door het bieden van hogere aardappelprijzen uit te de markt te drukken.161 Hij werd
hierbij geholpen door de toenemende concurrentie voor de moutwijnfabrikanten van de
Schiedammer graanjeneverstokerijen. In de loop van de jaren zestig zou de moutwijnindustrie in
de Veenkoloniën in haar geheel verdwijnen.162

Concurrentie van nieuw opgerichte fabrieken op de grondstoffenmarkt
De opkomst van het grote aantal nieuwe aardappelmeelfabrieken vanaf de jaren zestig vormde voor
Scholten niet direct een grote bedreiging. Scholten had een duidelijke voorsprong omdat het concern
zich als pionier in de Veenkoloniën had gevestigd en reeds lange tijd beschikte over een uitgebreid
leveranciers- en transportnetwerk. Op de grondstoffenmarkt was de firma door de pionierspositie en het
feit dat het de grootste fabrikant was, duidelijk marktleider. Hoewel de toegenomen vraag van de indu-
strie deels gecompenseerd werd door een groei van het aanbod van aardappelen door intensieve en
extensieve groei, werd de concurrentie op de grondstoffenmarkt door de firma Scholten wel gevoeld.

Het is bekend dat toegenomen concurrentie op de grond- of verkoopmarkt in industriesecto-
ren kan leiden tot pogingen tot oprichting van samenwerkingsverbanden.163 Binnen de aardappel-
meelindustrie was de prijs van de grondstof een belangrijk onderdeel van de kostprijs van het pro-

Grafiek 3.6: Herkomst aardappelen van de firma W.A. Scholten uit de Veenkoloniën, 1843-1854, in procenten, naar gemeente

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 318 en archief W.A. Scholten, inv.nr. 18, inkoopboek grondstoffen 1841-1854. 
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duct. De toegenomen concurrentie tussen de fabrikanten stond het bedingen van lage prijzen bij
de boeren in de weg omdat ze aldoor tegen elkaar bleven opbieden. Het is daarom ook niet ver-
wonderlijk dat de verschillende fabrieken op dit vlak het eerst samenwerking zochten. Toen aan
het einde van de jaren zestig, na een aantal jaren van mindere oogsten, de prijzen van aardappelen
steeds meer gestegen waren, stak een aantal Veendammer fabrikanten de hoofden bij elkaar om
gezamenlijk tot de inkoopprijs van aardappelen te komen. In 1871 liep dit initiatief uit op een
poging tot de oprichting van een fabrikantenvereniging, waarbij naast aardappelmeelfabrikanten
ook de moutwijnfabrikanten betrokken waren. Het belangrijkste doel van deze vereniging was de
prijzen in het voorkoopseizoen vast te stellen. De firma Scholten werd door de andere fabrikanten
als marktleider beschouwd en het werd dan ook van groot belang geacht dat deze mee zou doen.
W.A. Scholten was niet geneigd om aan het plan mee te werken. Kennelijk had hij in het verleden
al aan dergelijke initiatieven meegedaan die niet erg succesvol waren gebleken. Toen W.A. Scholten
in september 1871 werd uitgenodigd om een vergadering van de vereniging in oprichting bij te
wonen antwoordde hij namelijk:

‘… het zal ons aangenaam zijn als door eene vergadering iets nuttigs ten opzichte van de prijzen tot stand zal

komen. De ondervinding heeft ons echter vroeger doen inzien, in den regel dergelijke vergaderingen niet veel

geven, reden waarvoor wij geen lust gevoelen de vergadering bij te wonen. Wel vernemen wij gaarne het besluit

van de vergadering en kunt u zich verzekerd houden wij er ons zoveel mogelijk naar zullen houden.’164

Zonder de firma Scholten slaagden de overige fabrikanten er niet in om tegenover de boeren een
vuist te maken. Hierdoor is het nooit tot een officiële oprichting van de vereniging gekomen. Toch
bleven de betrokken fabrikanten met elkaar in contact en gedurende elke campagne werden er
altijd, hoewel tijdelijk en ongebonden, wel prijsafspraken tussen fabrikanten gemaakt.165 Hoewel
de firma Scholten zich afzijdig hield, bleef W.A. Scholten gedurende deze jaren, door regelmatige
correspondentie met de secretaris van de vereniging in ruste, goed op de hoogte van de ideeën van
zijn concurrenten over de aardappelprijzen. Bij het vaststellen van de prijzen volgde Scholten soms
de besluiten van zijn concurrenten maar vaak ook niet. Het lijkt er op dat W.A. Scholten het liefst
zijn eigen weg ging en de rest alleen volgde wanneer het hem goed uitkwam.

Over de exacte redenen voor de weigering van Scholten om aan enige vorm van samenwerking
mee te doen kan worden gespeculeerd. De bronnen geven aan dat hij niet geneigd was tot samen-
werking omdat dat daar alleen maar onenigheid uit voort kwam. Aan de ene kant is het duidelijk
dat W.A. Scholten weinig met de Veenkoloniale fabrikanten van doen wilde hebben. Hij kon deze
houding volhouden omdat hij de grootste fabrikant was en dacht hiervan te kunnen profiteren.
Aan de andere kant is een andere houding zichtbaar van de firma Scholten jegens de boeren dan
van de overige fabrikanten. Willem Albert en Jan Evert hebben altijd, natuurlijk tot op de hoogte
waar de zaken voor hen rendabel bleven, rekening gehouden met de belangen van de boeren. Dit
kwam waarschijnlijk voort uit de ervaringen van de firma in de periode vóór 1860, toen Scholten
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als een van de eerste aardappelmeelfabrikanten voor de aankoop van hun aardappelen nog afhan-
kelijk was geweest van de goede wil van de boeren. De firma Scholten trachtte dus aan de ene kant
rekening te houden met de boeren, terwijl hij aan de andere kant ook profiteerde van de samen-
werking van de fabrikanten. Scholten bleef immers altijd op de hoogte van de afspraken tussen de
andere fabrikanten. De firma nam ten aanzien van de toegenomen concurrentie een defensieve
houding aan. De strategie was er op gericht om de nieuwe fabrieken de aardappelprijs te laten
bepalen en daarop te anticiperen. Deze ‘verdeel en heers’ strategie kwam voort uit de veronder-
stelling van Scholten dat hij nog lange tijd van zijn pioniersvoordelen zou kunnen profiteren en
het zich daarom kon veroorloven om zijn eigen weg te gaan.

De firma Scholten bleef zich ten tijde van de toegenomen concurrentie bij de aardappelinkoop
in de jaren zeventig niet alleen op de Veenkoloniën richten. Net als in tijden van slechte oogsten
werd geprobeerd om ook in andere nabij gelegen streken aardappelen in te kopen. Zo werden
gedurende de campagnes in 1870 en 1871 aardappelen in Smilde (onder Assen) ingekocht. W.A.
Scholten wekte toen de indruk dat als dit een aantal jaar succesvol bleek, hij eventueel wel geneigd
was om hier een fabriek te bouwen. Het zou blijken dat hij dit alleen zei om de boeren daar aan
te zetten tot een grotere aardappelverbouw.166

Naast uitbreiding van het aardappelinkoop gebied, ging de firma Scholten in tijden van slech-
te oogsten ook over tot de inkoop van kant en klaar aardappelmeel in het buitenland. W.A.
Scholten onderhield contacten met een aardappelmeelhandelaar, Denisot genaamd, in Epinal, het
centrum van de Franse aardappelmeelindustrie in Elzas-Lotharingen. Denisot hield hem jaarlijks
op de hoogte van de stand van aardappeloogst in Frankrijk. Met het oog op de verwachte slechte
oogst in Nederland 1871 ging Scholten dat jaar over tot de koop van ongeveer 5000 balen aard-
appelmeel in Epinal, waarbij Denisot als tussenpersoon fungeerde.167 Gedurende de jaren 1874 en
1875 zou Scholten de inkoop van meel in Frankrijk herhalen. In oktober 1874 stuurde hij een
eigen medewerker, Dreesman genaamd, naar Epinal om meel in te kopen. De inkoop moest gelei-
delijk gebeuren omdat het anders te veel op zou vallen dat de firma Scholten meel inkocht, waar-
door de verkoopprijzen zouden stijgen. Door bemiddeling van een zekere J. Guilgot werden gedu-
rende de maanden oktober tot december van dat jaar ongeveer 12.000 balen aardappelmeel in
Frankrijk ingekocht. Scholten bracht dit meel niet naar Nederland, maar leverde het rechtstreeks
onder zijn naam aan zijn Franse en Belgische afnemers.168

In 1881 en 1888 zou Scholten weer overgaan tot de inkoop van aardappelmeel in het buiten-
land. Dit keer richtte hij zich op Duitsland, waar hij via zijn agent Van Koningsveld in Hamburg
en agent Cruijff in België aanzienlijke hoeveelheden aardappelmeel inkocht. In 1881 was het meel
uitsluitend bestemd voor Scholtens Nederlandse afnemers.169 In het najaar van 1888 wilde Scholten
via Van Koningsveld zo’n 50.000 balen meel inkopen. Uiteindelijk slaagde de firma er in om 38.300
balen aardappelmeel te bemachtigen en weer te verkopen. Het meel werd in depots in Hamburg en
Stettin opgeslagen.170 Het is onduidelijk of dit meel bedoeld was voor de export of binnen Duitsland
werd afgezet. In ieder geval werd ruim een derde van het meel in Duitsland zelf afgeleverd. De
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gemiddelde inkoopprijs bedroeg ongeveer M 19 à 20,- terwijl Scholten de balen voor gemiddeld
M 25,50 doorverkocht. Met de inkoop was dus ongeveer M 730.000,- gemoeid, terwijl de verkoop
rond de M 939.000,- bedroeg. Na aftrek van de depothuur en administratiekosten bedroeg de
opbrengst van deze meelnegotie voor Scholten ruim M 150.000,-.171 Dit waren voor de firma
Scholten welkome inkomsten in tijden van slechte aardappeloogsten in de Veenkoloniën. 

Overige grondstoffen
Naast grote hoeveelheden aardappelen waren, vooral voor het productieproces van aardappelmeel-
derivaten, verschillende chemicaliën nodig, zoals vitriool (=zwavelzuur), zoutzuur en chloorkalk.
Daarnaast moest Scholten materiaal inkopen om zijn producten te verpakken. In het inkoopboek van
1843-1854 maakten de rekeningen van de chemicaliën en verpakkingsmateriaal 15% van de kosten
van de grondstoffen uit. Overige posten waren stro (3% van de totale grondstofkosten) en beenderen
(2%). Het stro werd gebruikt voor het houden van de paarden in de rosmolen. De beenderen werden
in een speciaal onderdeel van de fabriek in Zuidbroek tot beenzwart verwerkt, dat werd gebruikt om
stroop en aardappelmeel te zuiveren. De inkoop van de chemicaliën en grondstoffen geschiedde gedu-
rende de jaren veertig in het gehele land. Scholten viel waarschijnlijk in eerste instantie terug op zijn
netwerk dat hij had opgebouwd tijdens zijn periode bij verfmakers Fleumer en Hoffman in Buiksloot.
Deze firma is ook terug te vinden in het rekening-courantboek van de firma. Na verloop van tijd
bouwde Scholten in de provincie Groningen een nieuw netwerk van leveranciers op.172

Brandstoffen
Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de beschikbaarheid van de brandstof turf een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de vestiging van de aardappelmeelindustrie in Nederland. De
prijs van steenkolen was tot in de jaren vijftig van de 19e eeuw in verhouding tot die van turf hoog.
Dit kwam omdat Nederland nauwelijks beschikte over eigen steenkolenreserves met als gevolg dat
deze brandstof altijd moest worden ingevoerd, terwijl in Noordoost-Nederland op grote schaal
turfontginning plaats vond. Op zowel turf als steenkolen werd vanaf 1833 accijns geheven. De
accijns op steenkolen was veel hoger dan op turf, waardoor steenkolen relatief veel duurder waren.
Bovendien werd op steenkolen de accijns geheven bij de uiteindelijke verbruiker, terwijl bij de turf
dit reeds bij de afgraverij moest worden betaald. Vanaf de jaren vijftig en zestig daalde de prijs van
steenkolen zodanig, dat deze brandstof steeds beter kon concurreren met turf.173

Aangezien turf voor de Veenkoloniale aardappelmeelfabrikanten extra goedkoop was omdat de
transportkosten relatief laag waren, stookten Scholten en ook de andere fabrikanten tot in de jaren
zestig hun stoommachines vrijwel altijd met turf. Toen de prijs van steenkolen daalde gingen zij
zo nu en dan ook over tot het gebruik van steenkolen.174 De firma Scholten deed regelmatig proe-
ven om de kosten van de twee brandstoffen te vergelijken. Er werden geen grote verschillen in kwa-
liteit tussen beide brandstoffen ontdekt. Wel moest er in verhouding meer turf worden gestookt
omdat turf sneller brandde dan steenkolen. De deuren van de ketel moesten hiervoor vaker wor-
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den geopend. De toestroom van koude lucht nam
dan toe, waardoor er weer meer turf moest worden
gebruikt om de ketel op temperatuur te houden.
Ook ondervond Scholten het probleem dat er in de
Veenkoloniën niet altijd droge turf beschikbaar was.
Hierdoor waren hij en de andere aardappelmeelfabri-
kanten gedwongen om grote turfschuren te bouwen
waar de turf tegen regen beschermd werd en verder
kon drogen. Voor de firma Scholten was het gebruik
van turf of kolen uiteindelijk een kwestie van prijs.
Hoewel er relatief meer turf moest worden gestookt
was het gebruik ervan meestal goedkoper. Indien de
turf door omstandigheden duurder was, werd tijde-
lijk overgegaan op het gebruik van steenkolen.175

DE A R B E I D S M A R K T

De kennis van het productieproces
Hoewel verbeteringen in techniek en het gebruik van
stoommachines een groot deel van het mensenwerk

en paardenkracht hadden overgenomen, bleef de omvang en kwaliteit van de productie grotendeels
afhankelijk van de kennis en ervaring van mensen die in de aardappelmeelfabrieken werkzaam waren.
In het begin werd binnen de firma Scholten – mede door gebrek aan ervaring en geld – uitsluitend
met Nederlandse vaklieden en arbeiders gewerkt. Dit lijken vooral vertrouwelingen van W.A.
Scholten te zijn geweest, die al sinds de oprichting van de fabriek bij de firma betrokken waren. Zo
was in de jaren veertig W. Nijenhuis bij Scholten werkzaam. Nijenhuis was een oude vriend van de
familie in Zutphen en had ook al bij Scholten in Warnsveld gewerkt.176 De Nederlandse werklieden had-
den weinig ervaring met het maken van de derivaten stroop en sago. Dit speelde Scholten vooral gedu-
rende de eerste jaren parten. De kennis hiervoor was gedurende de jaren vijftig van de 19e eeuw nog
grotendeels in handen van buitenlandse ambachtslieden. Met name het stroopkoken vereiste nogal wat
ervaring. Het duurde een paar jaar voordat iemand zich hierin meester mocht noemen. De stroop moest
op bepaalde temperaturen worden gekookt en de chemicaliën moesten in precieze verhoudingen wor-
den toegevoegd. Gedurende de jaren vijftig trok Scholten speciale stroopkokers aan. Het waren veelal
rondreizende ambachtslieden, die meestal uit Holland of Duitsland afkomstig waren. Ze werkten vaak
maar kort op de fabriek. Nadat ze na een tijd hun kunsten aan een Nederlander hadden geleerd verd-
wenen ze weer. Deze gewoonte van het aantrekken van buitenlandse expertise in de aardappelmeelin-
dustrie komt overeen met wat M. Bakker over de overdracht van kennis in de bietsuikerindustrie heeft
aangetroffen, en wat tevens in andere takken van de Nederlandse industrie voorkwam.177

Het uitladen van turf bij de fabriek Eureka. Detail van
een litho door Walter Ochs uit 1874
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Het aantal arbeiders in de fabrieken
Het campagnekarakter van de aardappelmeelindustrie maakt het bepalen van het aantal werkne-
mers in de aardappelmeelfabrieken van Scholten nogal ondoorzichtig. Tijdens de campagne werd
veel tijdelijk personeel aangenomen, dat afhankelijk van de lengte een duur van de campagne, zo
weer kon worden ‘afgedankt’. Dit waren voornamelijk landarbeiders die gedurende de winter wei-
nig om handen hadden. Tot de vaste werklieden behoorden in ieder geval de opzichter, voorman-
nen en gespecialiseerde ambachtslieden zoals stroopkokers, sagomakers, machinisten, koperslagers
en timmerlieden. Daarnaast was er nog het kantoorpersoneel, dat afhankelijk van de grootte van
de fabriek bestond uit een directeur, boekhouder en een of meer klerken. Duidelijk is wel dat bij
de fabrieken van de firma in Foxhol en Zuidbroek sprake was van grootbedrijven, aangezien er
meer dan 40 mensen werkzaam waren.178 In het archief zijn geen arbeiderslijsten van Scholtens
fabrieken in de Veenkoloniën aangetroffen. Hoewel het een momentopname betreft, geven de
opgaven in de jaarlijkse Verslagen van de Provincie Groningen enig inzicht in het aantal mensen
dat in de aardappelmeelfabrieken van Scholten werkzaam was. Hierbij moet worden opgemerkt
dat de fabrieken in Muntendam en Zuidwending in 1866 nog niet bezit waren van de firma
Scholten. 

Tabel 3.2: Aantal arbeiders werkzaam in aardappelmeel- en derivatenfabrieken van de firma Scholten in Foxhol, Zuidbroek,
Veendam, Stadskanaal, Muntendam en Zuidwending, in 1866, 1871, 1886 en 1896

Foxhol Zuidbroek Veendam Stadskanaal Muntendam Zuidwending Totaal

1866 81 60 25 8 - - 174

1871 77 80 14 8 48 50 277

1886 86 116 9 16 50 11 288

1896 105 58 20 17 60 17 277

Bronnen: Verslagen Provincie Groningen en Verslagen Kamer van Koophandel Veendam betreffende jaren.

In vergelijking met de andere aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën (zie tabel 2.3) blijkt dat
op de fabriek van Scholten in Foxhol in de tweede helft van de 19e eeuw de meeste arbeiders werk-
zaam waren. Andere grote fabrieken, die veel arbeiders in dienst hadden waren Meihuizen-Boon,
Duintjer, Wilkens & Meihuizen en vanaf 1892 de Groninger Aardappelmeelfabriek ‘Wilhelmina’.

Naast de fabrieksarbeiders hadden Scholtens aardappelmeelfabrieken tijdens de campagne ook tal-
loze schippers en commissionairs op de loonlijst staan. In het Scholtenarchief is over de herkomst
van deze personen en hun aantallen nagenoeg niets aangetroffen. Aangenomen wordt dat veel
schippers in de turfschipperij werkzaam waren en tijdens de campagne in de aardappelmeelindu-
strie een graantje meepikten van het aardappelvervoer. In het grondstoffeninkoopboek van



Scholten uit de jaren 1841-1854 komen de namen van 22 commissionairs voor. Deze lieden waren
in een of meerdere plaatsen actief.179 Wel is duidelijk dat de schippers en commissionairs een
belangrijke rol speelden in de informatievoorziening van de firma Scholten over de stand van de
oogst, de prijzen van de aardappelen, en de gebeurtenissen op de fabrieken van concurrenten.

De verdeling van arbeid en de beloning 
In de aardappelmeel- en derivatenfabrieken van de firma Scholten werd zes dagen per week gedu-
rende 12 uur gewerkt. De werkdag begon om 6 uur ’s ochtends en eindigde om 6 uur ’s avonds, met
twee uur schafttijd. Tijdens de campagne, die gemiddeld 12 weken bedroeg, werd in twee ploegen
dag en nacht doorgewerkt en was er maar één uur schafttijd. De meeste arbeid verricht in de fabrie-
ken werd beloond door een uurloon. Er waren ook taken die geheel of gedeeltelijk op basis van een
stukloon werden uitgevoerd. Dit maakt de beloning in de aardappelmeelindustrie zeer ondoorzich-
tig. In 1872 verdiende een gewone arbeider in uurloon in een aardappelmeelfabriek van Scholten,
HFL 1,15 per dag, in 1892 HFL 1,33. Maar de aardappelscheppers in de fabriek en de arbeiders bij
de centrifuges kregen een bepaald bedrag per hectoliter, terwijl builers van aardappelmeel per baal
werden uitbetaald. Stokers en kuipers kregen deels een uurloon en deels een stukloon.180

Het doel van stukloon was de arbeiders aan te zetten om harder te werken. Dit resulteerde
regelmatig in gejaag, wat soms ongevallen tot gevolg had. Zo raakte in 1874 een medewerker van
de zeefterij met zijn kleren verstrikt in de kolderschijf van een van de installaties en werd hij ver-
volgens om de as geslingerd. In het ziekenhuis bleek dat waarschijnlijk zijn arm moest worden
afgezet. In 1878 viel een arbeider in de stroopfabriek in een beslagbak en overleed. Later bleek dat
hij aan de vallende ziekte leed, waar de directeur niets van afwist.181 Hoewel W.A. Scholten de
arbeiders altijd persoonlijk verantwoordelijk stelde voor ongelukken, was hij meestal bereid om de
slachtoffers financieel bij te staan. Zo vergoedde Scholten nadat een arbeider gewond was geraakt
na een ongeluk bij de centrifuges in een van de Duitse fabrieken in Neu Ruppin, de ziekenhuis-
kosten van de man en werd zijn weekloon voorlopig doorbetaald. Toen de man uiteindelijk toch
nog aan zijn verwondingen overleed, werd zijn weduwe een vrije woning verschaft.182

In sommige fabrieken van Scholten waren vrouwen en meisjes werkzaam. Zij werden voorna-
melijk ingezet bij het verpakken van de verschillende producten, en dan speciaal het aardappelmeel
en de sago voor huishoudelijk gebruik. Het aardappelmeel voor deze markt werd geleverd in rode
en de sago in blauwe pakjes die de firma Scholten bij consumenten zo bekend hebben gemaakt.
De verpakkingsafdelingen waren gevestigd in de grote fabrieken in Foxhol en Zuidbroek. Op elke
fabriek werkten ongeveer zes vrouwen en/of meisjes. Zij hielden zich bezig met het plakken van
de zogenaamde hulzen van de pakjes, het afwegen, vullen en het dichtplakken van de hulzen.
Daarna werd het etiket er op geplakt en werden de pakjes in kisten gepakt.183 Voor sommige taken
had Scholten liever meisjes aan het werk dan volwassen vrouwen, ‘… wijl zulk klein volk gewoon-
lijk gehoorzamer is als volwassenen.’184 Het loon van een vrouwelijke arbeider bedroeg over het
algemeen de helft van dat van een mannelijke.
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In 1877 werd voor de arbeiders die vast werkzaam waren op de aardappelmeelfabrieken van de
firma Scholten in Nederland een ziekenfonds opgericht. De contributie bedroeg per week vijf cent
voor ieder die meer dan HFL 5,- per week verdiende en 21/2 cent voor degene die minder dan HFL
5,- verdiende. De firma droeg zelf per deelnemer hetzelfde bedrag bij. Bij ziekte werd aan de eerst-
genoemde acht weken lang HFL 5,- per week en laatstgenoemde HFL 2,50 uitgekeerd.185 In 1881
ontving W.A. Scholten van de welbekende arbeidersgeoriënteerde ondernemer Jacques van Marken
de ontwerpstatuten van een algemeen Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden. Scholten was
bereid hieraan mee te doen voor hetzelfde bedrag als de andere deelnemers. Ondertussen liet hij de
mogelijkheid tot deelname aan dit fonds aan zijn arbeiders bekendmaken. De animo was zeer laag,
waaruit Scholten concludeerde dat zijn arbeiders niet erg geïnteresseerd waren. In de aardappel-
meelfabrieken zouden ze er niets van willen weten omdat het merendeels boerenarbeiders waren die
voor het grootste gedeelte maar voor een half jaar op de fabriek werkzaam waren. Scholten vreesde
dat deze houding er debet aan was dat voor het plan van Van Marken ook bij andere werkgevers en
fabrikanten maar weinig animo was. Scholten maakte duidelijk dat mocht het plan toch van de
grond komen, hij zich niet zou onttrekken aan zijn bijdrage.186 Door de steeds grotere druk die van-
uit de arbeidersbeweging werd gevoeld, ging W.A. Scholten in 1889, bij zijn 50-jarig jubileum als
fabrikant, over tot de oprichting van een pensioenfonds voor zijn vaste werklieden.187

De werving van personeel
W.A. Scholten bemoeide zich niet met de werving van fabrieksarbeiders; dit werd aan de dagelijkse
leiding van de fabriek overgelaten. Wel had hij een uitgesproken mening over het arbeidersvolk en
waar de beste werknemers vandaan kwamen:

‘… dan moeten wij ook niet vergeten dat het Arbeidvolk uit grote steden gewoonlijk vee is, uit kleine steden

zijn beter en de besten zijn de plattelandbewoners, dat ondervinden wij dagelijks zoo te Groningen,

Brandenburg en elders.’188

Scholten hield zich wel persoonlijk bezig met het werven van wat ‘hoger’ personeel genoemd kan
worden. Hieronder worden het leidinggevend personeel en de (hogere) ambachtslieden verstaan.
De belangrijkste eisen die Scholten aan zijn leidinggevend personeel stelde, waren een zekere alge-
mene ontwikkeling, betrouwbaarheid, loyaliteit en ijver. Ook zag hij zijn mensen het liefst
getrouwd, ‘… wijl die in den regel huiselijker en oppassender zijn als vrijgezellen.’189 Het leiding-
gevend personeel, zoals directeuren en boekhouders werd voornamelijk door advertenties in lan-
delijke dagbladen geworven. Ook ging hij regelmatig bij zijn agenten, vrienden en kennissen te
rade of zij een geschikt persoon kenden.190 Gedurende de jaren zestig richtte Scholten zich voor het
aantrekken van boekhouders en klerken enkele malen tot de directeur van het Rijksgesticht voor
wezen in Veenhuizen.191 Scholten gaf deze jongelui kennelijk graag een kans om een degelijk
bestaan op te bouwen.
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Naarmate de zaken en reputatie van de firma Scholten groeiden, nam ook het aanbod van per-
soneel toe. In 1870 bestond bijna een kwart van de ingekomen brieven van Willem Albert uit ver-
zoeken van mensen om een aanstelling bij een van zijn fabrieken. Dit betrof ook ‘gewone’ arbei-
ders. Op een advertentie die Scholten in datzelfde jaar in de Rotterdamsche Courant plaatste met
een vacature voor het directeurschap in Sappemeer, kreeg hij ruim dertig reacties. Een aantal seri-
euze sollicitanten werd verzocht een ‘photografisch portret’ op te sturen. Een goede uitstraling en
een net voorkomen werden kennelijk van hoog belang geacht.192 Het hoger personeel stond bijna
dagelijks in persoonlijk in contact met Scholten. De verhoudingen waren zakelijk. Willem Albert
Scholten was een veeleisende werkgever. De eisen die Scholten stelde aan zijn directeuren waren
niet zozeer technische bekwaamheid, maar gezond verstand, ijver en voortvarendheid. Bovendien
moesten ze over de nodige fermheid beschikken om invloed op het werkvolk te hebben. Zoals
W.A. Scholten het zelf uitdrukte:

‘… zijn plicht is van den vroegen morgen tot den laten avond voor alles te zorgen, want al was iemand pro-

fessor in alle 26 vakken der Hoogere Burgerschool en hij meende, dat hij bij zooveel geleerdheid en zulk een

flinke positie, er zijn gemak van kon nemen, des morgens lang slapen, vervolgens fabriek en kantoor eens rond

te zien, dan naar de sociëteit, des middags wandelen, en des avonds de comedie bezoeken, dan wil ik zoo

iemand vergeefs niet hebben.’193

Zodra de zaken op een fabriek niet naar de wens van Scholten verliepen, werd de directeur hier
verantwoordelijk voor gesteld en indien hij geen goede argumenten had voor de slechte resultaten,
moest de directeur vaak het veld ruimen. W.A. Scholten zocht de fout nooit bij zichzelf. Zodra hij
maar een vermoeden had dat een directeur hem bedroog, werd deze onmiddellijk ontslagen.

Een opvallend voorbeeld van dit gedrag is het ontslag van Jan Boelens. Boelens was aan het
eind van de jaren 1840 als arbeider bij de firma begonnen en had zich opgewerkt tot opzichter.
Hij had in de meeste buitenlandse fabrieken meegeholpen om het productieproces goed op de rails
te zetten. In augustus 1874 werd Jan Boelens na ruim 25 jaar trouwe dienst plotseling op staande
voet ontslagen omdat hij volgens Scholten: ‘… teveel zijne eigene luimen volgde en den geregel-
den gang der fabriek hinderde.’194 Ter erkenning van de geleverde diensten was Scholten wel bereid
om in het geval dat het Boelens niet lukte om direct weer een betrekking te krijgen, hem zolang
HFL 30,- per maand uit te betalen.195

Een ander voorbeeld maakt duidelijk dat bij W.A. Scholten zelfs ten aanzien van zeer loyaal
personeel geldzaken altijd voor persoonlijke relaties gingen. Deze zaak betrof Gerhard ten Broek,
die jarenlang op de fabriek in Brandenburg als directeur werkzaam was geweest. Ten Broek was
sinds 1866 in dienst van Scholten en werd door hem beschouwd als zijn beste directeur ooit en
was een van zijn weinige vertrouwelingen. Toen Ten Broek in 1886 plotseling overleed, was hij
Scholten nog een bedrag van bijna M 5.500,- schuldig. De schuld was veroorzaakt door de verlie-
zen die de fabriek in de laatste jaren geleden had. In Ten Broeks contract stond dat hij als bonus
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10% van de winst van de fabriek genoot. In jaren van verlies zou hij niet 10% moeten storten,
maar dit zou verrekend worden met de winst van het eerstkomende jaar. Maar de fabriek leed ook
in 1887 verlies, waardoor Ten Broek Scholten geld schuldig bleef. Scholten verzocht dan ook aan
de weduwe van Ten Broek om hem het bewuste bedrag terug te betalen. De weduwe Ten Broek
weigerde dit, omdat zij in het bezit was van een contract waarin van de genoemde bepaling hele-
maal geen sprake was. De zaak dreigde op een rechtszaak uit te lopen, maar werd uiteindelijk door
de inzet van arbiters opgelost.196

W.A. Scholten hanteerde geen vaste salarisschaal voor de hogere functies. De hoogte van het
salaris werd bepaald op basis van de ervaring van de sollicitant en de zwaarte van de functie.
Meestal werd met iedere directeur een afzonderlijk contract afgesloten. Een gemiddeld startsalaris van
een directeur van een aardappelmeelfabriek van de firma in Nederland bedroeg aan het einde van de
jaren zestig HFL 1500,-, maar kon oplopen tot HFL 2500,- per jaar. Daarnaast werd de directeur
woning en brandstof verschaft. Wanneer een directeur zich bekwaam en loyaal had getoond, werd hij
hiervoor ruimschoots beloond. Hierbij moet worden gedacht aan promotie (overplaatsing naar een
grotere fabriek), een verhoging van salaris, en deling in de winsten van zijn fabriek. Het doel van de
verdeling van de uitbetalingen in een vast salaris en een bonus in de vorm van winstdeling was dui-
delijk. Door de leidinggevenden een aandeel in de winst of de hoeveelheid vermalen aardappelen te
geven, was de betrokkenheid bij de fabriek groter. Scholten was er van overtuigd dat dit de resulta-
ten van de fabriek verbeterde. Eind jaren tachtig was de salarisgarantie van een ervaren directeur
HFL 3000,-, maar kon het salaris oplopen tot HFL 5000,- of zelfs HFL 7000,-. Het salaris van een
boekhouder varieerde gedurende de jaren zeventig tussen de HFL 600,- en 1500,- per jaar, dat van
een opzichter bedroeg ongeveer HFL 1200,- per jaar. Gedurende de jaren tachtig ging Scholten ten
aanzien van de opzichters steeds meer over tot het uitgeven van stukloon en bonussen. Naast een vast
loon werd tevens HFL 1,50 tot 3,- per 1000 HL gemalen aardappelen uitgekeerd.197

DE A F Z E T M A R K T E N D I S T R I BU T I E

De producten
In het begin van de jaren zeventig bestond het assortiment aardappelmeelproducten dat de firma
Scholten leverde uit witte en blanke likeurstroop, aardappelsuiker, aardappelstijfsel (ongebuild),
aardappelmeel (gebuild) in balen en pakjes, gommeline, dextrine, leogomme en sagokorrels in drie
groottes. In de fabriek in Zuidbroek werd tevens beenzwart gemaakt.198 Zoals hiervoor al is gemeld,
werd dit product verkregen door het verbranden van dierlijke beenderen en gebruikt bij de zuive-
ring van stroop. De firma kon dit product blijkbaar nergens anders inkopen, zodat zij zelf tot pro-
ductie was overgegaan. Kennelijk was deze zo groot dat het beenzwart ook werd verkocht.

Door de verschillende toepassingen van de aardappelmeelproducten was de afzetmarkt diffuus.
In het vorige hoofdstuk is reeds gezegd dat aardappelmeel in toenemende mate in de textielindu-
strie werd gebruikt. Verwacht mag worden dat een belangrijke afnemer van Scholtens aardappel-
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meel de textielindustrie in Twente was. Er zijn geen aanwijzingen gevonden in het archief dat de
firma Scholten in de jaren zestig aardappelmeel aan de Nederlandse textielindustrie leverde.
Waarschijnlijk werd aardappelmeel in Twente toen nog verkregen via zeer kleine, veelal ambach-
telijk georganiseerde, lokale aardappelmeelproducenten. Het is ook goed mogelijk dat de Twentse
fabrikanten elders aardappelmeel kochten, bijvoorbeeld in het nabije Duitsland. In 1870 stelde
Scholten een agent in Enschede aan, wat een indicatie kan zijn dat hij aan textielfabrieken daar
begon te leveren.199

Scholtens belangrijkste afnemers van stroop en sago waren grootverbruikers in de voeding-
middelenindustrie en meer ambachtelijke afnemers, zoals likeurstokers, banketbakkers, bonbon-
makers en honingkoekbakkers. Onder Scholtens industriële afnemers van deze producten bevon-
den zich onder andere de bekende cacaofabrikanten Grootes uit West-Zaan en Van Houten in
Weesp.200 Net als het aardappelmeel werd sago tevens via agenten aan kruideniers verkocht, die het
op de consumentenmarkt brachten. 

De meeste informatie over de marktsituatie en de prijzen kreeg Scholten uit gesprekken of cor-
respondentie met andere deelnemers op de grondstoffen- en afzetmarkt. Dit waren met name
agenten, boeren, schippers, afnemers, leveranciers en concurrenten. Tevens hield Scholten via het
lezen van kranten en handelsbladen zowel de nationale als internationale ontwikkelingen van de
industrie nauwgezet bij. Aangezien zijn agenten hem altijd informeerden over elke offerte van de
andere aardappelmeelfabrikanten, bleef Scholten voortdurend op de hoogte van de verkopen en de
prijzen van zijn concurrenten.

Een kwaliteitsmerk
Scholten was van mening dat de producten met zijn naam erop een constante kwaliteit dienden
te hebben. Zijn uitgangspunt was: ‘… beter dat wij enige guldens als ons vertrouwen bij de afne-
mers verliezen.’201 Zodra zich kwaliteitsproblemen voordeden, werd het product afgekeurd en niet
verkocht. Ook kwam het voor dat afnemers klaagden over de kwaliteit van het geleverde product.
Er werd dan alles in het werk gesteld om de kwaliteit weer op een goed niveau te krijgen.202 W.A.
Scholten heeft nooit geadverteerd. Dit was voor hem een principekwestie. Hij was er van overtuigd
dat een goed product zichzelf verkocht. Zelf zei hij hierover: ‘Door de puike kwaliteit van mijne
(…) fabrikaten heb ik mij fortuin en een goeden naam in de handelswereld verworven.’203

Advertenties trokken alleen maar de aandacht van concurrenten.204 Ook vond Scholten adverteren
geldverspilling, want in 1888 zei hij hierover tegen een advertentieverkoper: ‘…[ik] moet u mel-
den ik weldra 50 jaren fabrikant ben, maar nimmer eene advertentie plaatste ter aanbeveling van
mijn fabrikaat, en daar op mijn ouden dag ook niet aan begin, liever zet ik er nog een paar fabrie-
ken bij.’205 Scholten had meer vertrouwen in het opbouwen van naamsbekendheid door deelname
aan (internationale) beurzen. Zo exposeerde hij onder andere in 1882 op een internationale ten-
toonstelling in Moskou en 1883 in Amsterdam.206

De waarborg van de kwaliteit van Scholtens producten werd geadstrueerd met het gebruik van
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een handelsmerk. Dit bestond uit een dubbele driehoek met daarin de letter S. Binnen de kringen
van AVEBE en het Veenkoloniaal museum neemt men aan dat het handelsmerk pas na 1900 in
gebruik kwam, maar uit het Scholtenarchief wordt duidelijk dat de firma reeds in de jaren zestig
van de 19e eeuw gebruik maakte van het handelsmerk.207 Dit merk was op alle zakken, kisten fus-
ten en pakjes met de producten van Scholten afgebeeld. Het lijkt erop dat het gebruik van het han-
delsmerk in eerste instantie puur een praktisch doel had, namelijk als teken van kwaliteit en als
herkenningsteken bij vervoer en aflevering. Scholten wilde er zeker van zijn dat zijn kwaliteitspro-
ducten bij zijn afnemers terechtkwamen. Natuurlijk speelde ook de factor naamsbekendheid mee,
maar dit was niet de eerste prioriteit. De herkomst van het merk is
onduidelijk. Het teken vertoont grote gelijkenis met een davidster,
maar gezien Scholtens protestantse achtergrond zal het daar niets
mee te maken hebben gehad. Met enige fantasie zijn in de ster de
letters W en A te onderscheiden. Met de letter S in het midden zou
dit de drie initialen van W.A. Scholtens naam kunnen voorstellen.

De distributie
De firma Scholten bediende met zijn aardappelmeelproducten dus
een groot aantal verschillende afnemers. Aardappelmeel, stroop en
sago voor de kooplieden en (industriële) grootverbruikers werd ver-
voerd in balen, fusten en kisten. Voor het maken van de kisten en
fusten had Scholten een eigen kuiperij bij de fabriek in Foxhol. De pakkisten voor de losse pakjes
aardappelmeel en sago bevatten 252, 126 of 60 pakjes.208 Voor het vervoer van aardappelmeel voor
de grootverbruikers werden in Foxhol en Zuidbroek linnen zakken genaaid. Deze werden gevuld
met 100 KG aardappelmeel en werden balen genoemd. De stroop werd in zogenaamde okshoofden
(een vat van 232 liter) vervoerd. Deze okshoofden maakte Scholten niet zelf, maar kocht hij elders
in. Er stond statiegeld op de zakken, kisten, fusten en okshoofden. Na aflevering konden ze tegen
een kleine vergoeding worden teruggestuurd, waarna ze werden gereinigd en hergebruikt.209

Een rekening-courantboek van de periode 1843-1855 maakt duidelijk dat zijn afnemers zich
al vanaf het begin in het gehele land bevonden. Scholten maakte bij de verkoop het liefst gebruik
van agenten. Zij waren gespecialiseerd in het zoeken naar afnemers van de diverse producten. W.A.
Scholten zei zelf hierover: ‘Door veel agenten raakt ge het best met de te maken prijzen op de
hoogte en kunt ge uw fabrikaat tot den hoogsten koers kwijt.’210 Hij vermeed zoveel mogelijk gros-
siers als tussenhandelaren. Naar zijn mening wilden deze altijd weer iets van de prijs opstrijken en
Scholten wilde dat de producten zo goedkoop mogelijk bij de verbruiker kwamen. Bovendien was
hij van mening dat grossiers gericht waren op een zo goedkoop mogelijke inkoop en hij er daar-
om niet op kon vertrouwen dat ze reguliere afnemers waren.211 Ook leverde hij zelden op monster.
Hij vond het onnodig om zijn kwaliteit steeds te moeten tonen aangezien het in zijn eigen belang
was om ‘goede waar’ te leveren.212 Uitgangspunt van Scholten was: hoe goedkoper het product, hoe
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meer er zou worden afgenomen. De distributielijnen werden dus zo kort mogelijk gehouden. De
distributielijn van de firma komt overeen met schema 2.3 in het vorige hoofdstuk.

In de jaren zestig beschikte Scholten buiten de provincie Groningen over agenten in
Leeuwarden, Sneek, Assen, Zwolle, Kampen, Deventer, Arnhem, Leiden, Amsterdam, Rotterdam
Gouda en Dordrecht. Samen waren dit ongeveer vijftien man. In 1886 was het aantal agenten in
Nederland uitgebreid tot 46.213 Naast de handel in aardappelmeelproducten, bemiddelden de agen-
ten ook in de verkoop van de producten van de suikerraffinaderij in Groningen en de branderij in
Sappemeer. De provisies van het agentschap waren in het midden van de jaren zeventig als volgt:

Aardappelmeelproducten

Blanke stroop HFL 1,- per okshoofd

Meel in balen 1%

Gepakt meel en sago 3%

Gom (dextrine) 2%

Het meel in balen werd geleverd contant zonder korting. Gepakt meel, sago en stroop konden na
drie maanden betaald worden of contant met 11/2 % korting.214

Suikerproducten van de raffinaderij

Suiker HFL 30,- per 100 kg 

Stroop HFL 20,- per 100 kg

Kandij HFL 10,- per pot

Van de branderij

Jenever en brandewijn HFL 25,- per 100 kan

Enveloppen werden van het kantoor van het hoofdkantoor van de firma Scholten gefrankeerd naar
de agenten verzonden, zodat de agenten geen briefport hoefden te betalen Telegrammen werden
slechts vergoed als W.A. Scholten zelf om antwoord ‘per draad’ had verzocht. Anders kwam het ten
laste van de afnemer.

Het transport van de verkochte producten ging voor de Nederlandse afzetmarkt per beurt-
schipper. Het vervoer over water was in het midden van de 19e eeuw in Nederland nog steeds het
meest goedkoopste en efficiëntste transportmiddel. Voor zover is na te gaan, liep de route van
Scholtens producten naar het Westen door Friesland over de Zuiderzee naar Amsterdam. De goe-
deren bestemd voor export werden vanuit Harlingen verstuurd. De leveringen bestemd voor
Antwerpen werden veelal in Rotterdam overgeslagen. Ten behoeve van de Hollandse afzetmarkt
richtte Scholten in de jaren 1850 in zowel Amsterdam als Rotterdam een entrepot op voor aard-
appelmeel, sago en stroop. De reden hiervoor was dat de beurtlieden, voornamelijk in de herfst,



zeer ongeregeld voeren en vaak lang onderweg waren. Hierdoor kon Scholten in Holland geen
geregelde levering garanderen, wat hem een slechte concurrentiepositie gaf ten aanzien van de
fabrieken in Gouda en Rotterdam. Met de voorraden in de depots kon hij net zo snel leveren als
zijn concurrenten in Holland. Scholten is er altijd vast van overtuigd geweest dat hij aan deze
entrepots zijn grote afzet in Holland te danken had.215

Op de afzetmarkt had de firma Scholten de eerste jaren nog niet veel van zijn concurrenten te
duchten. De nieuwe fabrikanten richtten zich in eerste instantie alleen op de productie van aard-
appelmeel omdat dit het makkelijkst was. Op den duur zouden alleen de Belg Dutalis, Duintjer,
Wilkens & Meihuizen en Meihuizen-Boon overgaan tot de productie van stroop en sago. Hun
producten waren lange tijd inferieur aan Scholtens producten, die bekend stonden om de hoge
kwaliteit en reeds door de verpakking en het gebruik van het handelsmerk de nodige naamsbe-
kendheid hadden. Daarnaast beschikte de firma Scholten over een netwerk van industriële afne-
mers en agenten die de producten aan de man brachten. Opvallend is dat de nieuwe fabrikanten
de door de firma Scholten gebruikte praktijken ten aanzien van de productie, inkoop van aardap-
pelen en de organisatie van de distributie klakkeloos overnamen.

Zo gingen veel fabrikanten in de Veenkoloniën gedurende de jaren zestig, in navolging van
Scholten, over tot de oprichting van depots in het westen van het land. Op deze manier waren ook
zij in staat om de Hollandse markt goed te bedienen. In 1874 wilde Scholten zijn depot opheffen.
De belangrijkste reden hiervoor was dat de concurrentie in het Westen niet veel meer voorstelde
en Scholten er zijn naam had gevestigd. De kosten voor de huur van het pakhuis werden hem te
hoog en hij verkreeg veel klachten van klanten dat de goederen tijdens de opslag beschadigd waren
of niet meer het juiste gewicht hadden. Bovendien waren in de jaren zeventig de transport- en
communicatiemiddelen tussen de Veenkoloniën en Holland sterk verbeterd en vermeerderd. Zo
kon er gebruik worden gemaakt van een geregelde stoombootdienst. Scholten overwoog in deze
jaren om zijn dure entrepots op te geven en weer als vanouds per beurtman franco Amsterdam of
Rotterdam leveren. Indien een afnemer zijn wensen niet tijdig opgaf of de goederen per spoor of
boot verlangde, dan zou hij die extra kosten in rekening brengen. Hij realiseerde zich echter dat
de opheffing van het depot alleen zin had als de andere fabrikanten dit ook deden. Anders zou hij
zijn concurrentiepositie onnodig in gevaar brengen. 

In februari 1874 deed hij het voorstel aan de andere fabrikanten om hun depots in het Westen
op te heffen. Naast bovengenoemde redenen gaf hij aan dat ze op deze manier gezamenlijk veel
kosten konden besparen, ‘… wat bij de steeds toenemende concurrentie en stijging van de prijzen
van aardappelen, arbeidsloon en brandstof dubbel nodig wordt.’216 De betrokken fabrikanten,
Adema, Meihuizen-Boon, DWM en K.&J. Wilkens stonden niet onwelwillend tegenover het idee
en er werd besloten alle depots op te heffen. De afspraak werd gemaakt dat als een van hen mocht
besluiten tot heroprichting van een depot, zij dit aan de andere fabrikanten zouden melden.
Scholtens concurrenten, die hun markt nog moesten opbouwen, bleken niet zonder depot te kun-
nen. Al na driekwart jaar gaf K.& J. Wilkens aan de firma Scholten te kennen dat zij toch weer
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overgingen tot het aanhouden van een depot in Rotterdam. W.A. Scholten besloot toen direct ook
weer zowel in Amsterdam en Rotterdam een depot op te zetten. Hij haalde hiermee de woede van
de overige fabrikanten op de hals die zeer ontstemd waren dat ze niet waren ingelicht. Het pro-
bleem van de hoge kosten loste Scholten gedeeltelijk op door een ander pakhuis te nemen, met
een lagere huur.217 Het is onduidelijk wat hierna gebeurd is, maar waarschijnlijk zijn alle betrok-
ken fabrikanten weer overgegaan tot oprichting van depots in het Westen. 

De omvang en samenstelling van de verkoop
Verkoopresultaten en gegevens over de omzet van Scholtens aardappelmeelfabrieken in de periode
1841-1866 zijn in het archief niet teruggevonden. Op basis van gegevens over afgeleverde goede-
ren, wordt toch enig inzicht in de verkopen van de Veenkoloniale fabrieken verkregen. In grafiek
3.7 zijn de hoeveelheden van de verschillende verkochte producten zichtbaar. De gegevens zijn tot
1866 weergegeven, het jaar waarin de firma Scholten voor het eerst in het buitenland actief werd. 
Opvallend aan de verkopen van de aardappelmeelfabrieken is dat de firma Scholten (naast een een-
malige levering van 57 balen in 1841) tot aan het begin van de jaren vijftig alleen maar aardap-
pelmeel in pakjes van 250 gram verkocht. De verkoop van balen aardappelmeel van 100 kilo, die
duidt op levering aan grootverbruikers, begon pas in 1853, toen de firma in Engeland ook aan tex-
tielfabrieken begon te leveren. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat de firma Scholten óók in
Nederland voor 1853 niet aan grootverbruikers in de textiel leverde. Uit de grafiek wordt ook dui-
delijk dat de verkoop van aardappelstroop in dezelfde periode enorm is gestegen. Naast aardap-
pelmeel in pakjes was stroop dus het belangrijkste product in Scholtens assortiment. Het aandeel
van sago in de verkoop nam daarentegen steeds meer af.

De export van aardappelmeel
Winkler Prins schrijft aan dat de firma Scholten reeds vanaf de jaren vijftig aardappelmeel naar het
buitenland exporteerde. In 1850 maakte W.A. Scholten een reis naar Manchester en Liverpool om
daar afnemers in de textielindustrie te vinden. Na die reis installeerde hij in Manchester een eigen
agent, C.J. van Veen, om de verkoop daar verder te coördineren.218 Daarnaast leverde Scholten in
de jaren zestig ook in toenemende mate aardappelmeel aan afnemers in België en Frankrijk. Over
de omvang van de export van de firma is in het archief niets teruggevonden.
De verkoop in België ging tot 1869 via agent Van den Heerik in Rotterdam. In dat jaar ging
Scholten over tot het aanstellen van agenten in Antwerpen, Gent en Brussel. Ook hier ging het
voornamelijk om leveringen aan textielfabrieken, terwijl zich in België ook papierfabrieken onder
de afnemers bevonden. De Belgische markt was kennelijk groeiende want een jaar later, in 1870,
besloot Scholten een entrepot in Antwerpen te openen. Zijn agent in deze stad, G.J. Cruijff, kreeg
hierover de leiding. De overige agentschappen werden toen opgezet en de gehele Belgische markt
werd vanaf dat moment vanuit Antwerpen door Cruijff bediend.219 Hoewel de agenten wel voor-
namelijk voor Scholten werkten, waren zij niet in dienst van de firma. Zij hadden altijd de vrij-
heid om ook voor andere bedrijven als tussenpersoon te fungeren. 
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De export van aardappelmeel van de firma Scholten kan gezien worden als een aanloop naar
DBI. Ondanks het feit dat gedurende de periode 1860-1880 de export naar Engeland, België en
Frankrijk toenam, ging W.A. Scholten niet over tot de oprichting van fabrieken in deze landen.
De toenemende vraag naar aardappelstroop vanuit Duitsland in het midden van de jaren zestig zou
voor W.A. Scholten wel aanleiding zijn om de mogelijkheden van productie daar nader te onder-
zoeken. Op de redenen hiervoor wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan. 

DE C O N C U R R E N T I EVO O R D E L E N VA N D E F I R M A SC H O LT E N

Het profiteren van pioniersvoordelen
De firma Scholten had, gedurende de jaren dat hij in de Veenkoloniën de monopoliepositie bezat,
grote voordelen op de overige fabrikanten in Nederland, door de goedkope aanvoer van grond-
stoffen en brandstoffen. Hierdoor bespaarde de firma hoge vervoerskosten en kon onder de rela-
tief hoge prijzen van aardappelmeel en stroop van de fabrikanten in de rest van Nederland blijven.
Hierdoor maakte de firma in deze periode veel winst. Uit de correspondentie van W.A. Scholten
wordt de indruk verkregen dat hij, toen vanaf de jaren zestig de concurrentie in de Veenkoloniën
opkwam, deze gelaten onderging, maar er in eerste instantie niet veel van verwachtte. Hij had een
sterke vermogenspositie. In 1862 stelde Scholten dat: ‘… bij geringe verdienste sullen Dutalis en

Grafiek 3.7: Afgeleverde aardappelmeelproducten door de firma W.A.Scholten in Nederland, 1841-1866

Bron: GA, archief AVEBE, toeg.nr. 676, inv.nr. 318.
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Van Lennep, die het aan geld en crediet onbreekt zich wel niet erg uitbreiden. Ik heb twee grote
fabrieken en zal dus den boventoon wel blijven voeren.’220

Hij ging er van uit dat hij nog geruime tijd zou profiteren van de voordelen die hij als pionier
genoot. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat deze zich voordeden op het gebied van het pro-
ductieproces, de grondstoffenmarkt, de personeelsvoorziening, de afzetmarkt en distributie. Hij pro-
duceerde aardappelmeelproducten van een goede kwaliteit, die werd gewaarborgd door een eigen
merk en hij beschikte over een uitgebreid (internationaal) netwerk van leveranciers en afnemers.221

Zijn positie binnen de industrie was sterk en hij had hiermee een belangrijke voorsprong op de nieu-
we fabrikanten, voor wie nog jaren zou duren voordat kapitaal, arbeid en techniek goed op elkaar
afgestemd waren en die nog een plek op de grondstoffen- en afzetmarkt moesten zien te veroveren.

Ten slotte had de firma Scholten als geheel nog een ander voordeel, namelijk het verschil in
organisatiestructuur. Door kapitaalgebrek werden de nieuwe fabrieken meestal in compagnie-
schappen opgezet. Niet alle nieuw gevormde compagnonschappen in de industrie waren even suc-
cesvol. Een aantal van deze verbanden hield stand, maar de meeste vielen na enkele jaren uiteen.
De belangrijkste oorzaak hiervan vormden slechte resultaten door onervarenheid in de industrie
en de (vaak daaruit voortkomende) onderlinge onenigheid tussen de fabrikanten. Dit speelde een
aantal nieuwkomers duidelijk parten, hetgeen blijkt uit het grote aantal fabrieken dat na verloop
van tijd weer werd opgeheven. Daarentegen stond W.A. Scholten al jarenlang alleen aan het hoofd
van de firma, waarbinnen hij aan niemand verantwoording schuldig was. Bovendien was voor de
firma Scholten de aardappelmeelindustrie vanaf het begin de zogenaamde core business, terwijl de
meeste volgers leden waren van families die zich op andere plaatsen op het ondernemersveld in de
Veenkoloniën bewogen. Zij startten met de aardappelmeelproductie als nevenbedrijf, naast reeds
bestaande activiteiten. De oprichting van aardappelmeelfabrieken gold binnen deze kringen veel-
al als het aanhaken bij een potentiële groeimarkt. Indien dit mislukte kon men altijd terug vallen
op het reeds bestaande eigen (familie)bedrijf.

Verzwakking van de leiderspositie
Ondanks de pioniersvoordelen kwam de positie van de firma Scholten binnen de aardappelmeel-
industrie door de komst van de nieuwkomers na verloop van tijd onder druk te staan. Dit is af te
leiden uit de ontwikkeling van de verwerkingscapaciteit van de verschillende fabrieken. Tabel 3.3
geeft een overzicht van de eigenaren van aardappelmeelfabrieken in het noorden van Nederland,
het aantal fabrieken per bedrijf en het percentage van de totale verwerkingscapaciteit van de noor-
delijke aardappelmeelfabrieken in 1872 en 1897.222

Tabel 3.3 laat zien dat het aantal fabrieken die door Scholten werden geëxploiteerd tussen 1872
en 1897 is toegenomen met twee fabrieken. Hierbij moet opgemerkt worden dat de fabriek van
Scholten in Veendam in 1898 werd gesloten. De twee overgenomen fabrieken hadden toebehoord
aan de firma K.&J. Wilkens (die later elders een nieuwe fabriek oprichtten) en de Maatschappij
Hibernia (de oude fabriek van Dutalis in Muntendam). Uit tabel 3.3 wordt tevens duidelijk dat
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het aandeel van de firma Scholten in de totale verwerkingscapaciteit tussen 1872 en 1897 met 9%
afnam. Dit kwam omdat zijn pioniervoordelen langzaam verloren gingen. 

Dit was het eerst duidelijk zichtbaar binnen het productieproces. Het productieproces van
aardappelmeel en derivaten was niet zo ingewikkeld en verschillende technologische innovaties
hadden het proces inmiddels verbeterd. Ook raakte de kennis van de productiemethoden via lite-
ratuur steeds makkelijker verspreid. De verspreiding ervan werd ook niet door patenten of andere
restricties beperkt. De nieuwe fabrikanten hadden als voordeel dat zij de vernieuwingen en inno-
vaties direct konden toepassen, terwijl deze voor de firma Scholten extra investeringen en veran-
deringen in een reeds bestaande situatie betekenden. 

Bij de toegenomen concurrentie op de grondstoffenmarkt, bleek Scholtens tactiek om zijn con-
currenten het eerst uit te laten vechten alvorens zelf tot handelen over te gaan, lange tijd zeer effec-
tief te zijn. Een hardere strijd werd gestreden op de afzetmarkt. Scholten had vanaf het moment
dat Adema in 1844 in Huizum actief was geworden regelmatig contact met zijn Leeuwarder con-
current. Beide fabrikanten hielden elkaar jarenlang op de hoogte van de prijsveranderingen die ze
doorvoerden. De verhouding was hierbij altijd vriendelijk maar zakelijk. Adema, Scholten en
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Tabel 3.3: Overzicht aantal aardappelmeelfabrieken in het noorden van Nederland en hun aandeel in de gezamenlijke verwer-
kingscapaciteit, in 1872 en 1897, in procenten

1872 Fabr % 1897 Fabr %

W.A. Scholten 4 38,7 W.A. Scholten 6 29,7

G. Dutalis 1 17,8 D.W.M.* 3 15,2

Everts, Adema & Co. 2 13,1 Gr. Aardappelmeelfabriek** 1 11,2

Meihuizen-Boon & Co. 1 7,8 A.van Linge 2 8,4

D.W.M.* 1 7,8 Everts, Adema & Co.*** 2 8,0

K.& J. Wilkens & Co. 1 7,8 K.&J. Wilkens & Co. 1 5,8

E. van Linge 1 3,1 Meihuizen-Boon & Co. 1 5,1

S.H. Hoveling 1 3,1 N.V. Nijverheid 1 4,8

H. Wolda 1 0,8 Erven Topper 1 4,5

J. Hoogerbrugge 1 3,5

H. Wolda 1 2,9

O.J. Meyer 1 0,9

Totaal 12 100 Totaal 21 100

Bron: GA, archief Eureka, toegangsnummer 1006, inv.nr. 5 en, GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 90.
* Duintjer, Wilkens en Meihuizen & Co.
** Groninger Aardappelmeelfabriek
*** Adema bezat in 1897 zowel in Huizum (Fr.) als in de Veenkoloniën een fabriek



Dutalis waren de oudste fabrikanten en onderlinge zaken werden als oude vrienden onder elkaar
afgehandeld. Bij de prijsbepaling van hun producten hadden Scholten en Adema jarenlang vast-
gehouden aan een vaste verhouding tussen de prijs van het meel en de stroop. Zo lag de prijs van
likeurstroop gemiddeld op HFL 1,- à 1,25 en die van blanke stroop op HFL 0,50 à 0,75 boven
die van het meel. Deze verhouding kwam deels voort uit de hogere productiekosten van stroop,
maar hield ook in dat er in ieder geval een kwartje extra winst werd gemaakt.223

De nieuwe fabrieken hielden minder rekening met dit uitgangspunt. Zij waren er op uit om
de afzetmarkt te veroveren en zoveel mogelijk stroop en aardappelmeel te verkopen. Ze waren wel-
iswaar nog niet in staat om de superieure soorten aardappelmeel en stroop te produceren, maar
offreerden wel  lagere prijzen. Daarbij slaagde een aantal nieuwe fabrikanten er ook nog in om
inferieure stroop als de beste soort te verkopen. Hoewel Scholten en Adema zich ergerden aan dit
‘geknoei’ lieten ze er zich in eerste instantie niet door van de wijs brengen. Zo was Scholten van
mening dat zijn producten van hogere kwaliteit waren en rekende hij er op dat zijn afnemers hem
hierom trouw zouden blijven. Als de nieuwe fabrikanten eenmaal de juiste kwaliteit hadden
bereikt, zouden zij zich aanpassen aan de prijsstelling van de oudere fabrikanten. Scholten hield
daarom in eerste instantie vast aan de ouderwetse verhouding tussen zijn verkoopprijzen.224

Na verloop van tijd kwam er meer rust in de prijsstellingen van de fabrieken. De fabrikanten
wisten beter wat ze aan elkaar hadden en in toenemende mate kwam er overleg over de verkoop-
prijzen tot stand. Eerder is genoemd dat er in deze periode gestreefd werd naar het vaststellen van geza-
menlijke prijzen op de grondstoffenmarkt. In het midden van de jaren zeventig kwam van verschil-
lende nieuwe fabrikanten het voorstel om tevens tot nauwere samenwerking op de verkoopmarkt te
komen. W.A. Scholten bleef sceptisch. Hij was van mening dat hoe groter de concurrentie was, hoe
moeilijker men zich aan overeenkomsten kon houden.225 Maar nu de nieuwe fabrieken zich hadden
gemanifesteerd en was gebleken dat sommige bedrijven blijvers zouden zijn, realiseerde Scholten zich
dat hij zich aan moest passen aan de nieuw ontstane situatie. In 1877 besloot hij zowel ten aanzien
van de inkoopprijzen van de aardappelen en de verkoopprijzen van het meel en stroop de prijsstelling
van de rest te volgen. Scholten zei ‘De dagen dat hier behoorlijk te verdienen viel, zijn gepasseerd, maar
als ik niet met de tijd meeging, zou men mij voor oud en af verklaren, maar zoover zijn we nog niet.’226

Hoewel het aandeel van een aantal nieuwe fabrieken en dan met name van Duintjer, Wilkens
en Meihuizen & Co., Van Linge en de N.V. Groninger Aardappelmeelfabriek (opgericht in 1895)
substantieel toenam, bleef de firma Scholten toch de belangrijkste positie in de industrie behou-
den. De firma Scholten bleef marktleider op zowel de grondstoffen- als de afzetmarkt en werd als
zodanig door de andere fabrikanten erkend. In 1897 hadden verschillende leden van de genoem-
de Veenkoloniale families, Meihuizen, Van Linge en Wilkens in totaal 34,5% van de productie-
capaciteit in handen. Dit was meer dan de 29,7% van W.A. Scholten. De eigendom van deze
fabrieken was echter niet in handen van een enkel gezin, zoals bij de Scholtens wel het geval was.
De gemiddelde verwerkingscapaciteit per fabriek verschilde niet veel: 4,7% bij de firma Scholten
en 4,9% bij de Veenkoloniale families. 
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Naast het tegengaan van de concurrentie op het gebied van het productieproces, de grond-
stoffeninkoop en afzet-en distributie hanteerde de firma Scholten nog een andere strategie ten aan-
zien van de opkomst van de nieuwe fabrieken. Deze was er op gericht om zo weinig mogelijk nieu-
we concurrenten te krijgen. Dit blijkt onder andere uit de aankoop van de fabriek van Boon in
1853, en de overname van de fabrieken van K.& J. Wilkens (in 1877) en Dutalis (in 1884). De
reden van de overnames was dat W.A. Scholten zoveel mogelijk wilde vermijden dat er nieuwe spe-
lers op de aardappelmeelmarkt kwamen. Opvallend hierbij is dat hij in dat geval niet ongenegen
was om met bestaande fabrikanten samen te werken. Dit blijkt onder andere uit de overname van
de fabriek van Dutalis. Toen deze fabriek in het begin van de jaren tachtig in financiële problemen
kwam, heeft W.A. Scholten nog getracht haar samen met de andere fabrikanten te exploiteren,
maar omdat niemand hiervoor voelde kocht Scholten in 1884 uiteindelijk de fabriek voor zich-
zelf. De reden waarom de andere fabrikanten van dit voorstel tot samenwerking afzagen, was dat
het voorstel van Scholten de insteek had dat W.A. Scholten het meerderheidsaandeel in de fabriek
en bovendien bestuurlijk de touwtjes volledig zelf in handen wilde hebben.227

BE S LU I T

De ownership advantages van de firma Scholten
Door de bestudering van de verschillende elementen van de firma Scholten, zoals de doelstelling,
organisatie, financiering en strategie ten aanzien van de kapitaal-, grondstoffen- , arbeids- en afzet-
markt en de concurrenten gedurende de ontwikkeling van de firma in de periode 1841-1892, is
een aantal factoren naar voren gekomen die geïdentificeerd kunnen worden als ownership advan-
tages van de firma Scholten. Deze bestaan uit:

• De sterke persoonlijkheid van de ondernemer
De sterke kanten van de firma Scholten waren sterk verbonden met het karakter en de visie van
Willem Albert Scholten. Het is duidelijk dat Scholtens persoonlijkheid een grote invloed had op
zijn ondernemerschap. Ervaring was zijn belangrijkste leerschool en vormde de leidraad voor zijn
handelen als ondernemer. Hij was niet zozeer een innovator, maar meer een imitator die reeds
bekende technieken en kennis toepaste voor zijn eigen doeleinden. Hij koesterde weinig ver-
wachtingen ten aanzien van zijn omgeving. Hij vertrouwde alleen zichzelf. Hierdoor was hij ook
wars van samenwerking met anderen. Zijn vertrouwen in zijn eigen kunnen kwam voort uit zijn
liberale visie dat iedereen zijn eigen lot en dus succes in handen had. Zijn meest kenmerkende
eigenschappen waren:
- een grote ambitie en doorzettingsvermogen;
- het vermogen tot grenzeloos denken;
- de bereidheid om risico’s te nemen;
- het belang inzien van goede informatievoorziening;
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- het herkennen van nieuwe mogelijkheden; 
- altijd op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen;
- een scherpe kijk op gebeurtenissen en personen.
Deze eigenschappen hadden grote invloed op de organisatiestructuur, financiering en de strate-
gie van zijn firma. Scholten had een zeer brede ondernemersfunctie: hij bemoeide zich persoon-
lijk met alle onderdelen van de firma. 

• Pionierspositie
W.A. Scholten had een duidelijke voorkeur om actief te zijn op onontgonnen markten, waarbij
hij zoveel mogelijk profiteerde van pioniersvoordelen. Dit pionierschap ontwikkelde hij op een
aantal terreinen:
- het erkennen van het belang van een goede lokatiekeuze voor de productie;
- de introductie van een nieuw, herkenbaar en kwalitatief goed product;
- het succesvol gebruik maken van economies of scale and scope in de productie;
- als eerste de beschikking hebben over betrouwbare grondstoffentoevoer; 
- als eerste de beschikking hebben over een netwerk voor distributie en verkoop.

Het belangrijkste doel van de strategie was als pionier te profiteren van de monopoliepositie op de
grondstoffen- en afzetmarkt. Door de erkenning van het belang van de vestiging in de Veen-
koloniën ten aanzien van de grondstoffen in de jaren veertig kon de firma goedkoper produceren
dan de overige fabrikanten in Nederland, terwijl hij vasthield aan de hoge verkoopprijzen van de
(nog relatief nieuwe) aardappelmeelproducten. Dit maakte de firma in eerste instantie zeer winst-
gevend. De keuze voor de productie van stroop speelde tevens een belangrijke rol in de winstge-
vendheid van de firma. Later, toen de firma Scholten door de toenemende concurrentie in de
Veenkoloniën zijn monopoliepositie verloor, bleef de firma sterk staan omdat het reeds een breed
assortiment producten leverde van goede en herkenbare kwaliteit en als eerste in de regio beschik-
te over een netwerk voor grondstoffentoevoer en voor distributie en verkoop. Bij de inkoop van de
aardappelen had Scholten een voorkeur voor het voorkoopsysteem omdat hij zo meer invloed kon
uitoefenen op de totstandkoming van de inkoopprijs.

• Sterke vermogenspositie
Door het succesvol uitbuiten van de pioniersvoordelen in de aardappelmeelindustrie genereerde de
firma imposante winsten, die de basis vormden voor een sterke vermogenspositie. Binnen de groei
van de firma speelde tevens de suikerraffinaderij in Groningen een cruciale rol. De winsten van deze
fabriek werden ook veroorzaakt door het succesvol toepassen van pioniersvoordelen. De suiker-
raffinaderij was lange tijd de enige raffinaderij in het noorden van Nederland en de afzet vond voor-
namelijk hier plaats. Het behoud van de sterke vermogenspositie werd gewaarborgd door de voorkeur
voor interne financiering bij de groei van de firma. Deze kwam grotendeels voort uit de persoon-
lijke keuze van W.A. Scholten en niet door beperkingen op de openbare kapitaalmarkt.
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• Grootte en diversiteit van de firma
Door investeringen in andere bedrijfstakken, zoals de suikerraffinaderij en de strokartonindustrie
werden de risico’s van de onzekere aardappelmeelindustrie gespreid. Dit zorgde voor verdere ver-
sterking van de vermogenspositie en de concurrentiepositie van het bedrijf.

• Vroege internationale oriëntatie
Door het internationale karakter van de aardappelmeelindustrie had de firma Scholten al vroeg-
tijdig een internationale oriëntatie ontwikkeld. De firma ging reeds in de jaren vijftig over tot
export. Daarbij duidt de internationale handel in kant en klaar aardappelmeel door de firma er
op dat W.A. Scholten goed op de hoogte was van de stand van zaken op de internationale markt
van aardappelmeel en hiermee zijn voordeel deed als de zaken in Nederland niet naar wens ver-
liepen.

De identificatie van deze voordelen hebben betrekking op de ontwikkeling van de firma Scholten
gedurende de gehele periode 1841-1892 in Nederland, terwijl de buitenlandse investeringen reeds
vanaf 1866 plaatsvonden. De vraag is of de genoemde ownership advantages al voor 1866 tot volle
ontwikkeling waren gekomen. Dit was inderdaad het geval. De ambitie van W.A. Scholten was
vanaf het begin van zijn carrière evident en zou in de loop der jaren alleen maar groter worden.
Ook was de voorkeur voor het exploiteren van de pioniersvoordelen reeds voor de jaren zestig dui-
delijk zichtbaar. De vermogenspositie was gedurende de jaren zestig al sterk en zou in de loop der
jaren alleen nog maar sterker worden. Ten slotte was de diversificatie van de firma in Nederland in
deze periode al ver gevorderd. De firma Scholten beschikte dus in het midden van de jaren zestig
al over de nodige voordelen. Deze waren voor W.A. Scholten kennelijk voldoende om te proberen
om deze voordelen ook in het buitenland uit te buiten. In de volgende hoofdstukken zal dan ook
gekeken worden of deze ownership advantages ook in het buitenland konden worden omgezet in
concurrentievoordelen.
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‘mijn fabrieken (…) [zullen] door geheel Duitschland verrijzen als
Paddestoelen (…).’ 1

IN L E I D I N G

Opzet van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de oprichting en de ontwikkeling van de fabrieken
van de firma Scholten in Duitsland. Het hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal
worden ingegaan op het motief, de richting en het tijdstip van de DBI van de firma Scholten in
Duitsland. Het motief betreft de vraag waarom de firma Scholten overging tot oprichting van
fabrieken in dit land. Welke factoren speelden hierbij een rol en is er wellicht meer dan één motief
aan te wijzen? Dan komt de vraag aan bod waarom de firma Scholten juist eerst in Duitsland over-
ging tot het oprichten van een aardappelmeelfabriek. Kwam dit omdat Duitsland dichtbij lag en
Scholten het land al goed kende of omdat de concurrentie in Nederland hem te groot werd? Ten
slotte het tijdstip: waarom ging de firma juist in 1866 over tot DBI? Lag dit aan ontwikkelingen
in Nederland, in Duitsland of kwam het initiatief vanuit de firma zelf? In het vorige hoofdstuk is
ingegaan op de ownership advantages van de firma Scholten, die aangeven waarom een bedrijf zou
willen en ook kunnen opereren in het buitenland door middel van DBI. Om de vragen in dit
hoofdstuk te kunnen beantwoorden, zal worden ingegaan op de locational advantages die bij het
overgaan tot DBI een rol spelen. Dit komt neer op een nadere analyse van de politieke en econo-
mische omstandigheden in Duitsland en de aantrekkelijkheid van het land als vestigingsplaats voor
buitenlandse bedrijven in de tweede helft van de 19 eeuw. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk bestaat uit de beschrijving en analyse van de ontwikkeling
van de fabrieken van de firma Scholten in Duitsland. Hierbij staan de thema’s organisatie, finan-
ciering en prestaties van de afzonderlijke fabrieken centraal. Alle fabrieken van Scholten in
Duitsland stonden in Pruisen. De eerste fabriek van Scholten in Duitsland verrees in 1866 in de
stad Brandenburg. In 1869 bouwde Scholten in Neu Ruppin een fabriek en een jaar later in
Tangermünde. Laatstgenoemde fabriek bleek geen succes en werd in 1876 verplaatst naar
Landsberg. In 1889 ging Scholten over tot de bouw van een vierde fabriek in Duitsland, in de
havenplaats Podejuch.



DU I TS L A N D A L S V E S T I G I N G S P L A ATS VA N E E N M U LT I N AT I O N A L E O N D E R N E M I N G

Nederlands-Duitse contacten door de eeuwen heen
W.A. Scholten was niet de eerste Nederlandse ondernemer die in Duitsland actief werd. Door de
geografische ligging van Nederland ten opzichte van Duitsland zijn de economische (maar ook
culturele) banden tussen beide landen door de eeuwen heen hecht geweest. Al sinds de middel-
eeuwen vonden via de Rijn- en Hanzesteden handelsactiviteiten plaats tussen beide gebieden.
Sommige historici hebben de sterke economische verbondenheid tussen Oost-Nederland en
Noordwest-Duitsland in deze periode zelfs een economisch landschap genoemd, ongeacht de
staatkundige grenzen van toen. Ook is wel gesteld dat ten tijde van de Republiek de Hollanders in
de internationale economische betrekkingen van de Duitse staten de boventoon voerden en dat de
Duitse staten in deze periode grotendeels afhankelijk waren van de aanvoer van producten uit de
Lage Landen. Vanaf het begin van de 19e eeuw richtten de Duitse staten zich steeds meer op eco-
nomische en politieke eenwording en versnelde de economische groei door een proces van indu-
strialisatie. Toen verschoof het economisch zwaartepunt van Nederland naar Duitsland. Nederland
raakte, onder andere door de Franse bezetting en de mislukte eenwording met België, qua econo-
mische groei achter op Duitsland. Hoewel het proces van industrialisatie en economische groei
zich in de loop van de 19e eeuw ook in Nederland voordeed, bleef dit in de schaduw staan van de
industriële reus, die Duitsland inmiddels was geworden. De economische betrekkingen bleven
gedurende deze eeuw intensief en aan het einde van de 19e eeuw was Duitsland veruit de belang-
rijkste handelspartner van Nederland.2

De politieke en economische omstandigheden in Duitsland in de 19e eeuw
Ondanks de nauwe banden die beide landen onderhielden, waren er natuurlijk verschillen. In de
19e eeuw was, net als vandaag de dag, Duitsland in vergelijking met Nederland een enorm rijk. In
1860 woonden in Duitsland bijna elf keer zoveel mensen (36 miljoen) als in Nederland (3,3 mil-
joen).3 In het midden van de jaren zestig van de 19e eeuw, toen de firma Scholten zich in
Brandenburg vestigde, was Duitsland staatkundig gezien een verdeelde natie. De in 1815 ontsta-
ne Duitse Bond bestond uit 39 soevereine staten. Van een politieke eenheid was geen sprake en
ook in economisch opzicht was het Duitse Rijk nog niet geïntegreerd. De verschillende staten had-
den ieder hun eigen monetaire stelsel en voerden hun eigen handelspolitiek.

Brandenburg was een provincie van het koninkrijk Pruisen, dat binnen de Duitse Bond zowel
politiek als economisch de boventoon voerde. In 1818 voerde Pruisen een algemeen douanetarief
in. Niet lang daarna sloten kleinere staten in het noorden van Duitsland en staten onder Pruisisch
bewind zich bij dit tariefstelsel aan. Pruisen stuurde er vanaf de jaren dertig op aan om de zuide-
lijke staten ook bij de unie te betrekken. Dit lukte in 1834, toen 18 Duitse staten zich verenigden
in het Tolverbond.4 Binnen het Tolverbond verdwenen alle onderlinge douanebarrières en naar
buiten toe werd een gemeenschappelijk tarief ingesteld. In de periode 1836-1881 sloten de nog
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onafhankelijke staten, zoals Frankfort, Hannover, Hamburg, Oldenburg en Bremen zich bij het
Tolverbond aan. In 1838 werd de Pruisische Thaler (TH) als algemeen geldende munt in het
Tolverbond ingevoerd. In 1872 werd dit de Deutschmark M. Vanaf zijn oprichting volgde het
Tolverbond een politiek van gematigde beschermingstarieven, die in de jaren zestig resulteerde in
het streven naar vrijhandel.5

De totstandkoming van het Tolverbond had belangrijke gevolgen voor de economische een-
wording van Duitsland en vooral voor het industrialisatieproces dat zich vanaf de jaren dertig vol-
trok, in navolging van Groot-Brittannië en België. De basis van de Duitse industrialisatie werd
gevormd door de steenkolenindustrie in het Roergebied en de productie van ijzer, staal en chemi-
caliën. Deze ontwikkeling ging gepaard met een spectaculaire groei van de spoorwegen.6 De trein,
als nieuw en steeds goedkoper wordend transportmiddel, speelde een belangrijke rol in de econo-
mische integratie van de Duitse staten. Dit gold tevens voor de ontwikkeling van het telegraafnet-
werk, dat tegelijk met de spoorwegen ontstond. Deze nieuwe transport- en communicatiemidde-
len betekenden nieuwe impulsen voor de binnenlandse en buitenlandse handel. 

Gedurende de periode 1870-1914 deed zich in Duitsland een hernieuwd industrialisatieproces
voor, waarbij de chemische en elektrotechnische industrieën zich tot de meest dynamische takken
van industrie ontwikkelden. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat Duitsland, om in de ter-
minologie van W. Rostow te spreken, zich rond het midden van de 19e eeuw in de zogenaamde
take-off fase van industrialisering bevond.7 Dit betekende dat zich in Duitsland economische groei
voordeed, die het land aantrekkelijk maakte voor marktgerichte investeringen vanuit het buiten-
land. J. Bläsing stelt dat de invloed van de Nederlandse en Belgische ondernemingen op de ont-
wikkeling van de Duitse economie gedurende de eerste helft van de 19e eeuw niet erg groot is
geweest.8 Volgens hem hebben Belgische ondernemers meer het voortouw in Duitsland genomen
dan Nederlandse. Bläsing weet dit aan de late industriële ontwikkeling in Nederland. Aangezien
Duitsland zelf op het Europese continent voorop liep met het proces van industrialisatie, was te
verwachten dat weinig initiatieven plaatsvonden vanuit landen waar de industrialisatie later op
gang kwam, zoals Nederland. Dit is waarschijnlijk de reden dat er over buitenlandse investeringen
in de periode voor 1870 weinig te melden valt. Er zijn gegevens die er op wijzen dat na 1818, door
een verhoging van de Pruisische tol enkele Hollandse ondernemers hun tabaksfabriekjes en later
ook katoenfabrieken over de grens verplaatsten naar Kleef en Düsseldorf.9 Over de periode van het
midden van de 19e eeuw, de periode waarin de firma Scholten in Duitsland actief werd, is weinig
bekend. 10

Wel is duidelijk dat de vestiging van buitenlandse bedrijven in de Pruisische staten weinig pro-
blemen opleverde. In het midden van de 19e eeuw bepaalde de Pruisische wetgeving dat buiten-
landers officieel toestemming nodig hadden om in Pruisen een fabriek te vestigen. Zij moesten
eerst een verzoek indienen bij de zogenaamde Hoge Regering van de betreffende provincie
Daarnaast moesten zij toestemming vragen bij het lokale (gemeente)bestuur. De bouwconcessie
werd door de lokale politie uitgegeven.11



De Duitse aardappelmeelindustrie 
Net als in Nederland maakte de aardappelmeelindustrie deel uit van de voedings- en genotmidde-
lenindustrie. In de Duitse economisch-historische literatuur is zij lange tijd een onderbelicht
onderwerp geweest vanwege de vele aandacht voor de leidende sectoren, zoals de ijzerindustrie,
chemie en elektrotechniek. Sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw mag de Duitse voedings- en
genotmiddelenindustrie zich in meer belangstelling van onderzoekers verheugen.12 Maar, ook weer
net als in Nederland, komt de geschiedenis van aardappelmeelindustrie in het onderzoek naar de
voedings- en genotmiddelen in Duitsland maar zijdelings aan bod. Dit is op zich niet verbazing-
wekkend, omdat deze industrie – zeker in de 19e eeuw – maar een klein deel van de voedings-
middelenindustrie als geheel uitmaakte. 

Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, kan Duitsland worden beschouwd als de bakermat van de aardap-
pelmeelindustrie. De eerste beschrijvingen van de bereiding van aardappelmeel komen hier vandaan
en dateren uit het midden van de 18e eeuw.13 Vanaf het begin van de 19e eeuw verschenen er tevens
beschrijvingen van de productie van aardappelmeelstroop en sago. De producten werden toen nog
hoofdzakelijk op ambachtelijke wijze verkregen. Met de opkomst van de textiel-, voedingsmiddelen-
en papierindustrie in Duitsland ontwikkelde zich een toenemende vraag naar het product aardap-
pelmeel en nam de fabrieksmatige productie een aanvang. De eerste industrieel opgezette aardappel-
meelfabrieken in Duitsland verrezen in het Rijngebied, bij Reinhessen en Baden. In de eerste helft
van de 19e eeuw richtte Friedrich Wahl in deze streken een viertal fabrieken op.14 Wahl zou lange tijd
een belangrijke aardappelmeelfabrikant in Duitsland blijven. Hij produceerde aardappelmeel en ver-
schillende derivaten. De Duitse aardappelmeelindustrie kreeg in het midden van de 19e eeuw een
impuls door de winning van suiker uit aardappelmeel. Dit nieuwe product vond met name afzet in
de wijnbereiding, waar het werd toegepast om de zoetheid van wijnen te bevorderen. De derivaten
vonden hoofdzakelijk afzet in de voedingsmiddelenindustrie en op de consumentenmarkt.15

Door de industrialisatie en daaruit volgende verstedelijking werden de aardappelen in het
Rijngebied steeds meer als consumptieaardappel verkocht. Hierdoor werden ze te duur voor de
aardappelmeelproductie. De aardappelmeelindustrie verplaatste zich in de tweede helft van de 19e

eeuw naar Oost-Pruisen, waar de aardappelverbouw zich nog steeds uitbreidde, voornamelijk in
de provincies Brandenburg en Saksen. Hier waren in het midden van de 19e eeuw reeds kleine
aardappelmeelfabriekjes actief, die meestal in het midden van grotere aardappelgebieden waren
gevestigd en veelal als nevenbedrijf van de landbouw werden geëxploiteerd. Ze kwamen veel voor
in Oost-Pruisen, op landgoederen van grootgrondbezitters in de streken tussen de Elbe en de
Oder. Naast natmeelbedrijfjes waren in de aardappelrijke gebieden ook veel aardappelbranderijen
actief. Net als in Nederland werd de aardappelbrandewijn veelal lokaal afgezet en werden de over-
gebleven aardappelvezels aan het vee gevoerd.16 De branderijen werden door water- of rosmolens
aangedreven. Zowel de natmeelbedrijfjes als de aardappelbranderijen waren ambachtelijk opgezet,
er werkten meestal niet meer dan vijf mensen. 17 Behalve in de provincies Brandenburg en Saksen
ontstonden er ook veel aardappelmeelfabrieken in de provincie Silezië. 
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Wanneer gekeken wordt naar de algemene industriële ontwikkeling in de regio Brandenburg,
wordt duidelijk dat in het derde kwart van de 19e eeuw de voedingsmiddelenindustrie niet direct
een belangrijke positie innam. In totaal maakte de industriesector in de regio Brandenburg in
1875 38% uit van de totale economie. De belangrijkste industrieën waren de textiel- en confec-
tie-industrie, die in dat jaar 36% van de totale industrie uitmaakten. De voedingsmiddelenindu-
strie in de regio Brandenburg vormde 11% van de totale industrie en had in voorgaande jaren een
aanzienlijke groei doorgemaakt. In 1849 waren 28.200 mensen in deze industrie werkzaam, in
1875 was dit aantal gestegen tot 47.000.18 De aanwezigheid van de voedingsmiddelenindustrie
betekende dat er ook voor de aardappelmeelindustrie mogelijkheden lagen in deze streek. Onder
de belangrijkste mogelijke afnemers voor de regio Brandenburg (met daarin de stad Berlijn)
bevonden zich onder andere talloze bakkerijen en konditoreien, zes cacao- en chocoladefabrieken
en drie zoetwarenfabrieken. Daarnaast vormde het grote aantal textiel- en confectiefabrieken in de
regio een groot afzetpotentieel voor aardappelmeel. 

In 1875 waren in Pruisen in totaal 172 aardappelmeelfabrieken met meer dan vijf personeels-
leden actief, de natmeelfabrieken meegerekend. In de gehele sector waren in dat jaar ongeveer
2000 mensen werkzaam.19 Aangenomen wordt dat er in geheel Pruisen niet meer dan dertig gro-
tere fabrieken waren, die zowel aardappelmeel als derivaten produceerden. Deze fabrieken ver-
werkten nat aardappelmeel, dat ze van kleine natmeelfabriekjes inkochten. In 1865, aan de voor-
avond van Scholtens vestiging in Brandenburg, waren in de provincie 588 aardappelbranderijen
actief. Cijfers over de omvang van de aardappelmeelindustrie in de regio Brandenburg zijn moei-
lijk te achterhalen. Gedurende de jaren zestig van de 19e eeuw waren er tussen de steden
Maagdenburg en Brandenburg, het gebied waar de firma Scholten zich vestigde, voor zover
bekend, vier grotere aardappelmeelfabrieken actief, een fabriek in Loburg, de firma Rammelberg
in Wolmirstedt, Koehlman & Co en Seeler & Moiske. De twee eerstgenoemde fabrieken waren
gevestigd in de nabijheid van Maagdenburg, de laatste twee in Frankfort aan de Oder. Genoemde
fabrieken produceerden naast aardappelmeel ook stroop en aardappelsuiker. In de omstreken van
Frankfort aan de Oder, dat ongeveer tachtig kilometer ten oosten van Berlijn lag, was tevens een
groot aantal natmeelfabriekjes gevestigd.20 Berlijn, Hamburg en in mindere mate Maagdenburg
ontwikkelden zich in de tweede helft van de 19e eeuw als de belangrijkste handelsplaatsen van
aardappelmeel en derivaten in het noorden van Duitsland.21

DE M OT I EV E N VO O R DBI I N DU I TS L A N D

Terug naar de theoretische achtergronden
De vraag is nu in hoeverre het gunstig was voor de firma W.A. Scholten om gedurende de jaren
zestig van de 19e eeuw aardappelmeelfabrieken in Pruisen op te richten. De vraag waarom bedrij-
ven daadwerkelijk overgaan tot DBI en waarom juist op een bepaalde plaats, kan niet alleen beant-
woord kan worden met ownership advantages, maar ook met locational advantages. Uit onderzoek
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is gebleken dat de motieven van bedrijven om over te gaan tot DBI door de tijd heen continu aan
verandering onderhevig zijn geweest. Ook is duidelijk, dat er niet altijd één reden hoeft te zijn
waarom bedrijven overgaan tot DBI, maar dat er verschillende motieven tegelijkertijd mee kun-
nen spelen.22 In het vorige hoofdstuk is vermeld dat Schröter alleen al voor bedrijven uit kleinere
Europese staten in de periode 1914 800 motieven onderscheidde. Ten aanzien van locational
advantages heeft Jones een aantal factoren geïdentificeerd die bij de totstandkoming van industriële
multinationals in de 19e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld. Samen met de bevindingen
van Schröter kunnen deze als volgt worden samengevat: 
• Het vooruitzicht van een aantrekkelijke buitenlandse afzetmarkt. Een bedrijf verwacht goede

resultaten op een buitenlandse afzetmarkt of hogere winst bij productie in een ander land.
(Bijvoorbeeld: gunstige economische omstandigheden, ontwikkeling van de markt, exportbasis
voor andere landen, hogere winstverwachting en overeenkomstige smaak/cultuur).

• Het vooruitzicht van lagere productiekosten, door lagere kosten voor lonen en transport, de toe-
gang tot (goedkopere) grondstoffen en een aantrekkelijkere kapitaalmarkt in het land waarin
men actief wil worden. 

• De rol van overheidspolitiek. Overheden konden door wetgeving bedrijven stimuleren of tegen-
werken om in het buitenland te gaan produceren. Zo gingen bedrijven vaak over tot DBI om
belastingen, accijnzen of de kosten van wisselkoersverschillen te vermijden. Ook konden patent-
voorschriften in het ene land er toe leiden dat bedrijven techniek over de grenzen gingen zoeken.

• Structurele marktdeficiënties. Hierbij moet met name gedacht worden aan handelstarieven van
landen. In de tweede helft van de 19e eeuw gingen steeds meer landen over tot het opwerpen van
tariefmuren, waardoor export vanuit andere landen werd bemoeilijkt. Dit leidde ertoe dat veel
bedrijven overgingen tot DBI in plaats van export. Dit fenomeen wordt ook wel importsubsti-
tutie genoemd. 

• Verlaging van transactiekosten. Het ondernemen van transacties via een (vaak nog onbekende
buitenlandse) markt kon voor bedrijven extra kosten met zich meebrengen. Dit zou vermeden
kunnen worden door de kosten van de activiteiten in het buitenland te internaliseren door mid-
del van DBI.

Deze vijf factoren zullen nu voor de firma Scholten nader worden onderzocht. 

Een potentiële afzetmarkt
Uit de bronnen is niet direct op te maken of W.A. Scholten vanaf het begin van zijn carrière de
ambitie had om zich over de grenzen te gaan bewegen. Winkler Prins laat zien dat W.A. Scholten
zich wel al vroeg bewust was van de mogelijkheden op buitenlandse afzetmarkten. Omdat zijn pro-
ductie zich steeds meer uitbreidde, ondernam W.A. Scholten in 1849 een reis naar Groot-
Brittannië om daar afzet te vinden voor zijn aardappelmeel in de katoenindustrie.23 Dit lukte en
sindsdien verkocht hij zowel direct als via agenten aardappelmeel aan textielfabrieken in
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Manchester en Glasgow. De eerste contacten van Scholten met buitenlandse markten betroffen
dus aanvankelijk de export van aardappelmeel. Export van de producten van de suikerraffinaderij
in Groningen en de aardappel- en jeneverbranderijen in Sappemeer was, waarschijnlijk vanwege
de hoge tarieven en accijnzen die voor deze producten golden, niet erg aantrekkelijk. Bovendien
was de productie van deze fabrieken zodanig, dat Scholten voldoende afzet op de Nederlandse
markt vond. 

In het Scholtenarchief is tot 1864, het jaar dat W.A. Scholten besloot om over te gaan tot DBI,
niets aangetroffen dat er op wijst dat hij op deze manier buiten Nederland actief wilde worden.
Winkler Prins geeft aan dat het nooit in W.A. Scholtens gedachten was opgekomen om in het bui-
tenland een fabriek op te richten, totdat hiertoe in 1864 een bepaalde aanleiding was.24 De aan-
leiding betrof de stroopexport naar Duitsland, waarmee Scholten in dat jaar begon. De stroop
werd via een van Scholtens agenten, Van Veen in Amsterdam, aan kooplieden in Hamburg ver-
kocht. Naar aanleiding van deze leveringen bood het agentschap van de gebroeders Brandes in
Hamburg zich in de zomer van 1864 als directe agent in die plaats aan. De vraag uit Duitsland
zou W.A. Scholten op het idee hebben gebracht om een fabriek in Duitsland op te richten.
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Scholten wist dat er in die jaren grote hoeveelheden zogenaamde ‘Hamburger’ aardappelen uit de
richting van Hamburg naar Nederland werden geëxporteerd. Dit waren consumptieaardappelen,
die bekend stonden om hun hoge zetmeelgehalte. Volgens Winkler Prins bedacht Scholten dat als
in de nabijheid van Hamburg goede aardappelen verbouwd werden, hij daar net zo goed een
fabriek zou kunnen neerzetten.25

De locational advantages: goede, goedkope aardappelen en lage arbeidskosten
De mogelijkheid om een nieuwe afzetmarkt in Duitsland aan te boren, deed Scholten in de win-
ter van 1864 afreizen naar Duitsland om zich op de zaak te oriënteren Hij werd op deze reis ver-
gezeld door een van zijn vertrouwelingen, boekhouder G. Postema. In Hamburg bezochten zij de
gebroeders Brandes. Hier kreeg Scholten te horen dat er in de omgeving van Hamburg weinig
aardappelen werden verbouwd en dat de aardappelen die in Nederland als ‘Hamburgers’ bekend
stonden, eigenlijk uit de streken rond de rivier de Havel in Oost-Pruisen kwamen. Deze informa-
tie werd bij navraag door verschillende schippers bevestigd. Door de transportkosten van de Havel
naar Hamburg was de prijs van de aardappelen in Hamburg zo hoog, dat Scholten snel afzag van
het idee, om een fabriek in Hamburg op te richten. Ze reisden door over Wittenberg en Friesack
naar de boorden van de rivier de Havel. Scholten ontdekte dat de aardappelen in Duitsland goed-
koper waren en meer zetmeel bevatten dan de aardappelen in de Veenkoloniën. Het toeval wilde
dat de aardappeloogst in dat jaar uitermate gunstig uitviel, waardoor Scholten een zeer rijk aard-
appelgebied en zeer goedkope aardappelen aantrof.26 Aangezien de belangrijkste component van de
kostprijs van aardappelmeel de inkoopprijs van de aardappel was, zal de aanblik van de ruime oogst
en de aanwezigheid van goedkope aardappelen in de Havelstreken voor Scholten in 1865 een
belangrijke rol hebben gespeeld bij zijn besluit om zich in dit gebied te vestigen. Dit wordt door
de volgende uitspraak van Scholten uit 1865 bevestigd, wanneer hij zijn plannen in Duitsland in
een brief aan een kennis nader toelicht:

‘Verder noemt Ued. mijn Duitsche onderneming onzeker, maar mijn debiet van Aard[appel]stroop naar

Duitschland en dat ik honderden oxh[oofden] daarheen moet weigeren, wijl ik niet zoveel gereed kan krijgen,

en dat naar streeken waar de aardappelen en goedkooper en beter zijn als hier nemen voor mij alle onzeker-

heid weg.’27

Het gebied tussen Rathenau en Brandenburg leek Scholten uitermate geschikt voor de vestiging
van een fabriek.28 Toen Scholten daar in 1864 verscheen stond de aardappelmeelindustrie in deze
streken nog in de kinderschoenen. Zoals eerder in dit hoofdstuk is gezegd, was er al wel een aan-
tal kleine fabrieken in de aardappelmeel- en derivatenproductie actief. Desondanks was de groot-
te van het gebied zodanig en de capaciteit van de reeds aanwezige fabrieken nog zo beperkt, dat
deze plek voor W.A. Scholten zeer aantrekkelijk was om er zich te vestigen. Hij verdiepte zich daar-
na in de productiekosten in Duitsland. Tijdens zijn jaarlijkse reizen door Duitsland was hij ken-
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nelijk goed op de hoogte geraakt van de situatie aldaar. In 1857 gaf hij al aan ‘…dat de arbeids-
lonen, directe belastingen en accijnzen, in een woord, de geheele levenswijze in Duitsland, aan-
merkelijk zuiniger is dan in Nederland…’29

Het is met betrekking tot de locational advantages interessant dat de firma Scholten op grond
van aanzienlijke export van stroop naar Duitsland wel overging tot de vestiging van een fabriek,
maar dit naar aanleiding van de export van aardappelmeel naar Groot-Brittannië niet deed. Hier
was immers ook een grote potentiële afzetmarkt aanwezig. Het is mogelijk dat Scholten geduren-
de de jaren vijftig, toen hij in Groot Brittannië actief werd, nog niet over voldoende kapitaal
beschikte om over te gaan tot een risicovolle buitenlandse investering. Scholten zat op het moment
dat de mogelijkheden zich op de Duitse afzetmarkt voordeden, in de jaren zestig, ruimer in zijn
financiële jas dan in de jaren vijftig, toen de firma voor het eerst naar Groot-Brittannië exporteer-
de. In de jaren zestig exporteerde Scholten ook nog steeds naar Groot-Brittannië, zodat hij dus
eventueel ook daar tot DBI over had kunnen gaan. Het is waarschijnlijker dat Scholten in Groot-
Brittannië niet dezelfde gunstige omstandigheden als in Duitsland zou aantreffen. Ten eerste wer-
den er bij de invoer van aardappelmeel in Groot Brittannië nauwelijks of geen importtarieven
geheven, waardoor er geen directe aanleiding was om lokaal te gaan produceren. Daarbij zullen de
productieomstandigheden zullen in Groot Brittannië voor Scholten minder aantrekkelijk zijn
geweest. De aardappelverbouw was in Groot Brittannië voornamelijk gericht op de consumptie.
Dit zou betekenen dat er weinig aardappelen voor fabrieksgebruik zouden zijn, wat de prijzen zou
verhogen. Bovendien had Scholten tijdens zijn reis naar Engeland in 1849 zich constant verbaasd
over de hoge kosten van het levensonderhoud daar. Dit zou betekenen dat ook de kosten voor pro-
ductie in Engeland hoger zouden zijn dan in Nederland of Duitsland.30 Ten slotte zullen ten
opzichte van een eventuele vestiging in Groot Brittannië en Ierland een tweetal persoonlijke rede-
nen een rol hebben gespeeld. Scholten sprak geen Engels en was tijdens zijn enige bezoek aan het
land enkele keren bij de poot genomen. Ook had hij een hekel aan reizen per schip omdat hij veel
last had van zeeziekte. Indien Scholten was overgegaan tot oprichting van fabrieken in Groot
Brittannië, zou dit veel ergernissen en ongemak hebben opgeleverd bij het bezoeken van de fabrie-
ken. Daarentegen was Scholten door zijn jaarlijkse reizen naar Duitsland goed bekend met het
land, de taal en de lokale industrie. Dit zal de drempel naar Duitsland hebben verlaagd.

Overheidspolitiek
Eén van de aspecten van overheidspolitiek die een bedrijf naar het buitenland kunnen lokken of
doen uitwijken. Het is niet waarschijnlijk dat dit een rol heeft gespeeld bij de DBI van de firma
Scholten. In Hoofdstuk 2 is immers vastgesteld dat bij de aardappelmeelindustrie in de 19e eeuw
patenten en/of octrooien in het productieproces of ten aanzien van de producten geen enkele rol
speelden. De techniek van het productieproces was relatief simpel en werd in (veelal Duitse) boe-
ken en handleidingen uit de doeken gedaan, zonder dat hier rechten of plichten aan verbonden
waren. In Duitsland werd in 1877 een officiële patentwetgeving van kracht. In Nederland



geschiedde dit pas in 1912. De firma Scholten was dus al lang in Duitsland actief voordat sprake
was van enige wetgeving op dit gebied. Op basis hiervan kan dus uitgesloten worden dat patent-
wetgeving als hoofdmotief of als factor ook maar enigszins van belang is geweest in de gang van
de firma Scholten naar Duitsland.

Tarieven (structurele marktdeficiënties)
Het is mogelijk dat het bestaande invoertarief op aardappelmeel of een plotselinge verhoging daar-
van er toe heeft geleid heeft dat export te duur werd en het voor de firma Scholten daarom voor-
deliger zou zijn om in Duitsland te gaan produceren. Een plotselinge verhoging zou ook een ver-
klaring geven voor het tijdstip waarop de firma Scholten tot DBI overging. Daarom is het van
belang om na te gaan wat nu precies de handelstarieven in deze periode waren. 

In Nederland kwam, in navolging van het liberale handelsklimaat dat in die tijd in Europa
heerste, in 1845 een gematigd liberale tariefwet tot stand. In 1850 en 1854 volgden nieuwe verla-
gingen.31 In laatstgenoemd jaar bedroeg het invoertarief van Nederland voor aardappelmeel
HFL 4,50 per 100 pond. De uitvoer van aardappelmeel en derivaten vanuit Nederland was reeds
vanaf 1822 vrij.32 In 1857 kwam de Nederlandse regering met een voorstel de invoertarieven nog
verder te verlagen. Deze poging tot gematigde vrijhandel werd niet door alle Nederlandse indu-
striëlen toegejuicht. Door de algehele opheffing of vergaande verlaging van invoerrechten verloren
veel Nederlandse industrieën hun bescherming tegen buitenlandse concurrentie. De Maastrichter
industrieel Petrus Regout nam in de oppositie tegen het nieuwe wetsontwerp het voortouw. Hij
zette vele Nederlandse industriëlen, waaronder W.A. Scholten, er toe aan bezwaar tegen het ont-
werp aan te tekenen. Het tariefvoorstel hield een verlaging in van het invoertarief. Voor aardap-
pelmeel zou deze tot HFL 1,- per 100 pond komen te liggen, voor de surrogaten (zoals stroop en
sago) op HFL 3,- per 100 pond. (Deze waren beide tot dan toe HFL 4,50).33

In zijn bezwaarschrift aan de Tweede Kamer in 1859 uitte W.A. Scholten de angst dat met ver-
mindering van het tarief de Nederlandse markt overspoeld zou worden door Duits aardappelmeel
en dat dit de nekslag zou betekenen voor de aardappelmeelindustrie in Nederland. Hij meende zelf
op het terrein van de kwaliteit van aardappelmeel wel met het Duitse product te kunnen concur-
reren, maar niet ten aanzien van de prijs. In Duitsland konden fabrikanten, door de aanwezigheid
van goedkopere en zetmeelrijkere aardappelen en lagere lonen, veel goedkoper produceren.
Scholten pleitte in zijn bezwaar voor voortgaande bescherming en verzocht voor onverpakt aard-
appelmeel een recht van HFL 3,50 en voor verpakt meel van HFL 4,50 per 100 pond. Daarnaast
stelde hij voor de aardappelstroop onder gewone keukenstroop te rangschikken, met een recht van
HFL 8,- per 100 pond. Dit verzoek kwam neer op handhaving en zelfs verhoging van de bestaan-
de rechten. De achterliggende reden hiervan was dat Duitsland in deze jaren zelf ook aan een pro-
hibitief tarief vasthield. De Nederlandse industriëlen slaagden er met hun bezwaarschriften in om
de invoering van een nieuwe tariefwet tot 1862 uit te stellen. Uiteindelijk zou W.A. Scholten
gedeeltelijk zijn zin krijgen. Zijn voorstel om de aardappelstroop met een inkomend recht van
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HFL 8,- per 100 pond te belasten werd in de nieuwe wet opgenomen. Voor de invoer van andere
aardappelmeelderivaten werd een invoerrecht van HFL 2,- per 100 pond ingevoerd.34 Tegenvaller
was dat de invoerrechten van aardappelmeel in het geheel kwamen te vervallen. 

W. Wennekes beschouwt de plannen voor de tariefwetgeving van 1857 als een belangrijk punt
in het besluit van W.A. Scholten om een fabriek in Duitsland op te richten. Hij stelt dat W.A.
Scholten in zijn verzoekschrift al zou dreigen naar het buitenland te gaan. Wennekes schrijft hier-
over: 

‘… wilden de Tweede Kamerleden dat zijn [lees: Scholtens] Nederlandse fabrieken bleven bestaan, dan moes-

ten ze hem bescherming bieden, anders zou hij zijn heil in Duitsland zoeken. De liberale regering bleef doof

voor zijn verzoeken en dus opende Scholten in 1866 in Brandenburg zijn eerste Duitse aardappelzetmeelfa-

briek …’35

Wennekes stelt dat W.A. Scholten bang was dat door de tariefverlaging Nederland overspoeld zou
raken met Duits meel en dat daardoor de Nederlandse aardappelmeelindustrie door de Duitse weg
zou worden geconcurreerd. Op zich is dit een interessant punt, maar het biedt weinig aankno-
pingspunten want dit motief wordt alleen plausibel als W.A. Scholten voor ogen had om in
Duitsland voor de Nederlandse markt te blijven produceren. Hij zou dan gebruik kunnen maken
van de goedkopere productiekosten in Duitsland en het meel zonder invoerrechten naar
Nederland transporteren. Het blijkt dat het de firma Scholten bij de buitenlandse investeringen
niet om de Nederlandse markt ging, maar om de afzetmogelijkheden op de Duitse markt. Daarbij
ging het in eerste instantie om aardappelstroop en niet om aardappelmeel. Het aangedragen motief
van Wennekes is hierdoor niet aannemelijk.

Bij het bepalen of tarieven een rol hebben gespeeld bij de DBI van Scholten moet worden geke-
ken naar de Duitse invoertarieven voor aardappelmeel- en stroop. Hoewel de Nederlandse invoer-
rechten in 1862 verlaagd werden, deden zich gedurende de periode 1850-1864 geen plotselinge
verhogingen in het Duitse toltarief voor. Eind jaren vijftig gold in Pruisen voor aardappelstroop
een invoertarief van HFL 3,50 per 100 pond.36 Dit tarief werd pas in 1865 verlaagd, dus nadat
Scholten het besluit genomen had om in Duitsland te gaan produceren. Toch bleef export naar
Duitsland voor Scholten onaantrekkelijk. In 1874 schreef hij aan een agent uit Frankfort aan de
Main dat hij nooit stroop, stärke of meel van Nederland naar Duitsland exporteerde omdat de tol
veel te hoog was.37 Door de verlaging van het Nederlandse tarief waren alleen de verschillen tussen
de Nederlandse en Duitse tarieven groter geworden, maar dit maakte voor de exportkosten van de
firma Scholten niets uit.

Het is dus onwaarschijnlijk dat bij de firma Scholten een plotselinge verhoging van de tarieven
gedurende de jaren 1865-1866 leidde tot importsubstitutie door DBI. De export van stroop was
voor de firma gedurende deze gehele periode niet aantrekkelijk. Dit kan op zich wel een reden zijn
geweest waarom Scholten in 1864 direct besloot over te gaan tot productie in Duitsland en niet



eerst (of alleen) tot export. Toch lijkt ook dit niet waarschijnlijk. Scholten had zelf aangegeven dat
zijn productie in Nederland niet voldoende zou zijn om aan de vraag in Duitsland te voldoen. Het
ging hem dus eerder om de mogelijkheden op de afzetmarkt dan dat er sprake was van import-
substitutie omdat export te duur was.

Een oligopolistische thuismarkt
Een andere stelling van Wennekes is dat de concurrentie in Nederland te groot werd. Dit laatste
argument is ook door Kooij aangedragen, die beweerde dat voor Scholten ‘de spoeling in de
Veenkoloniën te dun werd’, en dat hij daarom zijn heil in het buitenland ging zoeken.38 Dit
‘bedrijfstakstrategische’ motief wordt in de literatuur over 19e eeuwse multinationals niet vaak
genoemd. Het concept is geïntroduceerd door F.T. Knickenbocker en heeft betrekking op ont-
wikkelingen binnen grootbedrijven in de tweede helft van de 20e eeuw. Knickenbocker stelt dat
bedrijven sneller overgaan tot directe buitenlandse investeringen als zij zich in een zeer competi-
tieve oligopolistische thuismarkt bevinden.39 De vraag die dan opkomt is hoe de
aardappelmeelindustrie er in de Veenkoloniën in het midden van de jaren zestig van de 19e eeuw
bijstond. Toen Scholten in 1864 besloot over te gaan tot directe buitenlandse investeringen, had
hij drie belangrijke concurrenten: Dutalis, Meihuizen & Boon en Adema. De twee eerstgenoem-
de waren in de Veenkoloniën gevestigd, Adema in Friesland. De grote groei van de aardappel-
meelindustrie in de Veenkoloniën had zich in deze periode nog niet ingezet. Het plafond van de
productie was nog lang niet bereikt en de vraag naar de producten nam alleen maar toe. De firma
Scholten ging zelf in deze periode ook nog over tot de oprichting van nieuwe fabrieken in de
Veenkoloniën. In 1866 werden twee oude aardappelmoutwijnfabrieken in Stadskanaal en
Veendam aangekocht, die tot aardappelmeelfabriekjes werden omgebouwd. 

Uit de reactie van de firma Scholten op de toenemende concurrentie in de Veenkoloniën, zoals
in het vorige hoofdstuk is beschreven, wordt duidelijk dat Willem Albert er van overtuigd was dat
hij door zijn pioniersvoordelen in de Veenkoloniën zijn sterke positie zou kunnen handhaven.
Zelfs in de jaren zeventig en tachtig ging hij nog over tot verdere uitbreiding. Dit blijkt uit de over-
names van de aardappelmeelfabrieken van K.& J. Wilkens (1877) en Dutalis (1884) en de oprich-
ting van een geheel nieuwe fabriek in Hoogezand in 1889. Het is daarom onwaarschijnlijk dat
Scholten zich alleen door de komst van de nieuwe concurrentie naar het buitenland bewoog. Wel
is het mogelijk dat hij de beperkingen van de groei in de Veenkoloniën voorzag en besloot om zijn
actieradius uit te breiden. Hier speelde meer zijn ambitie en drang naar het verkrijgen van een pio-
nierspositie een rol, dan de dreiging van zijn concurrenten.

De transactiekosten
De toepassing van de transactiekostentheorie heeft bij bedrijfshistorische studie naar multinatio-
nals de nodige problemen opgeleverd. Het hoge hypothetische karakter van de theorie blijkt in de
praktijk nogal moeilijk te toetsen. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat er geen praktische
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onderzoeksmethode bestaat om gemaakte transactiekosten precies vast te stellen. Ten slotte ont-
breekt bij het historisch onderzoek meestal het juiste bronnenmateriaal om transactiekosten goed
te kunnen bepalen. Toch zijn er wel pogingen in deze richting gedaan. Zo stelt Nicholas dat 94%
van 119 Britse multinationals die in de periode 1870-1939 overgingen tot DBI, eerst exporteer-
den naar een bepaald land voordat zij overgingen tot DBI in dat land. Dit bewijst volgens hem dat
deze bedrijven door export en de tussenkomst van agenten hoge transactiekosten maakten, die
door de oprichting van eigen verkoopkantoren en productie in het exportland werden vermeden.
In deze gevallen zou de poging om transactiekosten te verlagen het motief voor DBI vormen.40

W.A. Scholten koos direct voor oprichting van een eigen fabriek in het buitenland. Het lijkt er op
dat hij andere mogelijkheden om in het buitenland actief te worden, zoals samenwerking met loka-
le producenten, niet eens overwogen heeft. 

De keuze voor de oprichting van een eigen fabriek in het buitenland kan er op wijzen dat in het
besluit van W.A. Scholten ook overwegingen met betrekking tot transactiekosten meespeelden. In de
inleiding is reeds gezegd dat bedrijven waarbij de technologie een belangrijke rol speelt, eerder
geneigd zijn tot de oprichting van een dochterbedrijf, omdat zij bang zijn voor hoge transactiekos-
ten die bij verschillende vormen van samenwerking komen kijken. Het is echter al duidelijk gewor-
den dat het belang van het behoud van specifieke kennis binnen de aardappelmeelindustrie geen rol
speelde, omdat de techniek eenvoudig en makkelijk toegankelijk was. Wel kan het zo zijn dat W.A.
Scholten zijn vergaarde specifieke kennis zo snel mogelijk wilde exploiteren voordat anderen dit zou-
den doen. Dit ligt in de lijn van het ownership advantage van de Scholten om als pionier te willen
profiteren van onontgonnen markten. Het argument komt tevens overeen met de eerder genoemde
neiging van bedrijven om in oligopolistische markten eerder over te gaan tot DBI. Dit is meer een
strategische overweging en heeft weinig te maken met pogingen om transactiekosten te verlagen. 

De reden waarom Scholten besloot tot de oprichting van volle dochterondernemingen was dat
hij al zijn zaken in eigen hand wilde houden en niet verplicht wilde zijn om verantwoordelijkheid
aan anderen af te leggen. Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat de ondernemer W.A. Scholten een
aantal duidelijke stelregels en kenmerken had, die veel invloed hadden op zijn handelen. Na zijn
slechte ervaringen met het compagnonschap met Bakker, in 1862, was Scholten niet langer
geneigd om met anderen gezamenlijk zaken te doen. Daarbij hield hij vast aan zijn uitgangspunt
dat hij fabrieken alleen met behulp van het eigen vermogen van de firma wenste te financieren.41

Dit verklaart dat W.A. Scholten direct overging tot de oprichting van een eigen fabriek en niet op
een of andere wijze samenwerking met andere ondernemers zocht. De mate waarin binnen de
structuur van een eigen fabriek minder of meer transactiekosten werden gemaakt, zal voor W.A.
Scholten niet veel hebben uitgemaakt. 

Wanneer meer op bedrijfsniveau wordt gekeken, is het mogelijk dat de firma Scholten getracht
heeft de transactiekosten, die bij de export van Nederland naar Duitsland werden gemaakt, te ver-
lagen. Wanneer transactiekosten worden beschouwd als verkoopkosten, is het mogelijk dat de ver-
koop van stroop via export en agenten in Duitsland voor W.A. Scholten te duur was. De vestiging
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van een fabriek in Duitsland met een eigen verkoopafdeling zou dan rendabeler geweest moeten
zijn. Toen de fabriek in Brandenburg eenmaal in werking was, ging Scholten – net als in
Nederland – over tot distributie via agenten. Daarnaast hield hij, zoals later duidelijk zal worden,
in het buitenland ook bij de inkoop van grondstoffen en productieorganisatie vast aan de praktij-
ken die hij in Nederland hanteerde. Dit alles in overweging nemende is er bij de DBI van de firma
Scholten dus geen aanleiding om te spreken van ‘internalisering’, waaruit duidelijk blijkt dat trans-
actiekosten in het motief een rol hebben gespeeld. 
Op basis van het proces van de besluitvorming tot DBI van de firma Scholten kan over de rol van
locational advantages bij het motief het volgende geconcludeerd worden. De belangrijkste advan-
tage was de veelbelovende afzetmarkt voor stroop in Duitsland. De firma Scholten had deze markt
door export leren kennen, maar hoge tariefmuren en de beperkte productiecapaciteit van
Scholtens fabrieken in Nederland beperkten een grootschalige export. Handelstarieven speelden
dus wel een rol bij het motief, maar waren geen directe aanleiding voor DBI als importsubstitutie.

Een korte oriëntatiefase leidde tot verder onderzoek naar location advantages. Deze bestonden
uit de aanwezigheid van goedkopere en kwalitatief betere aardappelen en het vooruitzicht van lage-
re productiekosten. Uiteindelijk leidden deze omstandigheden er toe dat Scholten ook daadwer-
kelijk tot DBI in Duitsland overging. Nu duidelijk is waar de firma in Duitsland terechtkwam en
waarom de firma Scholten overging tot DBI, kan worden gekeken naar de organisatie, financie-
ring en prestaties van de fabrieken die de firma in Duitsland opzette.

DE FA B R I E K E N I N DU I TS L A N D

Brandenburg: vestigingsfactoren en de bouw van de fabriek
Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden, dat in de aardappelmeelindustrie de grondstof het
belangrijkste onderdeel van de kostprijs van het product uitmaakte. Samen met het feit dat de
aardappel een relatief klein percentage zetmeel bevatte, was dit een reden om een aardappelmeel-
fabriek zo dicht mogelijk in de buurt van de grondstof te vestigen. Toen Scholten in april 1865
besloten had om in het gebied van de Havel zijn fabriek te bouwen, speelden er naast de aanwe-
zigheid van de aardappelen nog een aantal vestigingsfactoren mee. Net als in de Veenkoloniën was
de ligging aan water cruciaal. De waterwegen in het Havelgebied bestonden uit een netwerk van
rivieren en meertjes. Van een uitgebreid kanalenstelsel, zoals in de Groninger Veenkoloniën
bestond, was geen sprake. De rivieren waren door lage waterstand in de zomer en bevriezing in de
winter niet altijd bevaarbaar. Het spoorwegennet zou voor dit probleem uitkomst kunnen bieden.

Helaas bleken de tarieven om de aardappelen per spoor aan te voeren te hoog om rendabele
exploitatie van de fabriek mogelijk te maken. Er moest dus rekening worden gehouden met het
feit dat de fabriek in Brandenburg ook grotendeels afhankelijk zou zijn van de aanvoer van aard-
appelen over landwegen. De firma was wel van plan om gebruik te maken van het spoorwegennet
voor de afvoer van de geproduceerde goederen.

DE F I R M A SC H O LT E N I N DU I TS L A N D



Voor de vestiging van de fabriek zocht W.A. Scholten dus een plek in de Havelstreek, liggend
aan water, bereikbaar via landwegen en per spoor. Zijn oog viel in eerste instantie op Brandenburg.
Deze provinciestad, liggend aan de Havel, telde in 1850 bijna 13.000 inwoners. De stad was ver-
bonden met het Duitse spoorwegnet en er leidden een aantal grote landwegen naar de stad. Naast
de benodigde voorwaarden voor de lokatie van de productie-eenheid moest natuurlijk ook geke-
ken worden naar de distributie van de afzet. Hoewel het er op lijkt dat dit niet direct Scholtens
eerste prioriteit was, moet hij zich toch met deze factor hebben beziggehouden. Tijdens zijn reizen
door het gebied zal hij zich op de hoogte hebben gesteld van de mogelijkheden op de afzetmarkt.
Hij zal zich door de aanwezigheid van textiel-, confectie-, en voedingsmiddelenindustrieën in de
regio hierover weinig zorgen hebben gemaakt.

Vanaf april 1865 werden de nodige maatregelen genomen om de fabriek in de stad
Brandenburg te bouwen. Met behulp van een lokaal contact, de koninklijke Bau-inspector, de heer
Schneider, werd naar geschikte bouwplaatsen gezocht. Toen dit niet lukte, overwoog Scholten om
in het nabijgelegen Rathenau te bouwen, maar deze plaats was een tweede keus, omdat zij niet aan
het spoor lag.42 In juli 1865 had Scholten in Brandenburg beet. In de buurt Hakenberge had
Schneider een mooi stuk land gevonden. Het betrof veertien Maagdenburger morgen (ongeveer
56.000 vierkante meter).43 Probleem was dat het land in handen was van twee eigenaren. De eer-
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De fabriek ‘Burgemeister Von Schulz’, in Brandenburg. 
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ste, erfgenaam van een zekere heer Kalisch, had twaalf morgen in handen en een grootgrondbezit-
ter uit de buurt, een zekere Kriewitz, bezat een stuk weiland aan het water. Na langdurig onder-
handelen, – waarbij de twee landeigenaren trachtten het onderste uit de kan te halen – kreeg
Scholten in het najaar van 1865 beide stukken land in handen. Er werd voor de twaalf morgen van
Kalisch TH 2000,- (± HFL 3.500,-) betaald. Kriewitz, die wist hoeveel belang de firma Scholten
bij het stuk land aan het water had, bedong voor zijn twee morgen TH 1600,- (±HFL 2.800).44

Direct na de aankoop van het land werd met de bouw begonnen. Vanuit Nederland was reeds
in het voorjaar van 1865 opzichter en bouwkundige S.H. Blouw naar Brandenburg gestuurd om
voorbereidingen te treffen. In november werd de oever opgehoogd om de aanleg van schepen
mogelijk te maken, en werd de rest van de grond klaargemaakt voor het leggen van de fundamen-
ten van de fabriek. In de stad Brandenburg werd aannemer Leue aangenomen die samen met tim-
merman Hampke het project zou uitvoeren. Het bouwplan en bestek voor de fabriek waren in
Nederland gemaakt. De vertaling van het stuk in het Duits liep vertraging op, wat weer proble-
men veroorzaakte bij de uitvoering van de bouw en tevens bij de aanvraag van de benodigde con-
cessies.45 De Pruisische wetgeving ten aanzien van handel en nijverheid bepaalde dat buitenlanders
alleen met toestemming van de overheid een bedrijf in Pruisen konden oprichten. In dit geval
moest dus een verzoek worden ingediend bij de hoge regering in Potsdam. Daarnaast moest toe-
stemming worden gevraagd bij het lokale (gemeente)bestuur. De bouwconcessie werd door de
politie afgegeven. Om mogelijke vervuiling uit te sluiten diende de concessie ook door een arts te
worden goedgekeurd. 46

De aanvragen leverden weinig problemen op, maar het zou tot januari 1866 duren voordat de
concessie voor de bouw van de politie was verkregen. Een van de belangrijkste bepalingen van de
concessie was dat de fabriek geen stankoverlast mocht veroorzaken, wat natuurlijk braaf beloofd
werd. Begin 1867 kwam Menne Postema naar Brandenburg. Hij zou de nieuwe directeur van de
fabriek worden en toezicht op de bouw houden.47 Vanaf eind januari werden de fundamenten
gelegd. Dit ging niet erg snel want bouwmeester Blouw had veel te verduren van de onkunde van
de arbeiders:

‘Met de verwerking der grond vordert het niet naar mijn zin, ik heb het met geen polder jongens te doen, maar

met menschen die mogelijk nooit anders als grond voor verbouw van aardappelen hebben bewerkt. Ik moet

zelfs de spade gebruiken en werken haar voor, en dan begrijpen of willen zij het nog niet. Waren het landbou-

wers dan was het mogelijk beter, maar het zijn Brandenburgers. Ik kan aan het werkvolk wel zien dat er in

Pruissen niet veel water aardewerk word gedaan.’ 48

In het voorjaar van 1866 liep de bouw vertraging op, toen in mei tussen Pruisen en Oostenrijk
oorlog uitbrak. Timmerman Hamke werd opgeroepen als soldaat en verdween. Zijn zaken werden
tijdelijk waargenomen door zijn broer. Door de oorlog raakten het scheepvaartverkeer en de spoor-
wegen ontregeld, waardoor de aanvoer van de benodigde bouwmaterialen stokte. De meeste
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fabrieken in de omgeving stonden stil, zodat er veel arbeiders zonder werk zaten.49 Een groot aan-
tal diende zich aan op de bouwplaats van Scholtens fabriek. Om een wit voetje te halen bij de
gemeente Brandenburg, werden deze arbeiders door Blouw ingezet bij het verplaatsen van de vrij-
gekomen grond voor het plaatsen van de fundamenten. De aarde werd voor een spotprijsje aan de
gemeente verkocht, die deze gebruikte om het land bij een schoolgebouw in de stad op te hogen.50

De oorlog was in augustus beëindigd, waarna de bouw kon worden hervat.

De voorbereidingen voor de inwerkingstelling van de fabriek
Het plan was dat de fabriek tijdens de campagne in september 1866 in werking zou treden. De
capaciteit van de fabriek was zodanig dat deze 100.000-150.000 HL aardappelen per campagne
kon verwerken. Dit betekende dat, als de fabriek uitsluitend droog aardappelmeel maakte, er jaar-
lijks ongeveer 11.000-17.000 balen aardappelmeel geproduceerd konden worden.51 In het voorjaar
van 1866 werden de eerste maatregelen genomen voor de aardappelinkoop. Opvallend is dat hier-
bij werd uitgegaan van het systeem van voor- en nakoop, zoals de firma dat ook in de
Veenkoloniën hanteerde.52 In het voorjaar, nog voor het poten van de aardappelen, dienden de
boeren aan de fabriek op te geven hoeveel aardappelen ze wilden leveren. Hiervan leverden ze de
eerste helft in september en de andere helft in oktober. Indien ze in het najaar nog meer wilden
aanbieden, moesten ze dit voor 1 september bij de fabriek melden. Deze aardappelen konden in
november geleverd worden.

De bedoeling was om commissionairs aan te nemen en de boeren bekend te maken met de
komst van de fabriek. Directeur Postema, die kennelijk niets van aardappelinkoop afwist, diende
zich eerst de kennis van het herkennen van de verschillende soorten en kwaliteiten aardappelen
eigen te maken. Het duurde even voordat hij het systeem van voorkoop onder de knie had.53 Toen
hij eenmaal de boer opging, werd hij geconfronteerd met een totaal andere situatie binnen de land-
bouw dan Scholten in de Veenkoloniën gewend was. Daar werd onderhandeld met zelfstandige
boeren. In het Duitsland ten oosten van de Elbe, golden in het midden van de 19e eeuw in de
landbouw geheel andere verhoudingen. Hier hadden de grootgrondbezitters het al eeuwenlang
voor het zeggen en waren de boeren lange tijd als lijfeigenen door herendiensten aan de landgoe-
deren verbonden geweest. In 1807 was in Pruisen de horigheid afgeschaft, en vanaf 1821 waren
landhervormingen doorgevoerd. De boeren waren weliswaar vrij, maar de grootgrondbezitters
bezaten nog steeds het overgrote deel van de bewerkbare grond. Aardappelen werden hoofdzake-
lijk verbouwd voor veevoer en consumptie.54

Postema richtte zich in eerste instantie op de grootgrondbezitters omdat zij de grootste potentië-
le leveranciers waren. Hij was van mening dat als zij overstag gingen, de kleine boeren wel zouden
volgen. Via de werklieden op de bouwplaats verkreeg hij de namen van 29 belangrijke grootgrond-
bezitters en beheerders van landgoederen in de omgeving. Deze stuurde hij circulaires waarin hij
melding maakte van de komst van de fabriek en voorbeelden van contracten gaf. De nieuwsbrieven
werden tevens in lokale kranten gepubliceerd om meer bekendheid te krijgen. Na verloop van tijd



ging Postema de grootgrondbezitters langs in de hoop zaken te kunnen doen. Ook werd hij lid van
de lokale Landwirtschaftliche Verein om contacten op te doen. Verder verkende hij gedurende de
eerste maanden van 1866 het gebied binnen een straal van ongeveer vijftig kilometer rond
Brandenburg.55 In cafés en winkels informeerde hij naar de prijzen, de afzetgebieden en de wijze
van vervoer van de aardappelen. Dit nieuwsgierig rondvragen door een buitenlander werd niet
overal gewaardeerd. Zo werd Postema gedurende deze periode in het plaatsje Liebenwalde gear-
resteerd en drie en een half uur door de politie vastgehouden omdat ze dachten dat hij een
Oostenrijkse spion was.56

Postema ontdekte dat de meeste aardappelen uit de nabije omgeving van Brandenburg vaak
tegen hoge prijzen als eetwaar in Berlijn werden verkocht. Wel was men overal waar hij kwam ‘met
de fabriek opgetogen’ en was men bereid in de toekomst meer aardappelen te verbouwen. Iedereen
stond echter zeer sceptisch tegenover het systeem van voorkoop. Niemand kon zich iets voorstel-
len bij de verkoop van aardappelen voordat deze in de grond zaten. Met name de grootgrondbe-
zitters waren niet geneigd om op de gestelde voorwaarden met Scholten in zee te gaan. Ze waren
voor de verkoop van hun aardappelen niet van de komst van Scholtens fabriek afhankelijk en ver-
trouwden erop om via de bestaande kanalen hun aardappelen kwijt te raken. Postema begreep niets
van deze houding: ‘Ik ga echter weder met nieuwen moed aan den gang en denk maar, de ezels
weten niet beter.’57

Een nieuwe directeur
De moeilijkheden bij de inkoop van aardappelen en vertragingen bij de bouw van de fabriek zou-
den Postema duur komen te staan. Het was voor W.A. Scholten aanleiding om Postema te ver-
vangen door een nieuwe directeur. Ondanks zijn ‘zorg, ijver en goede trouw’ ontbrak het Postema,
volgens Scholten, ‘aan het nodige doorzicht en fermiteit’.58 In april 1866 werden Postema’s taken
door een nieuwe directeur, Gerhard ten Broek, overgenomen. Ten Broek was afkomstig uit
Steenwijk en was W.A. Scholten door één van zijn handelscontacten in die buurt aangeraden. Ten
Broek bleek al snel Scholtens beste en trouwste directeur. Hij bleef 20 jaar als directeur aan in
Brandenburg. In 1869 schreef W.A. Scholten aan de zwager van Ten Broeks aanstaande verloofde
het volgende over hem:

‘ZEd. is iemand die veel geleerd, een uitmuntend verstand, een helder oordeel in zaken heeft, daarbij veel ijver

bezit zoodat hij niet alleen weet wat er gebeuren moet, maar ook voor de uitvoering zorg draagt, daarbij is hij

streng zeedelijk en durf ik hem dus in ieder opzicht ten vollen aan te beveelen.’59

Maar ondanks zijn ‘uitmuntend verstand en ijver’, kon ook Ten Broek niet voorkomen dat de
gebouwen van de fabriek pas in augustus 1867 gereed waren. De fabriek zou dus niet aan het begin
van een nieuwe campagne in werking kunnen treden. In de zomer was door lage waterstand de
aanvoer van goederen gestremd en moest alles over het spoor worden aangevoerd. Pas in het najaar
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konden de installaties en machines
worden geplaatst. De stoommachine
en ketels werden geleverd door de
Brandenburger ijzergieterij en
machinefabrikant J. Pintus & Co.
Postema had de naam van Pintus des-
tijds via de gasfabriek opgekregen. De
firma had nog wel elders in Duitsland
en in Nederland offertes aangevraagd,
maar uiteindelijk werd voor Pintus
gekozen. De achterliggende gedachte
hierbij was waarschijnlijk dat de com-
municatielijnen bij eventuele proble-
men kort zouden zijn. De belangrijk-
ste onderdelen voor de stroopfabriek
werden niet in Duitsland gemaakt,
maar werden geleverd door de fabriek
in Foxhol. Voor de juiste op- en afstel-
ling van de installaties en machines in
de fabriek kwam uit Nederland de
ervaren Jan Boelens over. Hij was
opzichter in de fabriek in Foxhol en
zorgde er voor dat de stroopfabriek
werd ingericht volgens het productie-
systeem dat door de jaren heen binnen
de firma Scholten was ontwikkeld.60

Ondertussen werden alle verdere
maatregelen getroffen om de aardap-
pelmeelfabriek startklaar te maken.
Scholten had besloten dat hij op het
complex ook een drogerij voor aardap-
pelmeel wilde hebben. Deze werd in één van Scholtens fabrieken in de Veenkoloniën geassem-
bleerd en in het najaar naar Brandenburg verzonden en geïnstalleerd.61 Daarnaast moesten de koel-
vertrekken, de koperslagerij, de kuiperij, en de beenzwartbranderij nog worden ingericht en aller-
lei grondstoffen worden ingekocht. Van de firma Pintus werden de benodigde adressen verkregen
van verschillende leveranciers van onder andere vitriool, gaas, steenkolen en hoepels. Ten Broek
ging zelf achter de inkoop van oude vaten aan, waarin de stroop moest worden geleverd. Dit laat-
ste ging niet zo makkelijk als hij zich had voorgesteld:
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Gerhard ter Broek, directeur van de fabriek in Brandenburg van 1867 tot
1887. Foto: Carl Bellach, Leipzig. Ter Broek was een van de weinige ver-
trouweling van W.A. Scholten



‘…ben bij ruim twintig verschillende kooplieden en kuipers geweest. Deze waren zonder onderscheid allen

even lomp en barsch. Een jood die in Groningen huis aan huis vraagt of er niet te handelen is, wordt nauwe-

lijks zoo lomp bejegend als ik het in dat Berlijn bij mijnen ouden tonnenhandel door die verwenschte opge-

blazen grootsprekende kruideniers werd.’62

Ten aanzien van de aardappelinkoop ging Ten Broek op dezelfde voet als Postema verder.
Gedurende het voorjaar en de zomer van 1866 reisde hij samen met de koperslager Angele de
omgeving van Brandenburg af om commissionairs en aardappelleveranciers te vinden en om zich
op de prijzen te oriënteren. In mei bezochten zij de plaatsen Neu Ruppin en Fehrbellin. Beide
plaatsen lagen ongeveer negentig kilometer ten noorden van Brandenburg. Op de velden hier trof-
fen ze de beste aardappelen aan die ze tot nu toe gezien hadden. Dit waren hoofdzakelijk con-
sumptieaardappelen die in Berlijn werden verkocht. Ten Broek verwachtte dat er in deze streken
voor de Brandenburger fabriek wel aardappelen te krijgen zouden zijn, maar dat het transport pro-
blemen zou opleveren. Het riviertje dat naar Brandenburg stroomde was ondiep en daardoor regel-
matig onbevaarbaar. Rond Görzke, een plaatsje dat ongeveer dertig kilometer ten zuidwesten van
Brandenburg lag, trof Ten Broek veel en vooral goedkope aardappelen aan. Maar ook hier waren
de mogelijkheden voor het transport over water beperkt. Er liep geen verharde weg en het dichtst-
bijzijnde station lag in het dertig kilometer noordelijker gelegen Wusterwitz. Vanuit Wusterwitz
was ook scheepvaartverkeer naar Brandenburg mogelijk. Ten Broek kwam er achter dat de aard-
appelmeelfabrieken in Loburg oorspronkelijk ook in deze streek hun aardappelen kochten, maar
dat de boeren bij Loburg nu zoveel aardappelen verbouwden dat de fabrikanten niet meer in
Görzke kwamen.63

Toen Ten Broek ontdekte dat de aanvoer van aardappelen naar Brandenburg problematisch zou
worden, stelde hij aan W.A. Scholten voor om in Görzke een kleine aardappelmalerij te bouwen.
Deze zou aangedreven kunnen worden op waterkracht. Het natte meel kon dan via het water of
spoor naar Brandenburg vervoerd worden. Dit zou aanzienlijk minder vrachtkosten betekenen dan
het vervoer van de onbewerkte aardappelen. Zijn idee vond in Groningen maar weinig weerklank.
Er werd besloten om vanaf september dat jaar in deze streek en ook in de omgeving van Ruppin
en Rathenau aardappelcommissionairs aan te stellen en de aardappelen over het water naar
Brandenburg te vervoeren.64

Toen de fabriek in januari 1867 bijna af was, maakte Ten Broek via advertenties in de krant
kenbaar dat de fabriek in werking kwam en dat de boeren hun aardappelen konden leveren. Ook
de commissionairs kregen orders om aardappelen in te kopen. De oogst in september was goed
geweest, en Ten Broek rekende er op dat veel boeren nog wel aardappelen over hadden. In
Duitsland was het de gewoonte dat boeren tijdens de winter hun aardappelen inkuilden. Op deze
manier werd de kwaliteit van de aardappelen behouden en konden de boeren ze in het voorjaar
nog een keer te koop aanbieden. De prijzen die de boeren voor de aardappelen vroegen waren zeer
hoog. Maar Ten Broek was op deze omstandigheden voorbereid: ‘we moeten oppassen, want ieder-
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een denkt ons Hollanders een poot uit te kunnen draaien.’65 Ten Broek slaagde er in voldoende
aardappelen in te kopen, zodat de fabriek tot april kon proefmalen. Gedurende de zomer van 1867
werd de stroopfabriek getest, waarbij bleek daar nog veel kinderziektes moesten worden verholpen.
De stroop was in het begin nog veel te geel en bleek daarbij ook nog te verkleuren in de oude vaten
die Ten Broek met zoveel moeite had ingekocht:

‘Die oude vaten is een ware ellende, we nemen er tegenwoordig de bodems uit, branden ze uit en boenen ze

inwendig, laten ze eenigen tijd in de open lucht staan en soms stinken ze dan nog, ’t is alsof al het vuil en al

de stank van het groote en niet zeer zindelijke Pruisen in die oude vaten gevaren is.’66

De fabriek in werking
Gedurende de zomer van 1867 werd de fabriek klaargemaakt voor de eerste echte campagne in het
najaar. De laatste vezelgaten waren gereed en de oprit naar de straatweg was geheel bestraat, zodat
de karren van boeren de fabriek makkelijker konden bereiken. De bouw van de fabriek had totaal
HFL 173.571,- gekost. Dit overtrof ruimschoots de waarde van Scholtens grote aardappelmeel- en
stroopfabrieken in Foxhol (HFL 78.000,-) en Zuidbroek (HFL 96.000,-) in 1863. De Duitse
investering was vergelijkbaar met de waarde van de suikerraffinaderij in Groningen, die in 1863
HFL 186.000,- bedroeg.67

In het voorjaar van 1867 waren er weer circulaires verstuurd om de grootgrondbezitters en boe-
ren over te halen tot voorkoop van de aardappelen voor levering in september. Ondanks de slech-
te ervaringen in het voorgaande jaar, werd het systeem van voorkoop niet opgegeven. Maar ook nu
wierp het weinig vruchten af. Er werden in 1867 uitsluitend aardappelen tijdens de campagne
ingekocht. De aanvoer vond op verschillende manieren plaats. Vanuit de nabije omgeving werden
de aardappelen door de boeren zelf met karren over de wegen aangevoerd. In de verder gelegen
aardappelgebieden, zoals rond Ruppin en Görzke, regelden de commissionairs schepen voor het
vervoer naar de fabriek. W.A. Scholten liet het bepalen van de inkoopprijs van de aardappelen over
aan Ten Broek, al hadden ze wel regelmatig overleg. W.A. Scholten drukte Ten Broek op het hart
dat ‘… er a costy in mijn naam (…) eerlijk gehandeld wordt en ik zooveel mogelijk van bedrog
gewaarborgd zij.’68 Om de levering aan de fabriek te stimuleren lagen de prijzen bij directe leve-
ring aan de fabriek het hoogst. 

De belangrijkste concurrenten op de grondstoffenmarkt waren nabijgelegen branderijen en
Hamburger en Westfaalse handelaren die de aardappelen opkochten om deze als consumptieaard-
appelen te verkopen. De handelaren waren een doorn in het oog van Scholten. Indien er in naast-
gelegen staten een mindere aardappeloogst was dan in Brandenburg, konden de handelaren de
prijzen enorm opdrijven. Hierdoor werd het voor de fabriek moeilijk om aardappelen in te kopen.
Terwijl fabrieken van de firma Scholten in de Veenkoloniën in september 1867 al lang volop aan
het malen waren, had Ten Broek in Brandenburg nog maar een handvol aardappelen op de fabriek
liggen.69 Hij zou zijn best moeten doen om de benodigde 100.000-150.000 HL aardappelen bin-
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nen te krijgen. Het zag er dus naar uit de fabriek niet in staat was genoeg meel in voorraad te heb-
ben om in het voorjaar stroop te kunnen produceren. Hierdoor zou ook de capaciteit van de dro-
gerij en stroopfabriek dat jaar niet ten volle benut worden. 

Maar Ten Broek bedacht een oplossing. Hij had het vorige jaar ontdekt dat in de omgeving van
Frankfort aan de Oder en Beeskow, dat zo’n zeventig kilometer ten oosten van Brandenburg lag,
veel nat aardappelmeel geproduceerd werd. Zijn idee was om de tegenvallende aardappelinkoop te
compenseren met de aankoop van nat meel. Na overleg met Groningen ging hij hier in september
1867 toe over. Bij gebrek aan beter werd bouwmeester Blouw naar Beeskow gestuurd om het meel
in te kopen, maar hij bleek te laat te zijn om goedkoop in te kunnen slaan. Andere aardappel-
meelfabrikanten waren hem al voor geweest. Toch slaagde Blouw er in om een en ander in te
kopen. Omdat het bij de andere fabrikanten kennelijk nog al eens ontbrak aan prompte betaling
aan de leveranciers, wekte Blouw in Beeskow vertrouwen in de naam van de firma Scholten door
direct bij de bestelling af te rekenen. Blouw verbleef tot maart 1868 in Beeskow en kocht er in
totaal 207.177 kg nat meel.70 Dit kwam neer op zo’n 1.350 balen droog meel.71 Dit maakte maar
een klein gedeelte uit van datgene wat de fabriek moest kunnen produceren als de capaciteit ten
volle benut werd, namelijk tussen de 11.000 en 17.000 balen.

De aanwezigheid van de natmeelfabriekjes in de omgeving van Beeskow deed W.A. Scholten
nadenken over de oprichting van een kleine natmeelfabriek in de buurt als onderdeel van de
fabriek in Brandenburg. Eerder is vermeld dat Scholten en Ten Broek hierover reeds in het begin
van 1867 van gedachten gewisseld hadden. De omgeving van Beeskow leek voor een dergelijk ‘sta-
tion’, zoals W.A. Scholten het noemde, zeer geschikt.72 Destijds was het er niet van gekomen, maar
de blijvende slechte aanvoer van aardappelen in Brandenburg en de onbenutte drogerij en stroop-
fabriek noopten tot maatregelen. Het idee rees om een kleine aardappelmalerij te bouwen, die net
als de fabrieken in Stadskanaal en Veendam in de Veenkoloniën onderdeel van de grote fabrieken
in Foxhol en Zuidbroek uitmaakten. W.A. Scholten schreef hierover aan Ten Broek:

‘Brandenburg kost ons, meen ik, met werktuigen en gereedschappen meer dan f 150.000. Zetten wij nu op

eene geschikte plaats een soort van voorwerk dat ons f 30.000 à f 40.000 kost dan kunnen we het dubbele ver-

werken en daar de rentelast niet naar evenredigheid verzwaart en veel kosten hetzelfde blijven, kunnen we in

Brandenburg meer dan het dubbele verdienen.’73

Voor de lokatie van een dergelijke fabriek had W.A. Scholten in eerste instantie de streek ten zuid-
oosten van Beeskow in gedachten. Hij realiseerde zich echter dat rond Beeskow zelf al te veel nat-
meelfabriekjes gevestigd waren, waardoor de concurrentie op de aardappelmarkt te groot zou wor-
den. Scholten wilde in de winter van 1867-68 met Ten Broek een andere geschikte plaats zoeken
om een stuk land te kopen. Het fabriekje zou dan in de zomer gebouwd kunnen worden zodat het
voor de herfst van 1868 klaar was. Van deze reis is niets gekomen, want in december 1867 was
Scholten van gedachten veranderd. Hij stuurde Ten Broek toen op pad om in de richting van
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Fürstenberg, dat ten noorden van Brandenburg lag, een geschikte lokatie voor de nieuwe fabriek
te zoeken. In januari was er het voornemen dat W.A. Scholten en Ten Broek samen de beoogde
streek zouden bezoeken.74 Ook deze plannen werden doorkruist, want in april werd Postema naar
Neu Ruppin gestuurd om daar de kwaliteit van de aardappelen te onderzoeken en uit te vinden
hoe bevaarbaar de waterwegen in die regio waren. Uiteindelijk is de keuze op Ruppin gevallen,
want in oktober 1868 werd daar een stuk land aangekocht. Van het aanvankelijke plan om in het
najaar van 1868 reeds een kleine aardappelmeelfabriek in werking te hebben, kwam dus niets
terecht. Over de fabriek in Neu Ruppin volgt later in dit hoofdstuk meer. 

De opzet van de verkoop en distributie
Terwijl de voorbereidingen voor het klaarmaken van de fabriek in Brandenburg in volle gang
waren, was Ten Broek begonnen met het opzetten van een verkoop- en distributienetwerk. W.A.
Scholten had sinds het begin van zijn oriëntatie in Duitsland contact met het agentschap van de
gebroeders Städing in Hamburg en Carl Freytag in Maagdenburg. Via hen was in de loop van het
jaar 1866 de nodige informatie over de reeds bestaande stroopfabrieken en verkoopmarkt rond
Brandenburg verkregen. W.A. Scholten had zijn Nederlandse stroop door Freytag laten analyseren
en te horen gekregen dat zijn product in Duitsland goed zou kunnen worden verkocht.75 In augus-
tus 1866 werden in lokale kranten advertenties gezet om meer agenten te werven. Dit had veel suc-
ces. Zo werden alleen uit Dresden al 31 reacties ontvangen en zelfs een uit Madrid. Besloten werd
om voorlopig naast Städing en Freytag nog twee agenten aan te nemen. Dit werden Reinholt
Oettel in Brandenburg en August Kunzel in Berlijn. Hun werd gevraagd zoveel mogelijk infor-
matie te vergaren over de prijzen en producenten van stroop door het aanvragen van monsters en
prijzen.76 In de nabijheid van Brandenburg had de firma Scholten te maken met vier belangrijke
concurrenten. Dit waren de Loburger fabriek, Rammelberg in Wolmirstedt en Koehlman & Co
en Seeler & Moiske, de laatste twee in Frankfort aan de Oder. Deze fabrieken produceerden naast
aardappelmeel ook stroop. Ieder verwerkten ze ongeveer 900 HL aardappelen per dag. Dat was
aanzienlijk minder dan Scholtens fabriek, die 1620 HL per dag moest gaan verwerken.77

Vanuit Nederland werden aan de agenten monsters toegezonden om ze bekend te maken met
de kwaliteit en soorten aardappelstroop van de firma, zoals deze ook in Brandenburg zouden wor-
den gemaakt. Omdat de stroop uit Nederland op dat moment niet de juiste kwaliteit had, werden
de monsters met wat rietsuikerstroop vermengd. Later zouden de Duitse agenten wel goede aard-
appelstroop krijgen.78 Scholten stuurde aan agent Oettel in Berlijn ook enkele monsters kandij uit
zijn raffinaderij in Groningen. In eerste instantie zag Oettel hiervoor een goede afzetmarkt.79 Het
is onwaarschijnlijk dat deze handel een succesvol vervolg heeft gekregen, want in de correspon-
dentie tussen W.A. Scholten en Oettel is hierover verder niets aangetroffen. De export van kandij
zal hoogstwaarschijnlijk vanwege de hoge invoerrechten voor suikerproducten in Duitsland niet
aantrekkelijk zijn geweest. 

De firma Scholten hield voor de verkoop van aardappelmeelproducten in Duitsland, net als in
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Nederland, vast aan een distributienetwerk via agenten. Zij gaf niet toe aan de gewoonte van de
Duitse agenten om op monster te verkopen. Scholten vond het onnodig om zijn kwaliteit steeds
te moeten tonen. Ook vermeed Scholten in Duitsland zoveel mogelijk grossiers als tussenhande-
laren. De consumentenmarkt werd bediend door de verkoop aan kooplieden, die het weer aan
kruideniers leverden. De kooplieden gebruikten de aardappelstroop om deze te vermengen met de
veel duurderde zwarte rietsuikerstroop. Naast de consumenten vormden, net als in Nederland,
grootverbruikers de grootste afzetmarkt. Dit waren voornamelijk honingkoekbakkers en likeur-
stokers. Daarnaast werd in Duitsland aardappelstroop gebruikt voor het kleuren van bier en azijn,
zodat ook bierbrouwerijen en azijnfabrieken tot de potentiële klanten behoorden. Aangenomen
wordt dat de belangrijkste afnemers voor het meel de textiel- en papierindustrie in de omgeving
waren.

Toen bleek dat de Brandenburger stroopfabriek voor de campagne van 1866-67 niet op volle
kracht zou werken, kwam Ten Broek in de problemen omdat de Duitse agenten wel reeds orders
hadden lopen. Deze klanten werden voorlopig bediend met stroop afkomstig uit de fabrieken in
Foxhol en Zuidbroek. Hierbij werd ook zwarte stroop opgestuurd, die in Nederland veel werd ver-
kocht. In Duitsland vond deze stroop echter weinig aftrek, omdat het niet zo zoet was als de zwar-
te Engelse suikerstroop, die in Duitsland zeer populair was.80 De Brandenburger fabriek legde zich
daarom geheel toe op de fabricage van witte en gele stroop. In eerste instantie werd slechts gele-
verd aan agenten in de nabije omgeving, maar naarmate de productie groeide, werden ook agen-
ten in verder gelegen plaatsen in het zuiden aangenomen, zoals Chemnitz, Halle, Leipzig en
Dresden. In 1869 leverde de fabriek ook aan afnemers in de streken ten noorden van Hamburg,
zoals Lübeck en Flensburg.81 De fabriek in Brandenburg verwerkte in de campagne 1867-68 onge-
veer 87.000 HL aardappelen. Dit was aanzienlijk minder dan de 100.000-150.000 HL waarvoor
de fabriek was ingericht. Dit resultaat zal niet naar de volle wens van W.A. Scholten zijn geweest,
maar was voor het eerste jaar, gezien alle aanloopproblemen, niet onredelijk. 
Onverwachte concurrentie uit Nederland
Toen de firma Scholten zich in 1867 goed en wel in Brandenburg gevestigd had, kwam er vanuit
Nederland navolging. Begin juni 1867 werd de Belg Gustave Dutalis in de stad gesignaleerd. Dutalis
had in 1858 een fabriek in Muntendam opgericht en was sindsdien een concurrent van Scholten in
de Veenkoloniën. In augustus 1867 kocht Dutalis in Brandenburg langs de weg naar Kleinkreutz aan
de Havel een stuk land waar hij die zomer nog een simpel gebouw voor een fabriek wilde neerzetten.
82 Hoewel Dutalis bekend stond als een onstuimig ondernemer, was Ten Broek niet blij met de komst
van Dutalis: ‘In alle geval hebben we D.[utalis] zeer spoedig als concurent op den hals en hoewel con-
curentie zeer goed en wel is, wenschte van ganscher harte dat D. zijn fabrijk in Mexiko bouwde.’83

Dutalis gaf zich in Brandenburg uit als Gustav Halherbe, die bekend zou staan als een zeer
grote en solide firma uit Mechelen.84 Het is onduidelijk of Dutalis deze naam gebruikte omdat hij
in Mechelen inderdaad nog een fabriek bezat of dat hij (vanwege zijn slechte reputatie in
Nederland) met het aannemen van een andere naam aanzien in Brandenburg wilde opbouwen.85
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Dutalis slaagde er in ieder geval in om voor het najaar een deel van zijn fabriek klaar te hebben.
Toen de bouw van Dutalis’ fabriek nog gaande was, nodigde agent Oettel Ten Broek en kantoor-
bediende Reitsema uit om de fabriek in aanbouw per boot vanaf de rivier de Havel eens van dicht-
bij te gaan bekijken. Ten Broek schreef hierover aan W.A. Scholten:

‘Ik was dwaas genoeg het aan te nemen, denkende bijtijds terug te zullen zijn, maar er was niet het minste koel-

tje, en na volle vijf uren in eene gloeijenden hitte tusschen riet en waterplanten rond te hebben gedreven, kwam

om half drie weder thuis met eene hoofdpijn die me lust om iets te doen, ten eenentmale ontnam. Reitsema

die ook mede geweest is heeft de zon in zijn gezicht gekregen. Van bootje varen zijn we ineens genezen.’86

De fabriek van Dutalis trad in het voorjaar van 1868 in werking. Er waren toen al afspraken
gemaakt tussen Ten Broek en de directeur van Dutalis’ fabriek, Cuppens, over de aardappelprij-
zen.87 De fabriek van Dutalis schijnt geen succes te zijn geworden want in december 1868 stond
deze alweer te koop. Via agent Oettel infor-
meerde Scholten naar de vraagprijs, die TH
105.000,- (± HFL 185.000,-) bedroeg.
Scholten brieste dat hij voor dat bedrag twee
nieuwe fabrieken kon bouwen en zag van de
koop af.88 Toen er zich geen andere gegadigde
meldde, besloot Dutalis de aardappelmeelfa-
briek uit te breiden met een stroopfabriek. In
1873 werd de fabriek alsnog verkocht en omge-
zet in een Aktiengesellschaft (AG, vennootschap
op aandelen). Dutalis had inmiddels besloten
zijn geluk elders te beproeven en trof voorberei-
dingen om in het naburige Schneidemuhl een
nieuwe fabriek te bouwen.89 In 1875 kwam
Dutalis’ voormalige fabriek in Brandenburg
opnieuw te koop te staan. Hoewel de vraagprijs
was gedaald naar TH 75.000,- (± HFL
131.000) was Scholten nog steeds niet geïnte-
resseerd in een overname. Hij had de fabriek
wel heel goedkoop willen kopen om deze ver-
volgens af te breken om zo de komst van een
nieuwe concurrent te voorkomen. Uiteindelijk
werd de fabriek in 1877 door een zekere heer
Knoblauch gekocht en als aardappelmeelfabriek
voortgezet 90
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Over de motieven van Gustave Dutalis om in Duitsland actief te worden is weinig bekend. In
hoofdstuk 2 is vermeld dat hij zijn bedrijf vanuit Mechelen naar de Veenkoloniën verplaatste van-
wege de grondstoffen. Zijn verschijning in Brandenburg duidt er op dat hij het instinct van W.A.
Scholten hoog inschatte en hem blindelings volgde. Dit wordt bevestigd door het feit dat Dutalis
in de voetstappen van de firma Scholten zou blijven treden. Zo ging hij in de jaren zeventig ook
over tot het oprichten van fabrieken in Rusland, wederom in de buurt waar Scholten inmiddels
actief was. Op het verloop van deze fabrieken wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan.

DE FA B R I E K I N NE U RU P PI N

Vestigingsfactoren en bouw van de fabriek
Eerder zagen wij gezegd dat W.A. Scholten al in het begin van 1867 het idee had om een tweede
fabriek in Pruisen op te richten. Dit zou een kleinere fabriek worden, één waar alleen aardappel-
meel geproduceerd zou worden. Zijn oog viel uiteindelijk op Neu Ruppin. Dit stadje lag ongeveer
tachtig kilometer ten noorden van Brandenburg, op de westelijke oever van een dertien kilometer
lang meer, de Ruppiner See, dat via een kanaal was verbonden met de rivieren de Oder en Havel.

Aan de noordzijde stroomde het riviertje de Rhin, die tot zo’n vijftien kilometer stroomaf-
waarts bevaarbaar was. De ligging aan het meer maakte de plek volgens W.A. Scholten uitermate
geschikt voor de oprichting van een aardappelmeelfabriek. De aanwezigheid van de verschillende
waterwegen zou de aanvoer van aardappelen vrijwel probleemloos maken. Door bemiddeling van
aardappelcommissionair Rosenträger, die tot dan toe in dienst was geweest van de Brandenburger
fabriek, werd in oktober 1868 een stuk land van een zekere heer Beuster gekocht.91 Het had een
oppervlakte van 41 morgen (ongeveer 10 HA) waarvoor TH 4.000,- (± HFL 7.000,-) werd
betaald. Dit was aanzienlijk goedkoper dan het stuk land dat hij in Brandenburg had gekocht.
Hier was voor slechts veertien morgen (3? HA) TH 3.600,- (± HFL 6.300,-) betaald. Het enige
probleem in Ruppin was, dat het water aan de oever zeer ondiep was. Een deel zou moeten wor-
den ingepolderd om voldoende diepgang voor de aanleg van schepen te garanderen. Direct na de
aankoop werd bij de Hoge Regering in Potsdam een verzoek tot indamming van de oever inge-
diend.92 W.A. Scholten verwachtte bij de inwilliging hiervan weinig problemen. Hij vertrouwde op
de goede verhouding die hij inmiddels had opgebouwd met de burgemeester van Ruppin, Gustav
von Schultz, die de fabriek zag als een grote aanwinst voor zijn stad.93

De bouw van de Ruppiner fabriek werd vanuit Brandenburg gecoördineerd. Ten Broek bezocht
de bouwplaats in Ruppin elke twee weken. In Brandenburg werd een eerste schets gemaakt van de
situering van de gebouwen. Ook werden vanuit hier de bouwmaterialen en machines besteld. Voor
het toezicht op de bouw werd de bouwkundige Jansen aangetrokken. Omdat ijzergieterij Pintus
inmiddels failliet was gegaan, werden de stoommachines dit keer bij ijzergieterij en machinefabriek
Klusemann in Maagdenburg besteld. Bij de inkoop van de bouwmaterialen werd getracht de fou-
ten in Brandenburg te vermijden: ‘We moeten (…) te Ruppin niet alles goedkoop willen hebben,
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(…) beter iets toegeven dan scherp zijn, ander krijg je het volk tegen je. Dit is ons al vaker gebeurd
en waarvan het niet beter wordt.’94 In november en december 1867 werd de grond voor het leg-
gen van de fundamenten klaargemaakt, de plaatsing van de gebouwen bepaald en een begin
gemaakt met de aanleg van de spoorlijntjes op het terrein voor het interne vervoer van aardappe-
len en kolen. Ook werden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de kade. Ondanks de
hulp van burgemeester Von Schultz, liet de toestemming hiervoor op zich wachten. Het terrein en
de bouwplannen van de fabriek werden begin december door een regeringsvertegenwoordiger,
Domeinrath Von Schmidt, geïnspecteerd. Net als de burgemeester was ook Von Schmidt de firma
Scholten gunstig gestemd en beloofde hij de zaak zoveel mogelijk te bespoedigen.95

De eerste problemen: het milieu
Ondertussen had zich bij burgemeester Von Schulz een aantal tegenstanders van de komst van de
fabriek gemeld. Zij maakten zich ernstig zorgen over de vervuiling die de fabriek teweeg zou bren-
gen. Ten Broek moest hierna direct bij de burgemeester komen. De klachten over de mogelijke
vervuiling waren voor Ten Broek oud nieuws. De firma Scholten en ook de andere fabrikanten
hadden in de Veenkoloniën al vanaf het begin van de aardappelmeelindustrie problemen met de
vervuiling in de kanalen gehad (zie hoofdstuk 2). Ook in Brandenburg was vanaf het moment dat
Scholtens fabriek in werking kwam over het afvalwater geklaagd. Daar hing Scholten inmiddels
een boete boven het hoofd en werd getracht de zaak te sussen door mooi weer te spelen en verbe-
teringen aan te brengen.96

De tegenstanders in Ruppin waren zwemmers die bang waren dat het afvalwater het zwemwa-
ter bij de badplaats, die vlak bij de fabriek lag, zou vervuilen. Ze hadden dit vernomen van een
zekere heer Ruhmer uit Neusaltz in Silezië, die toevallig in Neu Ruppin verbleef. In Neusaltz zou-
den door het afvalwater van een aardappelmeelfabriek vissen massaal gestorven zijn. Ten Broek ver-
weerde zich door te zeggen dat het afvalwater van Scholtens fabriek nog geen tiende deel was van
het vervuilde water dat de Ruppiner lakenfabrikanten in het meer lieten stromen. Bovendien was
het meer diep genoeg en de doorstroom voldoende om het vervuilde water snel te laten verdwij-
nen. Hij verwees verder naar een arts in Brandenburg die bij de fabriek onderzoek had gedaan naar
het welzijn van de vissen en daar niets op aan te merken had gehad.97 Gedurende de winter ont-
stond in Ruppin steeds meer tegenstand tegen de komst van de fabriek. Eind december schreef Ten
Broek aan W.A. Scholten:

‘…[heb hier] de Ruppiner Anzeiger waarin een akelig slecht gesteld stuk vol bombast en stelfouten tegen het

oprigten onzer fabrijk voorkomt. Dien verwenschten rondreizenden femelaar uit Neu-Saltz is daar zeker door

den een of ander onzer concurenten toe opgestookt of omgekocht, ik geloof niet dat dit ons echter veel scha-

den zal; Den Domainen Rath, den Kreis Fisicus en vooral den Burgemeester gelooven dien vent in geen geval,

en de grootste hoop der burgers evenmin, maar ik had toch maar liever dat heer zijnen mond hield.’98



De zaak kreeg een langer staartje dan Ten Broek had voorzien. Enkele burgers van Ruppin hadden
onraad geroken en klommen in de pen om de komst van de fabriek tegen te houden. In de krant
verscheen niet lang na het stuk van Ruhmer een nieuwe aantijging tegen Scholten waarin het pro-
duct aardappelmeel werd beschouwd als meel ‘dat werd gebruikt als een ellendig surrogaat van tar-
wemeel, alsmede tot het maken van stroop en van een onbelastbaar mout waaruit men het ver-
derfelijke witbier bereidde.’99 W.A. Scholten stond er op persoonlijk verweer tegen deze – in zijn
ogen – onzin te geven. In een krantenartikel weerlegde hij de aantijgingen tegen het zogenaamde
inferieure product aardappelmeel en stelde dat inwoners van Ruppin hem dankbaar mochten zijn
dat hij de werkgelegenheid in het stadje een impuls zou geven. Het betekende nog lang niet het
einde van de zaak. Een openbare bezwaarschriftenprocedure in Ruppin bleek onvermijdelijk.
Naast de zwemmers, dienden 24 vissers een verzoek tot schadeloosstelling in. De vissers eisten per per-
soon TH 50,- (± HFL 90,-), dus totaal TH 1200,- (± HFL 2100,-) schadevergoeding voor het verlies
van de hoeveelheid water dat door de komst van de kade zou verdwijnen en waar ze dus niet meer
konden vissen. Volgens Ten Broek was deze eis ‘het toppunt van moffen onredelijkheid’. De zwem-
mers eisten gezamenlijk TH 150,- (± HFL 260,-) om de badplaats te kunnen verplaatsen. De vissers
werd gezamenlijk een vergoeding van TH 100 (± HFL 175,-) aangeboden. Toen zij dit weigerden,
dreigde Ten Broek de kwestie in de rechtszaal uit te vechten.100 Daar is het niet van gekomen, maar de
zaak sleepte zich maanden voort. Uiteindelijk zou in maart 1869 met behulp van Von Schultz en
Schneider een overeenkomst met de vissers bereikt worden waarbij de vissers totaal TH 100,- vergoed
werd. Daarnaast zou W.A. Scholten ook TH 150,- betalen om de badplaats te verplaatsen.101

Ondertussen liet de bouwconcessie vanuit Potsdam lang op zich wachten. De hoge heren in
Potsdam konden het niet eens worden of Scholten het in te polderen stuk bij de oever moest kopen
of pachten. Bovendien had Potsdam lucht gekregen van de vervuilingkwestie en begon ook de
regering daar zich zorgen te maken over de afvoer van de schadelijke stoffen van de fabriek. Hierbij
werden ook de klachten over Scholtens fabriek in Brandenburg betrokken. In maart 1869 werd
W.A. Scholten ongeduldig. Van bouwen was in Ruppin tot nu weinig gekomen; als het zo door-
ging zou de fabriek nooit voor het najaar klaar zijn. Hij raadde Ten Broek aan in Potsdam over het
oponthoud te gaan klagen en de Nederlandse gezant in Berlijn om hulp te vragen.102 Om de rege-
ringsambtenaren gunstig te stemmen werden allerlei verbeteringen aan de fabriek voorgesteld,
zoals vervalbakken voor het afvalwater en het leggen van een afvoerpijp tot op de bodem in het
midden van het meer zodat het afvalwater sneller weg zou stromen. Eind mei werd eindelijk de
concessie voor de bouw van de fabriek en de aanleg van de kade verkregen. Dit was grotendeels te
danken aan de inzet van de burgemeester Von Schultz en de domeinfunctionaris Von Schmidt, die
in de hele affaire vierkant achter Scholten hadden gestaan. Scholten toonde zijn dankbaarheid aan
de burgemeester door de fabriek in 1872 de naam ‘Burgemeister Von Schultz’ te geven.103

De fabriek in werking
Vanaf mei 1869 werd de bouw van de fabriek in volle gang gezet, want er was veel in te halen.
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Door de goede coördinatie van Ten Broek en de inzet van Jansen vorderde de bouw snel. Er werd
besloten eerst de aardappelmalerij en aardappelkelders te bouwen, zodat de fabriek direct bij de
aanvang van de campagne zou kunnen beginnen te malen. Een drogerij zou het volgend jaar wor-
den geïnstalleerd. Opvallend aan de fabriek in Neu Ruppin was dat er op het fabrieksterrein ook
arbeiderswoningen werden gebouwd. Dit zou later ook bij Scholtens fabrieken in Tarnow in
Oostenrijk en Nowy Dwor in Rusland gebeuren. De reden hiervoor is onduidelijk. Gezien de eer-
der ter sprake gekomen werkloosheid in Ruppin lijkt het onwaarschijnlijk dat Scholten aangewe-
zen was op arbeiders uit verder gelegen streken, die onderdak moest worden verschaft.
Waarschijnlijker is dat Scholten met de huisvesting voor arbeiders een gebaar naar de lokale bevol-
king wilde maken om hen gunstiger te stemmen over de komst van de fabriek.

Winkler Prins vermeldt dat W.A. Scholten, nadat hij de bouwconcessie had gekregen, een brief
ontving waarin werd aangekondigd dat de fabriek binnen acht dagen nadat hij in werking zou tre-
den door buskruit in de lucht zou vliegen. De brief was ondertekend door ‘Das geheim Comité
für das Wohl von Ruppin en dessen Umgebung’. Scholten gaf de brief aan burgemeester Von
Schultz en loofde TH 100,- (± HFL 175,-) uit voor degene die de schrijver van het stuk zou aan-
wijzen, maar dit leverde niets op. Toen de fabriek in oktober 1869 in werking trad bleef de gevrees-
de ontploffing uit.104 In die maand verhuisde de nieuwe directeur van de fabriek, Mente Reitsema
naar Neu Ruppin. Reitsema was sinds september 1864 in dienst van Scholten en was reeds twee
jaar op het kantoor van de fabriek in Brandenburg werkzaam.105 Hij kon direct met de campagne
beginnen. De inkoop van aardappelen voor de nieuwe fabriek verliep niet erg succesvol. Reitsema
richtte zich vooral op het gebied ten noorden van Ruppin, maar de boeren in deze omgeving waren
niet geneigd hun aardappelen te verkopen tegen de prijs die de fabriek bood. Om dit probleem op
te lossen werden er vanuit de fabriek in Brandenburg aardappelen aangevoerd. Reitsema kreeg na
verloop van tijd de toestemming om de aardappelen iets duurder in te kopen dan in Brandenburg.
Dit zou de boeren wel naar de fabriek in Ruppin lokken. Ook werden meer commissionairs aan-
getrokken en een hoger commissieloon aangeboden. Ten slotte kwam de fabriek de boeren tege-
moet in het vervoer van de aardappelen, door eigen schepen het riviertje de Rhin op te sturen. De
boeren konden op een aantal plaatsen hun aardappelen afleveren, terwijl de commissionairs ver-
der vervoer van de aardappelen op zich namen. Ondanks deze kostbare maatregelen was W.A.
Scholten tevreden. In november schreef hij aan Reitsema:

‘Tot mijn genoegen zag ik Ued. reeds 59.000 mud aardappelen bijelkaar hebt (…) komt er dan a.s. voorjaar

nog wat bij, dan houdt Ruppin zich voor ’t begin uitmuntend en zal de ondervinding wel leeren Ruppin even

als Brandenburg in een flinke aardappelstreek gelegen is.’106

In het volgende jaar draaide de fabriek in Neu Ruppin volop en vermaalde totaal 178.465 HL
aardappelen. Op het hoogtepunt van deze campagne, in november 1870, waren er binnen en bui-
ten de fabriek zo’n 115 arbeiders en werklieden werkzaam.107
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Vestigingsfactoren en aankoop van land
W.A. Scholten had nog, voordat tot de bouw van de fabriek in Ruppin besloten was, plannen om
een derde fabriek in de streek rond Brandenburg op te richten. Op zijn jaarlijkse winterreizen door
Oost-Pruisen was hij altijd blijven uitkijken naar een geschikte lokatie voor een nieuwe fabriek.
Omdat hij reeds gebruik maakte van de rivieren de Havel en Oder, ging zijn aandacht nu uit naar
de boorden van de Elbe. Toen hij in februari 1869 voor zaken in Brandenburg moest zijn, maar
een paar dagen voor een afspraak moest wachten, reisde Scholten rond in de Elbestreek en infor-
meerde naar de aardappelverbouw. Hij deed toen ook Tangermünde aan. Dit stadje, met zo’n 7000
inwoners, lag ongeveer vijftig kilometer ten westen van Brandenburg, op de plek waar het rivier-
tje de Tanger in de Elbe uitmondde. De stad lag aan twee straatwegen en in de omliggende stre-
ken werden, voor zover W.A. Scholten kon zien, wel aardappelen verbouwd. Bij nadere inspectie
bleek de stad op het hoge gedeelte van de Elbe te liggen. Dat maakte deze ongeschikt zijn voor de
vestiging van een fabriek, omdat de lokatie problemen zou opleveren met de aan- en afvoer van
het proceswater. 108

De vertragingen bij het verkrijgen van de concessie in Ruppin en de verlate bouw zorgden er
voor dat W.A. Scholten pas in de zomer van 1869 serieus op zoek ging naar een geschikte plek om
een derde fabriek te bouwen. Winkler Prins maakt de opmerking dat van de bouw van een derde
fabriek in eerste instantie niets gekomen was omdat in 1869 in Duitsland sprake was van de invoe-
ring van een nieuw soort accijns op bepaalde suikerproducten, waaronder aardappelstroop.
Scholten vreesde dat hierdoor de prijs van de stroop aanzienlijk zou stijgen waardoor de afzet in
Duitsland zou verminderen.109 Ondanks deze dreiging besloot Scholten om de bouw van een derde
fabriek toch door te zetten. Voor de lokatie moet hij hebben teruggedacht aan zijn bezoek eerder
dat jaar aan Tangermünde. Hij herinnerde zich dat de aardappelverbouw in de omgeving niet aan-
zienlijk was, maar hij voorzag voldoende mogelijkheden voor uitbreiding van de aardappelteelt.
Tangermünde had nog geen aansluiting op het spoornet, maar de rivier de Elbe waarborgde een
goede aanvoer van aardappelen. Ook werd een uur van Tangermünde een spoorbrug over de Elbe
aangelegd. W.A. Scholten verwachtte dat de aansluiting van de stad op het spoornet niet lang meer
zou duren. Hij vond iets buiten de stad een geschikt stuk land aan de Elbe, op de weg naar het
meer noordelijk gelegen plaatsje Hämerten. 110

De ervaringen in Ruppin en Brandenburg toonden Scholten dat goede contacten met het loka-
le bestuur van de stad waar hij zich wilde vestigen, onontbeerlijk waren. Hij toog daarom direct
naar de burgemeester om zich te laten informeren over wie het stuk land bezat en of de burge-
meester iemand wist aan wie Scholten de koop kon opdragen. Na ruim een week werd Scholten
in contact gebracht met de eigenaar van het stuk land, een zekere Carl Herms. Deze bood hem het
stuk land van ongeveer tien morgen voor een spotprijs van TH 2000,- aan. Scholten had tevens
nog een aangrenzend stuk land op het oog, dat nog niet eens de helft van het stuk van Herms was.
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De eigenaar, de heer Eckstein, was duidelijk meer geslepen dan Herms, en vroeg TH 1500,-.
Scholten kon dus een stuk land van ongeveer dertien morgen voor TH 3500,- krijgen. Scholten
begreep niets van het goedkope aanbod van Herms. Het raadsel werd snel opgelost. Het toeval
wilde dat Herms zitting had in de gemeenteraad. De raad had vernomen dat Scholten plannen had
om in de buurt een aardappelmeelfabriek te bouwen en zou graag zien dat Scholten zich in
Tangermünde vestigde. Toen bleek dat Scholten zijn oog had laten vallen op het land van Herms,
had hij van de raad opdracht gekregen het Scholten makkelijk te maken door het land zo goed-
koop mogelijk aan te bieden. De koop werd eind augustus beslecht.111

De bouw van de fabriek
Het was de bedoeling dat als Jansen met de bouw van de fabriek in Ruppin klaar was, hij direct in
Tangermünde kon beginnen. W.A. Scholten wilde in Tangermünde ook een stroopfabriek bou-
wen, maar Jan Evert schijnt hierbij zijn bedenkingen te hebben gehad. Eind augustus schreef W.A.
Scholten aan Jansen dat Jan Evert niets wilde weten van een stroopfabriek in Tangermünde.
Besloten werd alleen een meelfabriek te bouwen met ongeveer dezelfde afmetingen als in
Ruppin.112 Een paar maanden later besloot Scholten toch om tot de bouw van een stroopfabriek
over te gaan. Hiertoe zou wel nog een stuk extra land aangekocht moeten worden.113

Jansens plannen en tekeningen werden in december 1869 tijdens een bezoek van W.A.
Scholten doorgesproken. De ligging van de sporen op het terrein in Neu Ruppin was Scholten niet
bevallen. Er werd nog een spionagereisje naar een concurrerende fabriek in Dessau gemaakt om te
kijken hoe het er daar toeging, zodat het bouwplan van Tangermünde optimaal zou worden.114

Ook dienden maatregelen te worden genomen voor de aan- en afvoer van het water vanuit de Elbe.
Voor de afvoer werd een put gebouwd die via een kanaal in de Elbe loosde. Het is niet duidelijk
of dit vanwege de mogelijke vervuiling voorgeschreven was, of dat het door de hogere ligging op
de oever noodzakelijk was. Ook voor de aanvoer van het proceswater moest een speciale welput
gegraven worden. Beide putten zouden door waterpompen worden aangedreven.115 Na een bezoek
van Jan Evert aan de bouwplaats in maart 1870 bleken vader en zoon uiteindelijk toch niet tevre-
den te zijn met de plaatsing van de verschillende gebouwen. Jan Evert maakte een geheel nieuw
plan. Het oorspronkelijke plan, waarbij Neu Ruppin als voorbeeld diende, werd verlaten. 

Jansen hield Ten Broek bijna dagelijks en W.A. Scholten wekelijks via brieven op de hoogte van
het verloop van de bouw. Ten Broek bracht regelmatig bezoeken aan de bouwplaats. De meeste
materialen voor de inrichting werden vanuit de fabriek in Brandenburg geleverd. Ook kreeg Jansen
het benodigde geld voor de bouwmaterialen en arbeidslonen van Ten Broek. Maar ook de bouw
van deze fabriek liep niet van een leien dakje. Contacten met leveranciers van de bouwmaterialen
gaven door het zich uitbreidende netwerk van Brandenburg steeds minder problemen, maar de
lange winters en korte zomers in Oost-Pruisen dreigden Scholten, net als in Neu Ruppin en
Brandenburg, ook in Tangermünde parten te gaan spelen. De vroeg invallende winter van 1869
belemmerde het metselen van de putten. Ook kon door vorst niet begonnen worden met het leg-



gen van de fundamenten. ‘Als het nog eenige dagen zoo aanhoud, beginnen we hier nog later te
bouwen dan te Ruppin’, aldus Jansen aan W.A. Scholten, begin maart.116 Jansen spendeerde de
winter aan de inkoop en ontvangst van de benodigde bouwmaterialen. Vanaf april verbeterde het
weer, zodat regelmatiger kon worden doorgewerkt. 

In de loop van het voorjaar kreeg Jansen het met zijn werklieden aan de stok. In totaal had hij
op de bouwplaats zo’n 100 man aan het werk.117 Hij had al regelmatig bij W.A. Scholten en Ten
Broek zijn ergernis geuit over de onkunde en onverschilligheid van de Duitse werklieden. Er was
een ploegbaas nodig om ze constant aan het werk te houden, maar Jansen was desondanks twaalf
uur per dag op de bouwplaats aanwezig om er op toe te zien dat daar niets fout ging. Eind april
1870 golfde er een algemene arbeidersstaking door Pruisen en op 2 mei legde een aantal timmer-
lieden op het fabrieksterrein het werk neer. Jansen week geen duimbreed: ‘Ik neem het echter de
werklieden niet kwalijk, dat zij op een of ander wijze proberen om hooger loon te verkrijgen, doch
veel willen verdienen en er weinig werk voor te willen doen, dat past zeer slecht tezaam.’118 Een
aantal lieden verdween, om dezelfde middag of na een paar dagen weer terug te keren. Jansen had
ze niet gemist. Het werk zat er voor de timmerlieden bijna op en hij had het wel tijdelijk met min-
der mensen afgekund. Hij was niet onder de indruk van de Duitse arbeiders in het algemeen: ‘Voor
zoverre ik nu de meeste Duitsche werklieden heb leeren kennen even als het een kaalgeschoren
schaap gaat, veel geschreeuw doch weinig wol.’119

Gedurende de zomer van 1870 werden de vertragingen ingehaald en vorderde de bouw snel.
In augustus waren de meeste gebouwen klaar. Klusemann uit Maagdenburg leverde, net als in Neu
Ruppin, de stoommachine en ketels. Deze werden in september geïnstalleerd. Alleen de aanleg van
de waterputten bleef Jansen tegenzitten. Door de Frans-Duitse oorlog, die in juli 1870 uitbrak,
werd de bronmaker als soldaat opgeroepen en stokte tevens de aanvoer van het benodigde materi-
aal. Jansens vrees dat de putten niet voor het begin van de campagne klaar zouden zijn, werd begin
september bewaarheid. Om de fabriek wel in werking te kunnen laten treden, nam Jansen maat-
regelen tot de aanleg van een tijdelijk bassin waarin het water uit de Elbe gezuiverd zou kunnen
worden.120 Directeur van de nieuwe fabriek werd Postema. Dit was dezelfde Postema die eerder
directeur in Brandenburg was geweest en tot dan toe in Brandenburg als boekhouder werkzaam
was gebleven.121 Met veel kunst en vliegwerk werd de fabriek klaargemaakt voor het proefmalen.
Via Brandenburg waren inmiddels commissionairs aangenomen en de eerste aardappelen inge-
kocht. Op 19 november 1869 draaide de fabriek proef. 

Tegenvallende resultaten
Jammer genoeg voor Scholten zou de fabriek in Tangermünde nooit een succes worden. De oor-
zaak hiervan was dat de fabriek er niet in slaagde genoeg aardappelen in te kopen. Sinds de oprich-
ting van de fabriek was het aardappelareaal in de buurt wel uitgebreid, maar aardappelhandelaren
uit Hamburg en Westfalen kochten tegen hogere prijzen de aardappelen voor de neus van Postema
weg. Zij vervoerden de aardappelen over het spoor, dat evenwijdig lag aan de Elbe en verkochten
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deze tegen een hoge prijs als consumptieaardappelen. Postema kon zelf geen gebruik maken van
het spoor omdat het te ver van de fabriek lag.122 Van de aansluiting van het stadje Neu Ruppin,
waar W.A. Scholten in het begin op had gehoopt, was niets gekomen. Al na een paar jaar ervoer
W.A. Scholten de fabriek in Tangermünde als ‘…een blok aan het been (…), waar zooal niet ver-
loren, stellig nooit verdiend is.’123 Hoewel de fabriek gedurende de campagne van 1872-73 de aan-
zienlijke hoeveelheid van 119.339 HL aardappelen vermaalde, besloot Scholten de fabriek vanwe-
ge de tegenvallende resultaten stil te leggen. 

Toen vanuit Groningen de opdracht was gegeven voor het ontmantelen van de fabriek, tracht-
ten een groot aantal aardappelverbouwers W.A. Scholten over te halen om het nog een jaar te pro-
beren. Zij gaven hem te kennen dat ze zich de afgelopen jaren steeds meer op de verbouw van aard-
appelen voor de fabriek hadden toegelegd. Het resultaat was nog niet zichtbaar omdat er zich drie
jaren lang door slecht weer misoogsten hadden voorgedaan.124 Ook de magistraat van
Tangermünde wendde zich tot Scholten met dezelfde argumenten. De vraag is of W.A. Scholten
gewoon pech heeft gehad in Tangermünde met de oogsten en dat de fabriek wel degelijk potentie
had, of dat de fabriek toch niet in een goede aardappelstreek lag, waarbij ook nog eens het vervoer
van de aardappelen te veel kosten met zich meebracht. Dit is moeilijk te zeggen, maar voor W.A.
Scholten was het in ieder geval duidelijk dat hij er weg wilde. 

In de zomer van 1875 verkocht de firma Scholten de fabriek aan de gebroeders Friedrich
Theodor en Hugo Meyer. De Meyers bouwden het jaar daarop op het terrein een geheel nieuwe
fabriek voor de verwerking van ruwe suiker. Tijdens de overname hadden de broers W.A. Scholten
nog deelname in het nieuwe bedrijf aangeboden, maar Scholten had geweigerd, als altijd wars van
samenwerking met anderen. Later zou blijken dat de gebroeders Meyer door de jaren heen hun
zaken zeer succesvol hadden uitgebreid. In 1890 bezaten zij naast de fabriek in Tangermünde een
tweetal ruwsuikerfabrieken in de omgeving. De fabrieken verschaften in genoemd jaar gezamen-
lijk aan 800 mensen werk.125

DE FA B R I E K I N LA N D S B E RG

Vestigingsfactoren 
De tegenvallende resultaten van de fabriek in Tangermünde zouden gecompenseerd moeten wor-
den door de bouw van een nieuwe fabriek. De keus voor de vestiging daarvan fabriek viel op het
meer oostelijk gelegen Landsberg. W.A. Scholten had deze stad tijdens een van zijn reizen door
Pommeren en Posen, op zoek naar geschikte lokaties voor de vestiging, in de winter van 1867-68
ook al eens aangedaan. Landsberg, een plaats met 18.000 inwoners, lag op zo’n 140 kilometer ten
oosten van Berlijn, aan de rivier de Warthe. Tijdens zijn eerste bezoek had de streek grote indruk
op W.A. Scholten gemaakt vanwege de aanzienlijke aardappelverbouw in dit gebied. Aardappelen
zouden vanuit de omgeving van de rivieren de Oder, Warthe en Netze kunnen worden aangevoerd.
Jan Evert, die zijn vader tijdens de reis in 1867-68 vergezelde, merkte in zijn verslag van de reis op



dat de aardappelen voornamelijk verbouwd werden voor veevoer of werden verwerkt door de tal-
loze branderijen in de streek. Jan Evert was onder de indruk van Landsberg, dat hij aanduidde als
‘een zeer nette stad’. Toen vader en zoon meer naar het zuiden reisden, in de richting van Posen,
werd de Poolse invloed steeds duidelijker merkbaar. Jan Evert merkte op dat deze streken werden
bewoond door ‘1/3 Duitsers, 1/3 Polen en 1/3 joden’. Hij schrok van de leefomstandigheden van
de bevolking: ‘De menschen zien eruit als duivels en zijn onbeschrijvelijk arm.’126

Winkler Prins vermeldt dat W.A. Scholten in eerste instantie van plan was om in Landsberg in
plaats van Tangermünde zijn derde fabriek te bouwen. Uiteindelijk zou de keus zijn gevallen op
Tangermünde, omdat deze plaats dichter bij Brandenburg lag en de aardappelverbouw daar bete-
re perspectieven bood. In januari 1870 bleek Scholten plannen te hebben om tevens in Landberg
te gaan bouwen en zelfs al in onderhandeling te zijn met grondeigenaren om daar land te kopen.
Veel haast lijkt hij hierbij niet gehad te hebben, want met de bouw van een fabriek in Landsberg
werd pas in augustus 1873 begonnen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de dreiging van de
accijnsheffing op aardappelsuikerproducten in het begin van de jaren zeventig nog niet geheel van
de baan was en Scholten in deze periode ook bezig was met de bouw van de fabrieken in
Tangermünde en Tarnow in Oostenrijk. Ondertussen was hij zich ook nog op de mogelijkheden
van productie in Rusland aan het oriënteren. Hierover volgt in hoofdstuk 6 meer.

De bouw van de fabriek en de inwerkingstelling
De fabriek in Landsberg kwam niet in de stad zelf te liggen, maar in het nabijgelegen plaatsje
Wepritz. 127 Het toezicht op de bouw kwam in handen van een nieuwe opzichter en bouwkundi-
ge, B.H. Kleve genaamd. Het werk werd uitgevoerd door aannemer L. Huhn uit Landsberg.128

Voor de bouw werd een deel van het materiaal van de afgebroken fabriek in Tangermünde
gebruikt. De fabrieksinventaris van Tangermünde werd in zijn geheel naar Landsberg overge-
bracht.129 W.A. Scholten had besloten de fabriek in Landsberg groots op te zetten. In de fabriek
zouden verschillende derivaten geproduceerd worden, waaronder gom en aardappelsuiker.130 De
malerij was in het najaar van 1874 af zodat er direct met de campagne kon worden begonnen. De
bouw van de suiker- en gominstallaties zou pas in het volgende voorjaar plaatsvinden. De kosten
voor de bouw van de fabriek bedroegen HFL 244.529,-.131 Ondanks de bedroevende resultaten van
de fabriek in Tangermünde mocht directeur Postema in dienst blijven en kreeg hij nu de leiding
over Landsberg. Scholten zag de toekomst van de nieuwe fabriek rooskleurig tegemoet:

‘Landsberg (…) laat zich dubbel voordeelig aanzien, bij veel meer Aardappelen als te Tangermünde, hebben wij

ons aandeel in het natte meel, waarvan de Frankforters het alleen moeten hebben, op den koop toe.’132 Uit deze

opmerking blijkt dat W.A. Scholten met de vestiging in Landsberg naast de eigen productie van aardappelmeel

ook hoopte te kunnen profiteren van de aankoop van nat meel dat in deze contreien geproduceerd werd.
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DE O RG A N I S AT I E E N F I N A N C I E R I N G VA N D E DU I TS E FA B R I E K E N

De organisatie
Uit de voorgaande beschrijving blijkt dat de manier waarop de zaken op de Duitse fabrieken werd
aangepakt, weinig verschilde van hoe het er op Scholtens Nederlandse aardappelmeelfabrieken en
binnen de rest van de firma aan toeging. Van de drie Pruisische fabrieken werd de Brandenburger
fabriek het hoofdkantoor. Ten Broek was directeur van deze fabriek en was tevens eindverant-
woordelijk voor het resultaat van de twee andere fabrieken. Het dagelijks bestuur van deze fabrie-
ken was in handen van de onderdirecteuren Reitsema in Neu Ruppin en Postema in Tangermünde
en later Landsberg. Met het management wilde Scholten kennelijk geen risico nemen met lokale
bestuurders, want naast de directeur waren ook de boekhouders en opzichters altijd Nederlanders.
Op het kantoor van elke fabriek werkten maximaal vier tot zes mensen. Naast de directeur waren
er een of meer boekhouders en klerken werkzaam. Daarnaast was er nog een opzichter. Zij waren
allen de Duitse taal machtig. De voorkeur van W.A. Scholten voor de invulling van functies in het
buitenland ging uit naar ‘ongetrouwde personen zonder eigen zaken, waardoor een langer verblijf
in het buitenland of een eventuele overplaatsing minder bezwaarlijk was.’133 Het Nederlandse per-
soneel kreeg uitdrukkelijk instructies om zich niet in lokale aangelegenheden te mengen en moest
te allen tijde politiek neutraal blijven.134 Zij kregen elk jaar een maand verlof. De arbeiders in de
fabriek waren wel Duits. Soms werden tijdens de campagne bij het aardappelwegen Nederlanders
ingezet als de Duitse wegers te weinig vertrouwen genoten.

W.A. Scholten zelf hield zich ten aanzien van de Duitse fabrieken in eerste instantie voorna-
melijk met de fabricage en technische kant van de productie bezig. De dagelijkse gang van zaken
rond de inkoop van de aardappelen en de verkoop van de producten werd grotendeels aan de direc-
teuren overgelaten omdat die veel beter op de hoogte waren van de situatie op de lokale markten.135

De drie directeuren deden ieder twee tot drie keer per week per brief verslag aan W.A. Scholten
over de algemene gang van zaken op hun fabriek en W.A. Scholten schreef zo om de drie, vier
dagen terug met gevraagd en ongevraagd advies. De afstand tussen Groningen en Brandenburg
bedroeg ongeveer 600 kilometer. Per spoor kon de reis van Groningen naar Brandenburg in een
dag en een nacht worden afgelegd. De post deed er meestal twee dagen over. 

Elke fabriek voerde een afzonderlijke boekhouding die ‘in direct contact stond’ met de centra-
le boekhouding in Nederland. Net als in Nederland maakten de drie fabrieken een weekoverzicht
waarin de kosten en hoeveelheid van inkoop van aardappelen, grondstoffen en arbeid en de pro-
ductie werden opgegeven.136 De gegevens werden in Brandenburg verzameld en naar Zuidbroek of
Foxhol opgestuurd. De weekverslagen van alle buitenlandse fabrieken dienden allemaal op dezelf-
de dag in Groningen aan te komen, zodat W.A. Scholten ze tegelijkertijd kon controleren en ver-
gelijken.137 Hierdoor had hij een goed overzicht van wat er op de verschillende aardappelmeelfa-
brieken in binnen- en buitenland gebeurde. Indien er afwijkingen optraden, werd de betrokken
directeur onmiddellijk om opheldering gevraagd.



Gedurende de eerste jaren kwam W.A. Scholten gemiddeld om de maand naar Pruisen om het ver-
loop van de bouw van de fabrieken te inspecteren en om zaken te regelen, waarvoor zijn persoon-
lijke aanwezigheid en handtekening nodig waren. In de jaren zeventig werd dit beperkt tot drie of
vier keer per jaar en werden de bezoeken aan de fabrieken in de verschillende landen meestal
gecombineerd. Daarnaast bezocht een vertrouweling van Scholten de fabrieken één keer per jaar
om de boekhouding van de verschillende fabrieken te controleren, voordat de balansen werden
opgemaakt.138

De financiering van de DBI
In hoofdstuk 3 kwam reeds ter sprake dat W.A. Scholten alleen zoveel fabrieken bouwde als hij zelf
kon betalen, wat aangeeft dat hij zijn investeringen vanuit het eigen vermogen financierde.139 De
bedragen die in de fabrieken in Duitsland werden gestoken, waren aanzienlijk. De investeringen
in Duitsland bedroegen (naar benadering) voor Brandenburg HFL 175.000,-, voor Neu Ruppin
HFL 130.000,-, voor Tangermünde HFL 140.000,- en voor Landsberg HFL 240.000,-. Bij de eer-
ste drie fabrieken ging het dus om een investering van HFL 445.000,-, over een periode van vijf
jaar. 

Een brief uit augustus 1869 van Jan Evert aan zijn vader, geeft enig inzicht in hoe de investe-
ringen in het binnen- en buitenland gepland en gefinancierd werden. Het onderwerp van de brief
betrof een verschil van mening tussen vader en zoon over het wel of niet gelijktijdig bouwen van
de fabrieken in Tangermünde (in Pruisen) en Tarnow (in Galicië in Oostenrijk-Hongarije).
Willem Albert wilde gelijktijdig bouwen, terwijl Jan Evert eerst in Galicië wilde bouwen, omdat
hij er van overtuigd was dat daar betere zaken gedaan konden worden.140 Hier komt nog bij dat
vader en zoon ook plannen hadden om in Nederland een vermicellifabriek op te richten. Toen
Scholten hiervoor een machine wilde bestellen bleek dat concurrent Adema ook zo’n machine
besteld had en dus kennelijk plannen in dezelfde richting had. Jan Evert wilde Adema op een zij-
spoor te zetten:

‘Het fermecelli maken lijkt me nog te mooi toe om het nu over te geven, en moeten wij zien Adema er af te

brengen (…) [wij] moeten hem zover brengen hij ons die machines overdoet, want ook zijn financiële omstan-

digheden in aanmerking genomen komt het mij voor, het hem meer gaat om iets te doen te hebben dan wel

het flink door te drijven.’141

Jan Evert pleitte er voor om eerst de fabriek in Tarnow te bouwen en een jaar later de fabriek in
Tangermünde, omdat dit mooi met ‘de financiën zou uitkomen’.142 Dit zou uit het volgende blij-
ken. 
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Bezit van de firma in 1869

Aan effecten HFL 650.000,-

Aan Rotterdamse Bank -      150.000.-

Winst 1869/1870 -    250.000,-

Totaal - 1.050.000,-

De geplande investeringen zouden het volgende vergen:

Tarnow HFL 300.000,- (nieuwe fabriek)

Ruppin - 150.000,- (bijbouw)

Hier* - 250.000,-

Fermecelli en huis - 100.000,-

Jenever - 100.000,-

Totaal - 900.000,-

* Aangenomen wordt dat Jan Evert hiermee de aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën bedoelde en eventueel de suiker-
raffinaderij in Groningen.

Er zou dus ongeveer HFL 150.000,- overblijven. Jan Evert zei hierover: ‘Hoewel nevenstaande
ruim gerekend is, is dit toch in zulke zaken niets teveel en behoeft het niet te gaan evenals in
[18]67.’143 Hij duidde bij dit laatste op de kennelijk ruime winst die het jaar daarvoor was gemaakt
en waarop hij het winstcijfer van 1869/70 baseerde. Maar het zou anders lopen. Om onbekende
redenen werd het plan voor de vermicellifabriek niet doorgezet (terwijl Adema hiertoe wel over-
ging). Dit zal hebben bijgedragen tot het besluit om de fabrieken in Tangermünde en Tarnow in
Oostenrijk toch gelijktijdig te bouwen. W.A. Scholten had uiteindelijk zijn zin gekregen. Hoe het
verder ging met de fabriek in Tarnow wordt in hoofdstuk 5 beschreven. 

Uit bovenstaande blijkt dat W.A. Scholten zijn eerste buitenlandse investeringen bekostigde uit
winsten van de firma en de belening van effecten en banktegoeden, die op hun beurt afkomstig waren
uit de herinvestering van verkregen winsten. De voorkeur van de firma Scholten voor interne finan-
ciering wordt hier bevestigd. De overdracht van het geld voor de bouw van de fabriek in Brandenburg
vond plaats door middel van wissels van B.W. Blydestein in Enschede. Deze wissels konden door Ten
Broek bij lokale banken in disconto worden genomen. De bouw van de drie andere Duitse fabrieken
werd vanuit de kas in Brandenburg betaald. Ten Broek ontving hiervoor enkele keren grote bedragen
uit Nederland. De reden hiervoor was, dat het in verband met wisselkoersverschillen en daaraan ver-
bonden kosten en risico’s makkelijker was om in enkele keren grote bedragen aan Brandenburg over
te maken dan de fabrieken telkens apart van kleine sommen geld te voorzien. 144

Om bovenstaande risico’s en kosten van het wisselen te vermijden beleende Scholten voor het
verkrijgen van werkkapitaal voor de Duitse fabrieken effecten bij lokale banken. Dit geld diende
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hoofdzakelijk om aardappelen in te kopen. De aardappelen die voor een heel jaar voor een fabriek
benodigd waren, moesten binnen een tijdsbestek van ongeveer zes weken ontvangen en betaald
worden. Voor de drie Duitse fabrieken was in het begin van de jaren zeventig voor de inkoop van
aardappelen gemiddeld TH 252.000,- [± HFL 453.600,-] nodig. De firma Scholten deed in
Duitsland met verschillende banken zaken. Dit waren Mendelsohn & Co, de Mitteldeutsche
Credit Bank en F.M. Magnus, die alle in Berlijn waren gevestigd. Bij deze banken kon tot onge-
veer 75% van het nominale bedrag van de waarde van de effecten wissels getrokken worden. De
effecten waren in Nederland aangekocht en naar Duitsland overgebracht. In Nederland beschikte
de firma over een aanzienlijke hoeveelheid effecten. In 1874 hadden ze gezamenlijk een waarde
van HFL 978.000,-. Het grootste deel was toen als volgt ondergebracht:145

Thuis HFL 482.575,- (Groningen)
Mendelsohn (Berlijn) HFL 321.283,- (voor Brandenburg e.a)
Magnus (Berlijn) HFL   94.800,- (voor Petrokow)

In 1883 gaf Scholten zijn systeem van effectenbelening in Duitsland op en ging hij over tot de
opening van een rekening bij de Amsterdamsche Bank. Als Brandenburg teveel geld in kas had,
werd dit gestort bij de Duitse banken en kon Scholten de Amsterdamsche Bank de opdracht geven
om dit te innen. Indien Brandenburg tekorten had, stortte W.A. Scholten geld in Amsterdam, van-
waar het ter beschikking werd gesteld aan de Duitse banken. De reden voor de verandering was
dat de effectenbelening Scholten te duur en te omslachtig werd. De firma Scholten verloor veel
geld aan de wisselzegels en de Duitse banken deden vaak moeilijk bij het innen van accepten. Ook
wilde W.A. Scholten zijn hoofdkas in Nederland tot zijn beschikking hebben, waardoor hij mak-
kelijker over zijn financiële reserves kon beschikken. 146

DE P RO D U C T I E O RG A N I S AT I E VA N D E DU I TS E FA B R I E K E N

De aardappelinkoop
De aardappelinkoop vond bij de Duitse Scholtenfabrieken net als in de Veenkoloniën, plaats met
de jaarlijks terugkerende dynamiek. Zoals  wij reeds zagen wilde de firma Scholten in Duitsland
in eerste instantie gebruik maken van het systeem van voorkoop, zoals de zij in de Veenkoloniën
gewoon was. Dit bleek niet mogelijk omdat de Duitse aardappelleveranciers niets in dit systeem
zagen. Hierdoor waren de fabrieken gedwongen om de aardappelen aan het begin van en tijdens
de campagne in te kopen. De campagne van Scholtens Duitse aardappelmeelfabrieken viel meest-
al in twee delen uiteen. Dit kwam omdat de boeren hun aardappelen inkuilden, als zij in het najaar
niet de prijs hadden gekregen die ze voor ogen hadden gehad. De kwaliteit van de aardappelen was
in deze streken zodanig, dat het zetmeelgehalte weinig werd beïnvloed door het inkuilen. De boe-
ren hoopten dan in het voorjaar de aardappelen alsnog voor een acceptabele prijs te kunnen ver-
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kopen. De fabrieken van Scholten in Duitsland moesten zich aan deze gewoonte aanpassen door
twee campagnes te draaien. De zogenaamde herfstcampagne was gewoonlijk het drukst en in deze
periode werden de meeste aardappelen ingekocht. Gedurende de winter, die in Oost-Pruisen lan-
ger duurde dan in Nederland en meestal met strenge vorst gepaard ging, stonden de fabrieken stil.
In het voorjaar volgde dan vaak nog een kleinere en korte campagne, waarin de ingekuilde aard-
appelen gekocht werden en vermalen. 147

De aardappelen voor de fabriek in Brandenburg werden in een straal van ongeveer veertig kilo-
meter van de fabriek ingekocht. De aardappelen die dicht bij de fabriek werden verbouwd, wer-
den door de boeren zelf met karren naar de fabriek gebracht. De aardappelen die van verder kwa-
men werden door schepen naar Brandenburg vervoerd. Dit was ook het geval in Neu Ruppin, waar
gedurende de jaren zeventig ongeveer 40% van de aardappelen in het Odergebied, dus ten noord-
oosten van Neu Ruppin, werden ingekocht.148 In de jaren tachtig zouden door uitbreidingen van
het spoornet en verlaging van de tarieven de aardappelen van de fabrieken in Brandenburg en Neu
Ruppin in toenemende mate per spoor aangevoerd worden. Vanwege de gunstige ligging aan het
spoor werden in Landsberg de aardappelen al vanaf het begin voornamelijk per spoor aangevoerd.

De ontvangst van aardappelen op de fabriek in Brandenburg vond grotendeels plaats per spoor. De foto dateert uit de jaren twin-
tig van de 20e eeuw
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Net als in Nederland, werden de aardappelen door commissionairs ingekocht. Deze verzorgden
ook het vervoer van de aardappelen van het land naar de fabriek. Naarmate de fabrieken van de
firma Scholten meer bekendheid kregen, breidde het inkoopgebied zich steeds verder uit. Zo
waren in Neu Ruppin in 1875 zes commissionairs voor de fabriek actief, in 1882 was dit aantal
gestegen tot veertien.

In tabel 4.1 worden de aardappelprijzen weergegeven die Scholtens fabrieken in Duitsland
betaalden in de periode 1874-1881. Opvallend is dat de Duitse prijzen in vergelijking met die
welke Scholten in de Veenkoloniën betaalde, aan het einde van de jaren zeventig duidelijk hoger
waren. De firma Scholten leek met de Duitse fabrieken dus niet zo te profiteren van de lagere aard-
appelprijzen als verwacht bij de aanvang van de DBI. Hier stond echter tegenover dat de Duitse
aardappelen veel meer zetmeel bevatten. Het hogere zetmeelgehalte kan worden afgelezen aan het
percentage droge stof in de aardappelen. Dit wordt voor de jaren zeventig door gebrek aan gege-
vens niet direct duidelijk, maar wordt bevestigd door gegevens uit de jaren tachtig, waaruit blijkt
dat er in Brandenburg gemiddeld drie kilo meer aardappelmeel uit een HL aardappelen verkregen
werd dan in de Veenkoloniën.149 Bovendien was, zoals hierboven reeds is gezegd, de houdbaarheid
van de aardappelen in Duitsland veel beter, waardoor het voor Scholtens fabrieken in Duitsland
mogelijk werd om in het voorjaar een extra campagne te draaien. 

Tabel 4.1: Inkoopprijs aardappelen in Brandenburg (BB), Neu Ruppin (NR), Landsberg (LB) en de Veenkoloniën (VK), 1874-
1881, in HFL per HL en het percentage droge stof

- = onbekend

Bronnen: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 212 (Brandenburg en Neu Ruppin), inv.nr. 224 (Landsberg). De prijzen van de

Veenkoloniën zijn overgenomen uit: G. Minderhoud, Geschiedenis en beteekenis der Landbouwindustrie in Groningen (Groningen

1925) 13. 

In de fabrieken in Neu Ruppin en Tangermünde werden alleen aardappelen gemalen. Het beste
meel werd gedroogd en vanuit de fabriek direct aan verschillende afnemers geleverd. Het vezel- en
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BB % NR % LB % VK %

1874/5 - - - - 1,32 - 1,03 -

1875/6 1,12 26,48 1,15 25,86 1,19 - 1,00 -

1876/7 1,19 25,52 1,25 - 1,34 - 1,05 -

1877/8 1,23 23,8 1,33 - 1,25 - 1,30 -

1878/9 1,25 24,68 1,22 25,84 1,30 - 1,30 -

1879/0 1,33 25,90 1,41 27,05 1,43 25,99 1,25 20

1880/1 1,34 23,84 1,29 25,86 1,36 24,11 1,08 -

1881/2 1,17 23,88 1,29 26,16 1,20 24,14 1,00 -
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grijze meel werd óf in natte staat verkocht óf naar Brandenburg verscheept, waar het verder tot
derivaten werd verwerkt. In sommige jaren werd meer dan de helft van de meelproductie van Neu
Ruppin verscheept naar Brandenburg.150 De fabrieken in Brandenburg en Landsberg maakten
naast aardappelmeel ook stroop. In Landsberg werden ook de derivaten gom en aardappelsuiker
geproduceerd.

De fabrieken in Brandenburg en Landsberg kochten ook regelmatig nat meel in. Het natte
meel kwam meestal aan het einde van de winter op de markt. Dan waren de natmeelfabriekjes
klaar en hadden de grote fabrieken hun eigen aardappelen gemalen.151 Bij de firma Scholten werd
nat meel voornamelijk ingekocht in tijden dat aardappeloogsten mislukten en de aardappelen dus
duur waren. Zo gaf Scholten in oktober 1870 Brandenburg opdracht om zoveel mogelijk nat meel
in te kopen. Het zag er toen naar uit dat de oogsten in zowel Nederland als Frankrijk dat jaar zou-
den mislukken. W.A. Scholten voorzag dat zijn fabrieken in de Veenkoloniën de helft minder aard-
appelen zouden krijgen te malen dan het jaar daarvoor. Aan Ten Broek schreef hij dat het mooi
zou zijn, als de schade in de Veenkoloniën door de aankoop van nat meel in Duitsland gecom-
penseerd kon worden. Een bijkomende reden om in dit jaar zoveel mogelijk nat meel in te slaan,
was het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog in juli 1870. Hierdoor kwam de productie van aard-

Het zeefvertrek in de fabriek in Brandenburg omstreeks 1920. Hier werd het meel van het water en pulp gescheiden
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appelmeel in de Elzas en Baden geheel stil te liggen. W.A. Scholten voorzag dat als na de oorlog de
vraag naar aardappelmeel weer zou toenemen, deze fabrieken niet in staat zouden zijn om te leve-
ren. Hij probeerde daarom door de inkoop van nat meel extra voorraden aan te leggen. Het natte
meel diende van de hoogste kwaliteit te zijn omdat het meel onder de naam Scholten naam ver-
kocht zou worden.  W.A. Scholten wilde niet dat een slechtere kwaliteit het merk zou bederven.152

Het productieproces en de factor arbeid
In de Duitse fabrieken werd het productieproces toegepast dat de firma Scholten in de
Veenkoloniën door de jaren heen had ontwikkeld. Wel werden bij de bouw van elke fabriek steeds
verbeteringen aangebracht. W.A. Scholten was altijd persoonlijk betrokken bij de planning van de
technische aspecten van elke nieuwe fabriek. De machinerieën en installaties, zoals de stoomma-
chine en ketels, werden lokaal aanbesteed. De meer specifieke onderdelen, zoals de kookinstallatie
voor de stroopfabricage, werden in Scholtens fabriek in Zuidbroek gemaakt.153 Zoals eerder gezegd
waren de arbeiders in de fabriek allemaal Duits. De organisatie van de arbeid in Scholtens Duitse
fabrieken was verder vergelijkbaar met die in de Veenkoloniën.

De beloning was afhankelijk van de taak van de arbeider en vond plaats in stuk- of uurloon, of
een combinatie daarvan. Door de ondoorzichtigheid van dit beloningssysteem en het gebrek aan
bronnenmateriaal is niet vast te stellen of de lonen in Scholtens Duitse fabrieken uiteindelijk lager
waren dan in Nederland. Hierdoor is het moeilijk te zeggen of dit een belangrijke factor is geweest
bij het motief van de firma Scholten om over te gaan tot DBI in Duitsland. Uit de corresponden-
tie wordt de indruk verkregen dat W.A. Scholten de arbeidskosten het liefst zo laag mogelijk hield.
In 1871 was hij van mening dat de lonen in Duitsland te hoog waren en maakte hij plannen voor
het instellen van een nieuw, algemeen tarief. Directeur Ten Broek maakte zich hierover de meeste
zorgen omdat ‘het volk’ in Brandenburg al tijden klaagde dat de lonen juist te laag waren. Scholten
was voor deze argumenten niet gevoelig. Ze dienden in Brandenburg het volk niet de baas over
zich te laten spelen: ‘Wij hebben een nieuw tarief gemaakt en als de stroopkokers bij u hiervoor
niet willen werken, dan sturen wij mensen van hier…’154 Scholten hielden de loonkosten goed in
de gaten. Toen hij in 1871 uit de overzichten opmaakte dat opzichter Kleve in Brandenburg de
arbeiders teveel uitbetaalde was hij laaiend. Tot dan toe gaven de arbeiders elke week op hoeveel
ze gewerkt hadden en daar werden ze naar uitbetaald. Volgens Scholten werd Kleve elke week door
de arbeiders bij de poot genomen, omdat ze zeiden dat ze veel meer hadden gewerkt dan ze eigen-
lijk hadden gedaan. Om dit te voorkomen werden nieuwe, uitgebreidere arbeidslijsten gemaakt,
waarop de arbeidstijd en de taak van de afzonderlijke arbeiders werden bijgehouden. Deze lijsten
werden tegelijkertijd in de andere Duitse fabrieken ingevoerd.155

Door het campagnekarakter van de industrie varieerde het aantal arbeiders op de fabriek nogal.
In Neu Ruppin waren tijdens het zeer goede aardappeljaar 1870-71, op de hoogtijdagen van de
campagne, 98 arbeiders aan het werk. In het voorjaar wanneer de drukte iets minder was, was het
aantal ongeveer 46.156 In Tangermünde waren in 1872-73 op het hoogtepunt van de campagne

DE F I R M A SC H O LT E N I N DU I TS L A N D



178

DE F I R M A SC H O LT E N I N DU I TS L A N D

ongeveer zestig man aan het werk.157 In Brandenburg, waar naast een aardappelmeelfabriek ook een
stroopfabriek stond, en in Landsberg, waar naast stroop ook andere derivaten werden gemaakt,
was het aantal arbeiders hoger. Hier lag het arbeiders tijdens de campagne ruim boven de 100.

De beloning van het kantoorpersoneel in Duitsland verschilde weinig met Nederland.
Gedurende de jaren zestig en zeventig bestond het salaris van een directeur in dienst van de firma
Scholten uit een vast bedrag, met daarbij 10% van de winst. Hiermee kwam Ten Broek in
Brandenburg in 1869 op een jaarsalaris van ruim HFL 2.500,-.158 In de jaren tachtig bedroeg het
gegarandeerde salaris van een directeur op een van de Duitse fabrieken HFL 3.000,- per jaar, met
gratis woning en brandstof. Tevens kregen ze een percentage van de winst uitgekeerd. In 1883
bedroeg dit voor Brandenburg 20%, Neu Ruppin 20% en Landsberg 15%. Hierdoor kon het sala-
ris oplopen tot HFL 5.000 - 7.000,-. Het salaris van een boekhouder varieerde tussen de HFL 600,-
en HFL 1500,- per jaar, afhankelijk van zijn ervaring. De verdiensten van de opzichter bestonden uit
een vast bedrag tussen de HFL 300,- en HFL 500,- per jaar. Daarnaast kreeg hij nog een vergoeding
van de hoeveelheid gemalen aardappelen. In Nederland varieerde dit van de HFL 1,50 tot HFL 3,-
per 1000 HL, afhankelijk van de grootte van de fabriek. In Duitsland, waar de fabrieken groot waren,
ontvingen de opzichters HFL 3,- per 1000 HL. Vaak kreeg een opzichter ook nog een jaarlijkse
bonus van HFL 50 à HFL 100,-. 

De verkoop en distributie
De verkoop en distributie van de verschillende producten die in de fabrieken gemaakt werden,
vond, net als in Nederland, hoofdzakelijk plaats door agenten. De afzetmarkt was in Duitsland net
zo gedifferentieerd als in Nederland. Omdat er weinig verschillen waren in de distributie en ver-
koopomstandigheden, hoefde Scholten in dit opzicht weinig nieuwe initiatieven te nemen. Hij
gebruikte zijn contacten in Hamburg om betrouwbare agenten in Brandenburg en Maagdenburg
te krijgen. Deze lieden informeerden hem over de specifieke preferenties van de Duitse afnemers.
Zo bleek bijvoorbeeld dat de zwarte stroop, die in Nederland grote afzet vond, in Duitsland niet aan-
sloeg. Onoverkomelijke smaakverschillen deden zich niet voor, zodat de firma Scholten zonder veel
moeite een plek op de Duitse afzetmarkt wist te veroveren. De producten werden hoofdzakelijk bin-
nen het Duitse tolverbond afgezet. Dit was ook het oorspronkelijke motief achter de buitenlandse
investeringen geweest. Dit gold vooral voor de aardappelstroop. Door de hoge invoertarieven voor
suikerhoudende producten in veel landen was export vanuit Duitsland niet aantrekkelijk. De uitvoer
van aardappelmeel was daarentegen wel rendabel. Dit kwam omdat de invoertarieven voor aardap-
pelmeel in veel landen laag of zelfs afwezig waren. Export van aardappelmeel van de Scholtens Duitse
fabrieken vond echter alleen plaats als de fabrieken in de Veenkoloniën de vraag vanuit het buiten-
land niet aankonden. 

Wanneer de Duitse fabrieken exporteerden, vond dit voornamelijk naar België plaats. De Britse
afzetmarkt werd in principe vanuit de fabrieken in de Veenkoloniën bediend. Dit had te maken
met de hoge kosten voor de verscheping van Hamburg naar Manchester en Glasgow. In deze
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periode geschiedde dit vanuit Duitsland alleen per stoomschip. Dit was relatief duur en legde een
grote druk op de verkoopprijs. Scholten had al moeite om in Glasgow tegen de aanbiedingen van
Schotse aardappelmeelfabrieken te concurreren en wilde dus geen extra kosten maken bij het
transport. Hij leverde daarom liever meel vanuit Nederland omdat van daar uit zeilschepen voe-
ren, die veel goedkoper waren.159 Het duurde wel wat langer, maar dit was kennelijk geen pro-
bleem. Producten van de Duitse fabrieken werden alleen naar Groot-Brittannië geëxporteerd als
daar hogere prijzen dan elders te maken waren of als er oude en overtollige producten gedumpt
konden worden.160 Als er vanuit Duitsland aardappelmeel naar bestaande klanten in Groot-
Brittannië werd geleverd, dan moest het wel van de beste kwaliteit zijn. Scholten had ondervon-
den dat er grote verschillen bestonden tussen de eisen van zijn buitenlandse afnemers: 

‘… een Engelschman is geen mof. Een mof zoekt er altijd zooveel mogelijk af te strijken, maar koopt later toch

weer van Ued., maar levert men een Engelschman iets waar hij niet over tevreden is, dan koopt hij nooit weer

dat is nog veel erger.’161

De leveringen van de Duitse fabrieken aan afnemers in België of Groot Brittannië werden vanuit
Groningen gecoördineerd, terwijl het hoofdkantoor in Brandenburg het meel geselecteerde dat
was bestemd voor de export.162 Het meel werd vervolgens via een expediteur in Hamburg naar
Antwerpen of Groot-Brittannië verscheept. Hamburg was naast Berlijn en het Franse Epinal één
van de toonaangevende markten voor de handel in aardappelmeel.163 Voor zover is na te gaan,
waren de afnemers in België voornamelijk papier- en textielfabrieken. Een belangrijke afnemer van
de firma Scholten was de papierfabriek E. Godin & Fils te Huy. Ondanks de nabijheid van de con-
currerende Franse aardappelmeelindustrie was de firma Scholten dus in staat om in België een
goede afzetmarkt te creëren. Opvallend is dat Scholten voor de verscheping naar Antwerpen wel
de voorkeur gaf aan het vervoer met stoomschepen. Kennelijk waren de tarieven op deze verbin-
ding lager dan naar Groot-Brittannië. Maar aangezien de vaart van deze schepen zeer onregelma-
tig was, werd ook nog regelmatig gebruik gemaakt van zeilschepen.164

De Duitse afzetmarkt voor aardappelstroop en -suiker kwam in 1869 onder druk te staan door
plannen van de Pruisische regering om accijns op deze producten te heffen. Het besluit werd ech-
ter een jaar uitgesteld. In mei 1870 kwam de zaak opnieuw in behandeling in het parlement.
Intussen was de Duitse aardappelmeelindustrie in rep en roer. In de kranten barstte een discussie
los over de maximale hoogte van de accijns en over hoe deze geheven zou moeten worden.165

Vanuit de industrie kwam bij het parlement een lobby op gang om de invoering te verhinderen.
Met succes, want in mei 1870 waren de accijnsplannen van de baan. De lobby had de parlemen-
tariërs ervan weten te overtuigen dat de opbrengst van de accijns niet zou opwegen tegen de scha-
de die industrie en landbouw zou worden berokkend indien de prijzen omhoog zouden gaan.166

De Duitse aardappelmeelindustrie haalde hierna gerust adem, maar bleef op haar hoede voor nieu-
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we maatregelen. Zo was de angst van Scholten voor de accijns in 1871 nog niet geheel verdwenen.
Toen hij in dat jaar een aanbod kreeg om een Duitse aardappelstroopfabriek over te nemen, ant-
woordde hij dat de accijns wel niet was ingevoerd, maar dat hij vreesde dat dit later nog wel zou
gebeuren. Hij was daarom voorlopig niet geïnteresseerd in uitbreiding van de productie van aard-
appelstroop en -suiker in Duitsland.167 In 1873 was zijn angst kennelijk geweken, want in dat jaar
ging hij over tot de bouw van de fabriek in Landsberg.

DE R E S U LTAT E N G E D U R E N D E D E J A R E N Z EV E N T I G

De hoeveelheid vermalen aardappelen
Er zijn in het archief weinig bronnen teruggevonden die iets zeggen over de resultaten van de
fabrieken van Scholten in Duitsland. Een indruk geeft de hoeveelheid aardappelen die in de fabrie-
ken werd vermalen. In grafiek 4.1 is hiervan een overzicht gemaakt. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat er voor de jaren 1882-1885 geen cijfers voor de fabriek in
Brandenburg beschikbaar zijn. Deze worden in grafiek 4.1 dan ook niet weergegeven. De capaci-
teit van de fabrieken in Brandenburg, Neu Ruppin en Landsberg gedurende de jaren zeventig is
geschat op respectievelijk 120.000 HL, 100.000 HL en 120.0000 HL. 

Uit grafiek 4.1 wordt duidelijk dat de hoeveelheid vermalen aardappelen in de periode 1875-
1879 een stijgende lijn vertoont. De fabrieken verwerkten dan ook duidelijk meer aardappelen dan
de capaciteit van de fabrieken bedroeg. Dit geeft aan, dat er in deze periode in de productie van
economies of scale geprofiteerd werd. Grafiek 4.1 laat ook zien dat de hoeveelheid verwerkte aard-
appelen per jaar sterk kon wisselen. Dit werd deels veroorzaakt door het verschil in de opbrengst
van de oogsten. Daarnaast speelde de inkoopstrategie van de fabrieken zelf een belangrijke rol.
Deze factor zou met name bij de toenemende concurrentie in de jaren tachtig een rol gaan spelen.
Op deze problematiek wordt later in dit hoofdstuk teruggekomen. 

De geldenrekeningen
Een andere bron die informatie geeft over de resultaten van de fabrieken zijn de zogenaamde gelden-
rekeningen. De boekhoudingen van de Duitse fabrieken stonden onder controle van het hoofdkan-
toor in Brandenburg. Deze boekhouding stond, net als die van de Nederlandse fabrieken, door een
geldenrekening in verbinding met de centrale boekhouding in Groningen. Deze geldenrekeningen
waren overzichten van de geldstromen tussen de firma Scholten (het moederbedrijf ) en de verschil-
lende onderdelen van de firma, zoals de fabrieken. De geldstromen werden geregistreerd als ‘ontvan-
gen en afgedragen gelden’. Indien de firma meer gelden aan een bepaald onderdeel afdroeg dan dat
onderdeel aan de firma, zijn twee conclusies mogelijk: het onderdeel genereerde weinig kapitaal (wat
kan betekenen dat het onderdeel verlies leed) of er werden investeringen gedaan (bijvoorbeeld
(bij)bouw) waardoor extra geld van het moederbedrijf nodig was. Wanneer een bepaald onderdeel
meer geld afdroeg dan het van de firma ontving, kan dit er op duiden dat dit onderdeel kapitaal gene-
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reerde (wat aangeeft dat het goed liep en eventueel winst maakte). Dit overschot werd dan door de
moederfirma afgeroomd. 
De som die wordt verkregen door de jaarlijks afgedragen gelden van de ontvangen gelden af te
trekken wordt aangeduid met netto afdrachten. Een uitkomst boven de nullijn geeft aan dat een
onderdeel in een bepaald jaar meer afdroeg dan het ontving. In het geval van een uitkomst bene-
den de nullijn kostte dit onderdeel de firma dat jaar geld of werden veel investeringen gedaan. Het
moet worden benadrukt dat deze cijfers niet de absolute bedragen van investeringen weergeven, of
beschouwd kunnen worden als winst- of verliescijfers.

In grafiek 4.2 zijn de resultaten weergegeven van de netto afdrachten van de fabriek in
Brandenburg over de periode 1870-1880. Aangezien Brandenburg fungeerde als het financiële
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Grafiek 4.1: Hoeveelheid gemalen aardappels in de Duitse fabrieken, 1876-1892, in HFL

Bron: Brandenburg en Neu Ruppin: Inv.nr. 212, Jaarlijkse opgave der verwerkte aardappelen, betreffende jaren. Landsberg:
inv.nr. 224, Jaarlijkse opgave der verwerkte aardappelen, betreffende jaren.
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hoofdkantoor van de Duitse fabrieken zijn dit dus de gezamenlijke cijfers van de drie fabrieken.
Tot 1874 waren dit Brandenburg, Neu Ruppin en Tangermünde en na dit jaar Brandenburg, Neu
Ruppin en Landsberg. Het is dus alleen mogelijk om iets te zeggen over de gezamenlijke resulta-
ten van de fabrieken en niet over de fabrieken afzonderlijk.

Uit grafiek 4.2 blijkt dat de Duitse fabrieken gedurende deze jaren meer geld aan Groningen
afdroegen dan zij ontvingen. Met name in de jaren 1872 en 1878 waren de afdrachten aanzien-
lijk, respectievelijk HFL 465.000,- en HFL 308.000,-. Gedurende de jaren 1871, 1873 en 1876
ontvingen de fabrieken gezamenlijk meer dan ze afdroegen. De ontvangsten bedroegen respectie-
velijk HFL 157.000,-, HFL 99.500,- en HFL 60.000,-. In totaal werd er in de periode 1871-1879

Grafiek 4.2: Netto afdrachten Duitse fabrieken, 1871-1879, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 219, 220,272, 273, 275, 296 en 297, Memoriaal Controle Geldenrekeningen 1870-1879.
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meer afgedragen dan ontvangen, namelijk een bedrag van HFL 775.00,-. Hieruit kan de voor-
zichtige conclusie worden getrokken dat de Duitse fabrieken gezamenlijk gedurende deze jaren
goed liepen en winst maakten, die door middel van afdrachten door de moederfirma in Groningen
werden afgeroomd. 

NI E U W E U I T D AG I N G E N G E D U R E N D E D E J A R E N TAC H T I G

Toenemende concurrentie
Gedurende de jaren tachtig zouden zich zowel in Nederland als Duitsland ontwikkelingen voor-
doen die de aardappelmeelindustrie in haar geheel en dus ook de firma Scholten op de proef zou-
den stellen Het duidelijkst was de toenemende concurrentie binnen de aardappelmeelindustrie.
Zoals gezegd, lag de oorspong van de Duitse aardappelmeelindustrie in de Rijnstreken. De indu-
strie verplaatste zich in de jaren zeventig langzaam in de richting van Oost-Pruisen en Silezië. Dit
had hoofdzakelijk te maken met het feit dat de aardappelcultuur in deze streken zich nog steeds
uitbreidde. Toen Scholten zich in 1866 in Brandenburg vestigde, was hij niet de eerste fabrikant,
maar wel de eerste die relatief grote fabrieken in deze streken oprichtte. Hierdoor creëerde de
firma, net zoals zij in de Veenkoloniën had gedaan, belangrijke pioniersvoordelen. Daarbij was
Scholten de enige fabrikant in deze streken die een goede kwaliteit stroop produceerde. In 1866
had hij vier grote concurrenten in de nabije omgeving, namelijk een fabriek in Loburg, de firma
Rammelberg in Wolmirstedt, Koehlman & Co en Seeler & Moiske in Frankfort aan de Oder.
Hoewel dit destijds nog maar kleine fabriekjes waren, breidden deze zich in de loop van de jaren
steeds verder uit en nam de kwaliteit van hun producten toe. Met name Koehlman zou zich als
een geduchte concurrent van Scholten ontwikkelen. Ook is reeds vermeld dat gedurende de jaren
zeventig de aardappelmeelfabrikant Wahl zich in Oost-Pruisen vestigde. Wahl exploiteerde in het
Duitse Rijngebied reeds vier grote fabrieken, maar ging door een toenemend aardappeltekort
tevens over tot productie in Oost-Pruisen. Zo bouwde hij een grote fabriek in Cüstrin. De plaats
lag vlak bij Scholtens fabriek in Landsberg, die de gevolgen van de komst van deze ervaren con-
current al snel zou voelen.  Daarnaast vestigde de Belg Gustave Dutalis, een belangrijke concur-
rent van Scholten in de Veenkoloniën, zich in 1867 in navolging van Scholten in Brandenburg.
Diens fabriek werd geen succes en werd na enkele jaren verkocht. Het bedrijf werd als AG onder
leiding van  Knoblauch voortgezet, waardoor Scholten er weer een nieuwe concurrent bij had. In
1873 richtte Dutalis een nieuwe fabriek op in Schneidemuhl.168 In 1875 nam directeur Reitsema
van Scholtens fabriek in Neu Ruppin ontslag om samen met een van zijn Duitse zwagers Bölke in
deze plaats een aardappelmeelfabriek op te richten. Scholtens teleurstelling uitte zich in een sar-
castische opmerking over de zwagers van Reitsema: “(…) zeker die broer die te Berlijn is, want als
het die dikke blauwverver zou zijn was die zaak al te belagchelijk”.169 De fabriek van Reitsema &
Bölke werd een succes en kon door de firma Scholten niet lang genegeerd worden, vooral niet toen
deze fabriek na een aantal jaren ook overging op de productie van derivaten. Voor de firma
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Scholten betekende de uitbreiding van de reeds bestaande kleinere fabrieken en de komst van nieu-
we concurrenten het einde van zijn positie als pionier in de streek. Zowel op de afzetmarkt als op
de grondstoffenmarkt moest de firma zijn positie zien te handhaven.

Veranderende prijzen en de opkomst van substitutieproducten
Behalve de toenemende concurrentie werden gedurende de jaren tachtig nog twee andere ontwik-
kelingen  zichtbaar die van invloed zouden zijn op de aardappelmeelindustrie. Omdat deze  inter-
nationaal georiënteerd was, stond de verkoopprijs van het product bloot aan de grillen van de
internationale markt. Vanaf 1883 zouden de verkoopprijzen van zowel aardappelmeel als deriva-
ten internationaal steeds meer een dalende lijn vertonen. Deze ontwikkeling maakte deel uit van
de algemene daling van de prijzen van primaire producten en industriegoederen, die zich in de
periode 1873-1896 voordeed. Deze periode wordt ook wel aangeduid als de ‘Grote Depressie’ en
de gevolgen ervan werden in alle geïndustrialiseerde of zich industrialiserende landen gevoeld.170

Een van de belangrijkste oorzaken was overproductie van industrieel geproduceerde goederen.
Ook binnen de aardappelmeelindustrie was dit zichtbaar. Niet alleen in Nederland had de indu-
strie een enorme groei meegemaakt, ook in Duitsland en Frankrijk was dit het geval geweest. Het
toegenomen aantal fabrieken leidde tot overcapaciteit en als gevolg daarvan daalden de prijzen. In
grafiek 2.2 in hoofdstuk 2 is het effect hiervan op de Nederlandse prijzen zichtbaar. Bedroeg gedu-
rende de jaren zeventig de gemiddelde prijs van een baal (100 kg) aardappelmeel in Nederland nog
ongeveer HFL 15,-, in de jaren 1885 en 1886 was deze gedaald tot HFL 9,50. In het begin van
de jaren negentig deed zich een kort herstel van de prijzen voor, waarna ze weer daalden tot rond
de HFL 9,-. In grafiek 4.3, waarin de handelsprijzen van het aardappelmeel in Hamburg zijn weer-
gegeven, is dezelfde trend voor Duitsland zichtbaar. 

Het probleem van de overproductie en prijsdalingen werd versterkt door de opkomst van sub-
stituut-producten, waarvan maïsmeel de belangrijkste was. Deze industrie had, net als de aardap-
pelmeelindustrie, haar wortels in de eerste decennia van de 19e eeuw en had zijn oorsprong in de
Verenigde Staten. De eerste fabrieken werden opgericht in de staten New York en New Jersey. Maïs
bevat net als aardappelen een grote hoeveelheid zetmeel en de verbouw van dit gewas nam in
Amerika vanaf het midden van de 19e eeuw sterk toe. Later verplaatste de industrie zich naar het
agrarische centrum in de Midwest van de Verenigde Staten. Onder de Amerikaanse maïsmeelfa-
brikanten, die al snel overgingen tot export naar Europa, bevonden zich onder andere de grond-
leggers van de Amerikaanse maïsmeelindustrie, Thomas Kingsford (opgericht in 1848) en Wright
Dureya (opgericht in 1855). Laatstgenoemde specialiseerde zich in verpakt maïsmeel als voe-
dingsmiddel, dat werd verkocht onder de welbekende merknaam Maïzena. Kingsford richtte zich
voornamelijk op maïsmeelproducten die als wasmiddel werden gebruikt.171Wat veel invloed zou
hebben op de Europese aardappelmeelmarkt was de productie van suikerproducten uit maïsmeel
in de Verenigde Staten. Deze industrie kwam op in de jaren zeventig van de 19e eeuw. De vraag
naar suikerproducten was in Amerika vanaf het midden van de 19e eeuw enorm toegenomen door
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de sterke bevolkingsgroei. Toen de bestaande producenten van suiker uit riet en ahorn niet meer
aan de vraag konden voldoen, werden nieuwe mogelijkheden gevonden bij het winnen van suiker
uit maïsmeel. De fabricage van suikerproducten uit maïs ontwikkelde zich in de Verenigde Staten
lange tijd onafhankelijk van de maïsmeelproducenten.172 De opkomst van de maïsmeelindustrie in
de Verenigde Staten betekende dat de invoer van aardappelmeelproducten uit het buitenland
afnam. Op de Duitse fabrieken van de firma Scholten, waar de export van aardappelsuikerpro-
ducten in de loop der jaren sterk was toegenomen, werd dit duidelijk gevoeld. Nu konden de
fabrieken deze producten alleen nog naar de Verenigde Staten leveren, als daar de maïsoogst was
mislukt.173

Naast de aardappelmeelprijzen kwamen gedurende de jaren tachtig ook de prijzen van aardap-
pelsuikerproducten onder druk te staan. Dit was onder andere merkbaar bij de aardappelstroop.
De daling van de prijzen in deze markt had behalve met overproductie tevens te maken met de
daling van de prijzen van bietsuiker en -stroop. Voor aardappelstroopfabrikanten werd het moei-
lijk om met de nu goedkopere, maar nog steeds kwalitatief betere bietsuikerstroop te concurreren.
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Grafiek 4.3. Handelsprijzen aardappelmeel in Hamburg, 1860-1929, per baal van 100 kg, absolute bedragen in M

Bron: 25 Jahre Deutsche Staerke-verkaufsgenossenschaft (Berlijn 1926), tafel II.



Toenemende protectie
Door de daling van de prijzen van industriële goederen gingen veel landen over tot bescherming
van de eigen markt. In 1879 kwam Duitsland met een algemene verhoging van het invoertarief.
Voor aardappelmeel werd het invoerrecht verhoogd tot M 6,- per baal (100 kg). Twee jaar later
volgde Frankrijk met een verhoging naar FF 4,- per baal. In Nederland, waar werd vastgehouden
aan het principe van de vrijhandel, had dit grote gevolgen voor de aardappelmeelindustrie. Het
kwam er op neer dat export naar Duitsland en Frankrijk bijna onmogelijk werd. Alleen als de oog-
sten in Frankrijk en Duitsland mislukten en de aardappelmeelprijzen zeer hoog waren, was export
nog enigszins rendabel. De strijd om de overgebleven exportlanden, Groot-Brittannië en België,
werd als gevolg hiervan des te heviger.174 Toch waren de effecten van de protectiemaatregelen in
Nederland gering omdat de uitvoer naar Frankrijk en Duitsland al vanaf het einde van de jaren
zestig maar een klein deel van de Nederlandse export uitmaakte. Het overgrote deel ging al rich-
ting België en Groot-Brittannië. Dit wordt duidelijk uit tabel 4.2:

Tabel 4.2 laat zien dat de export van het Nederlandse aardappelmeel tot het midden van de jaren
zeventig voornamelijk op Groot-Brittannië was gericht, terwijl aan het eind van de jaren zeventig
een duidelijke verschuiving naar België plaatsvond. Hierbij moet opgemerkt worden dat het moge-
lijk is, dat het aardappelmeel vanuit deze landen weer doorgevoerd werd. Uit de correspondentie
van W.A. Scholten blijkt echter dat de belangrijkste afnemers van het meel dat de firma in
Nederland produceerde, zich in Groot Brittannië en België bevonden. Deze landen waren dus
waarschijnlijk wel de eindbestemming van het meel van de firma. 

Tabel 4.2: Export van Nederlands aardappelmeel naar land van bestemming, in de periode 1867-1885, in procenten

1867 1869 1871 1873* 1875 1877 1879 1881 1883 1885

Groot-Brittannië 85 69 45 40 55 20 10 13 12 18

België 11 15 46 55 42 76 75 80 74 64

Duitsland 3 1 < 1 < 1 < 1 2 4 < 1 13 11

Frankrijk 0 0 5 4 < 1 2 11 6 < 1 < 1

Overig 1 15# 3 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 6^

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Cijfers vanaf 1873 zijn inclusief derivaten. De export van derivaten was in ieder geval tot aan de eeuwwisseling zeer beperkt
(tot maximaal 1% van het totaal.) De cijfers betreffen dus ook na 1873 voornamelijk aardappelmeel.

# Waarvan 9% naar de VS en 5% naar Rusland

^ 6% naar Italië 

Bron: Algemene statistiek van den handel en de scheepvaart van het koninkrijk der Nederlanden, betreffende jaren.

186

DE F I R M A SC H O LT E N I N DU I TS L A N D



187

Een mogelijke oplossing: samenwerking
Al deze veranderingen op de afzetmarkt noopten aardappelmeelfabrikanten overal tot maatrege-
len. Een mogelijke oplossing was samenwerking. In hoofdstuk 3 is beschreven dat fabrikanten in
Veenkoloniën in de jaren zeventig elkaar al hadden opgezocht, toen de prijzen van de grondstof-
fen relatief hoog waren. Ook in Duitsland was deze ontwikkeling zichtbaar geweest. Al snel nadat
Wahl zich in Cüstrin had gevestigd, stelde deze firma voor om prijsafspraken over de inkoop van
de aardappelen te maken. Ook in latere jaren vonden hierover regelmatig bijeenkomsten van de
Duitse fabrikanten plaatsvinden.175

Net zoals hij in Nederland had gedaan, verbood W.A. Scholten zijn directeuren om aan dit
soort samenwerkingsverbanden mee te werken. Wel moesten zij aan de andere deelnemers beloven
dat de Scholtenfabrieken zich zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraken zouden houden. De
firma Scholten hield dus ook in Duitsland vast aan de strategie om zijn concurrenten de prijs te
laten bepalen. Deze strategie bleek niet altijd even makkelijk vol te houden. Zo hanteerde Cüstrin
meestal een zeer agressieve tactiek, door de aardappelprijzen hoog op te drijven en zo de aardap-
pelen voor de neuzen van zijn concurrenten weg te kapen. W.A. Scholten moest zijn directeuren
in deze periode regelmatig tot rust manen. Later zou hij gelijk krijgen, toen Scholtens fabrieken in
staat bleken om toch nog tegen redelijke prijzen voldoende aardappelen in te kopen.176

Uit het bovenstaande blijkt dat de prijs van de aardappelen op de grondstoffenmarkt een steeds
belangrijker rol ging spelen. Deze ontwikkeling wordt voor Scholtens fabrieken in Duitsland met
onderstaande tabel 4.3 geïllustreerd: 

Tabel 4.3: Uitgesplitse kosten van inkoop van Duitse fabrieken, in 1875, 1881 en 1889, in procenten

Kosten Brandenburg Neu Ruppin                               Landsberg

1875 1881 1889 1875 1881 1889 1875 1881 1889

Aardappelen 88,4 90,1 93,6 88,5 89,7 91,1 84,4 87,1 89,3

Vrachtgeld 8,4 5,1 4,1 8,4 6,8 4,6 11,3 9,4 7,8

Provisie 2,9 2,9 1,9 2,6 3,2 2,9 3,8 2,8 2,5

Overige* 0,3 1,9 1 0,5 0,3 1,4 0,3 0,7 0,4

* inlaadkosten, stro (ter bescherming van de aardappelen bij vorst) en reiskosten.

Bron: GA, Archief W.A. Scholten, inv.nrs. 212 (Brandenburg en Neu Ruppin) en 217 (Landsberg), uittreksels wekelijkse rap-
porten betreffende jaren.

Tabel 4.3 laat zien dat in de loop van de jaren tachtig de kosten voor de inkoop van aardappelen
bij alle drie fabrieken steeds meer toenamen, terwijl de vrachtkosten afnamen.
Toen tijdens de jaren tachtig bleek, dat de concurrentie tijdens de inkoop moordend bleef en de
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verkoopprijzen zich niet verbeterden, gingen onder de Duitse aardappelmeelfabrikanten weer
stemmen op voor samenwerking. Nu richtten de fabrikanten zich op afspraken over de verkoop-
prijzen. De organisatie vond dit keer plaats vanuit de fabrikanten van de verschillende derivaten. In
1884 werd de eerste poging gedaan tot de oprichting van een vereniging van dextrinefabrikanten in
Duitsland. In 1889 volgde hetzelfde voorstel voor de aardappelmeel- en -stroopproducenten.
Wederom was de firma Scholten niet geneigd tot samenwerking. Toen W.A. Scholten benaderd
werd, gaf hij zijn Duitse collega’s te kennen dat 45 jaar in de aardappelmeelindustrie hem duidelijk
hadden gemaakt dat bijeenkomsten over prijsafspraken totaal geen zin hadden. Deze liepen alleen
maar op onenigheid uit.177

De strategie van de firma Scholten: rationalisatie en een stop op nieuwe investeringen
W.A. Scholtens antwoord op de teruglopende prijzen op de afzetmarkt was rationalisatie. Dit werd
op verschillende terreinen merkbaar. De bedrijfsvoering werd meer gericht op de goedkopere pro-
ductie van aardappelmeel en de relatief duurdere productie van derivaten werd ingeperkt. De
nadruk kwam te liggen op de vervaardiging van eerste klasse producten, omdat de mindere kwa-
liteiten bijna niet meer werden verkocht. Al vanaf 1873 zou de fabriek in Brandenburg nog maar

De opslag van siroop in houten vaten in de fabriek in Brandenburg omstreeks 1920
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twee soorten stroop produceren; een maatregel waartoe de firma ook in de Veenkoloniën was overge-
gaan. De stroop die van grijs- en vezelmeel werd gemaakt, zou moeten gaan concurreren met de
beste kwaliteit aardappelmeelstroop die in Colmar in Frankrijk werd gemaakt. Het vezelmeel dat in
Brandenburg werd geproduceerd, had een zodanige kwaliteit dat het makkelijk als zogenaamd
prima (eerste klasse) meel verkocht kon worden. Het prima meel kon dan gebruikt worden om de
beste kwaliteit stroop te maken, die zo weer iets duurder verkocht kon worden.178 In Landsberg werd
vanaf 1883 geen aardappelsuiker meer gemaakt en de gomfabriek stond lange tijd stil, omdat het
met de lage prijzen niet rendabel was om dit product te fabriceren. Aan het einde van de jaren tach-
tig produceerden Scholtens fabrieken in Duitsland nog maar voor 10% derivaten en voor 90%
aardappelmeel.179

Door de hernieuwde concentratie op de productie van aardappelmeel werd veel aandacht
besteed aan de efficiëntie van het productieproces van het meel. In alle fabrieken werden de ver-
schillende onderdelen onder de loep genomen. Zowel in Brandenburg als Landsberg werden gedu-
rende deze jaren vernieuwingen binnen de aardappelmeelfabrieken aangebracht.180 Ook werd ont-
dekt dat als de aardappelvezels nog eens extra werden gewassen en gezeefd, er nog twee à drie kilo
nat meel uit te halen was, wat gedroogd anderhalf à twee kilo prima meel opleverde. Ook werd
meer aandacht besteed aan het zuiveren van vezelmeel zodat meer eerste klasse stroop kon worden
gemaakt.181 Binnen de fabrieken werd tevens de verdeling van arbeid nader onder de loep geno-
men en in januari 1883 werd een nieuw tarief voor de lonen ingevoerd.182

Ten aanzien van de afzetmarkt werd er bij de agenten op aangedrongen hogere prijzen te bedin-
gen, waarbij gedreigd werd dat de firma anders gedwongen zou zijn om de fabrieken in Duitsland
te sluiten.183 Het grootste probleem van de firma was dat concurrenten de stroop onder de aard-
appelmeelprijs verkochten. Dit was voor Scholten onbegrijpelijk, omdat hij altijd uitging van een
vaste verhouding tussen de prijzen van aardappelmeel en stroop. Bij de firma Scholten was stroop
altijd duurder dan meel. Dit kwam omdat de kostprijs hoger was door de extra arbeid die moest
worden verricht en de duurdere verpakking. Daarnaast werden pogingen gedaan om de afzetmarkt
te vergroten. In 1879 werd een medewerker naar Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal gestuurd om
daar nieuwe klanten te vinden, maar deze pogingen zouden weinig vruchten afwerpen.184

Naast rationalisatie van de productie en pogingen om de afzet te vergroten, besloot Scholten
de capaciteit van de bestaande fabrieken niet verder te uit te breiden, en geen nieuwe fabrieken
meer op te richten. Veel fabrieken gingen failliet en Scholten kreeg in deze periode dan ook veel
aanbiedingen om fabrieken over te nemen. In Duitsland weigerde hij dit altijd. 185 Opvallend is dat
de firma wel in de Veenkoloniën in 1877 en 1884 overging tot de overname van twee fabrieken.
Dit waren de fabriek van K.&.J. Wilkens in Veendam en de Mij. Hibernia in Muntendam, de eer-
ste fabriek van de Belg Dutalis. De reden van de deze overnames was dat W.A. Scholten zoveel
mogelijk wilde vermijden dat er nieuwe spelers op de aardappelmeelmarkt kwamen. Bij de Mij.
Hibernia heeft hij nog wel getracht om samen met de reeds bestaande fabrikanten deze fabriek te
exploiteren, maar toen niemand hiervoor voelde, kocht hij de fabriek zelf.186
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DE R E S U LTAT E N G E D U R E N D E D E J A R E N TAC H T I G

‘Een sjofele negotie’
De vraag is in hoeverre bovenstaande ontwikkelingen effect hadden op de resultaten van de fabrie-
ken in Duitsland. De correspondentie van W.A. Scholten geeft de indruk dat de resultaten van drie
fabrieken in de loop van de jaren tachtig méér onder druk kwamen te staan dan die in de
Veenkoloniën. In Nederland werden de problemen op de afzetmarkt gecompenseerd door relatief
lage aardappelprijzen gedurende de jaren 1884-1888, die de kostprijs van de producten laag hielden.

De geldenrekeningen
Een indruk van de resultaten van de fabrieken in de jaren tachtig wordt verkregen met behulp van
de geldenrekeningen. In grafiek 4.4 is een overzicht gemaakt van de resultaten van de netto
afdrachten van de fabrieken in Duitsland gedurende de periode 1880-1892.

Grafiek 4.4: Netto afdrachten Duitse fabrieken, 1880-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 219, 220, 272, 273, 275, 296 en 297, Memoriaal Controle Geldenrekeningen 1870-
1892.
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Hieruit kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat het de fabrieken van de firma
Scholten gedurende de jaren tachtig niet erg slecht verging. De Duitse fabrieken genereerden meer
overschotten dan tekorten. In totaal bedroeg het overschot in de periode 1880-1892 HFL
1.370.000,-. Uit de cijfers is niet op te maken welke fabrieken de meeste overschotten genereer-
den. Alleen voor de jaren 1889-1892 zijn hierover cijfers beschikbaar. Dit komt omdat de netto
afdrachten van de Duitse fabrieken tot 1889 via het hoofdkantoor in Brandenburg liepen. In dat
jaar werd het hoofdkantoor door W.A. Scholten opgeheven, waardoor elke fabriek een eigen gel-
denrekeningen met de moederfirma kreeg. In 1893 werd deze situatie door Jan Evert weer terug-
gedraaid. Toch kan uit dit kleine aantal jaren een idee verkregen worden over het verloop van de
Duitse fabrieken. Dit is in grafiek 4.5 weergegeven. 

Grafiek 4.5: Netto afdrachten afzonderlijke fabrieken in Duitsland, 1889-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 219, 220, 272, 273, 275, 296 en 297, Memoriaal Controle Geldenrekeningen 1870-
1892.
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Uit grafiek 4.5 blijkt, dat de netto afdrachten aan het einde van de jaren tachtig en begin jaren-
negentig een uiterst onrustig patroon toonden. Dit kan te maken gehad hebben met (her)investe-
ringen in de fabrieken of met zeer wisselende resultaten. De fabriek in Brandenburg vertoont nog
het rustigste patroon. Zowel Neu Ruppin als Landsberg laten een grillig beeld zien, terwijl de
fabriek in Podejuch alleen maar geld nodig had. Dit laatste werd veroorzaakt door de opstart van
deze fabriek in 1889. Meer over deze fabriek volgt later in dit hoofdstuk.

Bovenstaande gegevens van de fabrieken van de firma Scholten in Duitsland geven aan dat de
resultaten zowel in de jaren zeventig als tachtig niet direct heel nadelig waren. Toch wekt de cor-
respondentie de indruk dat de fabrieken moeite hadden om zich aan de veranderingen op de markt
aan te passen en dat er wel degelijk op de pionierspositie werd ingeleverd. Dit had indirect effect
op de resultaten. De Duitse fabrieken draaiden gedurende de jaren tachtig enkele jaren maar op
halve kracht en de fabriek in Brandenburg maakte in de periode 1884-1887 voor het eerst verlie-
zen.187 Deze werden voornamelijk veroorzaakt door de lage verkoopprijzen. W.A. Scholten noem-
de de aardappelmeel- en derivatenproductie in deze jaren maar ‘een sjofele negotie’.188 In dergelij-
ke jaren was een goed en regelmatig bestuur een vereiste, maar dat was nu net waar het de firma
in Duitsland aan het einde van de jaren tachtig aan ontbrak. 

IN T E R N E O N T W I K K E L I N G E N B I N N E N D E DU I TS E FA B R I E K E N G E D U R E N D E D E

J A R E N TAC H T I G

Onregelmatig management
De bronnen laten zien dat er gedurende de jaren tachtig problemen waren met het management
van de Duitse fabrieken. Net op het moment dat door de verminderde resultaten bij de Duitse
fabrieken de vinger aan pols gehouden diende te worden, overleed op 7 april 1886 plotseling de
directeur van Brandenburg, Gerhard ten Broek, op 47-jarige leeftijd. Het verlies van zijn meest
ervaren en loyale directeur stelde W. A. Scholten voor de nodige problemen ten aanzien van de
opvolging. Tot overmaat van ramp brak in februari 1887 brand uit in de fabriek in Brandenburg.

De schade was groot: de drogerij, de machinekamer, het ketelhuis, de beide zeeftvertrekken en
het hele voorgebouw met kantoor gingen in vlammen op.189 Als opvolger van Ten Broek koos
Scholten voor W. Dikema, die tot dan toe directeur van de fabriek in Nowy Dwor in Rusland was.
Dikema werd kennelijk door W.A. Scholten op dat moment beschouwd als de meest betrouwba-
re en ervaren directeur. Het bestuur van de fabriek in Neu Ruppin was na het vertrek van Reitsema
in handen gekomen van Postema. Deze was in eerste instantie van Tangermünde mee naar
Landsberg verhuisd, maar was door gezondheidsproblemen niet in staat gebleken de leiding over
zo’n grote fabriek te kunnen houden. In Landsberg stond ten tijde van het overlijden van Ten
Broek A. Schreuders aan het hoofd. 

De herbouw in Brandenburg werd gebruikt om de inmiddels twintig jaar oude fabriek eens
goed onder handen nemen. Er werden veel vernieuwingen aangebracht en de capaciteit van de
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aardappelmalerij werd aanzienlijk vergroot. Kon de fabriek voor de brand 12.000 tot 14.000 HL
per week vermalen, na de herbouw was dit verdubbeld tot 24.000 tot 26.000 HL.190 Ondanks de
verbeteringen bleek het voor Dikema in deze moeilijke tijden onmogelijk om de fabriek in
Brandenburg weer goed op de rails te krijgen. Het grootste probleem waren de lage stroopprijzen.
Zijn verkoopstrategie om de stroop beneden de kostprijs te verkopen, viel in Groningen niet in
goede aarde. Volgens W.A. Scholten miste Dikema de kwaliteiten van Ten Broek om de drie Duitse
fabrieken tegelijkertijd te leiden. Dit kwam waarschijnlijk omdat Dikema het in Brandenburg niet
naar zijn zin had. In 1887 had hij zelf al aangegeven dat hij er over dacht om ontslag te nemen.
Aanhoudende slechte resultaten van de Brandenburgse fabriek deden Scholten besluiten om
Dikema in augustus 1888 te ontslaan. Na zijn vertrek bij de firma Scholten bleef Dikema in
Brandenburg om samen met een partner de oude fabriek van Dutalis te pachten.191

De verminderde resultaten van de Duitse fabrieken en het gebrek aan goede leiding op de
fabriek in Brandenburg deden W. A. Scholten na het vertrek van Dikema in september 1888
besluiten om de drie fabrieken weer afzonderlijk te laten opereren. Het hoofdkantoor in
Brandenburg werd opgeheven en alle drie directeuren werden weer verantwoordelijk voor hun
eigen in- en verkoop.192 Voor het directeurschap van Brandenburg viel Scholten terug op P. Reese,
die in Rusland voor de firma had gewerkt op de fabrieken in Petrokow en Nowy Dwor. Reese nam
per 15 september 1888 het directeurschap in Brandenburg over, maar om onduidelijke redenen
hield ook hij het niet lang uit. Hij verdween alweer na een klein anderhalf jaar.193

De optie voor omzetting in een AG
In 1889 trad in Duitsland een nieuwe wet in werking die de oprichting van Aktiengesellschaften
makkelijker maakte. Vanaf dat moment kreeg W.A. Scholten van verschillende kanten aanbiedin-
gen om zijn fabrieken om te zetten in een AG, waarin hij persoonlijk kon deelnemen. In de jaren
zeventig had Scholten hiervoor ook al een aantal aanbiedingen gehad, maar aangezien de zaken in
Duitsland toen voor de firma nog veelbelovend waren, had hij daar destijds niet over gepiekerd.
Nu aan het einde van de jaren tachtig de zaken er minder goed voor stonden, deed Scholten min-
der afwijzend over het idee. Op deze manier kon hij de fabrieken voor een aanzienlijk bedrag ver-
kopen en/of aandelen in een nieuw te vormen bedrijf nemen. Hierdoor zou hij zelf niet langer voor
het management en de dagelijkse leiding van de fabrieken verantwoordelijk zijn, maar als het tij
weer zou keren, zou hij wel delen in de winsten van de fabrieken. De correspondentie van Scholten
geeft over deze kwestie nogal tegenstrijdige informatie, wat er op kan duiden dat W.A. Scholten
zelf ook niet wist wat hij precies wilde.

Scholten maakte een aantal keren duidelijk dat hij in ieder geval niet vóór het najaar van 1889
tot verkoop over wilde gaan. In oktober 1889 zou hij namelijk zijn zeventigste verjaardag vieren
en zijn jubileum van vijftig jaar als fabrikant. Deze gelegenheid wenste Scholten als ‘vrije eigenaar’
van zijn fabrieken te herdenken. Daarvoor kon er van een overgang naar een AG dus geen sprake
zijn. Toch stond Scholten in het voorjaar van 1889 in contact met verschillende personen die zich
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aanboden om bij de overgang naar een AG te bemiddelen. Er werd onder andere gesproken over
de mogelijkheid om samen met concurrent Reitsema en Bölke uit Neu Ruppin in een AG op te
gaan. Omdat W.A. Scholten weigerde de fabriek in Landsberg in de AG te brengen ketste de zaak
af. Scholten wilde kennelijk niet alle fabrieken in Duitsland kwijt en wou deze fabriek voor eigen
rekening blijven exploiteren.194 Na de viering van zijn dubbele jubileum in oktober 1889 bleef
Scholten spelen met de mogelijkheid van een AG. De redenen die hij hiervoor geeft zijn zeer inte-
ressant. 

‘Dass ich fortwährend der besten Gesundheit geniesze, die Spuren des Alters sich aber bereits etwas merken

lassen, mein Sohn weinig Lust für die Fabriken hat, und meine Enkel noch die Schule besuchen, sodasz auch

von dieser seite vorerst keine Hülfe erwarten kann. Deswegen bin ich wohl geneigt ein Paar Fabriken, nämlich

Brandenburg a/d H. und Neu Ruppin zu verkaufen, doch weil ich damit nicht beabsichtige um flattes Kapital

zu bekommen, bin ich wohl erbötig entweder ein Hypothek darauf zu behalten, oder falls Sie eine

Aktiengesellschaft bilden, theile zu nemen.’195

Dit is de enige keer dat wij in de bronnen aantroffen dat W.A. Scholten zei dat zijn leeftijd hem par-
ten ging spelen. Opmerkelijker is de vermelding dat Jan Evert niet veel belangstelling voor de fabrie-
ken toonde. De vraag is of Jan Evert geen interesse had voor alleen de Duitse fabrieken, of voor zijn
vaders gehele imperium. Duidelijk is wel dat W.A. Scholten ten aanzien van zijn Duitse investerin-
gen op een keerpunt stond en dat er twijfel heerste. Enkele dagen daarvoor had hij namelijk nog aan
een van zijn Duitse contacten geschreven dat hij van iedere vorming van een AG afzag. De reden
hiervoor zou zijn dat zijn kleinzoon Willem Albert (1871-1932), die in Leipzig studeerde, overwoog
om met zijn studie te stoppen om bij zijn grootvader in de zaak te komen.196 Uiteindelijk koos W.A.
Scholten er voor om de fabrieken in Duitsland voor eigen rekening voort te zetten. Hij bleek zelfs
nog genoeg energie te hebben om een vierde fabriek in Pruisen op te richten.197

De fabriek in Podejuch
De plannen voor de oprichting van een nieuwe fabriek waren reeds in 1888 gemaakt. Het was een
strategische keuze die tot doel had de concurrentiepositie van de firma Scholten in Duitsland te
verbeteren. Nu de stroopfabricatie niet veel meer opleverde, had de firma zich voornamelijk gecon-
centreerd op de productie van aardappelmeel. De aardappelmeelindustrie had zich vanaf 1879 in
Duitsland beschermd achter een tariefmuur ontwikkeld. Daarentegen werden in de belangrijkste
exportlanden van het Duitse aardappelmeel, zoals België, Groot-Brittannië en in mindere mate
Nederland, nauwelijks tot geen invoertarieven geheven. De totale Duitse export van aardappel-
meel was de laatste jaren enorm toegenomen en bedroeg in 1889 bijna 430.000 balen per jaar. 
W.A. Scholten wilde op deze ontwikkeling inhaken, door de nieuw op te richten fabriek uitslui-
tend aardappelmeel te laten produceren dat bestemd was voor de export. Het zou logisch zijn om
de nieuwe fabriek daarom dichtbij een havenplaats te vestigen. Twee goede mogelijkheden dien-
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den zich aan: Stettin en Danzig. Hoewel Hamburg als belangrijke handelsplaats van aardappelmeel
een aantrekkelijke optie leek, zal dit niet door Scholten in overweging zijn genomen. Hij had immers
al in 1866 ondervonden dat er in die omgeving te weinig aardappelen werden verbouwd en daarin
was in de daarop volgende jaren weinig verandering gekomen. In Stettin en Danzig waren de voor-
uitzichten in dit opzicht beter. Scholten koos uiteindelijk voor Stettin, omdat de infrastructuur hem
daar gunstiger voorkwam. Stettin was een nieuwe haven en was de laatste jaren in toenemende mate
de plek geworden vanwaar aardappelmeel uitgevoerd werd. Bovendien bestonden er goede spoorver-
bindingen met Scholtens andere fabrieken in Duitsland. Wat tevens in het besluit van Scholten kan
hebben meegespeeld is, dat zijn Hamburgse agent Van Koningsveld al een aantal jaren aangaf dat
Stettin wel eens de rol van Hamburg als centrum van de Duitse aardappelmeelhandel kon gaan over-
nemen. Koningsveld was ook zelf van plan om in Stettin een kantoor te openen.198

De bedoeling van Scholten was om in alle belangrijke plaatsen waar hij reeds agenten had, een
extra agent aan te nemen die zich alleen richtte op de export van de producten van de nieuwe
fabriek. Bestaande agenten mochten alleen voor de nieuwe fabriek verkopen als de andere Duitse
Scholten fabrieken niets meer te leveren hadden.199 De keuze voor de lokatie van de fabriek viel op
het dorp Podejuch dat vlak bij Stettin lag. In januari 1889 werden onderhandelingen met de
Königliche Eisenbahn over een stuk land naast het station gevoerd, dat dichtbij de rivier de Reglitz
lag. De koop werd in mei dat jaar gesloten. Het plan was om in het voorjaar en de zomer te bou-
wen, zodat de fabriek in het najaar in werking kon komen. Om optimaal te kunnen produceren
zou de fabriek zodanig worden ingericht dat er tegelijkertijd zowel aardappelen als vezels gemalen
konden worden.200 De officiële overdracht van het land en de bouwconcessie bleef echter de gehe-
le zomer op zich wachten. De immer wantrouwende W.A. Scholten beschuldigde de Stettiner
ambtenaren ervan dat ze teveel luisterden naar zijn concurrenten, die de bouw van zijn nieuwe
fabriek zouden willen verhinderen. 

Toen eindelijk in het najaar de benodigde papieren binnenkwamen, was het te laat om nog met
de bouw te kunnen beginnen.201 Daarnaast maakte de net aangenomen directeur in januari 1890
kenbaar dat hij van de positie afzag, omdat hij besloten had een eigen zaak op te zetten. Er werd
een nieuwe directeur aangetrokken, maar toen deze plotseling overleed, werd de zaak weer uitge-
steld. Uiteindelijk kon pas in het begin van 1891 de bouw van de fabriek beginnen. Met het oog
op vertraging werd geen enkel risico genomen. W.A. Scholten liet de fabriek nu geheel door werk-
lieden afkomstig van zijn fabrieken in Nederland bouwen. De machines werden geleverd door een
machinefabriek uit Stettin. Er was ook een prijsopgave aangevraagd bij de Veenkoloniale machine-
fabrikant Landeweer & Zn te Martenshoek. De prijsopgaven verschilden niet veel, maar de vracht-
kosten en invoerrechten maakten de machines uit Nederland te duur, zodat voor de Duitse machi-
nes werd gekozen. De fabrieksgebouwen waren in december 1891 afgebouwd. Toen werd ook een
nieuwe directeur aangesteld. De fabriek draaide in het voorjaar 1892 proef en zou in dat najaar de
eerste campagne draaien.202 W.A. Scholten zelf heeft de fabriek in Podejuch nooit in werking
gezien, want hij overleed in mei 1892. 
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DE F I R M A N T I S D O O D,  L EV E D E F I R M A N T E N

Jan Evert neemt het roer over
Willem Albert Scholten stierf in de nacht van 30 april 1892 op 72-jarige leeftijd ‘in het harnas’:
de dag ervoor had hij nog twee fabrieken in de Veenkoloniën bezocht en van vijf tot zeven op kan-
toor gewerkt.203 Hij liet een imposante erfenis na. De waarde van zijn nalatenschap bedroeg vol-
gens de memorie van successie HFL 4.845.642,-.204 Zijn testament bepaalde dat de helft van de
erfenis in handen kwam van zijn zoon Jan Evert. De andere helft werd gelijk verdeeld onder zijn
vier kleinkinderen. Jan Evert had uit zijn huwelijk met Geessien Mulder vier kinderen: Willem
Albert (1871-1932), Margeritha, Sophia Jantina (1872-1958), Cato Johanna (1877-1953) en
Johan Bernhard (1882-1966).205 Willem Alberts weduwe Klaassien kreeg over dit deel het vrucht-
verbruik. Zij overleed anderhalf jaar later, in december 1894, eveneens op 72-jarige leeftijd. 

Na het overlijden van zijn vader kreeg Jan Evert op 43-jarige leeftijd eindelijk de volle zeggen-
schap over de firma. In januari 1893 werd met terugwerkende kracht per 1 mei 1892 een nieuwe
firma W.A. Scholten opgericht. Zowel alle Nederlandse als buitenlandse fabrieken en de meeste
privé-bezittingen van W.A. Scholten werden in de nieuwe firma opgenomen. Jan Evert en zijn
twee oudste kinderen Willem en Margreet, die reeds 21 waren, werden vennoten van de nieuwe
firma. De andere twee kinderen zouden ook op 21-jarige leeftijd als vennoot in de firma worden
opgenomen.206 Hoewel de firma nu uit verschillende vennoten bestond, veranderde er organisato-
risch weinig aan de daarvoor bestaande situatie. Jan Evert had de dagelijkse leiding in handen. Hij
werd hierbij in toenemende mate bijgestaan door zijn oudste zoon Willem, die inmiddels zijn
opleiding in Leipzig had voltooid en gekozen had voor een carrière binnen het familiebedrijf. Dit
zou geen gemakkelijk taak worden, want de nieuwe firma Scholen stond vooral binnen de aard-
appelmeelindustrie voor de nodige uitdagingen.

De reorganisatie
Jan Evert begon direct met een reorganisatie van alle aardappelmeelfabrieken van de firma in bin-
nen- en buitenland. De rationalisatie die zijn vader in de jaren tachtig had ingezet, werd nu met
nog grotere kracht doorgevoerd om de concurrenten het hoofd te bieden. Alle aardappelmeelfa-
brieken werden onder handen genomen, en de productie werd verbeterd. Hiertoe werd een aantal
fabrieken ingrijpend verbouwd.207 Ten aanzien van de fabrieken in Duitsland was Jan Evert er van
overtuigd dat de opheffing van het hoofdkantoor in Brandenburg in 1888 de fabrieken niet ten
goede was gekomen. Omdat elke fabriek gedwongen was zijn eigen weg te zoeken, waren de
onderlinge verhoudingen en samenwerking in de jaren verslechterd. Er kon bijna gesproken wor-
den van onderlinge concurrentie, omdat de directeuren elkaar het licht in de ogen niet gunden. In
hun brieven aan Groningen maakten ze elkaar alleen maar zwart. Het was Jan Evert duidelijk
geworden, dat juist in een periode waarin de zaken minder gingen, decentralisatie niet de juiste
oplossing was geweest. Tevens realiseerde hij zich het belang van onderling overleg. Hij liet de
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directeuren regelmatig bijeenkomen in Berlijn, waar hij de noodzaak tot samenwerking duidelijk
maakte. 

Ook werd het hoofdbureau in Brandenburg weer in het leven geroepen. De belangrijkste over-
weging hierbij was het belang dat Jan Evert hechtte aan de aanwezigheid van een centraal ver-
koopkantoor. Hij zag overal om zich heen in de industrie gecentraliseerde verkoopkantoren ont-
staan en was van mening dat ‘… de vier fabrieken van eene firma niet ieder op zich zelf op eigen
wieken [mochten] blijven drijven.’208 Als leidinggevende op het hoofdkantoor in Brandenburg
werd G. Pos aangesteld, die in juni 1892 in dienst van de firma Scholten was gekomen.209 Het is
onduidelijk of hij nog was aangenomen door Willem Albert of dat hij de keus was van Jan Evert.
Voordat Pos zich definitief in Brandenburg vestigde, reisde hij in het najaar van 1892 rond in het
Rijngebied om daar de oogst te beoordelen. Ook bezocht hij in deze periode de belangrijkste
Duitse agenten en afnemers van de firma.210

Jan Evert maakte zijn reorganisatie-plannen eind 1892 aan zijn Duitse directeuren bekend. De
verkoop door de Duitse fabrieken werd weer in Brandenburg geconcentreerd, terwijl de inkoop
van de aardappelen aan de individuele fabrieken werd overlaten. Alle directeuren dienden zich met
hun familie in Brandenburg te vestigen. Alleen tijdens de campagne zouden ze op hun eigen
fabrieken verblijven. Ook de correspondentie met de commissionairs zou vanuit de afzonderlijke
fabrieken worden gevoerd. De directeuren dienden regelmatig in de aardappelstreken van hun
fabriek rond te reizen om een idee van de oogst te krijgen. In Brandenburg vond regelmatig over-
leg plaats over de prijzen van de aardappelen. Met deze regeling veranderden de functies van de
directeuren. De heren heetten voortaan geen directeur meer maar werden aangeduid met de titel
‘chef ’. De oude directeur Postema van Neu Ruppin vormde de uitzondering op deze regel. Hij was
waarschijnlijk vanwege zijn lange aanwezigheid in Ruppin niet bereid om naar Brandenburg te
verhuizen. Zijn anciënniteit werd geëerbiedigd en hij mocht aanblijven als boekhouder in Neu
Ruppin met behoud van titel ‘directeur’. In zijn plaats vestigde opzichter P. Kaufman zich als chef
van Neu Ruppin in Brandenburg.211

Bij de fabriek in Brandenburg zou volgens Jan Everts plannen naast het oude woonhuis een
nieuw kantoor gebouwd worden, waar het hoofdbureau gevestigd werd. Hier zouden zeven men-
sen werkzaam zijn. Pos werd hoofd van de verkoopafdeling. Hij zou worden bijgestaan door een
boekhouder en een correspondent. Zij waren uitsluitend verantwoordelijk voor de verkoop in
Duitsland. Voor de export werd een apart kantoor opgericht, dat eerst in Brandenburg was geves-
tigd maar na verloop van tijd naar Groningen zou worden verplaatst. De vier chefs van de afzon-
derlijke fabrieken fungeerden als adviserend personeel. Het dagelijks bestuur op de fabrieken zou
worden overgelaten aan het hogere personeel dat op de fabrieken achterbleef. Dit waren in Neu
Ruppin, Landsberg en Podejuch drie personen: een opzichter, een bouwmeester en een boekhou-
der/expediënt. Op het fabriekskantoor in Brandenburg waren naast de opzichter en de bouw-
meester zowel een boekhouder als een expediënt werkzaam. Alle kantoren dienden elke week hun
weekstaten met daarin de hoeveelheid ingekochte en vermalen aardappelen, de voorraden en prij-
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zen van nat en droog meel, en de verschillende producten naar Brandenburg te zenden. Hierbij
konden de directeuren ook hun ideeën geven over het eventueel verhogen of verlagen van de
inkoop- en verkoopprijzen. 212

De plannen vielen bij de directeuren niet in goede aarde. Hoewel ze het nut van een hoofd-
kantoor en verkoopkantoor inzagen, waren ze niet zo geneigd om naar Brandenburg te verhuizen.
Pos was van mening dat het beter zou zijn als de directeuren het gehele jaar op hun eigen fabrie-
ken verbleven. Zijn argument was, dat het wonen van de families in Brandenburg en het rondrei-
zen van de directeuren hogere reis- en verblijfskosten met zich meebrachten. Het lijkt er op dat
Jan Evert op dit punt heeft toegegeven. De verplaatsing van de afzonderlijke kantoren naar
Brandenburg werd niet doorgevoerd en in plaats hiervan bezocht Pos regelmatig de fabrieken van-
uit Brandenburg, zoals destijds ook Ten Broek had gedaan. Bovendien zou Jan Evert elke maand
langs de fabrieken gaan. Na verloop van tijd bleek dit laatste door tijdgebrek niet haalbaar. Er werd
toen besloten maandelijks een gemeenschappelijke bijeenkomst in Berlijn te houden. Ook zou Jan
Everts zoon, Willem, steeds meer zaken van zijn vader waar gaan nemen. Zo reisde Willem in
november 1893 in plaats van zijn vader langs de Duitse fabrieken. Bovendien werd hij, net als Jan
Evert, door Pos schriftelijk op de hoogte gehouden van de gang van zaken op de Duitse fabrie-
ken.213

Willem A. Scholten II (rechts) op bezoek in Brandenburg omstreeks 1920
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De opzet van een actief verkoopoffensief
Na de heroprichting van het hoofd- en verkoopkantoor kreeg Pos van Jan Evert de opdracht om
een verkoopoffensief in Duitsland te beginnen. Door de toegenomen concurrentie hadden de
Duitse fabrieken van Scholten de laatste jaren veel terrein op de afzetmarkt verloren. Agenten wis-
ten te melden dat de producten van de fabrieken van Remy en Wahl in Cüstrin, en Reitsema &
Bölke in Neu Ruppin inmiddels beter aangeschreven stonden dan die van de firma Scholten.
Daarbij offreerden Reitsema & Bölke en Koehlmann in Frankfort a/d Oder lagere prijzen.
Koehlman beschikte intussen ook over een ruimer assortiment producten die zijn afzet vergrootten,
terwijl Reitsema & Bölke door de vestiging van entrepots in Berlijn efficiënter konden leveren. 

Het doel van Jan Evert was om de concurrentie volop aan te gaan en de Scholtenproducten
weer duidelijk op de Duitse markt te zetten. Pos diende oude agenten wakker te schudden en nieu-
we agenten in Zuid-Duitsland aan te trekken om de afzetmarkt daar te vergroten. Pos ontdekte
dat in Zuid-Duitsland aardappelmeel onder het merk van W.A. Scholten werd verkocht, terwijl
dit meel helemaal niet afkomstig was van Scholtens fabrieken.214 Dit zegt op zich wel wat over de
bekendheid en kwaliteit van het merk Scholten in Duitsland, maar het feit dat de firma niets van
deze praktijken wist, was natuurlijk een slecht teken. Jan Evert streefde naar de levering van een
goede en constante kwaliteit. Hiervoor werd het productieproces van de Duitse fabrieken opnieuw
onder de loep genomen. Het belangrijkste doel hierbij was het verlagen van de exploitatiekosten.
Gedurende de winter van 1893-94 werden zowel in Neu Ruppin als in Landsberg nieuwe machi-
nes en installaties geïnstalleerd. Daarnaast werden de werkmethoden nader bestudeerd om te kij-
ken hoe op arbeid kon worden bespaard. Ten slotte werd meer eenheid in de boekhouding van de
fabrieken aangebracht. Zo werd een vast model voor de samenstelling van de exploitatierekenin-
gen ingevoerd en werden de boekhouders van de Duitse fabrieken vanaf eind 1892 voorbereid op
de invoering van het systeem van de dubbele boekhouding.215

Nieuwe maatregelen voor de inkoop van aardappelen 
In tegenstelling tot zijn vader was Jan Evert ten aanzien van de aardappelinkoop niet sterk gekant
tegen overleg over de prijzen van aardappelen met andere fabrikanten. De directeuren kregen dan
ook de vrijheid om, zij het zeer gematigd, afspraken te maken. Ook bezocht Pos vanaf 1892 de jaar-
lijkse bijeenkomsten van de Duitse aardappelmeelfabrikantenvereniging. Qua samenwerking richt-
te hij zich in eerste instantie op de concurrenten in de nabije omgeving. Zo kwam hij in oktober
1893 met Reitsema & Bölke overeen om elkaar naar waarheid over hun inkoopprijzen in te lich-
ten, als er wilde praatjes rondgingen. Opzichter Kaufman van Neu Ruppin was sterk tegen overleg
met Reitsema & Bölke. Er was in het verleden getracht onderling afspraken te maken, maar de
heren waren volgens Kaufman niet erg betrouwbaar gebleken. Toch werd vanaf 1894 in toenemen-
de mate prijsinformatie uitgewisseld met zowel Reitsema & Bölke als met andere fabrikanten. 216

Pos en Jan Evert hielden er ten aanzien van de aardappelinkoop verschillende ideeën op na. Pos
had veel moeite om Groningen duidelijk te maken dat de situatie van de inkoop van aardappelen
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in Duitsland anders was dan in de Veenkoloniën. Daar was het aanbod van aardappelen vaak te
groot voor het aantal fabrieken, terwijl in Brandenburg en Posen eigenlijk te weinig aardappelen
werden verbouwd. Dit kwam omdat in de omgeving van Brandenburg elk jaar de verbouw van
aardappelen en rogge wisselden.217 Bovendien waren er naast de aardappelmeelfabrieken nog steeds
een groot aantal natmeelfabriekjes en aardappelbranderijen als concurrent op de grondstoffen-
markt actief. De door Jan Evert geprefereerde strategie, om zo lang mogelijk van de markt weg te
blijven om lagere prijzen te bedingen had volgens Pos weinig zin. In zijn ogen bedierf Cüstrin name-
lijk vaak de markt door het bieden van zeer hoge prijzen en kocht Wahl altijd in op het moment
dat de firma Scholten dat niet deed. Het bieden van lagere prijzen zou niet helpen. De commissio-
nairs klaagden dan steen en been en beweerden dat de firma Scholten op die manier zijn goede
naam kwijt zou raken. Pos vond het niet raadzaam om de commissionairs tegen zich in het harnas
te jagen, omdat zij de verbinding waren tussen de fabriek en de leveranciers van aardappelen. 

Problemen in Landsberg en Podejuch
Ondanks alle maatregelen bleven de zaken moeizaam gaan. De directeuren, die jarenlang hun
eigen weg hadden kunnen gaan, hadden moeite om onder een hoofddirecteur in Brandenburg te
werken. Pos nam zijn taak zeer serieus en schopte de andere directeuren regelmatig tegen het zere
been. Zo wilde de Duitse directeur in Landsberg, J.H. Geyer, niets van inmenging van Pos weten
en volgde zoveel mogelijk zijn eigen weg. Dit tot grote ergernis van Pos, want de nieuwe fabriek
in Podejuch stond door de nabijheid van Landsberg tevens onder toezicht van J.H. Geyer. Als
Geyer ook hier zijn eigen gang ging, kon Pos maar weinig controle over deze twee fabrieken uit-
oefenen. Pos beklaagde zich er dan ook regelmatig bij Jan Evert over dat er geen twee kapiteins op
een schip konden zijn.218

De slechte samenwerking tussen Geyer en Pos bemoeilijkte het zoeken naar oplossingen voor
de problemen die zich in de komende jaren zowel in Landsberg als Podejuch zouden voordoen.
Van alle fabrieken van Scholten in Duitsland had Landsberg het meest te verduren van de ver-
scherpte concurrentie op de aardappelmarkt. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan de nabijheid van
de fabriek in Cüstrin, die gedurende de jaren negentig zijn agressieve inkooptactieken bleef han-
teren. In 1893 verrees in Kreuz, dat zo’n zeventig kilometer verder aan de spoorlijn Berlijn-Danzig
lag, een nieuwe fabriek van Reitsema & Bölke, die reeds in Neu Ruppin een aardappelmeelfabriek
hadden. Zij exploiteerden deze fabriek in compagnonschap met een zekere W.B. Parker, een oud-
medewerker van Scholten.219

Het grootste probleem in Landsberg was in de jaren negentig de lokatie. De fabrieken in
Cüstrin en Kreuz lagen aan kruispunten van grotere spoorwegen, terwijl Landsberg slechts een hal-
teplaats was op de lijn Berlijn-Danzig, met daaromheen enkele kleinere spoorbanen. Aangezien de
aardappelen gedurende deze jaren in toenemende mate per spoor werden aangevoerd, had de
fabriek in Landsberg in vergelijking met Cüstrin en Kreuz steeds minder bewegingsvrijheid bij de
aardappelinkoop. Tot grote ergernis van Pos liet Geyer hem weinig ruimte om dit probleem geza-
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menlijk op te lossen. Zijn ongerustheid over Geyer nam alleen maar toe, toen vanuit Podejuch aan
het begin van de campagne van 1893-94 alarmerende berichten binnenkwamen. Deze fabriek was
in de herfst van 1892 in werking gekomen en was groots opgezet. Gedurende het eerste jaar waren
hier ruim 260.000 HL aardappelen verwerkt, een hoeveelheid die overeenkwam met wat er gemid-
deld ook in de fabriek in Landsberg werd vermalen. In november 1892, op het hoogtepunt van de
campagne, waren 125 arbeiders en 22 ambachtslieden op de nieuwe fabriek aan het werk.220 De
fabriek had vanaf het begin met de nodige kinderziektes te kampen. Dit was grotendeels te wijten
aan het gebrek aan consistente leiding op de fabriek. Voor de komst van Geyer waren verschillen-
de directeuren en opzichters op de fabriek werkzaam geweest, die elkaar het leven danig zuur had-
den gemaakt.221 Gedurende de campagne van 1893-94 constateerde Pos dat de kwaliteit van het
meel uit Podejuch veel minder was dan het meel van de andere fabrieken. Het meel werd te grof
gebuild en het bevatte te veel water.222

Tijdens deze campagne kwamen ook de eerste klachten binnen over watervervuiling die door
de fabriek veroorzaakt zou worden. Vissers uit de omgeving hadden bij de lokale regering geklaagd
dat de viskasten die zij vlak bij de fabriek hadden liggen, zich vulden met de pulp uit het fabrieks-
water dat de vissen verstikte. Dit soort problemen was natuurlijk niet nieuw. Ook bij de andere
Duitse fabrieken van Scholten waren er dergelijke klachten geweest die de invoering van reini-
gingsmethoden nodig maakten. In Stettin werden de klachten door de lokale regering zeer serieus
genomen. De firma kreeg te horen dat de fabriek moest sluiten als er geen reinigingsinstallatie
werd aangebracht. De zaak werd gesust door dit te beloven. Ook werd geprobeerd de vissers een
kleine schadevergoeding aan te bieden, maar het aantal klagende vissers was zo groot dat afkoop
te veel in de papieren zou lopen. Wel werd een genoegdoening aan de vissers betaald voor de scha-
de die tot nu toe was veroorzaakt. Uiteindelijk werd besloten om de zaak nader te laten te onder-
zoeken. Op de plek waar het afvalwater de rivier inkwam, bleek net weinig stroom te zijn. Hierdoor
bleef de pulp lang op één plek drijven. De pulp op zich was niet schadelijk voor de vissen, maar had
wel algen- en bacteriegroei tot gevolg, die de vissen verstikte. De algen en bacteriën stierven bij tem-
peraturen van minder dan 10 graden. In het late najaar en vroege voorjaar, wanneer de fabriek in
werking was, zou er weinig kans zijn dat er zich problemen zouden voordoen. Er werd dan ook
besloten de zaak gedurende deze campagne aan te zien en de afwatering goed in de gaten te hou-
den. In het komende voorjaar zouden dan maatregelen genomen kunnen worden.223

Het volgende jaar kwam de fabriek in Podejuch opnieuw in problemen toen bleek dat de pulp
melk en boterzuur bevatte, wat wel degelijk schadelijk bleek voor mens, vis en vee. Daarnaast
belemmerde het afvalwater van de fabriek de jaarlijkse aalvangst, waarop de vissers recht hadden.
Deze eisten nu een schadevergoeding, die Jan Evert niet wilde voldoen. Door de vele klachten werd
uiteindelijk in maart 1894 de concessie van de fabriek ingetrokken. De zaak had inmiddels veel
publiciteit gekregen en de fabriek werd nu ook door derden onder druk gezet. Zo gaf een invloed-
rijke grootgrondbezitter te kennen dat hij geen aardappelen meer aan de fabriek zou leveren als de
kwestie niet snel werd opgelost. In Brandenburg was Pos ervan overtuigd dat de fabriek in
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Podejuch bewust werd dwarsgezeten en dat jaloerse concurrenten hier achter zaten. Jan Evert wist
door het trekken aan wat diplomatieke touwtjes in Den Haag en Duitsland toestemming te krij-
gen om de fabriek weer in werking te stellen. Maar een paar maanden later was de maat voor de
regering in Stettin weer vol. De fabriek moest nu afdoende maatregelen nemen om het afvalwater
te reinigen, voordat het in de rivier kon worden geloosd. Indien hiertoe niet werd overgegaan zou
de fabriek definitief gesloten worden. Scholten kon nu niet langer onder aanpassingen uit. Het
water zou, voordat het in de rivier gestort werd, in bassins worden opgevangen en met schoon
water worden doorgespoeld. Ook werd een pijp van de fabriek naar de bodem van de rivier gelegd,
zodat de pulp beter door de stroom kon worden meegevoerd. Voor de Stettiner overheid was dit
kennelijk voldoende, want de fabriek trad in het najaar voor de campagne van 1894-95 weer in
werking. 224

Problemen in Neu Ruppin
Naast Podejuch en Landsberg bleef de fabriek in Neu Ruppin een zorgenkind. De exploitatiekos-
ten van deze fabriek waren gedurende de jaren negentig toegenomen door de vele verbouwingen
en aanpassingen van kanalen en vezelgaten. Ook was gebleken dat, in verhouding tot de andere
fabrieken van Scholten, in Neu Ruppin veel meer arbeiders aan het werk waren, en dat de kosten
voor verlichting, steenkolen en turf te hoog waren. Daarnaast kostte het chef Kaufman in Neu
Ruppin steeds meer moeite om aardappelen in te kopen, omdat de boeren niet bereid waren tegen
de geboden prijzen te verkopen. De prijzen die voor de aardappelen in Neu Ruppin werden
betaald, lagen gemiddeld M 1,50 hoger dan bij de andere Scholtenfabrieken in Duitsland.225 Dit
kwam omdat dat de verbouw van aardappelen voor boeren in de streken rond Ruppin steeds min-
der rendabel was geworden. Hierdoor was het areaal aardappelen afgenomen en moesten ze steeds
duurder worden betaald. 

Mede door de slechte resultaten van de Ruppiner fabriek was de verhouding met het hoofd-
kantoor in Brandenburg niet optimaal.226 Om de fabriek weer nieuw leven in te blazen, had direc-
teur Kaufman bij Jan Evert het plan geopperd om een natmeelfabriek in het plaatsje Treskow, ten
zuiden van Ruppin, te bouwen. Hier kwam een nieuwe verbinding met het spoor waardoor er een
groter gebied bereikbaar werd voor de fabriek in Neu Ruppin. In deze zuidelijker gelegen streken
werden veel natmeelfabrieken geëxploiteerd door grootgrondbezitters. Door de productie van
eigen nat meel zouden kosten bespaard kunnen worden op de inkoop hiervan bij de grootgrond-
bezitters, terwijl de nieuwe spoorweg een goede verbinding tussen de nieuwe fabriek en de fabriek
in Neu Ruppin vormde.227 Jan Evert was niet over te halen voor dit plan. Hij had inmiddels al
besloten om de Ruppiner fabriek te verkopen wegens de slechte resultaten, die in zijn ogen wer-
den veroorzaakt door de ‘buitengewoon ongunstige gesteldheid van de Ruppinerstreek’.228

Het besluit van Jan Evert tot verkoop was waarschijnlijk beïnvloed door het feit dat er moge-
lijkheden bestonden om de fabriek van de hand te doen. In 1893 had een aantal grootgrondbe-
zitters het plan opgevat om gezamenlijk een grote aardappelmeelfabriek op te richten. De meer-
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derheid wilde een bod op de fabriek van Scholten doen, terwijl de rest nieuwbouw wilde. In mei
1894 werd een bod gedaan op de fabriek. Scholtens vraagprijs van M 154.000,- schrok de groot-
grondbezitters in eerste instantie af, maar na onderhandelingen kwam de fabriek een maand later
voor een bedrag van M 130.000,- in handen van de grootgrondbezitters, die er een vennootschap
van maakten. 229 De verkoopprijs was aanmerkelijk hoger dan de waarde die op de laatste balansen
van de fabriek was weergegeven. Neu Ruppin was de enige buitenlandse fabriek van Scholten met
een aanzienlijke winst zou worden verkocht.230 Kaufman, die toch al een slechte relatie met Pos in
Brandenburg had, bleef in Neu Ruppin achter als directeur van het nieuwe bedrijf. Ook het ove-
rige personeel bleef op de fabriek werkzaam. Alleen de aardappelcommissionairs gingen over naar
de fabriek in Brandenburg.231

De opheffing van de firma in Nederland, de Duitse fabrieken worden een AG
In 1900 trok Jan Evert zich op 51-jarige leeftijd terug uit het dagelijks bestuur van de firma
Scholten. De leiding over de aardappelmeelfabrieken werd overgenomen door zijn 34-jarige zoon
Willem Scholten, die tevens het bestuur van de Duitse fabrieken in handen kreeg. Vijf jaar later,
in 1905, werden de meeste fabrieken van de firma Scholten in Nederland omgezet in naamloze
vennootschappen. Het was de bedoeling om de overgebleven fabrieken in Brandenburg en
Landsberg in een afzonderlijke AG onder te brengen. In 1905 stonden deze fabrieken ook als zoda-
nig op de centrale balans van de firma. De naam luidde ‘Stärke und Syrupfabriken W.A. Scholten
AG’. Officieel vond de oprichting van de vennootschap in 1906 plaats. De aandelen werden pas
drie jaar later definitief onder de firmanten verdeeld.232 Het bedrijfskapitaal van de AG werd
bepaald op HFL 900.000,- waarop 1200 aandelen werden uitgegeven. Hiervan werden 400 aan-
delen onder de firmanten verdeeld. Jan Evert kreeg 200 aandelen en zijn vier kinderen ieder 50.
De overige 800 werden via de Berliner Handels Gesellschaft naar de Duitse beurs gebracht en op
de aandelenmarkt verkocht.

De fabriek in Podejuch had sinds de oprichting alleen maar met verlies gedraaid en stond vanaf
1901 stil.233 In 1905 werd besloten om deze fabriek te liquideren. De fabriek werd daarom ook niet
in de Duitse AG opgenomen, maar werd binnen de firma W.A. Scholten in Nederland gehouden.
Voor de liquidatie werden door Willem Scholten samen met de in Podejuch nog aanwezige boek-
houder Van der Meer de nodige maatregelen genomen. De fabriek werd uiteindelijk samen met
de machines en overige inventaris in 1908 verkocht. Een jaar later volgde de verkoop van het
fabrieksterrein. De afwikkeling van de liquidatie liet nog enkele jaren op zich wachten omdat er
problemen rezen met de nieuwe eigenaar van het terrein, de heer Bunde, over de afspraken ten
aanzien de overdracht van de grond. Dit liep uit op een proces. In 1912 werd Bunde in het onge-
lijk gesteld en verdween de fabriek in Podejuch, na 23 moeizame bedrijfsjaren, definitief uit de
boeken van het W.A. Scholtenconcern.234

De participaties van de leden van de familie Scholten in de Duitse bezittingen waren in het
begin van de 20e eeuw zeer verschillend. Dit wordt zichtbaar in tabel 4.4 (pagina 200). 
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Tabel 4.4: Verdeling aandelen Brandenburg AG onder de familieleden Scholten in 1909 en 1922, in aantal aandelen

1909 1922 

J.E. Scholten 200 -

W.A. Scholten 50 2004

M.S.J Scholten 50 1500

C.J. Oving-Scholten 50 96

J.B Scholten 50 510

Totaal familie Scholten 400 4110

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 322, W.A. Scholten jr. privé, schriftje met verdeling aandelen Brandenburg AG 1909-
1920.

Jan Evert verkocht door de jaren heen het overgrote deel van zijn aandelen in de Duitse AG aan
zijn zoon Willem, die de meeste interesse bleek hebben in de buitenlandse fabrieken. Toen Jan
Evert in 1918 overleed had hij nog 45 aandelen, die onder zijn kinderen werden verdeeld. Toen
het kapitaal van de vennootschap in 1918, 1920 en 1922 werd vergroot, nam Willem telkens het
grootste aantal nieuwe aandelen af. Ook kocht hij door de jaren heen van zijn zus Cato en de
Berliner Handelsgesellschaft aandelen van de AG. De grote deelname van Willem in de Duitse
fabrieken zal voornamelijk voortgekomen zijn uit zijn persoonlijke betrokkenheid bij het dagelijks
bestuur van de fabrieken, een voorliefde voor de aardappelmeelindustrie en waardering voor zijn
grootvaders erfenis.235 Het kapitaal van de vennootschap bedroeg na de laatste kapitaalvergroting
in 1922 M 13.500.000,-. Daarnaast bleef een groot deel van de aandelen op de beurs verhandel-
baar.236 Hoeveel aandelen dit betrof is uit de bronnen in het archief niet duidelijk geworden. 

ON T W I K K E L I N G VA N D E DU I TS E SC H O LT E N FA B R I E K E N I N D E 20E E E U W

Algemene ontwikkelingen in de Duitse aardappelmeelindustrie
De literatuur geeft vanaf het einde van de 19e eeuw maar een beperkt beeld van de ontwikkelin-
gen binnen de Duitse aardappelmeelindustrie. Duidelijk is dat hier, net als in Nederland, de indu-
strie gedurende de jaren negentig in het teken stond van concentratie van bestaande fabrieken en
de opkomst van coöperaties. In 1897 waren er in geheel Duitsland totaal 663 bedrijven die zich
met de productie van aardappelmeel bezighielden. Hiervan bestond de helft uit natmeelbedrijven,
die ook in deze periode nog voornamelijk gevestigd waren op landgoederen van grootgrondbezit-
ters. De andere helft droogde voornamelijk meel. Ook hiervan waren de meeste op een land-
bouwbedrijf gevestigd. Slechts elf fabrieken hielden zich op industriële wijze met het maken en
drogen van aardappelmeel bezig, hiervan waren zeven coöperatief en vier als een vennootschap
georganiseerd. Daarnaast waren er nog 28 industriële fabrieken die ook derivaten produceerden.
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Hiervan waren vier een coöperatie, en 24 particuliere fabrieken. Scholtens fabrieken maakten dus
deel uit van de laatstgenoemde 24.237

De productieverhoudingen in de Duitse aardappelmeelindustrie veranderden in de jaren daar-
na niet veel. Tot 1902 vond wel nog een toename van het aantal fabrieken plaats. Toen hielden 61
bedrijven zich op industriële wijze bezig met de productie van droog meel en derivaten. In 1915
was dit aantal weer gedaald tot 51 aardappelmeel- en derivatenfabrieken. Hiermee was Duitsland
na Nederland het grootste aardappelmeelproducerende land in de wereld. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog kwam de aardappelmeelindustrie in Duitsland bijna volledig stil te liggen door de
distributiemaatregelen ten aanzien van aardappelen en het uitvoerverbod op aardappelmeelpro-
ducten. Na 1918 krabbelde de industrie weer op, maar pas vanaf 1924 zou er zich enig herstel van
de vooroorlogse situatie voordoen. 

Over het verloop en de resultaten van de twee overgebleven Scholtenfabrieken in Duitsland na
1892 is in het archief weinig concreets teruggevonden. Dit is jammer, aangezien in deze periode
roerige tijden aanbraken. De Eerste Wereldoorlog, de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog zul-
len zeker hun stempel op de ontwikkeling van de Duitse aardappelmeelindustrie en daarmee op
de Scholtenfabrieken hebben gedrukt. 

DE F I R M A SC H O LT E N I N DU I TS L A N D

Foto gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de fabriek inBrandenburg. Inzet Willem Albert II
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De ontwikkeling van concentratie in de industrie die zich in Nederland had voorgedaan, mani-
festeerde zich ook in Duitsland.238 Zo nam Scholten in 1915 de fabriek van Reitsema & Bölke en
Parker in Kreuz over. Deze fabriek werd na de Eerste Wereldoorlog stilgelegd, omdat hij net op de
nieuwe grens tussen Duitsland en Polen lag. Hierdoor werd de aardappelvoorziening, die voorna-
melijk op het oosten was gericht, onmogelijk.239 Tevens kreeg de Brandenburg AG een aardappel-
meelfabriek in Schollene in handen. Van de achtergronden van deze overnames is niets bekend. 

Ook kreeg de Duitse aardappelmeelindustrie in de eerste decennia van de 20e eeuw steeds meer
te maken met de concurrentie van maïsmeelproducten. Eerder in dit hoofdstuk is vermeld dat de
export van aardappelmeelproducten naar de Verenigde Staten in de jaren tachtig afnam door de
opkomst van de maïsmeelindustrie. Daar had de zetmeelindustrie een imposante groei doorge-
maakt, waarvan maïsmeel het belangrijkste product werd. In Amerika maakten twaalf grote maïs-
meelfabrieken ruim 90% van de landelijke zetmeelproductie uit. De meeste fabrikanten expor-
teerden in toenemende mate maïsmeel naar Europa.240

In 1905 richtte de belangrijkste Amerikaanse maïsmeelproducent, de Corn Products Refining
Company (CPRC) een verkoopkantoor op in Hamburg met als doel de Europese markt te vero-
veren. Gedurende de jaren twintig ging CPRC over tot DBI door de productie van maïsmeel in
Duitsland. Dit vond in eerste instantie plaats door de overname van bestaande aardappelmeelfa-
brieken die voor de productie van maïsmeel werden omgebouwd. In 1923 bouwde het bedrijf een
eigen fabriek in Barby aan de rivier de Elbe. De activiteiten van CPRC in Duitsland werden onder-
gebracht in een nieuw opgerichte Duitse dochteronderneming, de Deutsche Maïzena Gesellschaft
mbH. Vanaf 1926 bemoeilijkte de Duitse overheid de invoer van maïs steeds meer ter bescherming
van de aardappelmeelindustrie. Voor CPRC kwam hierdoor de productie in Barby in gevaar. De
Amerikanen besloten daarom in de aardappelmeelindustrie te investeren, met het doel om op den
duur beide zetmeelindustrieën te verenigen. Hun oog viel op de fabrieken van de firma Scholten,
die in deze periode gezamenlijk ongeveer 1.200 ton (bijna 19.000 HL) aardappelen per dag kon-
den vermalen, wat een van de grootste vermalingcapaciteiten binnen de Duitse industrie was.241

Een ‘vijandige’ overname 
In oktober 1927 werden de familieleden Scholten die aandeelhouder waren van de Duitse AG,
opgeschrikt door het nieuws dat de meerderheid van de aandelen van de Brandenburgse AG in
handen was gekomen van CPRC. Voor een bedrag van totaal USD 500.000,- hadden de
Amerikanen in een korte periode daarvoor het merendeel van de aandelen van de Brandenburger
AG gekocht. Dit is waarschijnlijk gebeurd via de Berliner Handels Gesellschaft, die de aandelen
van de AG op de beurs verhandelde. Door de jaren heen moet het aantal beursgenoteerde aande-
len het aantal aandelen dat in handen was van de familie Scholten hebben overtroffen, anders zou
CPRC nooit de meerderheid van de aandelen in handen hebben kunnen krijgen. Na de overname
werd de Scholten AG onderdeel van de Duitse CPRC dochteronderneming, de Deutsche Maïzena
GmbH. De Brandenburger AG bestond tijdens de overname uit de fabrieken in Brandenburg,



207

Landsberg, Kreuz en Schollene. Na de overname werd in eerste instantie de naam ‘Scholten’
behouden en werd onder de naam ‘Scholten-betriebe’ geproduceerd. In 1938 werd de naam omge-
zet in ‘Deutsche Maïzenawerke’.242

Door deze overname verdween de directe invloed van leden van de familie Scholten als aan-
deelhouder op de Brandenburger AG. Wel waren de Amerikanen bereid om Willem Scholten, die
nog zitting had in de raad van commissarissen, aan te houden. Toen Willem in 1932 overleed,
stonden zij echter niet toe dat hij werd opgevolgd door zijn zoon Harry. Maïzena was van mening
dat Harry niet over voldoende ervaring in het fabriekswezen beschikte.243 Met de overname van de
Brandenburger AG door CPRC was een einde gekomen aan de DBI van Willem Albert Scholten,
die ruim zestig jaar heeft geduurd. De eerste buitenlandse fabriek die W.A. Scholten in 1866
oprichtte, de fabriek in Brandenburg, zou tevens de laatste zijn die in andere handen overging.

De fabrieken in Brandenburg en Landsberg onder Maïzena
De bedoeling van Maïzena was, om door capaciteitsvergroting van de Scholtenfabrieken en ande-
re overnames, behalve de grootste maïsmeelproducent tevens de grootste aardappelmeelproducent
in Duitsland te worden.244 Dit doel werd in 1944 bereikt met de overname van de firma Koehlman
in Frankfort aan de Oder. Deze firma, die reeds genoemd is als concurrent van de firma Scholten,
bestond toen uit zes fabrieken, met een gezamenlijke maalcapaciteit van 1.600 ton (bijna 25.000
HL) aardappelen per dag. Hiermee werd Maïzena in een klap niet alleen de grootste aardappel-
meelproducent in Europa, maar ook van de gehele wereld. Als enige belangrijke concurrent bleef
nog de Norddeutsche Kartoffelmehlfabriek in Cüstrin over. Ook deze fabriek was een oude beken-
de van Scholten. In de jaren twintig bestond dit bedrijf uit twee fabrieken met een totale verma-
lingcapaciteit van 1.100 ton (ruim 15.000 HL) per dag. Daarnaast waren er nog steeds een groot
aantal middelgrote fabrieken actief.245

Na de overname werd besloten de reeds stilliggende fabriek in Schollene niet meer in bedrijf te
nemen. De fabriek werd gedemonteerd en in 1933 verkocht. De leiding over de overige drie
Scholtenfabrieken bleef in eerste instantie in handen van de toenmalige algemeen directeur, de
heer W. Best, die van Scholten overgegaan was naar Maïzena. Bedrijfsleider in Brandenburg was
Karl Schlieter. In 1928 was Schlieter betrokken bij een grote reorganisatie in Landsberg. Toen Best
in 1933 overleed, kreeg Schlieter het bestuur over beide fabrieken in handen en tevens dat van
Kreuz, toen deze fabriek in 1934 weer in werking werd gesteld. In 1944 kwam het bestuur over
de fabrieken in handen van Fritz Müller, die reeds lange tijd voor Maïzena werkte.246

Het eerste dat na de overname in Brandenburg gebeurde, was de stopzetting van de maïsmeel-
productie, waarmee de fabriek was begonnen om de voorziening van grondstoffen voor de glu-
cosefabriek zeker te stellen. Bovendien werd de fabriek verbeterd en uitgebreid om een grotere
maalcapaciteit te verkrijgen. Dit zou tevens in Landsberg gebeuren, ware het niet dat hier in
december 1932 een grote brand uitbrak. Hierdoor gingen de drogerij en een groot aantal aan-
grenzende gebouwen in vlammen op. Hierna werd de fabriek opnieuw ingericht. De fabriek in
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Kreuz kwam in de campagne van 1934 ook geheel vernieuwd weer in werking. In 1943 hadden
de drie gezamenlijke fabrieken een capaciteit van 2.700 ton (bijna 43.000 HL) aardappelen per
dag. In vergelijking met 1927 was de capaciteit dus bijna verdubbeld. Zowel in Brandenburg als
in Landsberg waren in het midden van de jaren dertig ruim 200 arbeiders werkzaam.247

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werkten de fabrieken zo goed en kwaad als het ging door.
Van overheidswege werden de fabrieken gedwongen om zich met de eiwitwinning bezig te gaan
houden. Alledrie de fabrieken gingen voor Maïzena tijdens of na de oorlog verloren. In maart
1945, in de nadagen van de oorlog werd de stad Brandenburg gebombardeerd, waarbij de fabriek
grote schade opliep. Later dat jaar kwamen de oude Scholtenfabrieken in de frontlinie tussen de
Russen en de Duitsers te liggen. De fabriek in Brandenburg werd door het oorlogsgeweld grotendeels
verwoest. Na de oorlog kwam deze fabriek in de DDR te liggen. De fabrieken in Landsberg en Kreuz
werden Pools staatsbezit. Deze twee fabrieken werden ontmanteld en de machines werden naar
Rusland verscheept.248 In het lege fabrieksgebouw in Landsberg vestigde zich in 1945 een textiel-
onderneming. Vanaf 1956 was er een landbouwmachine- en gereedschappenhandelaar in het
gebouw gevestigd, die er in ieder geval tot in de jaren negentig actief is geweest. De fabriek in
Brandenburg is de enige Scholtenfabriek in Duitsland die na de oorlog weer als aardappelmeelfabriek
in werking kwam. De fabriek werd als staatsbezit herbouwd. Opvallend is dat hierbij de naam W.A.
Scholten weer opdook. Tot 1971 zou de fabriek opereren onder de naam W.A. Scholten AG, Stärke-
und Syrupfabrik in Verwaltung, Brandenburg a/d Havel. De capaciteit bleef beperkt, maar de fabriek
was wel in staat om aardappelmeel naar andere Oostbloklanden, Frankrijk en de toenmalige BRD te
exporteren. Vanwege toenemende milieueisen werd de fabriek uiteindelijk in 1990 gesloten. 249

BE S LU I T

Het motief: ownerships- en locational advantages
De belangrijkste aanleiding voor de oprichting van de fabrieken in Duitsland vormde het uitzicht
op een nieuwe afzetmarkt. Hierbij ging het in eerste instantie om de productie en verkoop van
aardappelstroop en niet van aardappelmeel. Een veelbelovende afzetmarkt is een van de factoren
die door Schröter en Jones worden genoemd als een belangrijk motief voor 19e-eeuwse multina-
tionals. Maar ook een aantal andere factoren speelden een rol, zoals het uitzicht op lagere produc-
tiekosten en de aanwezigheid van structurele marktdeficiënties in de vorm van hoge Duitse invoer-
tarieven voor aardappelsuikerproducten. De tarieven speelden wel een rol, maar waren niet de
directe aanleiding. Zij waren dus ook niet verantwoordelijk voor het tijdstip waarop de DBI plaats-
vond. De factoren overheidspolitiek en transactiekosten hebben in het motief van de firma
Scholten voor DBI geen rol gespeeld.

Het tijdstip van de DBI werd dus bepaald door de ontwikkelingen binnen de firma Scholten
zelf. Dit heeft te maken met de ownership advantages van de firma, die in hoofdstuk 3 zijn geïdenti-
ficeerd. De firma Scholten had na 25 jaar in Nederland actief te zijn geweest, zodanige ownership
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advantages opgebouwd dat W.A. Scholten, toen de mogelijkheid zich voordeed, het risico van pro-
ductie in het buitenland wel aan durfde te gaan. Hij verwachtte de ownership advantages die hij
had opgebouwd in Duitsland net zo succesvol om te kunnen zetten in concurrentievoordelen als
hij in de Veenkoloniën had gedaan. Dit brengt de vraag naar voren in hoeverre de DBI deel uit-
maakte van de strategie van Willem Albert Scholten in het algemeen. Winkler Prins heeft doen
voorkomen of het idee om over te gaan tot DBI op louter toeval berustte. Dit impliceert dat de
DBI niet direct deel uit maakte van de strategie van het bedrijf. Uit het vorige hoofdstuk is dui-
delijk geworden dat W.A. Scholten al lange tijd over een internationale oriëntatie beschikte en de
nodige ambitie had om in het buitenland actief te worden. De sterke kapitaalpositie van de firma
als geheel stelde deze in staat om dit risico te nemen. Deze omstandigheden leidden er toe dat de
firma ook daadwerkelijk tot DBI in Duitsland overging. 

Toen de mogelijkheid zich voordeed om op een onontgonnen markt zijn pioniersvoordelen uit
te buiten, was dit een kans die de ambitieuze W.A. Scholten niet kon laten liggen. W.A. Scholten
was door zijn jaarlijkse reizen door Duitsland goed op de hoogte van de taal en de gewoonten van
het land. Een korte oriëntatiefase leidde tot de vaststelling van de belangrijkste locational advanta-
ges, die bestonden uit de aanwezigheid van een goedkopere en kwalitatief betere grondstof (aard-
appelen), het vooruitzicht van lagere productiekosten en het vooruitzicht van een nog grotendeels
onontgonnen afzetmarkt. 

De organisatie en financiering
Wat bij de opzet van de Duitse fabrieken als eerste opvalt, is dat W.A. Scholten geen specifiek
patroon voor zijn DBI in dit land ontwikkelde. Hij kopieerde simpelweg de praktijken in de aard-
appelmeelindustrie, die hem de laatste 25 jaar in de Veenkoloniën zo succesvol hadden gemaakt.
Natuurlijk moest er wel een aantal specifieke maatregelen worden genomen, maar deze brachten
weinig problemen met zich mee. Als buitenlander kon W.A. Scholten in Duitsland zonder enige
juridische problemen een fabriek oprichten. De bouw van de fabrieken werd gefinancierd uit
reserves die de firma in Nederland had opgebouwd. Het werkkapitaal werd verkregen door het
belenen van effecten die de firma in Nederland had gekocht en die naar Duitsland waren overge-
bracht. Het overbrengen van het kapitaal en effecten bleek in deze periode zeer eenvoudig. Ook
kostte het Scholten weinig moeite om zijn effecten bij Duitse banken te belenen. Later, in de jaren
tachtig, toen de infrastructuur van het internationale bankwezen verder was ontwikkeld kon
Scholten toe met een rekening bij de Amsterdamsche Bank, waar hij zonder veel kosten geld van
Nederland naar Duitsland kon overmaken en andersom.

Alle Duitse fabrieken waren vanaf het begin geheel eigendom van de firma. W.A. Scholten was
hier, net als in Nederland, niet geneigd om met lokale ondernemers samen te werken. Zowel bij
de bouw als bij het bestuur van zijn Duitse fabrieken werd gezorgd voor Nederlands toezicht.
Iedereen was de Duitse taal machtig. Hoewel de firma redelijk bekend was in Duitsland moesten
door W.A. Scholten en zijn medewerkers toch de nodige hobbels genomen worden. Een belang-
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rijke factor hierbij was het vergaren van informatie in een vreemde omgeving. Het bleek dat goede
contacten met de lokale overheid zeer effectief waren om vergunningen en nuttige informatie over
betrouwbare aannemers en leveranciers van de bouwmaterialen te verkrijgen.Bovendien raakten de
werknemers van de Scholtenfabrieken door reizen, rondvragen het raadplegen van telefoon- en
adresboeken, het lidmaatschap van verenigingen en het lezen van lokale kranten op de hoogte van
de stand van zaken van de Pruisische landbouw en de politiek in het algemeen. 

De productieorganisatie
Scholten hield ten aanzien van het productieproces in zijn Duitse fabrieken vast aan het systeem
dat hij in Nederland had ontwikkeld. Hij stapte dus niet over op de gescheiden productie van nat
meel en aardappelmeel en derivaten, zoals in Duitsland gebruikelijk was. Het is opvallend dat W.A.
Scholten aanvankelijk bij de aardappelinkoop het voorkoopsysteem, zoals dat in de Veenkoloniën
gebruikelijk was, wilde introduceren. Scholten achtte de Duitse markt kennelijk nog zo onderont-
wikkeld dat hij dacht deze makkelijk naar zijn hand te kunnen zetten. Hij was dan ook zeer ver-
baasd dat de Pruisische boeren het voordeel dat ze zouden hebben bij de voorkoop, niet wilden
inzien. Zijn handelswijze duidt op een gebrek aan inzicht in de situatie waar hij in terechtkwam.
Scholten was zich kennelijk in het geheel niet bewust van de organisatie van de landbouw ten oos-
ten van de Elbe, waar de grootgrondbezitters eeuwenlang het lot van de boeren bepaald hadden.
Hoewel de meeste boeren in de jaren zestig van de 19e eeuw al lang hun zelfstandigheid genoten,
hadden ze zich nog niet als een marktgerichte boerenstand – zoals die in de Veenkoloniën bestond –
ontwikkeld. Zij zaten niet echt op de fabriek te wachten, omdat zij hun aardappelen via verschillen-
de kanalen kwijt konden raken. Door de onwelwillendheid van de aardappelleveranciers was de firma
Scholten gedwongen om de aardappelen in te kopen wanneer duidelijk werd hoe de oogst zou zijn.
Dit was meestal aan het einde van de zomer. Door deze afhankelijke positie kon de firma veel min-
der invloed uitoefenen op de totstandkoming van de grondstoffenprijs dan ze zou willen.

Later werd getracht bovengenoemde problemen te voorkomen door in Neu Ruppin en
Tangermünde de vestigingsplaats, naast de transportmogelijkheden, ook op de potentie van aard-
appelverbouw te selecteren. Scholten wilde door middel van zijn fabriek de boeren tot uitbreiding
van de verbouw van aardappelen aanzetten om ze zo aan de fabriek te binden, zodat hij meer
invloed op de prijs kon uitoefenen. Ook zouden de boeren op deze wijze minder geneigd zijn om
hun aardappelen aan andere kopers, zoals de handelaren, te verkopen en zou de fabriek beter van
de aanvoer van aardappelen verzekerd zijn. Deze strategie zou niet erg succesvol blijken.

Ook bij de opzet van de verkoop- en distributienetwerken in Duitsland liet Scholten zich leiden
door zijn Nederlandse ervaringen. Hij maakte voornamelijk gebruik van agenten. Het assortiment
van geboden producten werd niet of nauwelijks aan de lokale smaak aangepast. Bovendien ging
Scholten er van uit dat zijn goede kwaliteit producten, net als in Nederland, zonder enige proble-
men aan de man konden worden gebracht en wel tegen de hoge prijzen die hij als monopolist kon
vragen. Bij de opkomst van concurrentie hield de firma in Duitsland vast aan de strategie die ook
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in Nederland succes had opgeleverd. Dit hield in: zich afzijdig houden van eventuele samenwer-
kingsverbanden en een afwachtende houding innemen bij de vaststelling van de grondstofprijzen.

De resultaten
Met uitzondering van Tangermünde presteerden de Duitse fabrieken gedurende de jaren zeventig
goed. De grondstoffenvoorziening, arbeid en productie bleken goed op elkaar te zijn afgestemd,
en ook de afzetmarkt werd zonder veel moeite gegarandeerd. Dit was in grote mate te danken aan
het ervaren management van directeur Ten Broek in Brandenburg. De concurrentievoordelen die
de firma in Nederland had ontwikkeld, bleken ook in Duitsland tot uiting te komen. Hierdoor
slaagde de firma er in om zich als pionier in de streken rond Brandenburg te vestigen en lange tijd
een monopoliepositie op de grondstoffen- en afzetmarkt te garanderen. Indien een fabriek, zoals
in Tangermünde, niet direct het gewenste succes opleverde, werd de strategie niet aangepast maar
werd de niet renderende fabriek opgeheven of verplaatst naar een andere lokatie. Daar werd ver-
volgens gewoon opnieuw begonnen. 

Maar ook in Duitsland kreeg de firma te maken met navolging en toenemende concurrentie.
Dit was niet alleen lokale concurrentie. De vestiging van de firma Scholten in Brandenburg vorm-
de voor de Belg Dutalis, een concurrent van Scholten uit de Veenkoloniën, aanleiding om zijn
geluk ook in Duitsland te beproeven. Gedurende de jaren tachtig werd, net als in Nederland, de
aardappelmeelindustrie in Duitsland geconfronteerd met een neergaande markt met lage ver-
koopprijzen. Dit had grote implicaties voor de positie van de firma Scholten op de Duitse afzet-
markt. Net als in Nederland werd in dit geval geen samenwerking gezocht, maar geprobeerd om
de concurrenten onderling uit te spelen. Hoewel de fabrieken door de pionierspositie van de firma
in staat waren om zich gedurende deze periode staande te houden, waren de concurrentievoorde-
len van de firma aan het einde van de jaren tachtig wel afgenomen. Dit werd pas echt goed dui-
delijk toen Jan Evert na het overlijden van zijn vader in 1892 het bestuur over de firma overnam.
Een belangrijke factor in deze werd gevormd door toenemende problemen in de organisatie en het
management van de fabrieken. Of dit een structureel probleem was binnen de firma zal blijken uit
de volgende hoofdstukken waarin de activiteiten van de firma in Oostenrijk en Rusland worden
beschreven.
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5 DE F I R M A SC H O LT E N I N OO S T E N R I J K-
HO N G A R I J E

‘Ik houde deze onderneming in Oostenrijk zoo solide als ik tot nogtoe er
geeneen ondernomen heb.’ 1

IN L E I D I N G

Opzet van het hoofdstuk
In het vorige hoofdstuk is gemeld dat nadat W.A. Scholten een paar jaar in Duitsland actief was,
hij in 1869 besloot om ook in Oostenrijk-Hongarije een aardappelmeelfabriek op te richten. De
firma Scholten werd in Oostenrijk eerst actief in de provincie Galicië. De eerste fabriek, in Tarnow,
trad in 1871 in werking. In 1874 volgde een tweede fabriek in Tarnopol. Van alle buitenlandse
fabrieken van de firma Scholten waren deze twee het verst van Nederland verwijderd. De afstand
tussen Groningen en Tarnow was ruim 1200 kilometer, twee keer zo veel als tussen Groningen en
Brandenburg. Deze fabrieken bleken niet erg succesvol te zijn, want ze werden na een aantal jaren
alweer opgeheven en verkocht. Daarna werd in 1879 een nieuwe fabriek gebouwd in het meer cen-
traal gelegen Moravië, bij de stad Olmütz. Maar hier zou de productie na zes jaar weer gestaakt
worden. Tijdens zijn aanwezigheid in Oostenrijk waagde W.A. Scholten zich tevens aan de olie-
winning, maar ook dit initiatief zou geen lang leven beschoren zijn.

Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is na te gaan hoe het de aardappelmeelfabrieken van
de firma Scholten in Oostenrijk verging. De relatief korte aanwezigheid van de firma in het land,
duidt er op dat de firma hier weinig succes had. Om de factoren op het spoor te komen die hier-
bij een rol hebben gespeeld, zullen, net zoals in het vorige hoofdstuk, de drie thema’s, – het motief,
de organisatie/financiering en de resultaten – nader worden onderzocht. Ten aanzien van het
motief zal worden ingegaan op de rol van locational advantages die bij de vestiging in Oostenrijk
een rol speelden. Er zal daarom eerst worden ingegaan op de politieke en economische ontwikke-
ling van Oostenrijk-Hongarije in de tweede helft van de 19e eeuw en de stand van zaken in de
aardappelmeelindustrie in het land. Daarna volgen de beschrijvingen van de organisatie, financie-
ring en prestaties van de verschillende fabrieken. Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre de firma
Scholten in Oostenrijk hetzelfde patroon voor de DBI ontwikkelde als in Duitsland. 
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O N D E R N E M I N G

De politieke en economische omstandigheden
Het grote Habsburgse rijk, dat zich vanaf de 16e eeuw tot een grootmacht had ontwikkeld, zag
zijn macht gedurende de 19e eeuw steeds meer afbrokkelen. Het rijk strekte zich uit van de Alpen
tot de Oekraïne en had binnen Europa na Rusland de meeste inwoners. De dubbelmonarchie
bestond uit Oostenrijk, dat deel uitmaakte van de Duitse confederatie, en het koninkrijk
Hongarije. Het rijk werd gedurende de eerste helft van de 19e eeuw geregeerd door keizer Franz
I. Er woonde een groot aantal verschillende bevolkingsgroepen. De belangrijkste waren in het
Oostenrijkse deel de Duitsers, de Tsjechen in Bohemen en in Hongarije de Magyaren. Met het
herstel van de Duitse eenheid in 1815 werd gestreefd naar de handhaving van de hegemonie van
Oostenrijk binnen de Duitse Confederatie. De buitenlandse politiek was gericht op interne en
externe integratie en totstandkoming van economische eenheid tussen het Oostenrijkse en
Hongaarse rijksdeel. Het uiteindelijke doel was een basis te leggen voor een Centraal Europese
Douane Unie, die geheel Duitsland en Oostenrijk-Hongarije zou moeten omvatten. Deze droom
werd hard verstoord door Bismarck, die vanaf de jaren dertig serieuze pogingen deed om
Oostenrijk van de Duitse Bond los te weken. Toenemende conflicten liepen in 1866 op oorlog uit.
Oostenrijk werd door Pruisen binnen zes weken verpletterend verslagen bij Königgrätz. Hierna
werd onder leiding van Pruisen een nieuwe, Noordduitse Bond opgericht, waar Oostenrijk buiten
viel. Het Habsburgse rijk was nu volledig op zichzelf terug geworpen.

Qua economische ontwikkeling in de 19e eeuw heeft het Hamburgse rijk lange tijd het imago
van de ‘zieke man aan de Donau’ gehad. Vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw is dit beeld bijge-
steld. Hoewel de economische politiek in het Habsburgse rijk zich de eerste helft van de 19e eeuw
kenmerkte door een afkeer van vernieuwing en het streven naar zelfvoorziening, manifesteerde zich
in de 19e eeuw wel degelijk een proces van moderne economische groei in verschillende delen van
het rijk. De oostelijke provincies dienden louter als leveranciers van ruwe grondstoffen en land-
bouwproducten en als afzetmarkt voor industriële goederen. De basis voor de economische groei
werd gelegd in de periode van het einde van de 18e eeuw tot aan 1848. Deze periode wordt in de
literatuur aangeduid als de Vormärz.2 Het proces voltrok zich ogenschijnlijk zeer geleidelijk, maar
er zijn toch een aantal pieken en dalen te onderscheiden.

De neo-absolutische politiek van Franz Jozef, die ten tijde van de woelige revoluties in 1848
op de keizerstroon kwam, opende de deur voor een gematigd economisch liberalisme. Een nieu-
we grondwet bracht hervormingen, waarvan de belangrijkste de afschaffing van de horigheid was.
Boeren werd vrij grondeigendom toegestaan en de belasting die vroeger aan de leenheer werd
betaald, diende nu direct aan de staat te worden betaald.3 Deze ontwikkeling betekende een eerste
stap in de richting van een agrarische revolutie, die een belangrijke voorwaarde vormde voor indu-
strialisatie en moderne groei. In 1851 kwam een douane-unie met Hongarije tot stand en in 1859
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werd binnen Oostenrijk vrije handel toegestaan. Dit maakte een einde aan de monopolistische
positie van gilden en andere bevoordeelde instellingen. Daarnaast werd het vrije ondernemerschap
gestimuleerd en beter ingekaderd door nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijs, transport
en arbeid en de oprichting van organisaties zoals Kamers van Koophandel. De groei stagneerde tij-
dens en na de economische crisis in 1857, maar zette spectaculair door gedurende de jaren 1867-
1873. Deze expansieve groei in de zogenaamde Gründerzeit vond plaats in een periode waarin in
het over het algemeen protectionistische Oostenrijk, het economisch liberalisme hoogtij vierde.
Dit was maar van korte duur. In 1873 deed zich in Wenen een ernstige financiële crisis voor, die
in geheel Europa een negatieve uitwerking had op de financiële markten. Hierna ging Oostenrijk
weer over op een isolationistische politiek.4

Het proces van moderne groei en industrialisatie
In de historische economische literatuur wordt nog gediscussieerd over de vraag wanneer nu pre-
cies het proces van moderne groei in Oostenrijk-Hongarije werd ingezet. Sommigen zien reeds
aanwijzingen in de Vormärz, anderen zien deze pas in de Gründerzeit.5 Wel is aangetoond dat tus-
sen 1870 en 1914 de Oostenrijkse economie sneller groeide dan die in Rusland, Italië, Zwitserland
en zelfs Duitsland.6 Het proces van industrialisatie had in Oostenrijk-Hongarije een aantal duide-
lijke karakteristieken. Ten eerste was het een stapsgewijs proces. Door sommigen is het aangeduid
als ontspannen, door anderen als moeizaam.7 Ten tweede wordt gesteld dat de ontwikkelingen in
Oostenrijk gescheiden van die in de rest van Europa plaatsvonden. Het land wist niet goed te pro-
fiteren van de voordelen van internationale vrijhandel bood omdat het maar een korte periode
(van 1859 tot 1873) meedeed aan deze politiek.8 Ten derde werd het industrialisatieproces in
Oostenrijk-Hongarije, nog meer dan in Duitsland, gekenmerkt door regionale diversiteit en onge-
lijke ontwikkeling. In 1867 vond de Ausgleich plaats, waarbij Hongarije autonomie verkreeg. Hier
deed zich wel degelijk enige industrialisatie voor, voornamelijk in de graanmalerij en andere voe-
dingsmiddelenindustrieën. Toch zouden de westelijke rijksdelen, zoals Bohemen en Moravië en
het huidige Oostenrijk zich economisch sterker ontwikkelen dan de oostelijke gebieden. In het
westelijk deel van het rijk was het industrialisatieproces al in de 18e eeuw ingezet. Hier was de tex-
tielindustrie de leidende sector, gevolgd door de glas- en papierindustrie. Tot in het begin van de
19e eeuw diende houtskool uit de Alpenstreken als brandstof. Vanaf de jaren dertig kwam in de
provincies Bohemen en Silezië en de steenkolen- en in het kielzog daarvan, de ijzerindustrie en
machinebouw op. In de voedingsmiddelenindustrie speelden de bietsuikerindustrie, brouwerijen
en de meelmalerij (die laatste voornamelijk in Hongarije) een belangrijke rol. Een vierde belang-
rijke karakteristiek van de Oostenrijkse industrialisatie was de noodzaak tot ontwikkeling van
spoorwegen. Door het bergachtige en heuvelachtige terrein was transport over rivieren moeilijk.
De aanleg van de spoorwegen speelde een belangrijke rol bij de integratie van de westelijke en oos-
telijke delen van het Habsburgse rijk.9
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De Oostenrijkse aardappelmeelindustrie
De aardappelmeelindustrie in Oostenrijk maakte, net als in Nederland en Duitsland, deel uit van
de voedingsmiddelenindustrie. Deze industrie werd gedomineerd door de bietsuikerverwerking,
brouwerijen, meelverwerking, spiritusbereiding en de tabaksindustrie. De aardappelmeel- en deri-
vatenindustrie was zeer klein en zou in Oostenrijk nooit de grootte bereiken als in Nederland of
Duitsland. In het midden van de 19e eeuw bestond de aardappelverwerkende industrie in
Oostenrijk maar uit een handvol grotere industriële bedrijven. Dit was niet te wijten aan gebrek
aan grondstof, de aardappel. Deze had vanaf de tweede helft van de 18e eeuw vanuit Duitsland,
via Bohemen, de weg naar Oostenrijk gevonden. De vrucht zou hier, net als in de rest van Europa,
een zegetocht maken en een revolutie veroorzaken in de eetgewoonten van grote bevolkingsgroe-
pen. Met name in de provincies Galicië en Bukowina sloeg de verbouw van aardappelen direct
goed aan. In het midden van de 19e eeuw bevonden de meest uitgestrekte aardappelgebieden zich
in Galicië, Bohemen en Moravië.10 In grote delen van Oostenrijk werd de aardappel alleen voor
menselijke consumptie of als veevoer gebruikt. In Duitsland waren veel grootgrondbezitters over-
gegaan tot de productie van nat meel uit aardappelen. In Oostenrijk richtten de grootgrondbezit-
ters zich voornamelijk op de productie van snaps in aardappelbranderijen. In 1848 waren er in het
Habsburgse rijk 12.088 kleine ambachtelijk georiënteerde branderijen gevestigd. Deze werden
voornamelijk als nevenbedrijf door de grootgrondbezitters geëxploiteerd. In genoemd jaar waren
in het rijk 115 grotere en 2714 kleine bedrijven die zich op grootschaliger wijze met de productie
van snaps bezig hielden. Net als in Duitsland werd deze industrie door middel van hoge accijnzen
en controle door de overheid gereguleerd. De overige aardappelverwerkende industrie was klein.11

Gedurende de jaren zeventig en tachtig van de 19e eeuw, de periode waarin de firma Scholten in
Oostenrijk actief was, waren er in Galicië, Bohemen en Moravië slechts een klein aantal natmeel-
fabrieken en maar enkele grotere aardappelmeel- en stroopfabrieken in werking.

DE M OT I EV E N VO O R DBI I N OO S T E N R I J K

Ownership- en locational advantages
In hoofdstuk 3 zijn de ownership advantages van de firma Scholten vastgesteld. Deze kwamen neer op: 

• Sterke persoonlijkheid van de ondernemer
• Voorkeur voor het verwerven van een pionierspositie
• Sterke kapitaalvoorziening
• Grootte en diversiteit van de firma 
• Vroege internationale oriëntatie

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat deze factoren bij het motief van Scholten om
actief te worden in Duitsland een belangrijke rol speelden. Daarnaast is gekeken naar de location-
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al advantages zoals deze in de literatuur over 19e eeuwse multinationals voorkwamen en in hoe-
verre deze bij de DBI van de firma Scholten in Duitsland een rol konden hebben gespeeld. Deze
bestonden uit: 

• Het vooruitzicht op een aantrekkelijke afzetmarkt.
• De aanwezigheid van structurele marktdeficiënties.
• De rol van overheidspolitiek.
• Het uitzicht op lagere productiekosten.
• Het willen verlagen van transactiekosten. 

De vraag is nu in hoeverre deze factoren bij de oprichting van de fabrieken in Oostenrijk een rol
speelden. De bronnen in het Scholtenarchief wijzen er op dat Willem Albert Scholten, al vanaf het
begin dat hij tot DBI overging over de nodige ambitie beschikte en besloten had om het niet alleen
bij fabrieken in Duitsland te laten. Tijdens de reizen die hij bijna elke winter met Jan Evert maak-
te, bleef hij altijd uitkijken naar geschikte lokaties voor de oprichting van nieuwe fabrieken.
Hierbij werd ook over de Pruisische grens gekeken, naar Oostenrijk-Hongarije. Uit de bronnen
wordt duidelijk dat W.A. Scholten zich reeds in de winter van 1868-69 op de mogelijkheden in
Oostenrijk aan het oriënteren was. 

In tegenstelling tot wat in Duitsland het geval was geweest, was W.A. Scholten geheel onbe-
kend in deze contreien. Daarom besloot hij zich breed te oriënteren. Eerst schreef hij verschillen-
de Oostenrijkse instanties aan die hem de nodige informatie over de aardappelgebieden en de
markt voor aardappelmeelproducten konden verschaffen. Voor de meer praktische zaken over de
omstandigheden in Oostenrijk werd de (ook nu nog bekende) reisgids Baedecker geraadpleegd.12

In januari 1869 maakten vader en zoon Scholten vanuit Brandenburg een uitgebreide reis door
Silezië, Bohemen, Moravië en het Donau-gebied. Scholten richtte zich waarschijnlijk in eerste
instantie op deze gebieden, omdat zich hier de meeste industrie bevond en omdat men er Duits
sprak. In deze streken werd echter geen ‘recht aardappelland’ aangetroffen.13 In Wenen kregen
Scholten tijdens een bezoek aan de landelijke landbouwkundige vereniging te horen dat de pro-
vincie Galicië, gelegen in het noordoosten van Oostenrijk, de plek was waar binnen het
Habsburgse Rijk de meeste aardappelen werden verbouwd.14 Scholten nam daarom begin februari
1869 het besluit om in ieder geval in de provincie Galicië te bouwen.15 Om zeker te zijn stuurde
hij toch nog een werknemer, Cruijff genaamd, naar Moravië en Bohemen om deze streken nog
eens op de mogelijkheden van de oprichting van een fabriek te onderzoeken.16 Daarnaast infor-
meerde hij bij landbouwverenigingen in deze streken, zoals in Praag, Brünn, Olmütz en Linz, waar
zich in het Habsburgse rijk de meest uitgestrekte aardappelgebieden bevonden.17 Uiteindelijk
besloot hij bij zijn besluit te blijven en in Galicië te gaan bouwen.

Met betrekking tot het motief is het dus duidelijk dat, afgezien van de nodige ambitie, voor
Scholten, net als in Pruisen, het aanboren van een nieuwe afzetmarkt de directe aanleiding was
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voor de oriëntatie op de mogelijke oprichting van een fabriek in Oostenrijk-Hongarije. Het feit
dat in Oostenrijk de aardappeloogsten in de jaren 1867 en 1868 uitzonderlijk gunstig waren, zal
zeker tot het besluit om in dit land te gaan bouwen hebben bijgedragen.18 Tijdens de oriënteren-
de rondreis in 1869 had Scholten zich laten informeren over de verkoopprijzen van stroop. Hij
realiseerde zich dat hij niet kon concurreren met de kwaliteit van de beste stroop die in Oostenrijk
werd gemaakt en waarvoor hoge prijzen te bedingen waren. In 1869 bedroeg deze HFL 28,- per
100 kg. Dit betrof hoogstwaarschijnlijk de betere kwaliteit stroop uit bietsuiker. Zelf schreef hij
hierover: ‘(…) maar volgens mijn wijze van zien is die prijs voor ons niet te maken. Wij moeten
zoolang de concurrentie ons niet dwingt de stroop op f 20 [tot] f 24 per 100 kilo trachten te plaat-
sen, dan kunnen wij heerlijke zaken maken en een behoorlijk debiet verwachten.’19 De bedoeling
was om in Oostenrijk na verloop van tijd naast verschillende kwaliteiten aardappelmeel en stroop,
ook verschillende soorten dextrine en aardappelsuiker, zoals druivensuiker en borstsuiker te gaan
produceren. 

Aan het initiatief om in Oostenrijk te produceren ging, voor zover bekend, geen export van
producten van de firma vanuit Nederland of Duitsland vooraf. De handelspolitiek van Oostenrijk-
Hongarije verkeerde in de periode dat Scholten er actief werd in een periode van economisch libe-
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ralisme, wat de vestiging van buitenlandse bedrijven vergemakkelijkte. W.A. Scholten was vanaf
het begin van plan om een eigen fabriek in Oostenrijk op te richten, ongeacht wat de invoertarie-
ven waren. Pogingen om transactiekosten te verlagen waren niet aan de orde. Net als in Duitsland
was Scholten niet genegen tot samenwerking met lokale producenten en zou hij vasthouden aan
zijn vertrouwde distributiestructuur via agenten. De belangrijke rol van de potentiële afzetmarkt
wordt bevestigd in een brief van W.A. Scholten aan J.B.L. van Iterson, secretaris van de
Vereeniging van Industrieelen, waarvan Scholten net lid was geworden. In deze brief gaf hij zijn
beweegredenen voor zijn gang naar Oostenrijk en de keuze voor Galicië haarfijn aan:

‘In ons land staan evenwel meer dergelijke fabrieken als nodig is. In Pruisen heb ik er drie en is daar de con-

currentie reeds groot, dáár zou ik er mogelijk nog één bij kunnen zetten, maar in Oostenrijk dat is een uit-

muntend land voor dit artikel, men vint er weliswaar verscheidene kleine fabriekjes, maar die staan meeren-

deels in Bohemen, waar de Aardappelen de dubbelen prijs als in Galiciën kosten. Ik houde deze onderneming

in Oostenrijk zoo solide als ik tot nogtoe er geneen ondernomen heb.’20

Uit dit citaat wordt duidelijk dat naast de marktvooruitzichten ook de concurrentie die de firma
in Nederland en Duitsland ondervond, een belangrijke rol speelde bij het besluit om zich naar
Oostenrijk te begeven. Ook voorzag Scholten lagere productiekosten door het vooruitzicht op lage
grondstofprijzen. De aardappelmeelindustrie in het Habsburgse Rijk stelde in de ogen van
Scholten weinig voor. Hij was er duidelijk op uit om als pionier van de onontgonnen markt te pro-
fiteren.

DE FA B R I E K I N TA R N OW

Het zoeken naar een vestigingsplaats 
Toen het besluit eenmaal genomen was de nieuwe fabriek in Galicië te bouwen, ging Scholten
direct over tot het aantrekken van een directeur. Hij had kennelijk binnen zijn eigen bedrijven nie-
mand beschikbaar, want hij informeerde bij zijn agenten in het hele land of zij iemand wisten.
Tevens werden advertenties in het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamse Courant geplaatst.
Via agent P.S. van der Steen uit Arnhem, kwam Scholten in contact met J.J.C. Waal. Ondanks zijn
jonge leeftijd van 24 jaar voldeed Waal aan alle eisen. Hij trad per 1 april 1869 in dienst van de
firma en zou eerst een tijd in Brandenburg verblijven om daar een inwerkperiode te ondergaan bij
Ten Broek. Op deze wijze zou hij van alle werkzaamheden op een aardappelmeelfabriek op de
hoogte raken.21 Dit duidt er op dat de organisatie van de fabriek in Oostenrijk op dezelfde wijze
zou worden opgezet als bij de andere fabrieken. Dat W.A. Scholten direct overging tot het aan-
stellen van een nieuwe directeur had hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat de firma niet
goed bekend was in het Habsburgse rijk en dat er in Galicië veel Pools werd gesproken. Na zijn
verblijf in Brandenburg zou Waal doorreizen naar Krakau, waar hij zich zou toeleggen op het leren
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van het Pools en waar hij zou zoeken naar een geschikte lokatie voor de fabriek.22 Door zijn erva-
ringen in Nederland en Duitsland wist W.A. Scholten precies waar hij naar op zoek was. Gezien
de afwezigheid van een rivierenstelsel voor transport in Oostenrijk benadrukte hij het belang van
een locatie aan het spoor. Waal kreeg duidelijke instructies:

‘In Holland moet iedere fabriek aan bevaarbaar water staan. In Galicië moet men een fabriek zoo immer

moogelijk zoodanig zetten dat men met de wagons van den spoorweg niet alleen bij maar in de fabriek kan rij-

den. Als het dan even kan moeten wij een stuk grond in de onmiddellijke nabijheid van het spoor hebben,

maar niet alleen het spoor, ook de straatweg, voor het aanvoeren der boeren van aardappelen, moet niet te ver

verwijderd zijn. 1 à 2000 passen kan men ook zelf straatweg aanleggen dat heb ik in Brandenburg ook gedaan

en daar ben ik in Ruppin ook mede bezig. Dat is ook wel wat kostbaar, maar het is ook onmisbaar en moet

geschieden. Nu dienden wij ook nog aan een rivier of minstens een beek te liggen, wat echter het minste

bezwaar is, wijl men zich desnoots met het graven van welputten kon redden, mits er gelegenheid is voor afvoer

van het vuile water bestaat en dat wij bij overstrooming boven water dienen te blijven spreekt vanzelf.’23

Waal kwam in juni 1869 in Krakau aan, waar hij een kosthuis en een leermeester in de Poolse taal
vond. Hij had opdracht gekregen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de prijzen van
de aardappelen, de oogsten van de laatste jaren en de aanwezigheid van branderijen in de omge-
ving. Waal vond al spoedig een geschikte plaats voor de vestiging van een fabriek, vlak bij Krakau,
in het iets zuidelijker gelegen plaatsje Podgórze. Het was een stuk weiland aan de rivier de
Weichsel. Toen Waal Scholten van zijn vondst op de hoogte stelde, was deze niet direct enthou-
siast. Ten eerste vond hij de vraagprijs te hoog en ten tweede had hij in Brandenburg en Neu
Ruppin veel moeilijkheden ondervonden met de ondergrond van weilanden gelegen aan de water-
kant. Deze waren niet erg stevig gebleken als bouwgrond. Hij raadde Waal aan om nog wat ver-
der te kijken, al was het alleen maar om tegen de eigenaren van deze stukken te kunnen zeggen dat
ze ook aanbiedingen elders hadden.24 Scholten beloofde Waal dat hij in juli naar Krakau zou
komen, zodat ze samen konden kijken naar de stukken land die Waal voor ogen had.

Er werd uiteindelijk niet gekozen voor Krakau als vestigingsplaats voor een nieuwe fabriek. Het
is zeer waarschijnlijk dat de ongunstige berichten van Waal over de aardappelverbouw in de om-
streken van Krakau hiertoe bijgedragen hebben. Scholten had zelf al vernomen dat de omgeving
rond het stadje Tarnopol in het oosten van Galicië de beste aardappelstreek was. Waal kreeg ver-
volgens opdracht om de streken tussen Krakau en Lemberg nauwkeurig te onderzoeken op aard-
appelprijzen, verkoopprijzen en gebruik van stroop, ‘…opdat wij in ons land van belofte zoo goed
mogelijk bekend worden.’25 Waal trof rond Tarnopol inderdaad uitgestrekte aardappelverbouw en
goedkope aardappelen aan, maar in de ogen van W.A. Scholten was deze plaats te ver verwijderd
van Brandenburg en Neu Ruppin. Bovendiende verwachtte Scholten dat de lagere inkoopprijzen
van aardappelen niet op zouden wegen tegen de kosten van het vervoer van het fabrikaat naar
Wenen, waar het overgrote deel van de producten zou moeten worden afgezet. Hij koos uiteinde-
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lijk voor vestiging in de meer westelijk gelegen stad Tarnow, die tevens in een groot aardappelge-
bied lag en over goede treinverbindingen naar Wenen beschikte.26

Vanaf augustus werd in Tarnow naar een stuk land gezocht. In september 1869 was Scholten
in onderhandeling met de rentmeester van een belangrijke grootgrondbezitter in Galicië, vorst
Sanguszko. Het ging om een stuk grond van 3,5 hectare dat tegenover het spoorwegstation lag.
Nog diezelfde maand werd W.A. Scholten voor HFL 6000,- eigenaar van het stuk grond.27 Na de
aankoop maakte Scholten direct een einde aan de samenwerking met Waal. Het was hem tijdens
zijn bezoeken aan Galicië duidelijk geworden dat Waal zich niet voldoende van zijn taak gekwe-
ten had. Hij bleek in de tijd dat hij in Krakau verbleef, nauwelijks Pools te hebben geleerd en geld
te hebben verkwist. Zo was Scholten ter ore gekomen dat Waal met enkele officieren om zes fles-
sen champagne had gewed over de prijs die Scholten uiteindelijk voor het stuk land zou betalen.
Waal kreeg op 4 oktober per brief te horen dat hij ontslagen was. Scholten lichtte aan bekenden
in Arnhem zijn besluit nader toe:

‘Iemand met de bekwaamheid van Waal, die goed oppaste, met land en volk bekend en langzamerhand een

weinig poolsch verstond, was mij daar onbetaalbaar, maar daar Waal in plaats van zich met lust en ijver op het

poolsch toe te leggen, gedurende 4 maanden niets anders dan met officieren en andere leegloopers bij de straat

slenterde en de rest van den dag in de sociëteit doorbracht, zoo zal u wel begrijpen ik een dergelijk persoon

mijne belangen op zulken verren afstand niet kan toevertrouwen.’28

Waal ontkende de aantijgingen in alle toonaarden. Hij liet zijn Poolse lessen zien, maar Scholten
concludeerde dat wat Waal in twee maanden had gedaan, hij zelf in twee dagen had kunnen doen.
Opvallend is dat Scholten Waal hierna nog wel een kantoorbaan in Brandenburg aanbood totdat
hij een nieuwe betrekking had gevonden. Waarschijnlijk wilde hij Waal nog even onder zijn hoede
houden. Ten Broek kreeg de opdracht om goed op hem te letten omdat hij vermoedde dat Waal
wraak wilde nemen door Scholten een negatieve pers te geven of het productieproces van de firma
bekend te maken.29 Hierna moest naar andere directeur worden uitgekeken. Er werden opnieuw
advertenties in kranten geplaatst en Scholten informeerde wederom bij zijn agenten. In december
1869 werd G. Reuvers uit Amsterdam aangenomen. Hij trad per 1 mei 1870 in dienst van de
firma Scholten. Toen was inmiddels ook een bouwopzichter aangenomen, J. Brink. Beiden ver-
bleven samen met W.A. Scholten enige tijd in Brandenburg en Ruppin voordat ze naar Tarnow
afreisden om de bouw van de fabriek voor te bereiden. Vanuit Berlijn sprak W.A. Scholten tegen-
over Jan Evert zijn hoge verwachtingen van Reuvers uit:

‘Reuvers bevalt mij zeer goed. Heb hem gister een brief laten stellen voor Wenen en die klonk als een klok. Uit

onze gesprekken merkte ik op [dat] hij een goed oordeel had. Ik geloof niet [dat] hij de werkzame natuur van

Ten Broek bezit, maar zoals Ten Broek zijn er maar weinig zoals u weet.’30
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De bouw van de fabriek
De fabriek in Tarnow werd in eerste instantie een aardappelmeel- en stroopfabriek. Later werd
besloten dat er ook direct een afdeling voor de fabricage van dextrine zou worden gebouwd. De
capaciteit van de nieuwe fabriek zou zodanig worden dat er per campagne zo’n 125.000 HL aard-
appelen verwerkt konden worden. Dit was iets meer dan de fabriek in Brandenburg en vergelijk-
baar met Scholtens grootste fabrieken in Foxhol en Zuidbroek in Nederland. Brink maakte het
ontwerp voor de fabriek, waarbij het beste van de inrichtingen in Brandenburg, Neu Ruppin en
Tangermünde gecombineerd werd. Nadat Reuvers en Brink in Tarnow waren aangekomen, werd
direct met de voorbereidingen van de bouw begonnen. In juli bleek Brink al een heel eind op weg,
terwijl W.A. Scholten de definitieve tekeningen nog niet had goedgekeurd. Brink kreeg orders om
de tekeningen zo spoedig mogelijk naar Groningen op te sturen. W.A. Scholten vond de tekenin-
gen te onnauwkeurig en kon zich niet verenigen met Brinks plannen. Ook zinde het Scholten niet
dat Brink reeds was begonnen met het graafwerk voor de fundamenten en het bestellen van hout.
Vanuit Groningen kreeg Brink een flinke uitbrander: ‘Blijft u deze manier volgen dan zal dat kos-
ten en eene onaangename correspondentie ten gevolge hebben.’31 Aan Reuvers schreef Scholten:
‘Brink is met de meeste zaken nog te onbekend om geheel buiten mij om voort te werken.’32 Hij
moest er op toe zien dat Brink geen nieuwe bouwmaterialen bestelde zonder dat vanuit Groningen
hiervoor toestemming was gegeven. 

In juli 1870 bleek dat de ongehoorzaamheid van Brink niet Scholtens grootste zorg was, maar de
financiering van de fabriek. Het plan was om de bouw van de fabriek in Tarnow door verkoop van
effecten te financieren. Maar door de lage koers van de effecten kwam Scholten geld te kort. Hij
besloot bij zijn volgende bezoek aan Tarnow in september een besluit te nemen of hij de bouw voort
zou zetten. Voorlopig werd de bestelling van de machines uitgesteld en kreeg Reuvers opdracht om
er voor te zorgen dat in ieder geval voor de winter de omheining rond de fabriek klaar was en het
slempvertrek onder dak was. Daarin konden de reeds bestelde bouwmaterialen worden opgeslagen.33

De geldproblemen waren in september kennelijk opgelost, want vanaf oktober werd in Tarnow
flink doorgebouwd. Wel gaf Scholten order dat zoveel mogelijk kosten moesten worden bespaard.
Brink bleef ondertussen op eigen houtje doorwerken. Deze zelfwerkzaamheid werd niet op prijs
gesteld en op 1 december 1870 werd Brink schriftelijk van zijn ontslag op de hoogte gesteld. Hij
moest op 15 december vertrekken. Als reden werden zijn ‘wijze van bestuur a costij’ aangevoerd.
Brink had Scholtens instructies niet opgevolgd. Na zes maanden werken was er nog geen gebouw
onder dak en was onnodig veel geld uitgegeven. Brink vond zijn ontslag zeer onterecht. In zijn
contract met Scholten was de bepaling opgenomen dat hij bij ontslag HFL 1200,- schadevergoe-
ding zou ontvangen. W.A. Scholten weigerde dit te betalen omdat Brink de bouwtekeningen van
de fabriek had meegenomen. Brink dreigde met een rechtszaak. Toen Brink duidelijk was gemaakt
dat hij niet gerechtigd was geweest om de tekeningen mee te nemen, stuurde hij ze alsnog op en
nam hij genoegen met zijn HFL 1200,-.34

Omdat in Tarnow inmiddels de winter was ingetreden werd de bouw stilgezet en werden de
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arbeiders naar huis gestuurd.35 Om de zaken in het oog te houden werd boekhouder B.S. Simon
uit Brandenburg naar Tarnow gestuurd. Hij had de ondankbare taak om in hartje winter de ver-
laten bouwplaats in Tarnow te bewaken en de bestelde bouwmaterialen te ontvangen. ’s Nachts
verbleef hij in een keet op het terrein. Hij had, ter bescherming tegen mogelijke inbrekers, twee
revolvers op zak. Begin maart werd er alsnog ingebroken, waarbij spullen vernield werden. Simon
vermoedde dat het de oude nachtwacht was geweest, die boos was vanwege zijn ontslag. Maar dit
was moeilijk te bewijzen. W.A. Scholten had niet veel fiducie dat de zaak opgehelderd zou wor-
den. Hij schreef aan Simon: ‘Hoewel de Policie ten uwent niet veel beteekend, zal Ued. er toch
wel aangifte van gedaan hebben met opgaaf op wien Ued. vermoeden heeft.’36

Vanaf april 1871 werd de bouw van de fabriek onder leiding van een nieuwe opzichter, E.
Gerhardt, hervat. Gerhardt was tot dan toe opzichter op de fabriek in Zuidbroek geweest en zou
eigenlijk naar Tangermünde gaan, maar Scholten vond de nood in Tarnow hoger.37 Scholten sprak
de hoop uit dat het vanaf nu beter zou gaan in Tarnow: ‘… het [wordt] tijd (…) de maat onzer
tegenspoed spoedig vol is.’38 Waarschijnlijk zouden voor de campagne in het najaar van 1871 de
stroopfabriek en drogerij nog niet klaar zijn, maar Scholten hoopte dat er dan in ieder geval wel
gemalen kon worden. Men begon aan de oriëntatie op de aardappelinkoop en het aanstellen van
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een agent voor de verkoop. Een commissionair werd op pad gestuurd om de boeren tot het poten
van aardappelen aan te zetten. De leveranciers werd verzekerd dat de fabriek nog in het najaar in
werking zou komen.39

Maar bij de bouw van de fabriek bleven zich problemen voordoen. De medewerkers op de
fabriek werden gedurende de zomer geconfronteerd met het feit dat het zakendoen in Galicië
geheel anders was dan ze gewend waren. Zo moest bij elke bestelling van materialen handgeld wor-
den betaald. Ook schreven leveranciers zelden rekeningen uit, zodat controle van de te betalen
bedragen onmogelijk was. W.A. Scholtens ergernis over het uitblijven van rekeningen was groot.
Hij weet het probleem aan het feit dat de lokale zakenlieden misbruik wilden maken van hun
onbekendheid:

‘Ik geloof wel dat de reden daarvan gedeeltelijk in luije onverschilligheid der polen te zoeken is, maar de hoofd-

reden bestaat daar in dat ze hoopen u in de war te brengen om uw zodoende te bedriegen doe mij dus het

genoegen en schaf dat af en houd u stipt aan den regel: “geen Rekening geen geld”, en ik sta uw borg ge er

binnen weinige dagen geen last meer mede zult hebben.’40

Om geen onnodige risico’s te lopen met onbetrouwbare Galicische leveranciers werden de stoom-
machines en installaties bij Klusemann in Maagdenburg besteld. Klusemann had ook de machines
voor de fabriek in Neu Ruppin en Tangermünde geleverd en was dus een bekend adres. Simon kreeg
de opdracht om de gemaakte kosten voor bouwmaterialen zo nauwkeurig mogelijk bij te houden.
Het zou spoedig blijken dat Scholtens achterdocht tegenover zijn leveranciers niet ongegrond was.
In augustus bleek dat de steenfabriek en houtleverancier niet alleen producten van veel mindere
kwaliteit geleverd hadden, maar ook dat er veel meer in rekening was gebracht dan er was besteld.
Omdat W.A. Scholten zelf geen tijd had orde op zaken te stellen, werden twee van zijn vertrouwe-
lingen uit Nederland, opzichter H. Freye en boekhouder M.J. de Bie, naar Tarnow gestuurd. Het
bleek al spoedig, dat: ‘… Brink, dat bouwkundig misgeboorte, ons geld niet met handen, maar met
zakken vol heeft weggesmeten en duizenden steenen nutteloos in den grond heeft gestopt.’41 Omdat
dit was voorgekomen in de periode dat Reuvers toezicht had, kreeg deze er flink van langs. Reuvers
mocht blijven, maar de lokale aannemer Schmitzek moest wel het veld ruimen.

In november 1871 bleek dat Brink de fundamenten van het hoofdgebouw veel te diep had
gelegd, waardoor de fabriek veel te laag zou komen liggen ten opzichte van het spoor en de weg,
waarover de aardappelen moesten worden aangevoerd. Ook bracht deze ligging een hoger over-
stromingsrisico met zich mee. Aanpassing hiervan kostte extra tijd en geld.42 De fabriek in Tarnow
was uiteindelijk niet voor de campagne van 1871 klaar. De bouw was zelfs voor het invallen van de
winter in december niet afgerond en de fabriek zou uiteindelijk pas in het najaar van 1872 in wer-
king treden. De waarde van de gebouwen en gereedschappen stond toen voor OFL 198.539,- (±
HFL 163.0000,-) op de balans van de fabriek. Dit bedrag komt overeen met de opgave van bouw-
kosten van de fabriek die in augustus 1872 waren opgemaakt en die HFL 160.000,- bedroegen.43
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De resultaten
De weeklijsten van het jaar 1872-73 laten zien dat de fabriek in Tarnow vanaf 12 oktober 1872
een volle campagne draaide. De fabriek was ingesteld op de verwerking van 125.000 HL aardap-
pelen, maar er werd in het eerste jaar maar een kleine 50.000 HL vermalen. Een deel van het ver-
kregen aardappelmeel werd tot stroop en aardappelsuiker verwerkt. Omdat de fabriek te weinig
aardappelen vermaalde, waren de exploitatiekosten van de fabriek veel te hoog. Dit werd niet goed
gemaakt door de verkoop van de producten. Hierdoor boekte de fabriek het eerste jaar al een aan-
zienlijk verlies.44 W.A. Scholten ging er kennelijk van uit dat de zaken in Tarnow zouden aantrek-
ken, want eind 1874 werden maatregelen genomen om de fabriek uit te breiden met een gom-
inrichting.45 Toch liep de fabriek nog niet naar verwachting. Na een bezoek aan de fabriek, in
november 1875, weet W.A. Scholten dit vooral aan het feit dat in Tarnow de aardappelen te duur
werden ingekocht: 

‘Dat de toestand der fabriek niet voordeeliger is, als wij berekend hebben schrijf ik daar aan toe dat gij in

Tarnow evenals wij in Holland met onze Aardappelprijzen met hoog water op [het] strand zijn gekomen en

het hoog tijd word u dat tracht te herstellen. (…) Wij betalen ze in onzen Heiligen ijver te duur.’46

Reuvers moest laten zien dat hij zich niet door de aardappelverbouwers onder druk liet zetten. Als
de aardappelverbouwers niet wilden verkopen, moest maar even worden teruggevallen op louter
vezelmalen. Tegen de herfst, als de boeren met de aardappelen dreigden te blijven zitten, zouden ze
wel komen en dan moest Reuvers lagere prijzen gaan bedingen. Deze strategie bracht Reuvers wei-
nig succes, want in de campagne 1874-75 verwerkte de fabriek maar zo’n 35.000 HL aardappelen,
nog minder dat in het eerste jaar. Uit deze aardappelen werd na vier keer vezelmalen met veel moei-
te 2500 (x100) kg stroop en suiker en 1000 balen (à 100 kg) aardappelmeel geproduceerd.

In het volgende jaar werden geen risico’s genomen. Reuvers kreeg de opdracht om in voortdu-
rend overleg met Groningen de prijzen voor de aardappelen te bepalen. Maar in de herfst van 1875
bleek Reuvers zelf al tot inkoop te zijn overgegaan. Dit was voor Scholten reden om Reuvers direct
te ontslaan. Dit vond plaats per brief, die door een medewerker van de firma uit Nederland,
Dreesman genaamd, aan Reuvers werd overhandigd. De brief meldde: ‘U zult wel inzien dat ik mij
met deze eigenmachtige en tegen alle orders strijdende handelingen niet tevreden kan stellen.’ Uit
de begeleidende brief aan Dreesman wordt duidelijk dit slechts een excuus voor het ontslag was
geweest en dat W.A. Scholten al langere tijd ontevreden was over Reuvers. Scholten sprak van ‘vele
omstandigheden’ waaruit bleek dat Reuvers ‘…bij al zijn soliditeid en goeden trouw, niet voor het
bestuur van die zaak geschikt was.’47 Reuvers zou zich met name bij het aangaan van aardappel-
contracten niet hard genoeg hebben opgesteld, waardoor hij voortdurend achter het net viste. Dat
Scholten van Reuvers af wilde, blijkt ook uit het feit dat hij reeds een maand daarvoor een nieu-
we directeur voor de fabriek in Tarnow had aangenomen, de heer H.F. Bodeman.48 Reuvers keer-
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de na zijn vertrek bij Scholten niet terug naar Nederland maar bleef in Tarnow waar hij samen met
een lokale compagnon een eigen zaak opzette.49

Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten was W.A. Scholten constant bezig om manie-
ren te bedenken om de verliezen in Tarnow te compenseren. Aangezien er in de omgeving van
Tarnow ook veel maïs werd verbouwd, kwam hij op het idee om in de tijd dat de fabriek stilstond,
zetmeel uit maïs te maken. In het vorige hoofdstuk is al vermeld dat deze bedrijfstak vanaf het
midden van de 19e eeuw, met name in de Verenigde Staten, een grote groei had doorgemaakt. Ook
in Europa nam in deze periode de verbouw van maïs toe. Dit was vooral in Engeland, Frankrijk
en Duitsland het geval en op enkele plekken in deze landen werden maïsmeelfabrieken opgericht.
De productie viel in het niet bij de omvang van de productie in de Verenigde Staten. In juli 1874
informeerde W.A. Scholten bij zijn leverancier van vacuüms, Brydon & Breen in Glasgow, naar
het fabricageproces van zetmeel uit maïs. Hier is het bij gebleven, want van de maïsmeelproductie
in Tarnow is uiteindelijk niets gekomen.

Het directeurschap van de fabriek in Tarnow was vanaf het najaar van 1875 in handen van
H.F. Bodeman. Hij werd bijgestaan door een boekhouder en twee opzichters. De boekhouder was
P.J. Enter. Enter was sinds april 1866 in dienst van de firma en had zijn eerste buitenlandse erva-
ring in Scholtens fabriek in Neu Ruppin opgedaan. Eén van de opzichters was H. Kunst, die in
het najaar van 1871 in dienst van de firma trad en direct naar Tarnow afreisde.50

De nieuwe directeur Bodeman kon niet voorkomen dat de campagnes in 1875 en 1876 in
Tarnow wederom op een fiasco uitliepen. Hoewel er in 1876 iets meer aardappelen werden ver-
malen dan het voorgaande jaar, zorgden de hoge aardappelprijs en de vroeg invallende winter er
voor dat de fabriek in november al weer stil stond. W.A. Scholten vatte toen het idee van de
maïsmeelproductie weer op. In mei 1876 trad hij in contact met verschillende producenten van
maïsmeel in Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.51 Maar ook nu zag hij er van
af. In een brief gaf hij hiervoor de volgende redenen:

‘De productie van maïsstärke heb ik opgegeven vanwege de concurrentie uit de Verenigde Staten, maar nog

meer omdat het mij voorkomt dat maïsstärke van mindere kwaliteit is dan tarwe en rijststärke en ik wil me

niet met inferieure producten bezig houden.’52

Hierna probeerde W.A. Scholten de problemen in Tarnow op te lossen door de oprichting van een
aardappelmalerij in de nabijheid van Tarnow. Door het geven van een voorbeeld wilde hij lokale
ondernemers stimuleren om zelf natmeelfabriekjes te beginnen. De fabriek in Tarnow zou bij deze
fabriekjes nat meel kunnen inkopen. De inkoop van aardappelen zou dan beperkt kunnen worden
tot in een straal van twee mijl van de fabriek.53 Zo zouden de problemen bij de inkoop en hoge
transportkosten worden vermeden. De belangrijkste doelgroep bestond uit de grootgrondbezitters
in de omgeving van Tarnow. Prospectussen werden verspreid om de bedoelingen te verduidelij-
ken.54 In het voorgaande hoofdstuk is vermeld dat W.A. Scholten dit idee ook al in Pruisen had
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willen uitvoeren. Daar was het plan niet van de grond gekomen omdat hij toen had besloten om
een geheel nieuwe fabriek te bouwen in Tangermünde. De uitvoering van het plan zou in Galicië
weinig succes hebben. Alvorens hierop in te gaan zal eerst worden gekeken naar een hele andere
activiteit van de firma Scholten in Galicië, namelijk de exploitatie van een oliebron.

SA N O C:  E E N KO RT I N T E R M E Z ZO I N D E O L I E

De veelbelovende olie-industrie
Toen Scholten in Galicië actief werd hoorde hij dat in deze streek een groot aantal oliebronnen
werden geëxploiteerd. In 1872 las hij in het blad De Nederlandsche Industrieel een artikel over de
grote opbrengsten die petroleumbronnen in de Verenigde Staten met zich meebrachten. Bij
navraag bleek dat in Galicië de petroleumbronnen veel ondieper lagen dan in Amerika. Dit zou
bij exploitatie minder kosten met zich meebrengen. Scholten besloot zijn geluk in deze industrie
in Galicië te beproeven. Na overleg met Jan Evert besloot hij om HFL 25.000,- in deze voor de
firma geheel nieuwe activiteit te investeren. Eerst werden advertenties gezet waarin een bouwkun-
dige werd gevraagd die de bron kon maken.55 In oktober 1872 werd S. Serlé aangenomen. Het
plan was dat Serlé eerst twee weken in Galicië zou rondreizen om zich op de petroleumwinning te
oriënteren. Daarna zou hij een paar maanden naar de Verenigde Staten gaan om zich te laten infor-
meren over de verschillende boor- en graaftechnieken. Serlé reisde in november naar Scholtens
fabriek in Tarnow. Van hieruit werd de olie-expeditie gecoördineerd. Directeur Reuvers had inmid-
dels contact gelegd met eigenaren van oliebronnen in Galicië. Serlé bezocht in de tweede helft van
november 1872 verschillende oliebronnen in Zuid-Galicië tussen de plaatsen Gorlice en Przemysl.
Toen Serlé in Gorlice aankwam, was de lokale bevolking al snel op de hoogte van het doel van zijn
reis. Hij kreeg direct van alle kanten aanbiedingen van mensen die hem land wilden verkopen of
die bereid waren hem de weg te wijzen in olieland Galicië.56

Serlé ontdekte dat de verschillen tussen de bronnen in Galicië groot waren. De meeste werden
door grootgrondbezitters geëxploiteerd. Bij sommigen werd gebruik gemaakt van simpele, hand-
matige boortechnieken. Bij anderen was de zaak grootschaliger opgezet en werd geboord met
behulp van stoommachines. Het verhaal van de ondiepe ligging van de olie bleek juist. Soms werd
er al op 65 meter diepte olie gevonden, maar meestal gebeurde dit op zo’n 200 meter. Serlé kwam
in contact met een Amerikaan, Fauck genaamd, die bij een bron in Bobrka werkte. Hier werd met
vier stoommachines in drie schachten tegelijk gewerkt. De bron bracht jaarlijks OFL 100.000,-
zuivere winst op. Fauck vertelde Serlé dat met een investering van OFL 30.000-35.000 een boring
gemaakt zou kunnen worden van ruim 300 meter. Aan Scholten schreef Serlé: ‘…dit is de klip
waarop alle ondernemers stuiten, ook mij valt deze onkostenrekening daaromtrent tegen.’57

In januari 1873 reisde Serlé van Galicië via Nederland door naar Amerika. In Pennsylvania ver-
diepte hij zich in de technieken van het ontginnen van petroleumbronnen en de raffinage van olie.
Hij bezocht verschillende olieraffinaderijen, onder andere in steden met de fantasierijke namen als
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Oil City en Petrolia. Hij maakte tekeningen van raffinaderijen en ondervond dat het principe van
de werkwijze van het graven en boren niet veel anders was dan in Galicië. Het grote verschil was
dat in Amerika alles met stoom werd aangedreven. Na een bezoek aan een fabriek van boorwerk-
tuigen in Buffalo reisde Serlé eind maart terug naar Nederland. In Groningen deed hij verslag van
zijn bevindingen. Waarschijnlijk is toen besloten om in Galicië in de omgeving van het plaatsje
Sanoc te gaan boren, want in september informeerde W.A. Scholten bij machinefabriek Landré en
Glinderman in Arnhem naar de prijs van een locomobiel van 10 tot 12 pk voor het boren naar
petroleum in deze plaats.58

De bron in Sanoc
Het stadje Sanoc lag een kleine 100 kilometer ten zuidoosten van Tarnow. In december 1873
bevond Serlé zich op de boorplaats en was hij begonnen met het graven van een schacht. Dit ging
door het slechte winterweer moeizaam. In maart waren drie arbeiders en drie timmermannen op
het terrein aan het werk. In april 1874 was de schacht zover gereed dat de locomobiel vanuit
Nederland kon worden opgestuurd.59 In het Scholtenarchief is over het verdere verloop van de
boringen in Sanoc niets teruggevonden. Winkler Prins geeft meer duidelijkheid over de afloop van
het olieavontuur.60 Omdat de schacht in een woeste bergstreek lag, waar bijna niemand woonde,
had Serlé zich niet op de boorplaats gevestigd. Hij was vlak voor zijn vertrek naar Galicië getrouwd
en was kennelijk niet bereid zijn vrouw aan deze ontbering bloot te stellen. 61 Waarschijnlijk woon-
de hij in Sanoc en was het door de lange reistijd en slechte weersomstandigheden niet mogelijk om
elke dag toezicht op de werkzaamheden te houden. Winkler Prins meldt dat hierdoor: ‘…de
geheele zaak op echt Poolsche wijze, dat is uiterst slordig en gebrekkig was ingericht.’62 Bovendien
maakten de arbeiders weinig haast en waren ze na de winter nog niet ver met het graven gevor-
derd. Het is onduidelijk of in Sanoc überhaupt olie werd aangetroffen. Toen Scholten in het voor-
jaar van 1874 bij een bezoek aan Tarnow ook Sanoc bezocht, zag hij dat op deze wijze de onder-
neming weinig kans van slagen had. Er was streng toezicht nodig om de ‘luie’ en ‘diefachtige’ Polen
in de hand te houden, maar met Serlé in Sanoc was dit onmogelijk. Scholten realiseerde zich wel
dat Serlé niet bereid was om zich bij de boorplaats te vestigen en dat hij waarschijnlijk ook geen
andere landgenoot hiertoe bereid zou vinden. 

De investering had het aanvankelijk beschikbare bedrag van HFL 25.000,- inmiddels ruim
overschreden en er was nog maar weinig resultaat geboekt. De moederfirma had gedurende de
jaren 1873-1874 ruim HFL 200.000,- ten behoeve van de exploitatie in Sanoc overgemaakt, ter-
wijl er niets terug was gekomen.63 Scholten besloot nog tijdens zijn bezoek om de zaken in Sanoc
op te doeken. Voor de locomobiel had hij al een nieuwe bestemming op het oog. De machine zou
ingezet worden in de malerij die ten behoeve van de fabriek in Tarnow zou worden opgericht. Serlé
kreeg van Scholten een tweede kans. Hij zou de leiding krijgen over de bouw van de nieuw te bou-
wen malerij.64
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DE FA B R I E K I N TA R N O P O L

De vestigingsfactoren en bouw
Zoals eerder gezegd zou de nieuwe malerij grootgrondbezitters aan moeten zetten om zelf nat-
meelfabriekjes op te zetten. In het voorjaar van 1874 had Reuvers de opdracht gekregen om van-
uit Tarnow naar een geschikte lokatie voor de vestiging van een malerij uit te zien. Al snel kwam
hij uit op de streken rond het stadje Tarnopol. Dit gebied was Scholten al in 1869 aangewezen als
het meest aardappelrijke gebied in Galicië. Ondanks het feit dat Tarnopol zo’n 350 kilometer ten
oosten van Tarnow lag, verkoos W.A. Scholten in deze plaats de malerij te bouwen. De malerij zou
onderdeel worden van de fabriek in Tarnow en werd kleinschalig opgezet. Er kwam geen eigen
directeur en er zou ook geen zelfstandige verkoop van producten gaan plaatsvinden. Reuvers kreeg
de opdracht om buiten de stad land aan te kopen, want Scholten vreesde dat een fabriek midden
in de stad stankoverlast kon gaan veroorzaken. Toen dit niet lukte werd besloten om binnen de
stadsmuren te bouwen. In juli 1874 werd door Reuvers een stuk grond gekocht.65 Bouwmeester
Serlé kreeg de opdracht om de bouw zo simpel mogelijk te houden: ‘… [aangezien] ik nog steeds
vrees dat men er ons na enige tijd wegjaagt, is het altijd zaak zo min mogelijk kosten te maken.’66

De fabriek werd dan ook uit hout opgetrokken.
Voor de aanvraag van de bouw werd vanuit Groningen een officiële brief gestuurd waarin werd

verklaard dat de aardappelmeelfabrieken van de firma Scholten geen gevaar voor de gezondheid
opleverden. Ook in Tarnow werd de burgemeester aangezet tot het schrijven van een verklaring,
met daarin de mededeling dat het gemeentebestuur van Tarnow erg content was geweest met de
komst van de fabriek van de firma Scholten.67 In Tarnow ging al snel het gerucht rond dat W.A.
Scholten de gemeentekas van Tarnopol had gespekt met OFL 25.000,- om het bestuur daar gun-
stig te stemmen. Het is onwaarschijnlijk dat dit is gebeurd. Hoewel W.A. Scholten niet vies was
van het uitdelen van steekpenningen, zou hij nooit tot de betaling van dergelijk bedragen zijn over-
gegaan. De stadsingenieur in Tarnopol werd wel enkele keren geld toegestopt omdat, om met Serlé
te spreken, ‘… zonder deze man niets kon, en met hem alles’. Hoewel de ingenieur duidelijk
maakte dat hij minstens ‘een duizendje’ verwachtte, nam hij toch genoegen met de OFL 100,- die
hem enkele keren door Serlé zijn aangeboden.68 In de volgende jaren bleek dat de vrees voor klach-
ten van overlast niet ongegrond was geweest. Gedurende de gehele periode dat de fabriek in wer-
king was, kreeg deze in Tarnopol het tijdens de campagne regelmatig aan de stok met de klagen-
de buren. Telkens werd hierbij het gemeentebestuur ingeschakeld en werd gedreigd met processen,
maar tot dit laatste is het nooit gekomen. 

In september 1874 was de concessie voor de bouw binnen. Besloten werd om de fabriek zoda-
nig in te richten dat er in het voorjaar van 1875, zij het provisorisch, aardappelen gemalen kon-
den worden. Gedurende de zomer zou de fabriek worden afgebouwd en uitgebreid. De stoomma-
chines werden dit keer niet bij Kluseman besteld, maar bij machinefabriek Borbor in Frankfort aan
de Oder.69 In Tarnopol zou eerst gebruik worden gemaakt van twee verschillende maalinrichtin-
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gen. Eén zou worden aangedreven door de inrichting van Borbor, de andere door de locomobiel
uit Sanoc. Later, als de fabriek goed liep, zou er een grotere inrichting geplaatst worden. In janu-
ari 1875 werd bij de gemeente toestemming voor de inwerkingstelling van de fabriek aangevraagd.
Deze liet tot begin maart op zich wachten. De buurtbewoners van de fabriek hadden inmiddels
hun eerste bezwaar tegen de komst van de fabriek bij het gemeentebestuur ingediend, maar zij
konden niet tegenhouden dat de fabriek begin april in werking kwam.70

De fabriek in Tarnopol werd voornamelijk gebruikt als malerij. Hij was daarom relatief klein

De resultaten
Bouwmeester Serlé bleef na de voltooiing van de fabriek aan als opzichter. De eindverantwoorde-
lijkheid voor de resultaten van de fabriek lag, zoals eerder gezegd, bij Reuvers in Tarnow. Serlé
slaagde er in het voorjaar van 1875 in om voldoende aardappelen in te kopen en de fabriek werk-
te tot begin juni door. Maar al snel bleek dat de maalinrichting niet voldeed. Met name het met-
selwerk in de fabriek vertoonde ernstige gebreken. Sommige stukken metselwerk vielen nadat er
water werd ingelaten geheel uiteen. Hierdoor waren de meeste vezelgaten en oproervaten onbruik-
baar. Ook de maalinrichting van Borbor bleek niet goed te werken. Serlé wist zich te behelpen met
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allerlei noodoplossingen, maar maakte Groningen wel duidelijk dat verbetering geboden was.71

Het natte meel dat in het voorjaar in Tarnopol werd geproduceerd, werd via het spoor naar Tarnow
verstuurd. Reuvers had Serlé monsters opgestuurd om te laten zien aan welke eisen het product
moest voldoen. Het meel werd in zakken van 75 kg geladen. Het transport per spoor viel zeer duur
uit. Dit kwam door de grote afstand en het feit dat het natte meel veel water bevatte, waardoor de
lading extra zwaar was.72

Gedurende de zomer van 1875 werden delen van de fabriek vernieuwd en de capaciteit van de
maalinrichting vergroot. Er verrezen een nieuw vatenvertrek, een slemploods en een schaftlokaal
voor de arbeiders. Buiten werd een aardappelkelder gebouwd en werden nog drie vezelgaten gegra-
ven. Ook werden op het terrein treinrails gelegd en een aardappelweger geplaatst. De totale kos-
ten hiervoor bedroegen ruim OFL 10.000,-.73 De waarde van de fabriek bedroeg volgens de balans
in 1875 OFL 62.894, -.74 Het lijkt er op dat hiermee het originele budget, dat W.A. Scholten voor
ogen had gehad voor de bouw van een klein natmeelfabriekje duidelijk was overschreden. Dit was
voornamelijk te wijten aan de hoge arbeidskosten die tijdens de bouw waren gemaakt. 

Serlé had gehoopt om in de zomer van 1875 een nieuwe stoommachine te krijgen, maar van-
wege de hoge kosten die tot dan toe waren gemaakt, besloot W.A. Scholten dat er voorlopig met
de bestaande machine gewerkt moest worden.75 Toen de fabriek klaar was voor de najaarscampag-
ne in 1875 werd een nieuwe aanvraag voor de inwerkingstelling ingediend. Maar omdat er tijdens
zomer veranderingen waren doorgevoerd, die niet op de door de gemeente goedgekeurde tekenin-
gen stonden, bracht dit weer de nodige vertraging met zich mee. De ambtenaren waren van
mening dat de slemploods veel groter was uitgevallen. Ook lieten de buren zich weer gelden door
te klagen dat de loods te dicht bij de erfscheiding was komen te staan. Serlé loste de problemen op
door de stadsingenieur OFL 50,- in de hand te drukken.76 Er moest wel opnieuw een bouwaan-
vraag worden gedaan. Dit duurde weer enkele weken. Ondertussen stond de fabriek stil. In eerste
instantie was dit niet zo’n probleem omdat het door hevige regenval in september en oktober voor
de boeren onmogelijk was om de aardappelen te rooien. Bovendien was de toestand van de wegen
zo slecht dat de aanvoer van aardappelen voorlopig uitbleef. 

Voor de wijze van inkoop van aardappelen kreeg Serlé zowel vanuit Groningen als Tarnow het
nodige advies. Als voorbeeld diende de strategie die in Pruisen zeer succesvol was gebleken. Deze
hield in dat aan het begin van de campagne de prijzen en de aankoopvoorwaarden bekend werden
gemaakt door middel van aanplakbiljetten en krantenadvertenties. Ook dienden commissionairs
aangenomen te worden. Het bleek al spoedig dat het voor Serlé onmogelijk was om voor de opge-
geven prijs uit Groningen en Tarnow in te kopen. Zowel W.A. Scholten als de directeur in Tarnow
beschouwden dit als een startprobleem. Van W.A. Scholten kreeg Serlé het advies dat hij desnoods
maar eerst een partijtje wat duurder in moest kopen. Hij moest in ieder geval op gang zien te
komen al was het alleen maar om de vernieuwde installaties te kunnen testen. Het kantoor in
Tarnow maakte duidelijk dat het een kwestie van geduld was:
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‘Zoolang u niet klaar zijt met timmeren geeft het toch niet en wij moeten breken met het vroegere stelsel om

eerst een prijs te bepalen en wanneer daar niet dadelijk veel voorkomt te verhogen, dit is hier altijd gebeurd en

het natuurlijk gevolg is dat de lui stilletjes wegbleven omdat zij wisten een week later meer te zullen krijgen.’77

Het grootste probleem: de aardappelaanvoer
De aardappelinkoop in Tarnopol bleek geen tijdelijk maar een structureel probleem. Hoewel in de
streken rond Tarnopol de aardappelteelt zeer uitgebreid was, werden in dit gebied weinig aardappe-
len voor de markt verbouwd. Net als in Oost-Pruisen waren de belangrijkste aardappelverbouwers
in Galicië grootgrondbezitters. Zij verbouwden hun aardappelen voor verwerking in branderijen,
waarbij de overgebleven vezels werden gebruikt als veevoer. Meestal exploiteerden de grootgrond-
bezitters een eigen branderij. Indien dit niet het geval was, verkochten ze hun aardappelen aan een
nabijgelegen branderij.78 In een straal van twee mijl rond Tarnopol stonden zo’n 25 branderijen met
ieder een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van tussen 24.000 en 32.000 HL aardappelen. Dit was per
branderij niet aanzienlijk, maar gezamenlijk vormden ze voor Scholten de belangrijkste concurrent
op de grondstoffenmarkt. De opmerkingen van Serlé, eind oktober 1875, dat ze in Tarnopol ‘bedol-
ven’ waren onder de branderijen, werd door de toenmalige directeur in Tarnow, Bodeman, in eer-
ste instantie niet erg serieus genomen:

‘… of heb gij u ervan overtuigd dat er in uwen omtrek serieuze concurrenten zijn die de oogst opkoopen, ver-

zenden of verwerken kunnen? De enkele branderijen kunnen al die aardappelen niet verwerken, terwijl de spi-

ritusprijzen dit jaar ook buitengewoon laag zijn. Wie ons dus concurrentie zou kunnen aandoen begrijp ik

niet.’79

Gedurende de winter 1875-76 werd het Serlé duidelijk dat het bijna onmogelijk was om de groot-
grondbezitters over te halen om hun aardappelen aan zijn fabriek te verkopen in plaats van ze te
branden of aan het vee te voeren. De grootgrondbezitters bleken zeer onverschillig. Als ze in hun
ogen niet genoeg voor hun aardappelen kregen, werden ze aan het vee gevoerd. Ze waren niet
genegen om toe te geven aan de voorwaarden van de fabriek. Deze hielden in dat de aardappelen
werden gewogen en op kwaliteit werden geselecteerd. Zij konden veel makkelijker terecht bij de
branderijen die de aardappelen inkochten zonder te wegen en niet kieskeurig waren ten aanzien
van de kwaliteit. Bovendien boden ze ook nog eens hogere prijzen dan Scholten.80 Vanuit
Groningen werd het Serlé verboden om hogere prijzen te bieden. W.A. Scholten meende dat als in
de winter de aardappelen dreigden de verrotten, de grootgrondbezitters wel tegen lagere prijzen
wilden verkopen. Serlé wees W.A. Scholten er meerdere malen op dat deze denkwijze in Tarnopol
niet opging: ‘Ze blijven hier geloven dat de prijzen omhoog zullen gaan en bovendien is het een
volk met een zucht tot speculatie, die hun er altijd toe drijft hun waar tot het uiterste te houden.’81

Een bijkomend probleem voor de fabriek in Tarnopol waren de hoge transportkosten. Zowel de
kosten van het vervoer per as als per spoor waren hoog en maakten de inkoop alleen maar moei-
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lijker. De campagne van 1875-76 zou voor Tarnopol uiteindelijk niets worden. In totaal werd er
een kleine 2500 HL aardappelen vermalen en werd in eind november al overgegaan tot het malen
van de vezels van het voorgaande jaar. Bij gebrek aan een goede vezelsteen moesten de vezels een
extra keer worden geraspt, wat vanwege de ‘miserabele’ raspen ook niet naar wens verliep.82

Het leed van Serlé werd verkort door de vroeg invallende winter. In december en januari werd
een nieuwe strategie bedacht om de aardappelinkoop voor de volgende campagne in 1876-77 beter
te laten verlopen. Scholten vroeg Serlé een kaart op de sturen met de lokatie van de branderijen
en een overzicht van de vrachtkosten per spoor. Men besloot over te gaan tot de invoering van het
systeem van voorkoop en het uitreiken van handgeld. Dit systeem werd ook door de aardappel-
meelfabrikanten in de Veenkoloniën toegepast. W.A. Scholten had dit systeem al een jaar eerder
in Tarnopol willen invoeren, maar Bodeman in Tarnow had zich daar aldoor tegen verzet. Scholten
meende, dat als er het voorgaande jaar handgeld was uitgedeeld, er meer aardappelen waren uit-
gezet. Hierdoor had het probleem van de aardappeltoevoer in de winter vermeden kunnen wor-
den. Hij hoopte dat het dit keer wel zou lukken: ‘We hebben een goede les gehad en moeten ons
daar naar richten.’83

Begin 1876 kreeg Serlé vanuit Groningen opdracht om in Tarnopol de grootgrondbezitters
persoonlijk te benaderen en ze te overtuigen van het voordeel van het systeem van voorkoop. Om
meer greep op de grootgrondbezitters te krijgen, werd de lokale landbouwkundige vereniging inge-
schakeld. Deze moest de voordelen van het systeem van voorkoop aan de leden duidelijk maken.
Ook werd geregeld dat de grootgrondbezitters via de vereniging contracten konden afsluiten.84

Tevens kreeg Serlé toestemming om de provisie van de commissionairs iets te verhogen, zodat ze
wat beter hun best gingen doen. Bodeman in Tarnow verwachtte dat de nieuwe campagne 1876-
77 een stuk beter zou lopen. De branderijen hadden een aantal jaren achter elkaar hoge prijzen
voor de aardappelen betaald, terwijl de verkoopprijs van de snaps sterk was gedaald. Ze waren met
hun producten blijven zitten en zouden niet in staat zijn om in het voorjaar hun aardappelen con-
tant te betalen. Zelfs voor voorkoopcontracten zouden ze geen geld hebben. Serlé moest dus zijn
slag in het voorjaar van 1876 zien te slaan. Hij moest er voor zorgen dat het vervoer van de aard-
appelen over het spoor goed geregeld werd. Serlé diende zoveel mogelijk korting te bedingen op
de kosten van het vervoer van aardappelen. In februari 1876 werd vanuit Groningen de voor-
koopprijs voor Tarnopol in dat voorjaar op OFL 1,- gesteld. 

Maar ook dit jaar kon Serlé de grootgrondbezitters niet voor zich winnen. Hij slaagde er niet
in om onder de OFL 1,20 in te kopen en verwachtte dit ook in de herfst niet te kunnen doen,
omdat de prijzen alleen maar zouden stijgen. Vanuit Tarnow en Groningen werd een prijsverho-
ging niet toegestaan, vanwege de algemeen dalende verkoopprijzen van het aardappelmeel en de
stroop. Bodeman had in Wenen de verkoopprijs al moeten verhogen om nog een beetje winst te
kunnen maken.85 Serlé was er van overtuigd dat hij niet in staat was voor de gestelde prijzen te
kunnen inkopen. Begin maart 1876 schreef hij aan Scholten:



233

‘Aangenaam zou het mij zijn indien u aan uw voornemen spoedig mogt gevolg geven om persoonlijk eens hier-

heen te komen. Ik geloof dit zeer nodig is om tot klaarder inzigt van de toestand in deze streek te komen en

om tevens te bewijzen dat hier alles is en wordt aangewend om aardappelen te kopen.’86

Nog diezelfde maand hield Serlé het in Tarnopol voor gezien en nam hij ontslag. Als reden gaf hij
de slechte gezondheidstoestand van zijn vrouw op, maar uit de correspondentie blijkt dat hij zich
al lange tijd onbegrepen voelde. 

Een nieuw bestuur
Het bestuur van de fabriek in Tarnopol kwam in handen van de boekhouder van Tarnow, J. van
Eck. Tijdens deze wisseling van de wacht brachten twee vertrouwelingen van W.A. Scholten uit
Nederland, Dreesman en Van Rijn, een bezoek aan de fabriek in Tarnopol. Zij moesten onder-
zoeken wat er mis mee was. Zij kwamen tot de conclusie dat Serlé gelijk had ten aanzien van de
problemen met aardappelinkoop. De concurrentie van de branderijen was zeer groot. Hoewel de
prijs van de snaps laag was, verwachtten ook zij niet dat er lage aardappelprijzen te bedingen waren.
Dit kwam omdat de veestapels bij de branderijen veel voer nodig hadden. Dit hield de aardappel-
prijzen hoog. Op de fabriek zelf bleek al die tijd zeer slordig en achteloos gewerkt te zijn. Hierdoor
was veel geld verloren gegaan. De kwaliteit van het meel dat in Tarnopol was geproduceerd, was
dermate slecht dat het door middel van slempen niet verbeterd kon worden. Van Rijn liet het meel
naar Tarnow versturen omdat die fabriek beter op het reinigen van meel was ingesteld. Hij onder-
vond dat het vervoer van het meel van Tarnow over het spoor veel extra kosten betekende, die naar
zijn mening niet door een lage aardappelprijs konden worden goedgemaakt. Zij adviseerden
Scholten om de fabriek in Tarnopol zo snel mogelijk te verkopen. Het zou volgens Dreesman beter
zijn ‘… om het verlies te ondergaan en de boel zo goed mogelijk op te ruimen, dan er nog langer
goed naar kwaad geld te gooien.’87 Bij hun vertrek hoopten zowel Dreesman als Van Rijn ‘…in de
eerste jaren van een bezoek aan Tarnopol verschoond te blijven.’88 W.A. Scholten besloot echter om
de fabriek door te laten werken.

De nieuwe opzichter Van Eck begon vol goede moed aan zijn taak, maar liep al snel tegen
dezelfde problemen aan als zijn voorganger Serlé. Ook hij slaagde er niet in om contracten met de
grootgrondbezitters af te sluiten. Ze bleken zeer onverschillig. Als ze niet meer dan een bepaalde
prijs kregen, voerden ze de aardappelen aan het vee of lieten ze gewoon in de grond verrotten.
Contracten bleken waardeloos. Vaak werd het contract met Scholten ‘vergeten’ als ze hun aardap-
pelen voor een betere prijs aan een ander konden verkopen. Als ze al bereid waren tot een voor-
koopcontract, wilden ze meteen de levering vastleggen voor vier tot zes jaar in plaats van één.89

W.A. Scholten was van mening dat bij lage prijzen de opmerking van de grootgrondbezitters
dat ze liever hun aardappelen aan hun beesten voerden een smoes was ‘…die ze ons ook elk jaar
in Duitsland verkopen.’90 Van Eck slaagde er echter niet in om in het voorjaar aardappelen in te
kopen. De grootgrondbezitters stonden er op met de verkoop te wachten tot de uitkomst van de
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oogst bekend was. Tot in juni 1876 werden in de fabriek alleen oude vezels gemalen. Tijdens het
openen van de vezelgaten, waarbij zoals gewoonlijk een zeer rotte geur vrijkwam, kreeg van Eck
onmiddellijk weer klachten over stankoverlast te verwerken. Hij verweerde zich tegen het gemeen-
tebestuur door te zeggen dat hij in de stad ook niet op sommige plekken kon komen zonder een
zakdoek voor zijn mond te houden, maar dit had weinig effect. Een proces dreigde, maar toen de
vezels eenmaal verwerkt waren, ebden naast de stank ook de klachten weg.91

Gedurende de zomer van 1876 werden in de fabriek in Tarnopol opnieuw veranderingen door-
gevoerd. De raspen werden vernieuwd en de wasinrichting verbeterd. De fabriek had nu een ver-
werkingscapaciteit van 80.000 HL aardappelen. Nadat W.A. Scholten in juli een bezoek aan de
fabriek had gebracht werd vol goede moed aan de voorbereidingen van de nieuwe campagne van
1876-77 begonnen. Alles leek goed te gaan. De oogst zag er goed uit en Van Eck verwachtte wei-
nig concurrentie van de branderijen. Deze hadden de afgelopen jaren slecht gedraaid en beschik-
ten over weinig geld. Bovendien verwachtte hij dat de verkoop van snaps zou verminderen omdat
de kerk een offensief was begonnen tegen het overmatig drankgebruik bij de lagere klasse.92 Net als
het voorgaande jaar kreeg Tarnopol vanuit Groningen de opdracht om voor de aardappelen niet
meer dan OFL 1,- per korzec (101 kg) te bieden. 

Maar wederom slaagde Van Eck er niet in voor deze prijs in te kopen. De oogst viel tegen en
de slechte weersomstandigheden belemmerden het transport. Bovendien waren er, vanwege de
lagere prijzen in voorgaande jaren, minder aardappelen verbouwd, wat de prijs weer opdreef.
Tevens steeg, tot grote verwondering van Van Eck, de prijs van de snaps plotseling en begonnen de
branderijen alsnog te werken. Zij kaapten met prijzen van OFL 1,- tot 1,10 de aardappelen net
voor zijn neus weg. Vanuit Groningen werd Van Eck gerustgesteld dat in het voorjaar de prijzen
wel zouden dalen, omdat men dan de aardappelen echt kwijt moest, maar hij had er een hard
hoofd in. Hij vreesde voor serieuze concurrentie van de branderijen. De prijzen van spiritus waren
hoog en hierdoor zouden de branderijen langer doorwerken en dus meer aardappelen verwerken.93

Uiteindelijk zou de fabriek gedurende het najaar van 1876 maar 9200 HL aardappelen verwerken.
Dit was maar 11,5 % van de verwerkingscapaciteit. Al begin november werd de fabriek schoon-
gemaakt om te vezelmalen.94 In dat jaar werden slechts 511 zakken nat meel naar Tarnow ver-
stuurd. Daar stonden de zaken er al niet veel beter voor. In Tarnow werden in het najaar van 1876
maar 23.000 HL aardappelen vermalen.

Problemen bij de verkoop
De slechte resultaten van de fabrieken in Tarnow en Tarnopol werden niet alleen door de proble-
men met de inkoop en de aanvoer van de aardappelen veroorzaakt. Ook de verkoop van de gepro-
duceerde goederen bleef ver achter bij de verwachtingen. In Tarnow had men de grootste moeite
om de producten van de fabrieken aan de man te brengen. Reuvers, en later Bodeman, richtten
zich bij de afzet van aardappelstroop en -suiker op de bekende afnemers als wijnmakers, bier-
brouwerijen, (banket)bakkerijen, likeurstokerijen en kandijfabrieken. Typische Oostenrijkse afne-
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mers waren zogenaamde lebzelterer en Fiegencaffe-fabriken. Eerstgenoemde waren bakkerijen die
gespecialiseerd waren in het maken van taaitaai, dat bekend stond als een Oostenrijkse lekkernij.
In Fiegenfabriken werd vijgenkoffie gemaakt. In Oostenrijkse huishoudens werden stroop en sui-
ker voornamelijk gebruikt als alternatieven voor boter en honing. Het aardappelmeel zou afzet
kunnen vinden in de voedselbereiding, zoals (banket)bakkerijen maar ook in gistfabrieken.95

Daarnaast zal gerekend zijn op de verkoop van aardappelmeel aan de textiel- en papierindustrie in
Bohemen en Moravië. 

De verkoop van producten vond, zoals gewoon was bij de firma Scholten, plaats via agenten.
In 1874 waren er voor de fabriek in Tarnow, voor zover bekend, agenten actief in Wenen, Pest en
Fünfkirchen. De agent in Pest leverde voornamelijk aan grossiers. De agent in Fünfkirchen reisde
regelmatig rond in Hongarije. Uit dit laatste blijkt dat de firma, hoewel deze zich in eerste instan-
tie voornamelijk op Wenen concentreerde, ook vaste voet trachtte te krijgen in het oostelijke deel
van het Habsburgse rijk. Het bleek dat het stroopgebruik in Hongarije nog wat achterbleef bij
Oostenrijk, maar Reuvers had goede hoop om dit te kunnen compenseren met de verkoop van
druivensuiker, waarvoor hij in Hongarije een grote afzetmarkt zag. 96

De problemen bij de verkoop waren vermoedelijk te wijten aan de uitblijvende aanvoer van
aardappelen, waardoor de fabriek niet tegen concurrerende prijzen kon produceren. Daarbij was
de kwaliteit van het meel vanuit Tarnopol vaak zo slecht dat er alleen maar een mindere kwaliteit
stroop van kon worden gemaakt. Aangezien dit product weinig afzet vond, bleef men met voorra-
den zitten of werd het onder de kostprijs verkocht.97 In januari 1876 schreef Bodeman aan Serlé
duidelijk hoe de zaken ervoor stonden:

‘De oprichting der fabriek te Tarnopol is alleen geschied om het voortbestaan van den fabriek hier mogelijk te

maken, (…) Ik maak er volstrekt geen geheim van [dat] de fabriek [Tarnow] tot nu toe met groote verliezen

gewerkt heeft, en alleen wordt gaande gehouden in de hoop op betere tijden.’98

Eerder had Bodeman duidelijk gemaakt dat borstsuiker het enige product was dat ‘met voordeel’
kon worden gemaakt als de aardappelmeelfabriek stilstond. Gedurende de winter 1875-76 werd
een nieuw offensief ingezet om de verkopen op te krikken. Bodeman richtte zich nu op kleine
plaatsen in Galicië, die dichter bij de fabriek lagen. Van Eck in Tarnopol kreeg de opdracht om voor
Tarnopol en omstreken een agent aan te trekken. Er werden ook nieuwe agenten aangenomen in
Lemberg, Stanislau en Czernowitz. Bodeman gaf aan nog wel meer agenten te willen hebben, maar
dat hij geen geschikte mensen kon vinden.99 Het bleek al snel dat het in kleinere plaatsen moeilijk
was om stroop en borstsuiker af te zetten omdat men niet bekend was met de producten. Getracht
werd om de producten als goedkope surrogaten voor traditionele zoetwaren (zoals honing) aan de
man te brengen. Van Eck probeerde zelfs van een Tarnower rabbijn een verklaring te krijgen dat de
producten kosjer waren. Zo kon de stroop en suiker ook aan het joodse deel van de bevolking wor-
den aangeboden.100
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Het verkoopoffensief mislukte en de verliezen van beide fabrieken namen door de jaren heen
alleen maar toe. Gedurende de eerste twee bedrijfsjaren 1872-73 en 1873-74 bedroeg het verlies
in Tarnow respectievelijk OFL 38.542,- en OFL 76.339,-. De bouw van de fabriek in Tarnopol
kon het tij niet kon keren en het gezamenlijke verlies bedroeg in 1874-75 reeds OFL 122.333,-.
In 1875-76 werd wederom een verlies genoteerd van ditmaal OFL 70.549,-.101 De negatieve resul-
taten zijn ook zichtbaar in het overzicht van de netto afdrachten van de fabrieken.102 Deze zijn in
grafiek 5.1 weergegeven. 

Grafiek 5.1: Netto afdrachten Tarnov, 1871-1878 in HFL

Uit de grafiek wordt duidelijk dat er meer geld vanuit de moederfirma richting Galicië werd
overgemaakt dan andersom. In december 1876 werd besloten om na jaren van aanmodderen in
Tarnow en Tarnopol een einde te maken aan de malaise in Galicië. De positieve kapitaalstroom in
de jaren 1876-77 en 1877-78 is de overheveling van de resterende liquide middelen aan de moe-
derfirma na de opheffing van de fabrieken. Later zou W.A. Scholten de mislukking van de fabriek
in Tarnopol als volgt toelichten: 

150000

100000

-50000

0

50000

100000

150000

1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen
1870-1878.



237

‘Die Ursache dasz ich die Stärke-Fabrik in Tarnopol auflassen muszte, war darin geleggen, dasz der

Kartoffelpreis zu hoch, und die zu kaufende Quantität zu gering war, um bei den hohen Transportkosten nach

Wien, Pest und anderwärtig, Vortheil zu erzielen.’103

Ook hieruit blijkt dat W.A. Scholten het mislukken van de fabrieken weet aan de hoge prijs van
de aardappelen en het feit dat de verkoop van de producten niet rendabel was door de hoge trans-
portprijzen. Hij had de lokatie van de fabrieken in Galicië verkeerd ingeschat. De afgelegen lig-
ging en de slechte resultaten van de fabrieken hadden tevens een groot effect op het moreel van
het Nederlandse personeel dat op de fabrieken werkzaam was. Uit de correspondentie wordt dui-
delijk dat een aanstelling op de fabriek in Tarnow geen pretje werd gevonden. In vergelijking met
de fabrieken in Pruisen, waar het ondanks cultuurverschillen goed toeven was, werden Tarnow en
Tarnopol als het einde van de beschaafde wereld beschouwd. Zo verzocht boekhouder P.J. Enter
in 1872 al na enkele maanden om overplaatsing:

‘Ik zie mij echter genoodzaakt UEd meetedelen dat ik de toestanden van dit land, deszelfs bewoners en gebrui-

ken verre beneden mijne verwachting gevonden heb. Voor een fatsoenlijk mensch is het hier niet om uit te

houden; bij het luttel aantal menschen die men welopgevoed kan noemen, wordt ieder vreemdeling die duitsch

spreekt ten diepsten veracht, terwijl de geringere klasse der bevolking die hier met de joden verreweg het groot-

ste deel uitmaakt slechts als uitvaagsel beschouwd kan worden (…) Overigens biedt Tarnow of hare bewoners

volstrekt niets wat het leven hier ook slechts op eene enkele wijze aangenaam zoude kunnen maken, en moet

iemand die hier eene betrekking bekleeden wil, volkomen met het leven afgesloten hebben, daar hij zich hier

als het ware in ballingschap bevind …’104

Het einde van de fabrieken in Galicië
Bodeman werd door W.A. Scholten per brief van de sluiting van beide fabrieken op de hoogte
gesteld. Het was Scholtens bedoeling om de fabrieken te verplaatsen naar een andere plaats in
Oostenrijk. De productie in Tarnow werd begin 1877 gestaakt. In Tarnopol kreeg Van Eck
opdracht om de nog te vermalen vezels als veevoer te verkopen. In beide plaatsen kwamen de
fabrieksgebouwen te koop te staan. De inrichtingen zouden worden meegenomen naar de nieuw
op te richten fabriek. Scholten hoopte de fabriek in Tarnow te kunnen verkopen aan een tarwe-
stijfselfabrikant. Hij had zelfs nog met de gedachte gespeeld de fabriek als zodanig om te bouwen.
Er hoefde alleen maar een drogerij bijgebouwd te worden, het water was uitmuntend en de tarwe
goedkoop. Zo’n fabriek zou zeer goed met het buitenland en Hongarije kunnen concurreren. Het
ontbrak W.A. Scholten echter aan de lust om ‘na de ondervonden teleurstellingen’ in Galicië iets
nieuws te beginnen.105

In maart 1877 arriveerde een medewerker uit Nederland, Dikema, in Tarnow om de verkoop
van de fabrieken te regelen. Van Eck reisde naar Groningen om aan W.A. Scholten de admini-
stratie van de fabriek over te dragen.106 Bij de bestudering hiervan kwam Scholten er achter dat Van
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Eck fraude had gepleegd. Hij was woest: hij was in Galicië nu al vijf tot zes keer bij de poot geno-
men. Hij overwoog gerechtelijke stappen te ondernemen, maar uiteindelijk heeft hij van deze zaak
verder geen werk gemaakt.107

De verkoop van de gebouwen in Tarnow en Tarnopol ging niet zo snel als Scholten had
gehoopt. Dikema bevond zich negen maanden later nog steeds in Tarnow. Er waren verschillende
aanbiedingen maar telkens was Scholten niet tevreden over de geboden prijzen. De fabriek in
Tarnow werd uiteindelijk na ruim anderhalf jaar verkocht. Koper was R. Kropf, die er HFL
27.600,- voor betaalde.108 Kropf wilde de fabriek ombouwen tot een glasfabriek. Een klein deel van
de fabrieksinventaris van de ontmantelde fabrieken in Tarnow en Tarnopol was inmiddels ter
beschikking gesteld aan de andere buitenlandse fabrieken van de firma als vervangings- of reserve-
onderdelen. Het overgrote deel bleef in Tarnow achter. Aangezien Kropf geen haast had met de
verbouwing, werd overeengekomen dat de installaties voorlopig in Tarnow bleven opgeslagen.
Scholten ging er van uit dat het nog wel twee tot drie jaar kon duren voordat hij een nieuwe fabriek
in Oostenrijk zou bouwen.109 De fabriek in Tarnopol werd in 1875 voor het bedrag van
HFL 20.000,- verkocht aan het stadsbestuur van Tarnopol, dat het in gebruik nam als kazerne en
theater. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het kazernedeel verwoest. Later, in de nadagen van
de Tweede Wereldoorlog zou het complex in zijn geheel door oorlogsgeweld verloren gaan.110

OP ZO E K N A A R E E N N I E U W E V E S T I G I N G S P L A ATS I N OO S T E N R I J K

Een andere streek
W.A. Scholten liet zich ondanks de verliezen die de firma had geleden in Tarnow en Tarnopol niet
ontmoedigen om in Oostenrijk actief te blijven. Voor hem bleven de aanwezigheid van de aard-
appelen in Oostenrijk en de vooruitzichten van de grote afzetmarkt aantrekkelijk. Na de verkoop
van de fabrieken in Galicië kreeg Dikema opdracht om in het meer westelijke deel van het
Habsburgse rijk naar een nieuwe vestigingsplaats te zoeken. Scholten richtte zich nu op de streken
ten noorden en noordoosten van Wenen, en dan met name Bohemen en Moravië. Hij had dit
gebied al in 1869 bezocht, maar vond toen de aardappelen daar, in vergelijking met Galicië, te
duur. Nu ruim zeven jaar en vele verliezen later, was hij kennelijk wel bereid meer te betalen. De
reden hiervoor is waarschijnlijk dat een fabriek in Bohemen en Moravië dichter bij Wenen en
Praag zou liggen. Hierdoor waren deze afzetmarkten makkelijker te bewerken en kon op trans-
portkosten bespaard worden.111

Dikema doorkruiste gedurende de maanden december 1876 en januari 1877 Moravië en
Bohemen. Hij bezocht verschillende instanties, zoals het Ministerie van Landbouw in Wenen, de
vereniging ter bevordering van landbouw, natuur en land- en volkenkunde in Brünn, de Kamer
van Koophandel in Olmütz en verschillende districtsbesturen. Hier en uit verschillende statistie-
ken van het ministerie van Landbouw verzamelde hij informatie over de opbrengsten van de aard-
appelteelt in Moravië en Bohemen.112 De aardappelen die op de markt in Wenen aangeboden wer-
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den, bleken afkomstig uit gebieden rond de plaatsen St. Polten en Tulln. Deze plaatsen lagen iets
ten zuidwesten van Wenen. Omdat dit voornamelijk duurdere consumptieaardappelen waren, was
deze streek voor de vestiging van een aardappelmeelfabriek niet interessant. In Pruisen had
Scholten inmiddels ervaren dat de concurrentie van handelaren in consumptieaardappelen niet
onderschat moest worden. Zo hadden ze in Tangermünde vaak voor een net iets hogere prijs de
aardappelen voor zijn neus weggekaapt.

Dikema’s aandacht ging in eerste instantie uit naar het stroomgebied van de rivier de March,
een zijrivier van de Donau. Deze rivier vormde de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. De streek
aan de westoever stond bekend als Hugelland en Ebene en bestond hoofdzakelijk uit zandgrond.
Dikema bezocht hier de plaatsen Hohenau, Lundenburg, Görding, Bizenz en Olmütz. Hij lette
op de aanwezigheid van goedkope aardappelen, de ligging van spoorbanen en straatwegen en de
mogelijkheden voor aan- en afvoer van (proces)water. Opvallend is dat Dikema de aardappelen
systematisch onderzocht op hun zetmeelgehalte. In de voorgaande jaren waren binnen de aardap-
pelmeelindustrie de methodes hiervoor sterk verbeterd. Ook in de fabrieken van Scholten werd
hiervan in toenemende mate gebruik gemaakt.113

Dikema ontdekte dat in de streken rond de March vanwege de vruchtbare grond van oudsher
veel aardappelen werden verbouwd. Ze werden gebruikt voor zowel consumptie, verwerking in
branderijen en natmeelfabriekjes en als veevoer. Hij bezocht verschillende natmeelfabriekjes die in
deze streek gevestigd waren. De eigenaren vertelden hem dat zij in goede jaren voldoende aardap-
pelen voor het maken van meel konden verkrijgen. De afzet liet te wensen over omdat de vraag
naar de producten klein was. Veel branderijen hadden de laatste jaren vanwege de hoge accijns stil-
gestaan. Veel boeren waren overgegaan op de verbouw van suikerbieten. Zij werden hiertoe aangezet
door een aantal suiker-, cichorei- en surrogaatfabrieken, die zich in deze streek hadden gevestigd.
Dikema vreesde dat het wel een paar jaar kon duren voordat er in deze streken weer voldoende aard-
appelen verbouwd zouden worden om een aardappelmeelfabriek te kunnen voorzien. Het was wel
een voordeel dat de boeren gewend zouden zijn aan het systeem van voorkoop via contracten, omdat
dit ook bij de bietsuikerfabrikanten gebruikelijk was.114

Een gunstige streek: Moravië
Dikema kwam tot de conclusie dat de plaatsen Göding en Olmütz in Moravië serieus voor vesti-
ging in aanmerking kwamen. Zijn voorkeur ging uit naar Göding. Dit stadje, met ongeveer 5.200
inwoners, lag aan de Kaiser Ferdinand Nordbahn en er liepen vier straatwegen naar toe. Göding
was het middelpunt van een groot aardappelgebied in Moravië en Dikema dacht er tegen redelij-
ke prijzen in te kunnen kopen. De rivier de March verdeelde zich in de stad in drie takken, die
aan de andere kant weer bijeen kwamen. Een nadeel was dat de rivier rond de stad niet bevaarbaar
was. Bovendien werd het water na regen troebel waardoor het niet goed bruikbaar was als proces-
water. In de streek rond Olmütz trof Dikema geen zandgrond aan, maar voornamelijk leem en
vette kleigrond, waardoor het zetmeelgehalte van de aardappelen minder was dan in Göding. Ook
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werden in deze streek veel suikerbieten verbouwd. Qua infrastructuur lag Olmütz zeer strategisch.
De stad lag op een knooppunt van zes spoorwegen en vijf straatwegen. Dikema voorzag zowel in
Olmütz als in Göding problemen met de uitbreiding van de aardappelteelt omdat het beetwortel-
zaad makkelijker te verkrijgen was dan pootaardappelen.115

De berichten van Dikema kwamen zeer gunstig op W.A. Scholten over. Hij maakte direct aan-
stalten om naar Moravië te reizen om samen met Dikema in een van beide plaatsen naar een
geschikte bouwplaats te zoeken. Dikema maande zijn ‘patroon’ tot geduld. Hij wilde ook nog in
het grensgebied tussen Moravië en Bohemen rondkijken. Vanuit Olmütz reisde hij door naar
Brünn om van daar uit Bohemen nader te verkennen. Hij wilde in ieder geval nog de plaatsen
Deutschbrod, Iglau en Tabor aandoen. In Deutschbrod vond Dikema direct wat hij zocht. Rond
deze stad werden veel en kwalitatief goede aardappelen verbouwd, die bovendien zo’n 10 kreuzer
goedkoper waren dan in Göding en Olmütz. Dikema was zo enthousiast dat hij Scholten vroeg
om nu wel direct over te komen. Ondertussen reisde hij door naar Iglau. Ook daar leek de aard-
appelverbouw veelbelovend, maar de plaats op zich was minder geschikt voor vestiging van een
fabriek. Zij lag in een bergachtig gebied en het spoor lag ver boven de rivier. Hierdoor zou het
moeilijk zijn om een geschikt terrein voor de bouw van een fabriek te vinden.

Moravië in de tweede helft van de negentiende eeuw
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Dikema keerde terug naar Deutschbrod, waar hij W.A. Scholten ontmoette, die vergezeld werd
door Bodeman. Door de rotsachtige bodem en hoogteverschillen was het moeilijk om een goede
lokatie te vinden die tussen de rivier en de spoorlijn lag.116 Na dit bezoek begon Scholten zich af
te vragen of hij überhaupt wel aan de bouw van een nieuwe fabriek in Oostenrijk moest beginnen.

Dikema bleef pleiten voor vestiging in Deutschbrod. De bouw in de bergen zou niet meer pro-
blemen opleveren dan bouwen op drassige riviergrond, zoals bij de meeste fabrieken van Scholten
in het buitenland het geval was geweest. Het terrein zou trapsgewijs in drie delen bebouwd kun-
nen worden en het water kon door middel van pompen omhoog worden gebracht. De ligging van
Deutschbrod ten opzichte van de afzetmarkten in Wenen en Praag was gunstig. De firma zou zelfs
vanaf hier naar Zuid-Duitsland kunnen exporteren. Later scheef Dikema aan W..A. Scholten: ‘Zoo
geloof ik toch, dat als U niet zooveel tegenstand en verdriet zowel in Tarnow, Tarnopol als Petrikau
[Petrokow] ondervonden hadt, U zeer zeker in Deutschbrod een fabriek zoudt bouwen’.117

Het besluit van W.A. Scholten om van de bouw van een nieuwe fabriek in Oostenrijk af te zien
was nog niet definitief. Na Deutschbrod reisde Dikema in februari 1877 nog door naar Tabor. Hij
had herhaaldelijk te horen gekregen dat deze plaats weinig te bieden zou hebben, maar het tegen-
gestelde bleek waar. Tabor, een plaatsje met 9.000 inwoners, was gelegen aan de rivier de Luznic en
het Jordanmeer. De stad had verbinding met de Kaiserliche Franz Josef Bahn en er liepen vijf rijks-
wegen naar de stad. De bodem was zand- en leemachtig. Er werden veel aardappelen verbouwd, die
voornamelijk in branderijen werden verwerkt. Omdat ook hier de laatste jaren maar weinig met het
branden te verdienen viel, werd een groot aantal als natmeelfabriekje geëxploiteerd.118

In Tabor kwam Dikema in contact met een heer Kanturek. Samen reisden ze door de omgeving.
Het zetmeelgehalte van de aardappelen was zeer hoog en de prijs laag. In de stad bezocht Dikema
samen met Kanturek een moutfabriek die te koop stond. Het zou mogelijk zijn om deze fabriek te
kopen en om te bouwen tot een aardappelmeelfabriek. De fabriek was na een faillietverklaring in
handen gekomen van de Sparkasse in Tabor. Na overleg met Groningen werd besloten een bod te
doen. De watertoevoer van de fabriek was niet ideaal, maar er kon een leiding over het terrein van
de spoorbaan worden aangelegd. Als voorwaarden voor de verkoop stelde Scholten verschillende
eisen. Hij was bereid om de moutfabriek inclusief grond en inventaris voor OFL 45.000,- te kopen.
Hij wilde dan vrij gebruik van water en directe toestemming van de spoorwegen om de waterlei-
ding aan te kunnen leggen. Ook wilde hij onmiddellijk na de aankoop de concessie voor de inwer-
kingtreding van de fabriek krijgen. 

De mogelijkheid van de aankoop van een bestaand fabrieksgebouw bood veel voordelen.
Geschat werd dat de fabriek nog voor ongeveer OFL 40.000,- verbouwd zou moeten worden.
Omdat daarna alleen nog maar de installaties geplaatst hoefden te worden, zou het volgende najaar
direct met de campagne begonnen kunnen worden. De onderhandelingen namen lange tijd in
beslag.119 In het voorjaar van 1877 was de Sparkasse bereid de fabriek voor OFL 36.000,- te ver-
kopen. In de loop van dat jaar bleek dat de gemeente Tabor lucht had gekregen van de zaak en een
bedrag eiste van OFL 30.000,- alleen al voor het watergebruik. Waarschijnlijk wilde de stad een
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graantje van de verkoop meepikken. Ook is het mogelijk dat de gemeenteraad, met het oog op
mogelijke vervuiling, Scholten wilde ontmoedigen om zich in de stad te vestigen. Als dit laatste
het geval is geweest, was deze taktiek succesvol, want Scholten zag begin 1879 van de aankoop af.120

De goede vooruitzichten in Tabor hadden W.A. Scholten kennelijk weer de moed gegeven om
in Oostenrijk actief te blijven. Het is wel duidelijk dat hij een fabriek in bergachtige streken niet
zag zitten. In het voorjaar van 1879 reisde hij zelf door de streken rond Olmütz. Hier deed hij uit-
gebreid onderzoek naar de kwaliteit van de aardappelen. In tegenstelling tot Dikema’s bevindin-
gen in de winter van 1877 omtrent een ongunstige bodemgesteldheid en een slechtere kwaliteit
van de aardappelen, trof hij ten zuidoosten van Olmütz zeer goede aardappelen aan.121 Dit zal er
toe geleid hebben dat W.A. Scholten uiteindelijk voor de omgeving van Olmütz koos om zijn
nieuwe fabriek in Oostenrijk te vestigen.

DE FA B R I E K I N OL M Ü T Z

De bouw van de fabriek
In april 1879 bevond bouwmeester Kleve zich in Olmütz om van daar uit een geschikte bouw-
plaats te zoeken. Kleve had voor de firma Scholten al eerder fabrieken gebouwd. Hij was de gehe-
le zomer in onderhandeling met verschillende eigenaren van stukken grond bij Olmütz, maar ook
bij de meer zuidelijk gelegen plaatsen Prerau en Wischau. Uiteindelijk werd op 4 oktober 1879
voor OFL 10.741,- een stuk land aangekocht in het plaatsje Bleich, dat vlakbij Olmütz lag.122 Het
stuk lag strategisch, vlak bij de spoorbaan en het station, een straatweg en een zijtak van de rivier
de March. Het terrein behoorde toe aan verschillende eigenaren, waaronder de gemeente Bleich.
Alle betrokkenen bleken bereid tot verkoop. Tegelijkertijd werd met de spoorbaandirectie onder-
handeld over de aanleg van een spoorbaan naar de fabriek. Er werd overeengekomen dat Scholten
de helft van de aanlegkosten van een wissel en het stuk spoorbaan naar de fabriek zou betalen.123

Uit het feit dat het gemeentebestuur van Bleich medeverkoper van het terrein was, mag worden
aangenomen dat het weinig problemen had met de komst van de fabriek. Het kostte dan ook wei-
nig moeite om de gemeente te paaien. Scholtens ervaringen met de trage bureaucratie in Tarnow
en Tarnopol zetten hem wel aan om zo snel mogelijk een bouwconcessie te krijgen. Er zou dan nog
voor het invallen van de winter begonnen kunnen worden met de bouw. Van het districtsbestuur
in Olmütz was de toestemming snel binnen. Er moest ook een concessie van de genie in Brünn en
het Ministerie van Oorlog in Wenen verkregen worden. Scholten schreef persoonlijk naar de
Nederlandse gezant in Wenen, J.P.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt, met het verzoek of hij de
afwikkeling van de zaak in de hoofdstad zou kunnen bespoedigen.124

Ondertussen werd het begin gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw. Net zoals bij de mees-
te andere fabrieken in het buitenland was gebeurd, zou in het eerste jaar alleen de aardappelmalerij en
drogerij worden gebouwd. Toen eind oktober de concessie was verkregen, werd begonnen met de aan-
leg van vier waterputten. Kennelijk was de watertoevoer vanuit de rivier niet voldoende. Tijdens de
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winter stond de bouw stil, maar in mei 1880 waren de gebouwen van de malerij en drogerij klaar. De
inventaris van de fabriek was deels nieuw en deels afkomstig uit de fabriek van Tarnow.125

Het terrein van de fabriek besloeg 40.000 vierkante meter. De fabriek moest even groot worden
als die in Tarnow, maar zou wel met een drie maal zo grote maalcapaciteit. Hierdoor zou de fabriek
wekelijks 20-22.000 HL aardappelen kunnen malen.126 Er zou naast aardappelmeel en stroop ook
sago, suiker, gom en couleur geproduceerd worden. De bouw van de fabriek zelf verliep dit keer
vlekkeloos, maar er waren wel problemen met de aanleg van de waterputten. Hierdoor werd vertra-
ging opgelopen en was de fabriek niet bedrijfsklaar voor het begin van de campagne 1880-81. 

Kleve had nog voor het begin van de bouw instructies gekregen om voorbereidingen voor de aard-
appelinkoop te treffen en te zorgen dat de benodigde contracten in orde waren. Een belangrijk voor-
deel van de vestiging in Olmütz was dat zich in Moravië meer onafhankelijke boeren bevonden dan
in Galicië. Hierdoor verwachtte Scholten minder afhankelijk te zijn van een klein aantal groot-
grondbezitters en hoopte hij makkelijker individuele contracten af te kunnen sluiten. Het was hem
na het onderzoek van Dikema duidelijk geworden dat de beetwortelteelt in Olmütz nog niet volle-
dig was doorgedrongen. Het moest mogelijk zijn om de boeren over te halen om zich op de verbouw
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van aardappelen te richten. Hij achtte het daarom noodzakelijk om ieder geval in het eerste jaar in
voorkoop te kopen en handgeld uit te reiken. Dit zou op de boeren niet raar overkomen, want
Dikema had ondervonden dat dit bij de beetwortelsuikerfabrieken ook gebruikelijk was.127

Kleve diende eerst te onderzoeken hoe de bietsuikerfabrikanten te werk gingen. Misschien kon er
iets van hun werkwijze worden overgenomen. Toen bleek dat ze helemaal niet met commissionairs
werkten en uit de contracten duidelijk werd dat van voorkoop eigenlijk geen sprake was, trok
Scholten zijn eigen lijn. Wel gaf hij Kleve het advies om de bietsuikerfabrikanten niet tegen zich
in het harnas te jagen: ‘… [zij zullen zien dat] wij geen wilde drijvers zijn en aardappelland is geen
beetwortelland, wij zullen elkaar dus weinig hinderen.’128 Kleve kreeg opdracht om in nabijgelegen
plaatsen in een straal van ongeveer 20 kilometer van de fabriek commissionairs aan te nemen. Toen
de aardappelmeelfabriek in mei 1880 klaar was, arriveerde de nieuwe directeur van de fabriek in
Olmütz, Wilhelm Bartholomeus Parker. W.A. Scholten kende Parkers familie nog uit Zutphen en
had Parker als jongeman in Groningen een paar jaar in dienst gehad. Daarna had Parker een tijd
in het bedrijf van zijn vader gewerkt. Toen Scholten in 1875 een directeur in Neu Ruppin nodig
had, had hij deze positie aan Parker aangeboden. Nu volgde een promotie naar Olmütz.

De vooruitzichten voor de oogst in 1880 waren slecht. Scholten kwam wellicht daarom met
een voorkoopprijs van OFL 1,40 per korzec (=HFL 0,92 per HL) Deze prijs was aanzienlijk hoger
dan er ooit in Tarnow of Tarnopol besteed was. Deze tactiek van hoog inzetten leek direct vruch-
ten af te werpen, want in juli had Parker reeds 40.000 HL op voorkoop ingekocht. Dit was vol-
doende om de fabriek in de herfst te kunnen laten proefdraaien. Parker kreeg gedurende de zomer
van 1880 de opdracht om voor het voorjaar zoveel mogelijk in te kopen en de boeren in de omge-
ving tot de verbouw van aardappelen aan te blijven zetten.

De verwachtingen van Scholten waren hoog gespannen. Zij namen gedurende het najaar alleen
maar toe, toen bleek dat zowel in Nederland als in Duitsland de oogsten massaal dreigden te mis-
lukken. Scholten was dus gebaat bij een goede campagne in Olmütz. In september schreef hij aan
Parker: ‘Als het bij U nu behoorlijk goed mogt worden, was vooral het eerste jaar dubbel aange-
naam, anders zou zoo licht de gedachte bij mij opkomen ten uwent even als in Tarnow de oogsten
altijd slecht waren.’129 Na het proefdraaien kon Parker in november aardappelen ontvangen voor
de campagne. Vanuit Groningen kreeg hij opdracht om vooral niet te beknibbelen op de prijzen,
want de oogsten in Duitsland en Nederland waren inderdaad teleurstellend. Scholten wilde in
Olmütz nu niet ‘om een dubbeltje achter het net vissen’.130 In de herfst bleek dat een groot deel
van de aardappelen die Parker dacht te kunnen ontvangen niet werd geleverd, omdat de boeren
niet zoveel aardappelen hadden uitgezet als in het contract was vastgelegd. Uiteindelijk zou de
fabriek tijdens de eerste campagne in de herfst van 1880 maar 25.000 HL aardappelen te verwer-
ken krijgen. Dit slechte resultaat werd opgevat als een startprobleem. Vol goede moed werd in de
winter van 1880-81 aan de voltooiing van de fabriek gewerkt. Gedurende de eerste maanden van
1881 werd de stroopfabriek in gereedheid gebracht. Zoals gewoonlijk waren de installaties hier-
voor in een van de aardappelmeelfabrieken in Nederland vervaardigd. Volgens Scholten was de
inrichting zodanig ‘dat er bijna geen slechte stroop gemaakt kon worden’.131
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De resultaten
De hoge verwachtingen die Scholten ten aanzien van de fabriek in Olmütz koesterde, zouden in
de volgende jaren in het geheel niet bevestigd worden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te
wijzen. De aardappelinkoop bleef ook na het eerste jaar niet helemaal zonder problemen. Hoewel
door de strategischer ligging van Olmütz de mogelijkheden voor de aardappelaanvoer goed waren,
ondervond Scholten dat het ook in Moravië zeer moeilijk bleef om contracten met de aardappel-
verbouwers te sluiten. Het systeem van voorkoop bleef gehandhaafd, maar wierp weinig vruchten
af. Een belangrijke reden hiervoor was dat de boeren toch de voorkeur gaven aan de verbouw van
suikerbieten. Het bleek moeilijk om ze (weer) tot de verbouw van aardappelen te brengen. De
aardappelleveranciers, die wel bereid waren om aan de fabriek te leveren, bleven de geboden prij-
zen, ondanks het feit dat deze hoger waren dan Scholten ooit in Galicië had geboden, veel te laag
vinden. In tabel 5.1 zijn de hoeveelheden aardappelen weergeven die de fabriek in Olmütz gedu-
rende de jaren 1880-1885 inkocht. 

Tabel 5.1: Hoeveelheid vermalen aardappelen in Olmütz, 1881-1886, in HL

Jaar HL

1881 25.305

1882 125.619

1883 71.152

1884 95.060

1885 141.573

1886 195.741

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 46, Olmütz, opgave hoeveelheid gemalen aardappelen 1880-81-1885-86.

De capaciteit van de fabriek was ingesteld op de verwerking van zo’n 230.000 HL aardappelen per
campagne. Deze hoeveelheid werd dus bij lange na in geen enkel bedrijfsjaar gehaald. Dit bete-
kende dat de fabriek niet kon profiteren van schaalvoordelen in de productie. Als de malerij en
aardappelmeelfabriek niet volop draaiden, waren de vaste kosten veel te hoog. Ook bracht het de
nodige problemen met zich mee voor de stroop- en derivatenfabriek, die van de levering van het
meel uit de aardappelmeelfabriek afhankelijk was. De kwaliteit van de aardappelen was daarente-
gen wel goed. Onderstaande tabel 5.2 laat zien dat de aardappelen in Moravië over het algemeen
meer zetmeel bevatten dan de aardappelen die de firma in Duitsland inkocht.

DE F I R M A SC H O LT E N I N OO S T E N R I J K-HO N G A R I J E



246

DE F I R M A SC H O LT E N I N OO S T E N R I J K-HO N G A R I J E

Tabel 5.2: Gemiddeld percentage droge stof in aardappelen in Olmütz, Brandenburg, Neu Ruppin en Landsberg, 1880-1885

Olmütz Brandenburg Neu Ruppin Landsberg

1880 24,70 23,84 25,86 24,11

1881 25,65 23,88 26,16 24,14

1882 26,06 - 23,86 24,07

1883 26,21 - 27,78 25,82

1884 31,13 - 26,32 27,46

1885 28,75 - 25,54 24,95

Bronnen: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr.46, aardappelwegingen Olmütz; Brandenburg en Neu Ruppin: inv.nr. 212, jaarlijk-
se opgave der verwerkte aardappelen; Landsberg: inv.nr.224, jaarlijkse opgave der verwerkte aardappelen

In Olmütz bleek het niet alleen moeilijk om aardappelen te bemachtigen, ook de transportkosten
bleken hoger uit te komen dan was voorzien. Gedurende de jaren 1883-1885 werd tweederde van
de aardappelen voor de fabriek in Olmütz per spoor aangevoerd. In eerste instantie werden de
vrachtkosten berekend op basis van aardappelen als eetwaar. In 1882 werd een verzoekschrift inge-
diend bij de directie van de Kaiser Ferdinand Spoorwegmaatschappij waarin een verlaging van het
tarief werd gevraagd. Er werd verzocht de aardappelen te beschouwen als ruwe stof omdat ze voor
fabrieksgebruik bestemd waren. Dit gebeurde ook bij de suikerbieten. Uiteindelijk werd door de
spoorwegmaatschappij aan de fabriek voor een aantal plaatsen korting op de vracht toegekend.
Daarbij kreeg de fabriek, als er per campagne meer dan 5000 ton aardappelen vervoerd werden,
5% korting.132 Ondanks deze kortingen bleven de transportkosten op de totale kosten van de
grondstoffen drukken. 

In vergelijking met de transportkosten in de kostenverdelingen van de aardappelinkoop tussen
Olmütz en de fabrieken van Scholten in Duitsland (zie tabel 4.3 in hoofdstuk 4), kwamen de kos-
ten in Olmütz overeen met die in Landsberg. Dit is niet opmerkelijk, aangezien ook in Landsberg
de aardappelen voornamelijk per spoor werden aangevoerd. Dit was nu eenmaal duurder dan over
de weg of het water. Wat opvalt is dat de transportkosten in Landsberg in verhouding afnamen
naarmate de fabriek langer in werking was. Dit was in Olmütz niet het geval. Hier vertonen de cij-
fers een nogal grillig verloop, wat er op kan duiden dat er zich meer onregelmatigheden voorde-
den. 
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Tabel 5.3: Kostenverdeling aardappelinkoop Olmütz, 1881-1886, in procenten

Aardappelen Vracht Provisie Diversen Totaal

1881 92,2 5,1 2,3 0,4 100

1882 88,3 9,9 1,5 0,3 100

1883 93,6 4,3 2,0 0,1 100

1884 88,1 10,4 1,3 0,2 100

1885 92,5 5,7 1,7 0,1 100

1886 89,6 7,1 2,9 0,4 100

Bron: archief W.A. Scholten, inv.nrs. 46 en 212, weekrapporten Olmütz 1881-1886.

Naast de problemen met de aardappeltoevoer en het transport kreeg de fabriek in Olmütz in toe-
nemende mate te kampen met watertekort. Tijdens de bouw van de fabriek waren er al moeilijk-
heden geweest met de aanleg van waterputten. Gedurende de campagnes van 1883-84 en 1884-
85 had de fabriek door aanhoudende droogte watergebrek. Hierdoor was het niet mogelijk om de
aardappelen goed te malen en de vezels uit te wassen. Ook bleken de maalinstallaties ‘ernstige
gebreken’ te vertonen. Tot overmaat van ramp brak in september 1884 in Bleich cholera uit. Er
werd al snel gewezen naar de fabriek als de veroorzaker. Er zouden al veel vissen en kreeften door
het afvalwater zijn doodgegaan. De cholera zette niet door en daarmee bleven verdere verdacht-
makingen uit. De fabriek kreeg wel een boete van OFL 150,-. 133 W.A. Scholten gaf hierna
opdracht om het afvalwater door middel van een houten duiker dieper in de rivier te lozen.
Daarnaast werd getracht om zoveel mogelijk schoon water de fabriek binnen te krijgen. In de jaren
1884-85 werden greppels naar de rivier gegraven en nieuwe putten geslagen. Ook werden pogin-
gen ondernomen om het water in de fabriek te zuiveren en te hergebruiken. In 1885 waren de pro-
blemen nog niet voorbij, maar in dat jaar begon het in december volop te regenen. Hierdoor was
voldoende water voorhanden en kon er die winter goed doorgewerkt worden.134 Toch bleven er
problemen opduiken. Zo bleek dat het productieproces in de fabriek niet goed was opgezet. Dit
blijkt uit de hoeveelheid meel dat uit de aardappelen werd verkregen. Eerder is genoemd dat de
aardappelen in Moravië meer zetmeel bevatten dan die in Pruisen. Uit tabel 5.4 wordt echter dui-
delijk dat er in vergelijking met de fabrieken in Neu Ruppin en Landsberg in Olmütz veel min-
der meel uit de aardappelen werd gehaald. Dit was met name tijdens de eerste jaren het geval.
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Tabel 5.4: Hoeveelheid verkregen meel in Olmütz, Neu Ruppin en Landsberg, 1880-1885, in KG per HL aardappelen

Olmütz Neu Ruppin Landsberg

1880 10.67 12.36 12.39

1881 11.54 12.24 13.66

1882 9.37 12.73 12.35

1883 12.54 14.39 12.69

1884 13.39 14.29 14.59

1885 13.36 12.81 12.94

Bronnen: voor Olmütz en Neu Ruppin: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 212, jaarlijkse opgave hoeveelheid verwerkte aardap-
pelen, betreffende jaren. Voor Landsberg, inv.nr. 224, jaarlijkse opgave hoeveelheid verwerkte aardappelen, betreffende jaren. 

Een andere indicator die aangeeft dat de fabriek in Olmütz niet naar behoren liep, is het resultaat
van de netto afdrachten van de fabriek aan Groningen. De geldenrekening geeft aan dat er gedu-
rende de jaren 1880-1886 meer geld richting Olmütz ging dan er terug kwam. Dit is zichtbaar in
grafiek 5.2. In totaal werd er gedurende de jaren 1880-1887 vanuit Groningen bijna HFL
400.000,- meer overgemaakt naar Olmütz dan er terugkwam.

Grafiek 5.2: Netto afdrachten Olmütz, 1880-1887, in HFL

Bron: GA, archief
W.A. Scholten,
inv.nrs. 262, 269,
272, 273, 275, 296,
297 en 363,
Memoriaal Controle
Geldenrekeningen
1880-1887
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Organisatieproblemen
Niet alleen de aardappelinkoop, het transport en het productieproces waren problematisch, ook
het management van de fabriek in Olmütz liep vanaf het begin niet lekker. Dit werd veroorzaakt
door personele strubbelingen, met als gevolg een groot verloop van het Nederlandse kantoorper-
soneel. De problemen begonnen in de zomer van 1882. Toen ontving W.A. Scholten van een aan-
tal inwoners van Bleich een brief, waarin zij klaagden over het gedrag van opzichter Van der Meer.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen had Van der Meer zich in het openbaar een vijand getoond
van de Slaven door met een geweer door de stad te lopen. Ook had hij bij afwezigheid van direc-
teur Parker de arbeiders drank laten kopen en hun producten van de fabriek uitgedeeld. Scholten,
die er op stond dat zijn personeel in het buitenland zich buiten de lokale politiek hield, ontsloeg
Van der Meer op staande voet. Deze liet dit niet op zich zitten en toog op een avond naar de fabriek
om de nachtwacht over te halen om samen ongezegelde aardappelcontracten te stelen en bij het
belastingkantoor in te leveren. Deze konden ze dan inruilen voor contant geld. De nachtwacht wei-
gerde en lichtte Parker over deze poging tot fraude in. In de maanden hierna spande Van der Meer
een proces aan tegen Scholten omdat deze hem gegarandeerd had dat hij als opzichter in Olmütz
meer zou verdienen dan tijdens zijn vorige aanstelling in Petrokow. Dit was door de slechte resul-
taten van de fabriek niet het geval geweest. Over de uitkomst van dit proces is niets bekend.135

Van der Meer was niet enige in Olmütz die ontevreden was met zijn salaris. Het was ook voor
directeur Parker in januari 1883 reden om zijn ontslag bij Scholten in te dienen. Het was duide-
lijk dat de fabriek in Olmütz in het geheel niet rendeerde. Het eerste jaar werd afgesloten met een
verlies van ruim OFL 18.000,-. Het jaar daarop bedroeg het verlies ruim OFL 40.000,-. Parker
was teleurgesteld. Toen hij Neu Ruppin verliet was hem door W.A. Scholten gegarandeerd dat hij
er qua salaris en winstuitkering goed op vooruit zou gaan. Door de tegenvallende resultaten in
Olmütz was er van winstuitkeringen nog niets gekomen. In eerste instantie gaf Scholten Parker
gelijk en hij schreef hem dat hij in zijn geval hetzelfde had gedaan. Maar na een tijdje kreeg
Scholten het vermoeden dat Parker niet eerlijk tegen hem was geweest. Hij verdacht Parker er van
dat hij had gerommeld met de zegels van de aardappelcontracten, zoals destijds Van der Meer had
getracht te doen, maar hij kon dit niet bewijzen. Hij had namelijk na de affaire met Van der Meer
gezegd dat het tijdens Parkers bestuur nooit aan geld ontbrak en dat Parker altijd zeer zorgvuldig
alle contracten stempelde en zegelde. Het lijkt er op dat Scholten zo teleurgesteld was over het ver-
trek van Parker dat hij hem in een kwaad daglicht wilde stellen. Zo maakte hij opmerkingen dat
hij al langere tijd in het geheel niet tevreden was over Parker. Hij zou slordig zijn en de week-
rapporten en arbeidslijsten voor Groningen altijd te laat opsturen. Van kantoormedewerkers in
Olmütz kreeg Scholten te horen dat toen iemand Parker hierop had aangesproken, hij gezegd had:
‘…we moeten Groningen niet te veel verwennen.’136 Na zijn ontslag keerde Parker terug naar
Duitsland waar hij in het Pruisische Kreuz een eigen aardappelmeelfabriek oprichtte. Deze fabriek
ontwikkelde zich in de volgende jaren als een belangrijke concurrent van de fabrieken van de firma
Scholten in Duitsland.137
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Na het vertrek van Parker kwam het bestuur in Olmütz in handen van Bruins, die sinds maart
1882 boekhouder op de fabriek was. Per 1 april 1884 werd een nieuwe directeur aangesteld,
Wouter Jan Agterberg. Agterberg was sinds 1876 bij Scholten in dienst en was op dat moment
directeur van de fabriek van Scholten in Petrokow in Rusland.138 Bruins vertrok als opzichter naar
Nowy Dwor. W.A. Scholten had voor Agterberg gekozen omdat hij wist dat deze niet voor een
kleintje vervaard was. Maar het bleek al snel dat Agterberg zijn taak wat al te serieus nam. De nieu-
we opzichter, A. Dune, vertrok alweer na een paar maanden na strubbelingen met Agterberg, waar-
op de oude opzichter Bruins weer terugkeerde in Olmütz. Agterberg zou het uiteindelijk maar
anderhalf jaar in Olmütz uithouden. Hij nam in december 1885 ontslag. Hij kreeg een nieuwe
positie bij de firma Luigi Giacoletti, een aardappelmeelfabriek in Italië.139 De leiding over de
fabriek in Olmütz kwam nu weer in handen van opzichter Bruins.

Het grote verloop van het leidinggevend personeel in Olmütz kwam de productie in de fabriek
niet ten goede. Volgens W.A. Scholten schortte er nogal wat aan het toezicht. Hij was van mening
dat het slagen van een onderneming grotendeels afhing van het feit of de opzichter goed met de
arbeiders kon omgaan. Kleve, die gedurende de eerste jaren opzichter in Olmütz was, was naar
mening van Scholten niet streng genoeg geweest. De arbeiders waren vanaf het begin al lui en er
aan gewend het gemakkelijk te hebben.140 De exploitatiekosten liepen hierdoor door de jaren heen
hoog op. Vooral de arbeidskosten en materiaalkosten rezen de pan uit. Het zou blijken dat direc-
teuren Parker en Agterberg weinig greep hadden op wat er precies in de fabriek gebeurde. Om orde
op zaken te stellen werd in april 1886 de ervaren opzichter Maathuis uit een van de fabrieken in
de Veenkoloniën naar Olmütz gestuurd. Scholten hoopte dat Maathuis het tij in de fabriek zou
kunnen keren. Maar Maathuis was, mede door de taalbarrière (hij sprak geen Duits) niet in staat
om de attitude van het personeel te veranderen. Bruins schreef hierover aan Groningen: ‘…als ze
[het volk] hun zin niet krijgen, gooien ze alles in de war.’141

De afzetmarkt
De hoge kosten die bij de productie op de fabriek in Olmütz gemaakt werden, konden onmoge-
lijk door de verkoop van de producten worden goedgemaakt. Voordat de fabriek in Olmütz in wer-
king kwam had Scholten nog hoge verwachtingen van de verkoop gehad:

‘[Er zijn] een massa fabrieken die slecht goed maken wat voor ons een uitmuntend vooruitzicht is, daar wij het

fabrijkaat in Oostenrijk aanzienlijk zullen verbeteren, en dat kan niet anders of dat geeft een beste toekomst,

daarbij ben ik overtuigd we op den duur aardappelen genoeg kunnen krijgen, dan word Olmütz een mijner

beste ondernemingen.’142

Toen Scholten zich in Olmütz vestigde waren er in Moravië in ieder geval vier aardappelstroop-
fabrieken actief. Dit waren Strakele in Zwittau, Pohl in Troppau, Jahul in Namiest en Hackenberg
& Smith in Pressberg. Strakele en Pohl zouden zich in de loop van de tijd tot de belangrijkste con-
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currenten van de fabriek in Olmütz ontwikkelen. Scholten voorzag voor de fabriek in Olmütz met
name een goede afzetmarkt van sago. Voor zover hem bekend was waren er geen sagofabrikanten
in Oostenrijk actief en werd het product ingevoerd. Er werd speciaal voor dit product een ver-
koopstrategie uitgezet. Parker diende voor de sago agenten te zoeken in Wenen, Praag en Budapest
en verder in iedere stad met meer dan 10.000 inwoners. Hij moest zorgen voor meer bekendheid
van het product Zo moesten er nette affiches gemaakt worden die in winkels konden worden
opgehangen met daarop Scholten’s sago en de toepassingen en gebruiksaanwijzing. Ook zouden er
aparte reizigers op pad gestuurd worden om het product aan de man te brengen. Zij kregen extra
gebruiksaanwijzingen mee om uit te delen. Opvallend is dat Scholten niet wilde dat er in de krant
werd geadverteerd. Eerder is gezegd dat dit voor W.A. Scholten een principekwestie was. Hij was
er van overtuigd dat een goed product zichzelf verkocht.143

De belangrijkste afzetmarkten voor alle producten bevonden zich in de grote steden zoals Wenen,
Praag en Brünn. Aan grote klanten werd direct vanuit de fabriek verkocht maar verder waren agen-
ten actief. Deze waren gevestigd in alle grotere steden in Opper- en Neder-Oostenrijk, Moravië,
Bohemen en Oostenrijks Silezië. Daarnaast deed de fabriek ook zaken in de meer afgelegen pro-
vincie Bukowina. In het Hongaarse rijksdeel was de fabriek alleen vertegenwoordigd in Budapest.
Wat de omvang van de verkoop van de fabriek in Olmütz betreft, geven de weeklijsten een wisse-
lend beeld. Gedurende de jaren 1883 tot 1886, maakten de voorraden respectievelijk, 21, 51, 33
en 58 % van de totaal geproduceerde waren uit. Dit is een indicatie dat er steeds minder verkocht
werd. In tabel 5.5 zijn de verhoudingen weergegeven van de verkoop van de verschillende pro-
ducten die in de fabriek in Olmütz werden gemaakt.

Tabel 5.5: Verhouding verkopen in Olmütz naar product, 1881-1887, in procenten

Meel Stroop Derivaten Totaal

1881 87 4 9 100

1882 31 51 18 100

1883 18 65 17 100

1884 10 73 17 100

1885 36 51 13 100

1886 32 50 18 100

1887 28 60 12 100

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 46 en 212, weekrapporten Olmütz, 1881-1887.

Uit bovenstaande tabel 5.5 wordt duidelijk dat aardappelstroop in de loop der jaren het belang-
rijkste product van de fabriek werd. De meeste kopers van de stroop waren hoogstwaarschijnlijk
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de bekende afnemers, zoals (banket) bakkers, en likeurstokers. Daarnaast laten de bronnen zien
dat Scholtens stroop in Oostenrijk ook werd toegepast in de leerindustrie.144 Het aardappelmeel is
hoofdzakelijk aan textiel- en papierfabrieken verkocht. Hoewel de fabriek er dus redelijk in slaag-
de de gemaakte producten aan de man te brengen, wisselden deze door de onregelmatige produc-
tie in de fabriek wel van kwaliteit. Op deze manier zou de fabriek er niet in slagen om te profite-
ren van zijn voordeel om een betere kwaliteit te leveren dan zijn concurrenten. 
Ook de verkoop van de andere derivaten verliep niet volgens verwachting. Olmütz was een van de
weinige fabrieken van de firma Scholten waar alle derivaten geproduceerd werden. Uit onder-
staande tabel 5.6 wordt duidelijk dat aardappelsuiker en gom en in mindere mate couleur nog
enige afzet vonden.

Tabel 5.6: Verhouding verkopen derivaten Olmütz, 1881-1887, in procenten van totale verkoop

Suiker Gom Couleur Sago Totaal

1881 2 2 5 0 9

1882 4 10 4 0 18

1883 8 5 4 0 17

1884 8 6 3 0 17

1885 4 8 1 0 13

1886 4 13 1 0 18

1887 1 10 1 0 12

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 46 en 212, weekrapporten Olmütz, 1881-1886.

Het verkoopoffensief om sago op de Oostenrijkse markt te introduceren mislukte. Dit kwam
omdat de productie van sago in Olmütz nooit goed van de grond is gekomen. De belangrijkste
oorzaak was het gebrek aan een goede sagomaker. W.A. Scholten was persoonlijk in Duitsland op
zoek gegaan naar een sagomaker, maar zonder resultaat. De pogingen om sago te produceren wer-
den in mei 1886 gestaakt. Ook de productie van couleur werd rond deze tijd opgegeven. 

Om de afzet te vergroten werden vanuit Olmütz pogingen ondernomen om de Roemeense
markt te veroveren. In 1882-83 werd stroop naar Roemenië geëxporteerd maar dit was door de
hoge vrachtkosten en lage prijzen weinig rendabel. Eind 1884 waren er plannen dat Agterberg een
reis naar Roemenië zou maken om daar in een aantal plaatsen agenten te zoeken. Het is onduide-
lijk of dit is doorgegaan. In 1885 had de fabriek in ieder geval in Boekarest twee agenten en in
Ploesci één. Toen in 1886 vanuit Brandenburg de vraag kwam naar de mogelijkheden om zaken
te doen in Roemenië, werd dit door de leiding in Olmütz afgeraden. Het was gebleken dat het in



Roemenië lastig zakendoen was. Er waren veel chicaneurs die vooral klaagden over manco’s bij de
leveringen. Bovendien bracht de export naar Roemenië risico’s met zich mee, omdat de Roemenen
alleen in hun eigen munteenheid wilden handelen. Deze varieerde nogal in waarde. In juli 1886
werden de handelscontacten met Roemenië bijna onmogelijk omdat het op handen zijnde han-
delsverdrag tussen Oostenrijk en Roemenië niet tot stand kwam.145

De hoop op een groeiende afzet werd vanaf het midden van de jaren tachtig steeds kleiner.
Vanuit Olmütz kreeg Scholten in toenemende mate berichten over de achteruitgang van de indu-
strie als gevolg van de economische crisis in de jaren tachtig. Door de daling van de prijzen van
industriële producten was de industrie in Oostenrijk enorm achteruitgegaan. Zo kreeg Scholten te
horen dat afnemers van Olmütz, zoals leerbedrijven en textielfabrieken, hun bedrijven maar op
halve kracht lieten werken, waardoor de vraag naar aardappelmeelproducten steeds meer afnam. 146

Het besluit om de fabriek stil te zetten
Naar aanleiding van de slechte vooruitzichten op de afzetmarkt en de belabberde resultaten van de
fabriek speelde W.A. Scholten in het voorjaar van 1886 met het idee om de fabriek in Olmütz op
te geven. Hij was de verliezen en de problemen met het personeel meer dan zat: hij schreef dan
ook aan Bruins: 

‘… dat er dus altijd zeer slechte zaken gemaakt zijn spreekt vanzelf, maar even zeker is het ook dat mijn geduld

ten einde is, en als alles niet spoedig als met handen omkeert, ik de zaken ten Uwent overgeef, want de scha-

de wil ik niet langer dragen en de onaangenaamheden nog veel minder.’147

Besloten werd dat er de komende campagne nog wel gewerkt zou worden, maar er ondertussen al
wel maatregelen zouden worden genomen om de fabriek te verkopen. Scholten hoopte dat het
fabrieksgebouw tussen de OFL 60-70.000,- zou opbrengen. Dit was ongeveer de helft van de
waarde van de fabriek die volgens een opgave van Bruins (exclusief de inboedel) OFL 112.000,-
bedroeg. Scholten realiseerde zich dat deze vraagprijs hoog was, maar zo schreef hij aan Bruins: ‘…
zoodat menschen weten dat het niet voor een appel en een ei te krijgen is.’148 De notaris die zorg
zou dragen voor de verkoop, verwachtte dat het fabrieksgebouw, inclusief de inboedel, tussen de
OFL 100.000,- en 120.000,- zou opbrengen. Scholten was van plan om de fabriek publiekelijk bij
afslag te verkopen. Op deze wijze was de kans het grootst dat de hoogst mogelijke prijs werd ver-
kregen. Publieke verkopen bij afslag waren in Oostenrijk hoogst ongewoon. Meestal werden fabrie-
ken onderhands verkocht.149 Maar Scholten hield voet bij stuk. In oktober werden advertenties gezet
in kranten die door industriëlen gelezen werden, zoals de Neue Freie Presse, de Deutsche Zeitung, de
Pester Lloyd en het Prager Tagblatt.150 De belangstelling bleek groot. De potentiële kopers waren van
verschillend pluimage; onder hen bevonden zich kalifabrikanten, een glasfabrikant, groothandela-
ren en moutfabrikanten. De meeste geïnteresseerden waren afkomstig uit de nabije omgeving van
Olmütz. Maar er werd ook belangstelling getoond vanuit Darmstadt en Polen.151
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De fabriek werd in maart 1887 definitief stilgelegd. Daarna begon de ontmanteling. De fabriek
zou zonder de inboedel verkocht worden. De onderdelen werden verdeeld onder de andere bui-
tenlandse fabrieken van de firma en tijdelijk in de kelder opgeslagen. De rest werd ondershands
verkocht. Zo ging de inrichting van de stroopfabriek over in handen van concurrent Pohl in
Troppau.152 De verkoop van het fabrieksgebouw was gepland op 4 mei 1887. Twee weken daar-
voor veranderde Scholten plotseling van gedachten en besloot hij toch tot een verkoop per
inschrijving. Vanuit Olmütz had hij berichten ontvangen dat een aantal kopers bij de verkoop
wilde samenwerken en dat wilde hij vermijden. Hierdoor moesten weer allerlei nieuwe maatrege-
len worden genomen en de verkoop werd uitgesteld tot 4 juni. Bruins, die tot dan toe de zaken
voor Scholten in Olmütz had waargenomen gaf er in deze periode de brui aan. Hij nam een posi-
tie aan bij concurrent Strakele in Zwittau.153 Boekhouder Kaufmann nam de afhandeling van de
verkoop over. Dit nam veel meer tijd in beslag dan was gepland. Door fouten in de verkoopcon-
dities ging de verkoop op 4 juni niet door. De condities zouden pas 27 juni gereed zijn. Veel poten-
tiële kopers waren ondertussen afgehaakt. Hun interesse was deels voortgekomen uit de omstan-
digheid dat ze bij aankoop van het gebouw in het voorjaar, al in de herfst konden beginnen met
werken. Maar nu de zomer naderde zou dit steeds moeilijker worden. Scholten kreeg wel enkele
ondershandse aanbiedingen die varieerden van OFL 35.000,- tot OFL 41.000,-. Dit was hem ken-
nelijk te laag want hij is hierop niet ingegaan. 

Begin augustus nam Scholten zelf het heft in handen en werd het fabrieksgebouw opnieuw in de
krant te koop gezet. De vraagprijs was OFL 42.000,- dus maar OFL 1000,- meer dan het hoogste
bod wat hij tot dan toe had gekregen. Toen hier geen reactie op kwam ging Scholten, waarschijnlijk
geheel murw geslagen, uiteindelijk in december 1887 akkoord met een bod van OFL 38.000,- van
moutfabrikant Brach uit Olmütz.154 We mogen wel zeggen dat Scholten in zijn pogingen bij de ver-
koop om het onderste uit de kan te krijgen, het deksel hard op zijn neus gekregen had. Hij had niet
kunnen voorkomen dat de fabriek met veel verlies verkocht werd. Het is onbekend of Brach zich
daadwerkelijk in het fabrieksgebouw in Olmütz heeft gevestigd. Ook is onduidelijk wat er later met
de fabriek gebeurd is. Wel is zeker dat de Scholtenfabriek in Bleich de tand des tijds niet heeft kun-
nen doorstaan. Van de fabrieksgebouwen is heden ten dage niets meer over.155

Nog één nieuwe poging
Scholten had op het moment dat hij besloten had om in Olmütz te stoppen, het idee opgevat om
in Oostenrijk nogmaals een poging te wagen. Toen in de zomer van 1886 bleek dat de
Oostenrijkse regering plannen had om de accijns op het consumptieverbruik van stroop en suiker
te verhogen, begon hij weer te twijfelen. Tot nu toe had de accijns OFL 0,44 (per 100 kg) bedra-
gen. Nu dreigde er een verhoging tot OFL 1,50. De verhoging kwam voort uit de stijgende belas-
tingdruk en controle op suikerproducten. Deze tendens deed zich in deze periode in geheel Europa
voor. Zo werden in de bietsuikerindustrie al in toenemende mate accijnzen geheven en werd con-
trole op het fabricageproces uitgevoerd.156 Nu zou ook de aardappelmeelindustrie er aan moeten
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geloven. Scholten zag deze maatregel als een poging van de bietsuikerfabrikanten om concurren-
tie van zoetwaren van aardappelmeelfabrikanten tegen te gaan. In juli 1886 werd met de geza-
menlijke aardappelmeelfabrikanten een verzoekschrift tegen de verhoging van de consumptiebe-
lasting ingediend. Scholten voorzag dat de kleinere Oostenrijkse stroopfabrieken als gevolg van de
accijnsverhoging zouden gaan smokkelen en knoeien met de prijs. Hierdoor zou hij zelf niet meer
concurrerend kunnen werken. De keuze zou zijn om ook te gaan smokkelen of geld te verliezen.
Scholten weigerde voor een van beide opties te kiezen. Op 10 december 1886 schreef hij aan
Bruins dat hij besloten had om Oostenrijk voorgoed te verlaten.157

Maar na veertien dagen had hij zich alweer bedacht. Zijn besluit om de aardappelmeelproduc-
tie in Olmütz op te geven had veel reacties bij zijn agenten teweeg gebracht. In eerste instantie
zagen deze natuurlijk met het verdwijnen van Scholten hun provisie als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen. Mede daarom maakten zij Scholten nog eens attent op de nog steeds groeiende markt
voor zoetstoffen uit aardappelmeel in Oostenrijk. De agenten vonden dat Olmütz wellicht niet de
geschiktste plaats voor de productie, maar wisten genoeg plaatsen aan te wijzen waar het wel goed
zou kunnen gaan.158 De opmerkingen van zijn Oostenrijkse agenten zorgden er voor dat Scholten
zich toch weer op een nieuwe fabriek ging bezinnen. Aan Bruins schreef hij: ‘…konde ik eene
geschikte plaats krijgen, dan was het allen gevalle niet onmogelijk, welligt ik het nog eenmaal
beproefde.’159 Scholten liet Bruins kaarten kopen van de al eerder onderzochte gebieden in een
driehoek tussen Brünn, Deutschbrod en Tabor. In februari 1887 werden in de omgeving van Iglau
de mogelijkheden voor de vestiging van een nieuwe fabriek onderzocht.160 In maart keek Scholten
ook rond in het gebied rond Teschen, in Oostenrijks Silezië, ten noordoosten van Olmütz. 

In april werd bekend dat de fabriek van concurrent Gebr. Urbach in Namiest te koop stond.
Het nadeel van deze fabriek was dat de meel- en stroopfabriek gescheiden waren, wat voor
Scholten een eventuele aankoop minder aantrekkelijk maakte. Een optie was om alleen de stroop-
fabriek te kopen en daar een meelfabriek bij te bouwen, maar Scholten zag van deze mogelijk af.
Hij bleef zich verder oriënteren in verschillende gebieden zoals Szered in Hongarije ten oosten van
Pressburg en Oderberg in Oostenrijks Silezië. Hij zocht op kaarten naar zandgronden en laaggele-
gen gebieden. Uiteindelijk kwam Oderberg hem als beste gebied voor.161 In november 1887 kreeg
Scholten een brief van oud-werknemer Bruins, die eerder naar concurrent Strakele was overge-
stapt. Ook hij probeerde Scholten te overtuigen om het nog één keer in Oostenrijk te proberen.
Verschillende afnemers van Strakele hadden tegen hem gezegd dat zij de voorkeur gaven aan de
stroop van de fabriek in Olmütz. Bruins raadde Scholten aan een kleinere fabriek te bouwen, met
een verwerkingscapaciteit van ongeveer 120.000 HL. De Oostenrijkse bodem was volgens hem
niet rijk genoeg om daarvan een klein gebied veel aardappelen te kunnen betrekken. Als buiten dit
gebied ingekocht moest worden, dan werden de transportkosten weer te hoog. Ook wees Bruins
op de op stapel staande verhoging van de invoerrechten op stroop en meel in juni van dat jaar.
Hierdoor zou de invoer vanuit andere landen moeilijker worden, wat weer hoop gaf voor fabrie-
ken in Oostenrijk.162 Van de bouw van een nieuwe fabriek in Oostenrijk door Scholten is het uit-
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eindelijk nooit meer gekomen. Ondanks zijn goede naam en een veelbelovende afzetmarkt durfde
Scholten een nieuw risico in Oostenrijk kennelijk niet aan. De Oostenrijkse markt werd vanaf dat
moment, voor zover dit door de verhoogde tarieven rendabel was, door middel van export van
Scholtens Duitse hoofdkantoor in Brandenburg verzorgd. 

BE S LU I T

Het motief
Uit dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de keuze van de firma Scholten om in Oostenrijk-
Hongarije actief te worden, net als in Duitsland, in de eerste plaats door de ambitie van W.A.
Scholten en mogelijkheden op de afzetmarkt werd ingegeven. Opvallend bij de gang naar
Oostenrijk is dat W.A. Scholten aangaf dat zijn aardappelmeelfabrieken zowel in Nederland als in
Duitsland al met aanzienlijke concurrentie te maken hadden. Dit bevestigt het beeld dat de firma
Scholten het liefst als pionier op een nog onontgonnen markt actief was.
Ten aanzien van de locational advantages komen naar aanleiding van de gang van zaken in
Oostenrijk een aantal interessante dingen naar voren. Bij de firma Scholten blijken bij de vesti-
gingsfactoren duidelijke gradaties in het keuzepatroon voor te komen. Eerst werd gekozen voor het
land, waarbij de afzetmarkt en de aanwezigheid van een aardappelcultuur de belangrijkste over-
wegingen waren. Wanneer het land eenmaal was gekozen, werd onderzocht in welke streken de
meeste, en vooral de goedkoopste aardappelen te verkrijgen waren. Vervolgens werd gekeken naar
de infrastructuur. Door de geografische gesteldheid van het land ging in Oostenrijk de meeste aan-
dacht naar de ligging van de fabriek ten opzichte van spoorwegen. In Galicië koos W.A. Scholten
voor een plek die relatief ver van de afzetmarkt lag, maar wel per spoor in verbinding stond met
de belangrijkste afzetmarkt, de stad Wenen. De voorkeur ging dus uit naar een goed aardappelge-
bied met lage aardappelprijzen. De afgelegen ligging van de fabrieken werd op de koop toe geno-
men. De verwachting was dat de relatief hoge transportkosten van de producten gecompenseerd
zouden worden door de lage grondstofprijzen. Dit kwam overeen met de situatie waarin de firma
in de Veenkoloniën verkeerde en waar ook in Duitsland naar was gestreefd.

De organisatie en financiering
Wat de organisatie en financiering betreft, werd hetzelfde patroon gehanteerd als in Nederland en
in Duitsland. Zo werd ook in Oostenrijk overgegaan tot de oprichting van fabrieken die geheel
W.A. Scholtens eigendom waren. Juridisch gezien waren er geen problemen voor W.A. Scholten
om als buitenlander een fabriek in Oostenrijk op te richten. Wel diende er, net als in Pruisen, de
nodige aandacht besteed te worden aan het lijmen van lokale overheden. De financiering vond,
zoals gewoonlijk, plaats door middel van reserves van het moederbedrijf in Groningen. In
Oostenrijk werden, voor zover bekend, geen langdurige relaties aangeknoopt met lokale banken,
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iets waartoe Scholten in Duitsland wel was overgegaan. Het geld werd in de vorm van wissels van
Groningen naar Tarnow (en later naar Olmütz) gestuurd. Het gegeven dat W.A. Scholten na alle
geleden verliezen, in Galicië en Olmütz in 1886 overwoog om nog een vierde fabriek in Oostenrijk
op te richten, geeft aan dat de firma nog over voldoende kapitaal beschikte om een dergelijke inves-
tering te doen. De gewoonte van de firma om fabrieken op te richten en ze weer op te heffen indien
ze niet goed liepen, was dus ook nog gedurende de jaren tachtig gemakkelijk vol te houden. 

De leiding over de fabrieken in Oostenrijk kwam, net als elders, in handen van een
Nederlandse directeur, boekhouder en opzichter. De firma was in Oostenrijk minder bekend dan
in Duitsland. Vaak wordt gesteld dat een bedrijf dat actief wordt in een land dat qua afstand en
cultuur dicht bij het moederland ligt, een grotere kans op succes heeft, dan wanneer het een ver
en onbekend land kiest. Dit wordt ook wel aangeduid als de market familiarity factor. Voor
Scholtens ervaringen in Galicië lijkt dit beeld bevestigd te worden. Vanaf het begin werden in
Oostenrijk grotere cultuurverschillen ervaren dan in Duitsland het geval was geweest. Al tijdens
de bouw van de fabrieken werden de vertegenwoordigers van de firma geconfronteerd met het feit
dat het zakendoen in Oostenrijk, en dan met name in Galicië, meer fermheid vereiste. List en
bedrog waren aan de orde van de dag en zorgden voor de nodige problemen en extra kosten. Te
verwachten was dat W.A. Scholten daarom het bestuur van zijn eerste fabriek in Oostenrijk in han-
den zou geven van een ervaren directeur, die de klappen van de zweep kende en zijn volste ver-
trouwen genoot. Het lijkt er op dat door de snelle groei van het aantal fabrieken, hij niet in staat
was om overal personeel te plaatsen dat reeds langere tijd bij hem in dienst was. Hij nam een groot
risico door onervaren nieuwelingen naar Oostenrijk te sturen, waarbij het maar afwachten was hoe
ze zouden functioneren. Zo had W.A. Scholten duidelijk met betrekking tot Waal, de eerste direc-
teur in Oostenrijk, een verkeerde keuze gemaakt. 

De prestaties
Wat ging er nu mis in Oostenrijk? Hoewel Oostenrijk in de jaren zeventig van de 19e eeuw een
minder ontwikkelde economie had dan Duitsland, leek de firma Scholten alles mee te zitten. De
grootte van het land garandeerde een grote afzetmarkt. Daarnaast had de firma alle benodigde
methoden van communicatie en transport tot zijn beschikking, zoals postverkeer, de telegraaf, en
de spoorwegen. De factor van de groeiende problemen op de afzetmarkt als gevolg van de finan-
ciële crisis in 1873, zal zeker een rol hebben gespeeld, maar was niet van beslissende aard. De firma
Scholten zou in alle landen waar hij actief was, met de gevolgen hiervan te maken krijgen. Dit gold
tevens voor de prijsdalingen gedurende de jaren tachtig. Het lijkt er dus op dat de prestaties in
Oostenrijk voornamelijk door interne ontwikkelingen werden beïnvloed. Het is duidelijk dat W.A.
Scholten zowel in Galicië als in Olmütz de verkeerde inschattingen heeft gemaakt ten aanzien van
de lokatie van de fabrieken. Dit leidde tot het uitblijven van een regelmatige aanvoer van aardap-
pelen, hoge transportkosten, onrust onder het management en mankementen in het productiepro-
ces (als gevolg van een slordige bouw of te weinig aanvoer van proceswater). Al deze factoren leid-
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den tot te hoge productiekosten en een slechte kwaliteit van de producten, wat weer negatieve effec-
ten had op de verkoop. De verschillende factoren komen hieronder nog even kort aan de orde.

Bij de aardappelinkoop werd in Galicië te weinig rekening gehouden met de lokale omstandig-
heden rond de aardappelverbouw. W.A. Scholten verwachtte de inkoop in deze streken geheel naar
zijn hand te kunnen zetten. De firma ging in Tarnow direct over tot de invoering van het systeem
van voor- en nakoop. Dit is opvallend, omdat de firma in Pruisen al had ondervonden dat dit sys-
teem bij grootgrondbezitters niet erg aansloeg. Scholten had kunnen verwachten dat in Galicië,
waar de aardappelen ook voornamelijk door grootgrondbezitters werden verbouwd en waar het
kapitalistische gedachtegoed en het idee van evenwicht tussen vraag en aanbod, zeker nog niet ver-
der was doorgedrongen dan in Oost-Pruisen, dit systeem weinig kans op slagen had. Uitbreiding
van het inkoopgebied of de oprichting van een nieuw (natmeel) fabriekje waren in Galicië niet
lonend omdat de firma voor het vervoer voornamelijk op het spoor was aangewezen, waarvan de
kosten hoog bleken. Het was al snel duidelijk dat de fabriek in Tarnow tè ambitieus opgezet was.
De hoeveelheid aan te voeren aardappelen werd veel te hoog ingeschat, waardoor de volle capaci-
teit van de fabriek niet werd benut en de productiekosten te hoog bleven. 

Toch was de haperende grondstoffenvoorziening niet de enige oorzaak van de mislukking der
initiatieven in Galicië. Uit de beschrijving van het verloop van de fabrieken is duidelijk geworden
dat naast de problemen met de aanvoer van aardappelen ook het bestuur van de fabrieken in zowel
Tarnow als Tarnopol de nodige problemen veroorzaakte. Omdat tijdens de bouw van de fabrieken
in Tarnow en Tarnopol veel fouten waren gemaakt en veel geld verspild was, was W.A. Scholten in
eerste instantie al niet erg tevreden over zijn vertegenwoordiging aldaar. Dit maakte het voor de
directeuren en opzichters niet altijd even makkelijk. Aan de ene kant moesten ze ver van
Groningen, in een vreemde omgeving hun zaakjes maar zien te regelen, terwijl aan de andere kant
in Groningen niet werd getolereerd dat ze te veel op eigen houtje handelden. W.A. Scholten zocht
de oorzaak van fouten zelden bij zichzelf. De problemen werden in zijn ogen altijd door zijn per-
soneel veroorzaakt.

Toen na de valse start van de bouw van de fabrieken de exploitatie ook nog tegenviel bracht dit
veel spanningen met zich mee. Dit werd versterkt door het feit dat de leiding van de fabrieken in
Galicië via drie communicatielijnen verliep. Ten eerste was er de lijn tussen Groningen en Tarnow,
ten tweede de lijn tussen Tarnow en Tarnopol en ten slotte de lijn tussen Tarnopol en Groningen.
De communicatie verliep hierdoor niet altijd even vlekkeloos en er ontstonden vaak onduidelijk-
heden. De afstand tussen Groningen en Tarnow bedroeg 1200 kilometer. Een treinreis vanuit
Groningen duurde drie à vier dagen. Ook de post deed er zolang over. Toen Scholten besloot om
in Galicië te bouwen had hij gezegd dat hij voor de Brandenburgse fabriek toch ‘te voor en te na’
in Berlijn moest zijn en ‘mij de verderen afstand met genoegen wil getroosten’.163 Toch bedroeg de
afstand tussen Berlijn en Tarnow nog zo’n 600 kilometer. Dit bleek te ver. W.A. Scholten zou de
fabrieken in Galicië uiteindelijk veel minder vaak bezoeken dan die in Pruisen. Hierdoor was hij
niet in staat zich direct met de leiding van de fabriek in Tarnow te bemoeien. De bezoeken aan
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Tarnow waren altijd kort en werden altijd gecombineerd met bezoeken aan de andere buitenland-
se fabrieken in Pruisen en Rusland. Hierdoor werd W.A. Scholten in Oostenrijk veel minder dan
in Duitsland, persoonlijk geconfronteerd met de problemen die lokale omstandigheden met zich
meebrachten. 

W.A. Scholten liet zich in Oostenrijk het sterkst gelden ten aanzien van de aardappelinkoop.
Maar dit gebeurde meestal met eisen vanuit het perspectief van de gehele firma, die met name in
Galicië, niet altijd haalbaar bleken. Het management voelde zich vaak aan zijn lot overgelaten. Dit
komt vooral uit de correspondentie van Serlé naar voren. Hij deed herhaaldelijk oproepen aan
zowel W.A. Scholten in Groningen als Reuvers in Tarnow om de zaken in Tarnopol persoonlijk in
ogenschouw te nemen, zodat ze zouden begrijpen in wat voor situatie hij zat. Het is echter de vraag
of door de persoonlijke aanwezigheid van W.A. Scholten de fabrieken beter waren gaan presteren.
Duidelijk is wel dat W.A. Scholten over weinig inlevingsvermogen beschikte om de zaken in
Galicië juist in te schatten. De door Serlé geschetste situatie werd door de ervaren werknemers
Dreesman en Van Rijn tijdens hun bezoek in 1876 bevestigd. Dit kan er op duiden dat de fabriek
in Tarnopol echt weinig kans van slagen heeft gehad en dat W.A. Scholten in dit opzicht dus dui-
delijk een verkeerde keuze had gemaakt. De werkomstandigheden in Oostenrijk waren door de
verdere afstand en de cultuurverschillen wellicht iets ongunstiger dan in Duitsland, maar als
Scholten zich meer in de lokale verhoudingen had verdiept, zouden zijn fabrieken misschien meer
succesvol geweest zijn.

Het grote verloop en het lage moreel van het personeel in Galicië werden versterkt door de
omstandigheden waaronder gewerkt moest worden. Galicië werd als een achtergelegen gebied
beschouwd. Er was maar weinig afleiding en aansluiting met de lokale bevolking was vrijwel
onmogelijk. Die omstandigheden werden steeds negatiever ervaren, zeker toen bleek dat de fabrie-
ken in het geheel niet rendabel waren. Het tekort aan aardappelen en de onrust in het manage-
ment in zowel Tarnow als in Tarnopol zorgden er voor dat het productieproces in de fabrieken niet
naar behoren verliep. Bovendien kregen opzichters moeilijk controle over de arbeiders. Door de
cultuurverschillen en taalbarrière waren de arbeiders moeilijk te ‘disciplineren’. Aan hen moest een
geheel nieuw productieproces worden uitgelegd. Hierdoor bleef de hoeveelheid geproduceerde
producten en de kwaliteit ervan zeer laag, wat weer de nodige problemen veroorzaakte bij de afzet.
De afzetmarkt in Oostenrijk was zeker veelbelovend. De kwaliteit van Scholtens producten zou,
indien ze op de juiste manier geproduceerd waren, ver uitsteken boven datgene wat tot dan toe aan
aardappelmeelproducten in Oostenrijk gemaakt werd. Net als in Duitsland, hoefde ook hier geen
aanpassing plaats te vinden van de distributiestructuur. Verkoop vond, net als elders, plaats door
middel van agenten. Toch bleek in Galicië al snel dat de afstand tussen Tarnow en de afzetmarkt
in Wenen en andere grotere steden te groot was. De onverwacht hoge productiekosten zorgden er
voor dat de marge ten aanzien van de verkoopprijzen minimaal was. Met winst verkopen werd
onmogelijk als hierbij ook nog eens de transportkosten bijgeteld moesten worden. Met de nieuwe
vestiging van een fabriek in het meer westelijk gelegen Olmütz werd het probleem van de hoge
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transportkosten opgelost. Maar ook hier bleven de problemen met de aardappelvoorziening en het
management bestaan. Dit keer waren het voornamelijk de, in de ogen van W.A. Scholten, te hoge
aardappelprijzen die roet in het eten gooiden. Naast problemen met de aardappelleveranciers,
speelde hier ook de toenemende concurrentie van de suikerbietenteelt een rol. Daarbij haperde in
Olmütz de watervoorziening, waardoor een soepel verloop van de campagnes onmogelijk werd.
Ten aanzien van de verkoop van de producten geldt daarom dat de firma Scholten eigenlijk niet
echt serieus een poging heeft kunnen doen om de Oostenrijkse markt te veroveren. Geen van de
Oostenrijkse fabrieken heeft ooit zonder problemen een campagne gedraaid. Hierdoor zijn er
nooit een lange tijd achtereen de juiste kwaliteit producten geproduceerd. 

De firma was dus niet in staat gebleken om zich als pionier in het land te manifesteren.
Hierdoor bleven de concurrentievoordelen uit. Een schrale troost voor W.A. Scholten zou de con-
statering kunnen zijn dat er in Oostenrijk nooit een grote aardappelmeelindustrie van de grond is
gekomen. De grootgrondbezitters hadden meer vertrouwen in de verbouw van suikerbieten voor
de bietsuikerindustrie dan in aardappelen voor de aardappelmeelindustrie. Gedurende de laatste
decennia van de 19e eeuw maakte de bietsuikerindustrie met name in Moravië en Bohemen een
grote groei mee.164 Na de verkoop van de fabrieken in Oostenrijk betroffen de DBI van de firma
Scholten vanaf 1886 alleen nog investeringen in Duitsland en Rusland. Of het de firma Scholten
in Rusland beter verging dan in Oostenrijk, wordt in het volgende hoofdstuk onderzocht.

260

DE F I R M A SC H O LT E N I N OO S T E N R I J K-HO N G A R I J E



DE F I R M A SC H O LT E N I N RU S L A N D

6 DE F I R M A SC H O LT E N I N RU S L A N D

‘… mijn fabrieken (…) [zullen] door geheel Duitsland verrijzen als
Paddestoelen, ja (…) zij zullen [zich] uitbreiden tot de steppen van
Rusland.’1

IN L E I D I N G

Opzet van het hoofdstuk
Rusland was het derde land waarin de firma Scholten overging tot DBI. De eerste Russische
fabriek verrees in 1872 in Petrokow. Dit gebeurde een drietal jaren nadat de firma in Duitsland
actief werd en een tweetal jaren na het begin van de activiteiten in Oostenrijk. Een tweede fabriek
in Rusland verrees in 1881 in Nowy Dwor. Beide plaatsen lagen in de omgeving van Warschau, in
het toenmalige Russisch Polen. Net zoals in de vorige twee hoofdstukken is gedaan, zal in dit
hoofdstuk worden nagegaan wat het motief voor Scholten was om naar Rusland te gaan. Hiervoor
zal worden gekeken naar de rol van de locational advantages die bij de vestiging in Rusland gespeeld
hebben. Daarna zal gekeken worden naar de organisatie, financiering en de resultaten van de
fabrieken. Om een beter beeld te krijgen van de omstandigheden waarin Scholten met zijn
Russische avontuur terechtkwam, wordt eerst een korte inleiding gegeven op de politieke en eco-
nomische situatie in Rusland in de tweede helft van de 19e eeuw en de ontwikkeling van de aard-
appelmeelindustrie in dit land.

RU S L A N D A L S L A N D VA N V E S T I G I N G VA N E E N M U LT I N AT I O N A L E O N D E R N E M I N G

Economische ontwikkeling in de 19e eeuw
Het Russische keizerrijk was in de 19e eeuw verreweg het grootste land in Europa. In 1850 woon-
den er ruim 60 miljoen mensen.2 Onder het bewind van tsaar Nicolaas I (1825-1855) kon
Rusland worden beschouwd als een van de laatste bolwerken van het ancien régime in Europa. De
drang naar gebiedsverovering bleef voortbestaan. Gedurende de eerste decennia van de eeuw ver-
overde Rusland in verschillende oorlogen verscheidene gebieden in de Kaukasus en verkreeg het
een sterke invloed in de Donauvorstendommen. In het westen had Rusland bij de vrede van
Versailles in 1815 de heerschappij over grote delen van Polen gekregen. De militaire macht van
Rusland was sinds de Napoleontische oorlogen een dominerende factor in Europa en rond 1850



leek het Russische rijk machtiger dan ooit. Maar dat deze macht schijn was, bleek tijdens de
Krimoorlog (1854-1856). Rusland werd de grote verliezer en moest delen van Moldavië en zijn
militaire vloot in de Zwarte Zee opgeven. Toch bleef het Russische Rijk in politiek opzicht een
grootmacht, waarmee de Westerse staten wel degelijk rekening dienden te houden.

In 1855 besteeg de jonge tsaar Alexander II (1855-1881) de troon. Rusland was op dat moment
verwikkeld in de vredesbesprekingen van de Krimoorlog. De onthulling van de zwakte van Rusland
luidde onder Alexander II een periode van enige liberalisering in. Eén van de belangrijkste maatre-
gelen hierbij was de afschaffing van de lijfeigenschap in 1861. Daarnaast voerde Alexander staat-
kundige- en juridische hervormingen door, op basis van Europese voorbeelden. Ook werd de cen-
suur verminderd. Desalniettemin bleef de absolutistische staatsvorm bestaan en bepaalden de tsaar
en zijn ministers de binnen- en buitenlandse politiek. De economische politiek van Alexander II
werd gedurende een korte periode gekenmerkt door liberalisering. Gedurende de jaren vijftig van
de 19e eeuw kwam er een einde aan het prohibitief importsysteem en werden de invoerrechten op
veel producten verlaagd. Ook begon de overheid de economie te stimuleren door de oprichting van
banken en andere kredietinstellingen. Dit liberale beleid duurde maar tot 1877, toen weer een groot
aantal verhogingen van invoerrechten plaatsvond. Deze hadden voornamelijk tot doel om de bin-
nenlandse industrie, zoals de staalindustrie en machinebouw, te beschermen. In 1891 werd deze
politiek verder doorgevoerd en werd overgegaan op een zeer protectionistisch tarief.3

Qua industriële ontwikkeling wordt Rusland beschouwd als een laatkomer. Daarbij werd het
industrialisatieproces in Rusland, net als in Duitsland en Oostenrijk, gekenmerkt door regionale
diversiteit en ongelijke ontwikkeling. Met wat goede wil is het begin van de industrialisatie in
Rusland terug te voeren op het bewind van tsaar Peter de Grote (1682-1725). Met behulp van de
kennis die hij in het buitenland had opgedaan, richtte deze industrieën op, die grotendeels tot doel
hadden om de krijgsmacht uit te rusten. Zo verrezen op zijn instigatie scheepswerven, zaagmolens,
zeilmakerijen en textielfabrieken. Dit gebeurde voornamelijk in St.-Petersburg en Moskou. Toch
kunnen deze fabrieken niet anders getypeerd worden als groots opgezette ambachtelijke nijverheid.
Ze waren grotendeels afhankelijk van opdrachten van de overheid en speelden geen belangrijke rol
bij het maken van producten voor de Russische bevolking. Wel belangrijk was de ontwikkeling van
de ijzerindustrie in deze periode. De oorlogsindustrie vroeg om ijzer voor de productie van gewe-
ren, kannonnen en kogels. IJzer werd voornamelijk aangetroffen in de Oeral. Deze provincie ont-
wikkelde zich gedurende de 17e en 18e eeuw tot een belangrijk centrum van de ijzerindustrie in
Rusland.4

Het industrialisatieproces dat zou leiden tot moderne economische groei, deed zich in Rusland
pas in de tweede helft van de 19e eeuw voor. De verlate industrialisatie in Rusland wordt hoofd-
zakelijk toeschreven aan het feit dat daar de determinanten voor het ontstaan van de industriali-
satie zich op andere wijze ontwikkelden dan in het Westen. In de economisch-historische litera-
tuur wordt veel aandacht besteed aan de rol die de Russische overheid in dit geheel heeft gespeeld.
Deze zou de ontwikkeling van een kapitalistisch systeem negatief hebben beïnvloed. Het autocra-
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tische bestuur bleek niet in staat om tegelijkertijd zowel de economische ontwikkeling te stimule-
ren als de staat te hervormen. Bovendien stonden de strenge overheidsregulering van het bedrijfs-
leven en de diep in het Russische systeem verankerde corruptie de ontwikkeling naar een vrije
markt economie in de weg.5

Een andere grote hinderpaal voor de economische ontwikkeling van Rusland vormden de
grootte van het land en de gebrekkige infrastructuur. Zowel land- als waterwegen waren een groot
deel van het jaar onbruikbaar door vorst, dooi of regenval. De oplossing hiervoor was de aanleg
van spoorwegen. Ondanks het verzet van zijn minister van Financiën, Krankin, maakte tsaar
Nicolaas I (1825-1855) een begin met de aanleg van spoorwegen. De eerste verbinding werd in
1837 gelegd tussen St.-Petersburg en de keizerlijke residentie. In 1851 kwam een verbinding tus-
sen St.-Petersburg en Moskou tot stand en in 1855 beschikte Rusland over een kleine duizend
kilometer spoorweg. 6

Gedurende het bewind van tsaar Alexander II (1855-1881) werd het pro-spoorwegbeleid door-
gezet. Hierdoor werd de eerste stap gezet in de richting van moderne economische groei. Tussen
1865 en 1875 werd vijftienduizend kilometer spoorweg aangelegd. De eerste lijnen verbonden de
landbouwgebieden langs de Wolga en in Zuid-Rusland met de grote steden Moskou en St.-Peters-
burg en met uitvoerhavens als Riga, Odessa en Rostow. Deze verbindingen maakten het mogelijk
om belangrijke bulkgoederen, zoals graan, steenkolen en olie over land te vervoeren. Ook kwam
de verbinding tot stand tussen Zuid-Rusland en de kolen- en ijzerertsmijnen in de Oekraïne. De
spoorwegen werden in eerste instantie opgezet als private initiatieven, maar kwamen gedurende de
jaren tachtig in toenemende mate in handen van de overheid. Met de zeggenschap over het spoor-
wegnetwerk trachtte de regering de inheemse industrie te stimuleren door het doen van bestellin-
gen en het creëren van gunstige vervoerstarieven.7

Gedurende de 19e eeuw had Rusland, het minst geïndustrialiseerde land in Europa, het hoog-
ste bevolkingsgroeicijfer. Voor de gehele eeuw bedroeg dit cijfer jaarlijks ongeveer 2%. In 1800
woonden in Rusland 37 miljoen mensen. Vijftig jaar later was dit aantal gestegen tot 60,2 miljoen
en in 1900 bedroeg het aantal inwoners 111 miljoen. Toch was deze spectaculaire groei alleen geen
garantie voor het inzetten van het industrialisatieproces. Dit kwam omdat de landbouw aanvan-
kelijk niet zorgde voor een surplus en bovendien arbeidskrachten vasthield. Hoewel Rusland een
van de landen was, waar het landbouwareaal zich gedurende de 19e eeuw indrukwekkend uit-
breidde, bleef de productiviteit van de landbouw relatief laag.8 Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt
door de structuur op het platteland. De lijfeigenschap werd pas in 1861 afgeschaft en de prakti-
sche uitvoering ervan liet lang op zich wachten. In eerste instantie werd het land dat de boeren
toekwam toegewezen aan de dorpsgemeenschappen en niet aan de individuele boeren. Hoewel de
boeren officieel waren vrijgemaakt bleven ze aan de dorpsgemeenschap gebonden. Dit kwam
omdat de lasten en verplichtingen hoog bleven. Daarbij maakte de primitieve technologie en
schaarste aan kapitaal het onmogelijk om over te schakelen op een commerciële landbouw.
Ondanks deze ontwikkelingen slaagde de Russische landbouw er toch in om de voedselvoorzie-
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ning van de steeds groeiende Russische bevolking te dekken en zelfs een exportoverschot te creë-
ren. Tot voor kort werd aangenomen dat de export ten koste ging van de voedselvoorziening van
de boeren. Het is inmiddels echter duidelijk dat in ieder geval na 1885 de productiviteit en levens-
standaard op het platteland stegen. Het lijkt er op dat Rusland vanaf dat moment de weg insloeg
van moderne economische groei.9

Rusland heeft altijd beschikt over grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, waaronder
ijzererts en olie. Grootschalige ontginning kwam pas tot ontwikkeling op het moment dat hier-
voor de techniek en het kapitaal ter beschikking kwamen. Na 1885 vertoonde de groei van de
Russische industrie een zodanige versnelling, dat bijna van een industriële revolutie kan worden
gesproken. Grootste trekker was de textielindustrie, voornamelijk linnen en katoen, die geconcen-
treerd was rond Moskou en St.-Petersburg. In het kielzog van de textiel ontwikkelde zich de zware
industrie in de Oekraïne, zoals steenkool, ruwijzer en staal. Vanaf de jaren negentig zou de indu-
striële productie een zeer snelle groei doormaken. Toen nam de productie met een jaargemiddel-
de van meer dan 8% toe. Dit was meer dan in welk westers land ook in deze periode. Rusland was
toen na de Verenigde Staten de grootste olieproducent. In 1897 bevonden de belangrijkste indu-
striegebieden zich in St.-Petersburg, Moskou, Wladimir, Rostroma, Rjasan, Twer en Jaroslaw. Ook
in het Koninkrijk Polen, dat in deze periode bij Rusland hoorde, bevond zich een aantal indu-
striegebieden. Toch was de economische kracht van Rusland niet zo groot als het leek. Zo was de
productie en consumptie per hoofd van de bevolking zelfs lager dan in Oostenrijk. Rusland bleef
een agrarisch land. Meer dan tweederde van de beroepsbevolking was in de landbouw werkzaam
en produceerde daar meer dan de helft van het nationaal inkomen.10

De rol van buitenlanders in de Russische industrialisatie
In de historisch-economische literatuur wordt veel aandacht besteed aan de rol van buitenlandse
investeringen bij de Russische industrialisatie.11 In de periode vóór 1914 wordt Rusland, na de
Verenigde Staten beschouwd als de grootste ontvanger van DBI. Het land had al sinds het bewind
van Peter de Grote een grote aantrekkingskracht op buitenlanders uitgeoefend. Zij waren hoofd-
zakelijk in het handels- en kredietwezen actief en hadden zich voornamelijk gevestigd in de grote
handelsplaatsen zoals St.-Petersburg en Moskou. Op deze wijze waren geleidelijk de westerse kre-
dietvormen en manier van handel drijven in Rusland geïntroduceerd. De buitenlandse investerin-
gen waren op hun hoogtepunt gedurende de jaren negentig van de 19e eeuw. Deze ontwikkeling
was het gevolg van een doelbewuste politiek, waarin de minister van Financiën, Witte, een belang-
rijke rol speelde. Witte’s doel was om gebruik te maken van buitenlands kapitaal en ondernemer-
schap om de industrie in Rusland te stimuleren.12

Het resultaat van deze politiek was duidelijk zichtbaar. Met name de aanleg van de spoorwe-
gen en ontwikkeling van mijnindustrie en metallurgische industrie aan het eind van de 19e eeuw
kwamen met hulp van buitenlands ondernemerschap en kapitaal pas goed van de grond. De
belangrijkste landen van herkomst van de ondernemers in deze periode waren Groot-Brittannië,
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Frankrijk, België en Duitsland. De Engelsen waren voornamelijk actief in de olie- en goudwinning,
de Fransen en Belgen in de mijnbouw en de Duitsers in de chemische industrie en elektrificatie.13

Al deze landen waren voortrekkers in het industrialisatieproces in West-Europa. Als laatkomer
speelde Nederland in dit opzicht geen rol.

De aardappelmeelindustrie in Rusland
Net als in Duitsland en Oostenrijk maakte de aardappelmeelindustrie in Rusland deel uit van de
voedingsmiddelenindustrie. De belangrijkste tak van deze industrie bestond uit de bietsuiker-
industrie. Deze was geconcentreerd in de Oekraïne. Eigenaren van de bietsuikerfabrieken waren
voornamelijk grootgrondbezitters. In heel Rusland waren in de jaren 1885/86 241 suikerfabrieken
actief, die gezamenlijk aan ruim 93.000 arbeiders werk boden. De bloei van deze fabrieken was tot
stand gekomen onder een beschermende politiek van hoge invoerrechten op suikerproducten.

De kenmerken van de Russische aardappelmeelindustrie kwamen in grote mate overeen met
die welke Scholten in Duitsland en Oostenrijk had aangetroffen. Toen Scholten in het begin van
de jaren zeventig van de 19e eeuw in Rusland actief werd, waren daar geen gebieden waar aardap-
pelen voor commerciële doeleinden werden verbouwd. De hakvrucht maakte deel uit van de rota-
tie van gewassen en de verbouw vond grotendeels plaats op landerijen van grootgrondbezitters. Na
1861 zouden steeds meer vrije boeren op de verbouw van aardappelen overgaan. De streken waar
veel aardappelen werden verbouwd waren de gouvernementen ten noorden en zuiden van
Moskou, zoals Jaroslav, Kaluga en Rjasan. Hier verrezen ook de eerste aardappelmeelfabrieken.
Naast de aanwezigheid van aardappelen waren de belangrijkste vestigingsfactoren de afzetmarkt in
Moskou en de goed ontwikkelde spoorwegverbindingen in deze streken. 

De productie van aardappelmeel- en derivaten vond plaats zowel in grote fabrieken als in klei-
ne bedrijven van grootgrondbezitters en boeren. In de jaren tachtig van de 19e eeuw was de pro-
ductie van derivaten in de Russische aardappelmeelindustrie gescheiden van de productie van het
meel. De verschillende derivaten, zoals stroop en de gummisoorten, werden in aparte fabrieken
geproduceerd. Deze verdeling van de productie had Scholten ook in de jaren zestig in Duitsland
aangetroffen. Ten noorden van Moskou, rond Jaroslaw en Rostow, waren veel kleine meelfabriekjes
in bedrijf. Hier werd veelal zonder stoommachine gewerkt en de kwaliteit van het meel van deze
fabriekjes was zeer wisselend. In de zuidelijke gouvernementen Rjasan en Kaluga stonden de meer
professionele fabrieken. Deze waren meestal in handen van grootgrondbezitters. Zij verwerkten
geen aardappelen, maar kochten het meel in bij de kleinere producenten uit de buurt. De kwaliteit
van de producten van deze fabrieken was stukken beter dan die van de kleinere meelfabriekjes.14

Stroop werd in dezelfde streken rond Moskou geproduceerd. Hier waren gedurende de jaren
tachtig van de 19e eeuw drie grotere stroopfabrikanten en een aantal kleinere stroopproducenten
actief. De grootste en belangrijkste was de firma Ponisofkyn & Sohne. Deze fabriek was eigendom
van een rijke familie in het Jaroslawer gouvernement, die ook enkele chemische fabrieken in haar
bezit had. De grotere fabrieken beschikten alle over stoomkracht. Ponisofkyn was marktleider in
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deze streek en bepaalde de stroopprijzen waar de andere fabrikanten zich naar richtten. Geen van
de grotere fabrieken verwerkte eigen aardappelen In het Jaroslawer gouvernement waren een vijftal
grotere derivatenfabrieken gevestigd die verschillende soorten gummi maakten. In deze fabrieken
werd niet alleen aardappelmeel als grondstof gebruikt maar ook tarwestijfsel. De producten van deze
aardappelmeel- en derivatenfabrieken werden voornamelijk in Moskou en St.-Petersburg afgezet.15

Een ander gebied in Rusland waar veel aardappelen werden verbouwd en waar aardappelmeel-
fabrieken voorkwamen, was het gouvernement Grodno. Dit was deze streek waarin de firma
Scholten actief werd. Het lag ten oosten van Warschau en maakte deel uit van Russisch Polen.16

Het koninkrijk Polen was in de 18e eeuw opgedeeld tussen Pruisen, Rusland en Oostenrijk. In
1815 werd het groothertogdom Warschau als koninkrijk Polen opgenomen in een personele unie
met het Russische Tsarenrijk. Polen had een eigen grondwet en voerde een eigen buitenlandse en
handelspolitiek. De horigheid was in Polen in 1807 afgeschaft. Onder de minister van Financiën,
prins Drucki-Lubekecki, werd gedurende de jaren 1820-1830 een programma in werking gezet
van kapitaalopbouw en industrialisatie. De ondernemers die in deze periode actief werden, waren
niet de Poolse grootgrondbezitters maar voornamelijk Poolse Joden, Duitsers, Belgen en Fransen.
De meeste nadruk kwam te liggen op de zware industrie, zoals spoorwegen, ijzer- en kolenmijnen
en staalproductie. Daarnaast ontstond in Polen een aanzienlijke textiel- en suikerindustrie.
Laatstgenoemde ontstond niet op landgoederen maar in de stad Warschau. Deze industrie was
voornamelijk geconcentreerd op de raffinage van ruwe suiker. Daarnaast manifesteerde Warschau
zich als het financiële centrum van Russisch Polen. De bankiers stonden in contact met kapitaal-
verschaffers en markten in nabijgelegen financiële centra zoals Wenen en Berlijn. De belangrijkste
industriële steden naast Warschau waren Lodz, Huta Bankove en Dumbrowa.17 Lodz was het cen-
trum van de Poolse textielindustrie. De stad werd ook wel het Poolse Manchester genoemd. Naast
lokale ondernemers waren in deze industrie in de tweede helft van de 19e eeuw veel Franse en
Belgische ondernemers actief.18

DE M OT I EV E N VO O R DBI I N RU S L A N D

De eerste oriëntatie
Uit het citaat aan het begin van dit hoofdstuk is op te maken dat W.A. Scholten al in dezelfde
periode dat hij in Duitsland actief werd, plannen had om zich in Rusland te vestigen. Het is de
vraag of dit destijds grootspraak was, of dat Scholten inderdaad al vanaf het begin dat hij overging
tot DBI de ambitie had om zich in Rusland te vestigen. Een andere vraag die dan rijst is waarom
Scholten toch eerst in Oostenrijk actief werd en daarna pas in Rusland. Het blijkt echter dat W.A.
Scholten zich al in de zomer van 1869 op de mogelijkheden op de Russische markt aan het oriën-
teren was. Hij liet directeur Waal, die zich in Krakau bezig hield met de voorbereidingen van de
oprichting van de fabriek in Galicië, informeren naar de invoerrechten op aardappelmeel en aan-
verwante producten in Rusland. Deze bleken zo hoog dat er van uitvoer naar Rusland geen spra-
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ke zou kunnen zijn.19 Winkler Prins schrijft dat Scholten wist dat de aardappelen in de Russische pro-
vincie Podolië (ten westen van Galicië) nog goedkoper waren dan in Galicië.20 Het besluit om over
te gaan tot productie in Rusland was daarna snel genomen. Net als in Duitsland en Oostenrijk was
het in Rusland de relatief onontgonnen markt van de aardappelmeelindustrie die W.A. Scholten trok.

Omdat Scholten in het grote Russische rijk geheel onbekend was, begon hij met een uitge-
breide oriëntatie. 21 Scholten las het aardrijkskundig handboek van J.J. Kreenen en een recent in
het Duits uitgekomen beschrijving van Rusland. Daarna werd dezelfde strategie als in Oostenrijk
gevolgd. In januari 1870 schreef Scholten landbouwverenigingen in Kiev, St.-Petersburg, Moskou,
Smolensk en Warschau aan. Hij vroeg waar zich in de buurt van deze plaatsen uitgestrekte aard-
appelgebieden bevonden, wat de gemiddelde aardappelprijzen en -oogsten waren, hoeveel brande-
rijen er actief waren en of er accijns op aardappelmeelproducten werd geheven. Opvallend is dat
Scholten tevens informeerde of het in Rusland mogelijk was voor buitenlanders om bezittingen in
eigendom te hebben. Deze vraag wordt niet behandeld in de bronnen, die zijn oriëntatie in
Duitsland en Oostenrijk documenteren. Scholten kreeg alleen een antwoord van een ambtenaar
uit Kiev, J.H. Hochhuth, die hem meldde dat in Rusland geen landbouwverenigingen bestonden,
maar dat hij wel bereid was de nodige informatie over de streken rond Kiev te verschaffen.
Scholten was hierna hoopvol gestemd en beloofde Hochhuth dat hij hem in april vanuit Tarnow
zou komen bezoeken. Na deze berichten overwoog Scholten zijn nieuwe Russische expeditie van-
uit Kiev te beginnen.22 De stad was gunstig gelegen ten opzichte van Tarnow in Oostenrijk, waar
hij inmiddels begonnen was met de opzet van de nieuwe fabriek. Van hier uit zou de bouw van
een fabriek in het Russische Kiev makkelijk gecoördineerd kunnen worden.

Van het bezoek van W.A. Scholten aan Hochhuth in Kiev is nooit iets gekomen. Maar verde-
re berichten van Hochhuth waren kennelijk hoopgevend, want in april 1870 nam W.A. Scholten
maatregelen om een nieuwe directeur aan te nemen. Deze zou in Kiev moeten onderzoeken of het
mogelijk zou zijn om in die buurt een fabriek op te richten. Voor de functie werd C. van
Beuningen uit Arnhem aangenomen. Van Beuningen was tot dan toe agent van de Maatschappij
tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen geweest. Hij had geen enkele kennis van de aardappel-
meelproductie. Maar zoals eerder is gebleken, was dit voor Scholten geen probleem. Van
Beuningen kreeg een korte introductie op de industrie via een bezoek aan de fabrieken in de
Veenkoloniën. Scholten was van plan om zelf met Van Beuningen naar Rusland te gaan, maar dit
kwam hem uiteindelijk niet uit. Van Beuningen reisde alleen af naar Kiev. Hij kreeg de opdracht
om contact op te nemen met Hochhuth, die hem verder op weg zou helpen. Van Beuningen reis-
de via Scholtens fabrieken in Brandenburg en Tarnow naar Kiev. In Tarnow maakte hij afspraken
over hoe de samenwerking tussen Tarnow en Kiev zou moeten verlopen. Begin juni 1870 kwam
Van Beuningen zeer vermoeid in Kiev aan. De treinverbinding tussen Galicië en Kiev was nog
verre van ideaal omdat de spoorverbinding tussen Lemberg en Kiev nog niet gereed was.Hierdoor
had Van Beuningen een lang stuk per koets moeten reizen. Dit was in deze periode in Rusland
verre van comfortabel. Eenmaal bijgekomen bezocht hij eerst Hochhuth en bestelde kaarten van de
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gebieden die Scholten als potentiële vestigingsplaatsen beschouwde. Ook nam hij Russische les.23

Het werd al snel duidelijk dat de omgeving van Kiev de verkeerde plaats was voor de vestiging
van een aardappelmeelfabriek. Van Beuningen maakte uit zijn gesprekken met Hochhuth en plaat-
selijk onderzoek op, dat er voornamelijk suikerbieten werden verbouwd en maar weinig aardap-
pelen. Bovendien maakte Van Beuningen zich zorgen over de verkoop. Het product aardappelmeel
was in deze streken geheel onbekend. Over dit laatste maakte W.A. Scholten zich minder druk.
Wel zou het volgens hem moeilijk kunnen worden om de bevolking aan te zetten tot uitbreiding
van de verbouw van aardappelen. Dit zou enkele jaren duren, waardoor de fabriek de eerste jaren
niet volop zou kunnen werken. De bakens moesten dus worden verzet en W.A. Scholten ging uit-
zien naar een andere vestigingsplaats in het Russische rijk.

De omstreken van Warschau
Op basis van de kaarten die Van Beuningen hem had verschaft, concludeerde Scholten dat de om-
streken van Warschau in Russisch Polen het meest geschikt zouden zijn. Voordat er iets kon gebeu-
ren was het belangrijk dat Van Beuningen de Russische taal machtig werd. Er waren twee moge-
lijkheden, of Van Beuningen bleef in Kiev om verder te studeren of hij kon naar Warschau reizen
en daar opnieuw beginnen. Als Van Beuningen klaar was, zou Willem Albert met Jan Evert naar
Warschau komen, zodat ze gedrieën naar een geschikte lokatie voor de fabriek konden zoeken.24

Ondertussen schreef W.A. Scholten naar zijn contactpersoon in de Landbouwvereniging in Wenen
(van wie hij destijds de tip had gekregen om zich in Galicië te vestigen) met de vraag of hij ook
een geschikte plaats in Rusland wist. Deze verwees hem door naar de Keizerlijke Landbouw-
vereniging in St.-Petersbrug. Vanuit St.-Petersburg kreeg Scholten te horen dat in de omstreken
van deze stad zelf niet genoeg aardappelen verbouwd werden om aan de vraag van een grote fabriek
te voldoen. Belangrijke aardappelstreken in het Russische rijk lagen volgens zijn informanten in
het gouvernement Jaroslaw (ten noorden van Moskou) en in het gouvernement Grodno (ten oos-
ten van Warschau). In dat laatste gouvernement zouden zich ook enkele aardappelmeelfabrieken
bevinden. In deze streek zouden door de aanwezigheid van vele bossen en steengroeven bovendien
goede bouwmaterialen te krijgen zijn. 

De vermelding van de aanwezigheid van aardappelmeelfabrieken in Grodno bevestigde het idee
van Scholten dat hij in Russisch Polen diende te zijn. In september 1870 kreeg Van Beuningen de
opdracht om Kiev te verlaten en naar Warschau te reizen. Daar zou hij zich naast het Russisch ook
op het Pools moeten toeleggen. Van bouwen zou in de winter toch niets komen en Van Beuningen
kon gedurende deze maanden rustig de omgeving van Warschau verkennen. In november zou
W.A. Scholten een bezoek aan de streek brengen en in januari met Jan Evert terugkomen om een
stuk land te kopen. Ten slotte kreeg Van Beuningen de opdracht om zoveel mogelijk informatie te
verzamelen over het gebruik van keukenstroop in deze streken en rond te vragen of men bekend
was met aardappelstroop. Ook diende hij zich te verdiepen in de toltarieven van de tollinie die tus-
sen Polen en Oud-Rusland scheen te bestaan.25 Kennelijk had W.A. Scholten ook plaatsen in Oud-
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Rusland, zoals St.-Petersburg en Moskou op het oog als afzetmarkt. Daarnaast bood de vesti-
gingsplaats in Polen ook goede perspectieven voor uitvoer van aardappelmeel en derivaten. De uit-
voer van aardappelmeelproducten vanuit productielanden als Nederland, Frankrijk en het Duitse
tolverbond naar Engeland en Amerika nam jaarlijks toe. Scholten was van mening dat hij net zo
goed vanuit Russisch Polen kon exporteren. Dit zou gemakkelijk kunnen via de nabijgelegen
Oost-Pruisische havenstad Stettin.26

De vestiging in Petrokow
In december 1871 had Van Beuningen zowel in Wloclawek als in Petrokow mogelijke bouwplaat-
sen aangetroffen. Scholtens voorkeur ging uit naar Petrokow. Deze stad lag aan een van de zijri-
vieren van de Warthe. In een Russische statistiek werd deze steek vermeld als de grootste producent
van aardappelspiritus. Hieruit concludeerde Scholten dat Petrokow ‘een der beste aardappelstreken’
moest zijn.27 Hij deelde Van Beuningen mee dat hij de streken ten noordoosten van Warschau niet
meer hoefde te onderzoeken omdat Petrokow hem het beste voorkwam. In Petrokow diende Van
Beuningen zowel de gouverneur als de burgemeester te bezoeken want: ‘…in Ruppin hebben wij
wel ondervonden dat het van het hoogste belang is men met dergelijke menschen op een goede
voet staat.’28 Eind december 1870 was Van Beuningen druk bezig met het in kaart brengen van
stukken land in Petrokow die voor aankoop in aanmerking kwamen. Al deze stukken lagen, net
zoals bij de andere buitenlandse fabrieken van Scholten het geval was, zowel aan het spoor als aan
een rivier.

Ondertussen won Van Beuningen ook inlichtingen in over de kosten van aanvoer van aardap-
pelen per spoor naar Petrokow en de tarieven. De tarieven vielen kennelijk gunstig uit, want in
februari 1871 had Scholten het definitieve besluit genomen om in de omgeving van Petrokow te
bouwen. Een maand later was Van Beuningen in onderhandeling met het bestuur van Petrokow
over de aankoop van een stuk grond aan het spoor. Niet lang daarna kwam W.A. Scholten over
om de koop te effectueren. Maar de toestemming voor de overdracht van het land liep door aller-
lei bestuurswisselingen vertraging op en Scholten keerde onverrichter zake weer naar huis terug.
Gedurende de hele zomer werd gewacht op de toestemming. Van Beuningen kreeg opdracht om
zich alvast te oriënteren op de inkoop van de bouwmaterialen. Scholten zou in Nederland een
bouwkundige aantrekken en er voor zorgen dat de bouwtekeningen op de fabriek Zuidbroek wer-
den gemaakt.29 In augustus bleek dat het land niet direct aan Scholten verkocht mocht worden
maar dat dit per publieke verkoping diende te gebeuren. Scholten schakelde de Nederlandse gezant
in St.-Petersburg in, in de hoop dat deze de zaken zou kunnen veranderen, maar dit haalde niets
uit. Er werd daarom besloten tijdens de openbare verkoop gebruik te maken van een Russische tus-
senpersoon. Op deze manier zou het misschien ook minder opvallen dat een buitenlander in een
stuk land geïnteresseerd was, wat de prijs zou kunnen doen stijgen. 30

De overdracht van het land vond uiteindelijk in oktober 1871 plaats. Ondertussen was ook
boekhouder B. Simon uit Brandenburg in Petrokow gearriveerd, waar hij zich bezig ging houden
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met de inkoop van bouwmaterialen. Van Scholten kreeg Simon opdracht om de boekhouding in
Petrokow net zo op te zetten als in Brandenburg.31 Dit duidt er op dat Scholten streefde naar een-
heid in de administratie van zijn fabrieken. Met de inkoop van de bouwmaterialen werd na de
slechte ervaringen in Tarnow geen enkel risico genomen. Betaling moest na aflevering plaats heb-
ben en Scholten stond er op dat voor alle bestelde goederen rekeningen verkregen werden. Deze
dienden goed te worden nagezien voordat ze werden betaald. Van Beuningen vertrok in de winter
van 1871 voor enkele maanden naar Nederland om te trouwen. Hij zou in februari van het vol-
gende jaar met zijn vrouw naar Petrokow terugkeren. 

Daar waren inmiddels de nodige problemen gerezen met de overdracht van het land. De
Russische tussenpersoon die het land had gekocht, Spadkovski genaamd, had niet gezorgd voor de
overschrijving van de naam van W.A. Scholten in het hypotheekboek in Petrokow. Scholten stond
daardoor niet als officieel eigenaar van de grond te boek en hij weigerde met de bouw te beginnen
voordat dit geregeld was, ‘…want ik ga niet metselen op het eigendom van een ander.’32 In maart
1872 kwam hij zelf over om de overschrijving in het hypotheekboek in orde te maken. In april
arriveerde bouwmeester Kunst, die de leiding zou kreeg over de bouw van de fabriek.

DE FA B R I E K I N PE T RO KOW

De bouw van de fabriek: organisatie en financiering
In april 1872, een jaar later dan oorspronkelijk was gepland, kon eindelijk met de bouw van de
fabriek in Petrokow begonnen worden33 Metselaarsbaas Keller, die samen met timmerman
Silberberg de leiding had, zou al snel voor problemen zorgen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen
om oplichting te voorkomen bij de inkoop van de bouwmaterialen kwam in februari aan het licht
dat Keller het zand voor de funderingen veel te duur had ingekocht. Scholten verdacht hem er van
dat hij onder een hoedje had gespeeld met de leverancier van het zand, zodat ze de winst konden
delen. Hij eiste van Keller een nieuw contract met de zandleverancier, anders zou hij hem ontslaan.
Keller liet dit niet op zich zitten en besloot de zaak voor het gerecht te brengen. Het proces dien-
de in de zomer van 1872. De uitkomst van dit proces is niet bekend. Scholten had kennelijk wei-
nig vertrouwen in een goede afloop, want hij maakte de opmerking dat hij in Brandenburg in het
begin met net zo’n zaak te doen had gehad, ‘…even rond en duidelijk als deze…’, doch dat hij
toen wel veroordeeld was tot het betalen van een schadevergoeding en de kosten van het proces.
Wel lijkt het er op dat Keller niet is teruggekeerd, want een ander contract geeft aan dat Scholten
een overeenkomst aanging met een andere metselaarsbaas, Anton von Jarnusz Kiewiez.34

Over de bouw en de eerste jaren van de fabriek in Petrokow is in het archief weinig aangetrof-
fen. De afbeelding op de litho’s die Scholten van al zijn fabrieken liet maken, laat in vergelijking
met de andere buitenlandse fabrieken, een relatief kleine fabriek zien. Het gebouw van de aardap-
pelmeelfabriek was eind 1872 gereed. Later werd een stroopfabriek bijgebouwd. De kosten voor
de bouw gedurende het eerste jaar bedroegen 58.500,- Russische roebels (RR). De problemen met
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de aankoop van de materialen blijken uit de hoge materiaalkosten, die ruim RR 38.000,- van de tota-
le kosten in het eerste jaar bedroegen. De kosten voor de bouw van de fabriek waren in september
1873 opgelopen tot een totaal van RR 82.850,-, wat overeenkwam met ongeveer HFL 140.000,-.35

Scholten was van plan om de fabriek te vernoemen naar de Nederlandse gezant in St.-
Petersburg, Jhr. Berg van Middelburg, maar die bedankte voor de eer. Hij stelde Scholten voor om
de fabriek naar een van de prinsen van het huis van Oranje te vernoemen. Dit vond Scholten weer
niet zo’n goed idee. Uiteindelijk zou de fabriek de naam krijgen van een oude getrouwe van de
firma, Jan Boelens Hamminga. Jan Boelens was al ruim 25 jaar in dienst van Scholten. Hij was
begonnen als arbeider en had zich opgewerkt tot opzichter van de fabriek in Foxhol. Ook droeg
hij zorg voor het proefdraaien van de machines in de meeste buitenlandse fabrieken. Ironisch detail
is dat W.A. Scholten Jan Boelens een jaar later prompt ontsloeg omdat hij ‘…te veel zijn eigen lui-
men volgde en de geregelde gang der zaken verhinderde.’36

Voor de financiering van de aardappelinkoop gedurende de campagnes in Petrokow ging
Scholten in zee met de Warschauer bankier S.A. Fraenkel. Hier kreeg hij een zogenaamd accept-
krediet gebaseerd op het deponeren van waardepapieren.37 Scholten gebruikte hiervoor een deel
van zijn aandelen in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Hij deponeerde
60 aandelen bij Fraenkel, waarmee hij tot 75% van het nominale bedrag van de aandelen wissels

De fabriek in Petrokow, genoemd naar een van de opzichters van W.A. Scholten. Litho van Walter Ochs
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kon uitschrijven. Hiermee kon Scholten tijdens de campagne in Petrokow over een bedrag van RR
45.000-50.000 beschikken.38

De resultaten van de fabriek
De aardappelmeelfabriek in Petrokow kwam in het najaar van 1873 in werking. Er werden gedurende
de eerste campagne iets meer dan 30.000 HL aardappelen vermalen. De stroopfabriek was toen, mede
door de late levering van de herbrandoven, nog niet gereed. Scholten vreesde dat hij de campagne in zou
gaan zonder stroop te kunnen maken.39 Het is onduidelijk of dit inderdaad het geval is geweest, maar het is
zeker dat de stroopfabriek in ieder geval gedurende de eerste helft van 1874 in werking was.40 Uit onder-
staande tabel 6.1 is op te maken dat de fabriek de eerste drie jaar maar weinig aardappelen vermaalde. Het
is onduidelijk of dit lag aan slechte oogsten dan wel dat Van Beuningen er niet in slaagde om voldoende
aardappelen in te kopen. Voor de aardappelinkoop was de fabriek aangewezen op de streek rond Petrokow
en het meer naar het oosten gelegen gebied rond Radomsk. De aardappelen werden zowel per spoor als per
as als over het water aangevoerd. Net zoals hij later in Tarnow zou doen, wilde Scholten het tekort aan aard-
appelen compenseren door de oprichting van natmeelfabriekjes in de omgeving. Het is onduidelijk of hij
deze zelf wilde financieren of dat hij anderen hiertoe wilde stimuleren. Wel was in november 1873 Van
Beuningen met enkele branders in onderhandeling over een eventuele ombouw van hun branderijen.
Scholten bezocht niet lang daarna zelf de machinefabrikant Borbor in Frankfort aan de Oder om over de
installaties van zulke fabriekjes te praten.41 Het lijkt er op dat dit initiatief niet van de grond is gekomen. In
de correspondentie is hierna nooit meer iets over natmeelfabriekjes te vinden. Uit tabel 6.1 blijkt dat de
fabriek in Petrokow wel nat meel inkocht. De hoeveelheden zijn echter te klein om aan te nemen dat dit
werd aangeleverd door een aantal speciaal voor dit doel opgerichte natmeelfabriekjes.

Tabel 6.1: Hoeveelheid verwerkte aardappelen in HL en productie, verkoop en voorraad van aardappelmeelproducten in 100 KG
in Petrokow, 1874-1884

Verwerkte Verkregen Ingekocht    Voorraad Afgeleverd Naar Nowy- Voorraad
aardappelen droog meel meel vorig jaar Dwor

HL 100 KG 100 KG 100 KG 100 KG 100 KG 100 KG
1873/4 30.160 3.684 0 0 527 - 3.157
1874/5 54.408 9.024 116 3.157 6.723 - 5.574
1875/6 49.758 3.594 197 5.574 6.646 - 2.719
1876/7 94.519 9.702 25 2.719 11.661 - 785
1877/8 36.302 6.590 871 785 7.221 - 1.025
1878/9 103.892 15.365 2.278 1.025 17.587 - 1.079
1879/0 56.915 7.212 3.300 1.079 11.192 - 399
1880/1 76.600 9.515 2.150 399 9.865 - 2.199
1881/2 163.375 19.749 2.053 2.199 18.068 2.140 3.793
1882/3 109.381 13.076 - - - - -
1883/4 34.192 4.424 - - - - -

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 140, verzamelstaat wekelijkse rapporten Petrokow 1873/4-1883/4.



Helaas is er van de (financiële) administratie van de Petrokower fabriek nauwelijks iets terugge-
vonden. Een losse weeklijst van Petrokow van het begin van de jaren tachtig, laat zien dat in
november 1880, op het hoogtepunt van de campagne, 96 arbeiders op de fabriek werkzaam waren.
Hieronder bevonden zich ook zes meisjes, van wie er vier in de stroopfabriek werkten.42

Uit de correspondentie wordt duidelijk, dat de fabriek in eerste instantie slecht liep en weinig
winst genereerde. Zoals tabel 6.1 laat zien, werd aanvankelijk voornamelijk aardappelmeel en
stroop geproduceerd. De verkoop van deze producten ging de eerste jaren zeer moeilijk. Volgens
Van Beuningen was dit grotendeels te wijten aan de onbekendheid met aardappelmeelproducten
in Rusland. Het kostte hem veel moeite om de producten aan de man te brengen. In april 1876
stuurde Scholten vanuit Groningen zijn vertrouweling Dreesman naar Rusland om de agent-
schappen van de fabriek in Petrokow in de grote steden, zoals Moskou en St.Petersburg te bezoe-
ken. De agenten bleken niet veel in hun mars te hebben en Dreesman was gedwongen om een heel
nieuw netwerk op te zetten. Dit ging moeizaam omdat maar weinig Russen Duits spraken en
omdat het land gedurende dat jaar een ernstige financiële crisis doormaakte. Hierdoor stond het
bedrijfsleven grotendeels stil en werden er maar weinig zaken gedaan.43

W.A. Scholten kreeg gedurende de eerste jaren van verschillende medewerkers, die de fabriek
bezochten of er gewerkt hadden, te horen dat de directie van de fabriek nogal wat te wensen over-
liet. De eerste klachten kwamen van W. Dikema, die enige tijd op Petrokow werkzaam was. Hij
was gedurende de eerste campagne meester in de stroopfabriek. Zijn verblijf ging niet over rozen.
Volgens hem liet opzichter Kohn de fabriek verslonzen en maakte iedereen die hem tegensprak het
leven zuur. Dikema beweerde opzettelijk door hem te zijn tegengewerkt: ‘Vele mirakels hebben in
Petrokow plaatsgehad (…) Kohn speelde de Satan, (…) de verhouding van K. tegenover mij was
meer dan ondragelijk en dus op den duur voor Ued. zaken naadelig (…) Er ontbreekt nog veel in
Petrokow, doch dit kon in mijne positie niet veranderd worden.’44 Van directeur Van Beuningen
had Dikema weinig steun ontvangen. Deze had Kohn de hand boven het hoofd gehouden en
Dikema uiteindelijk een functie op het kantoor gegeven. Daarna had Dikema aan Scholten over-
plaatsing gevraagd en in de zomer van 1874 vertrok hij naar Tarnow, waar hij hoopte ‘…meer naar
Scholtens tevredenheid te kunnen werken.’45

C.P. van Rijn, opzichter van een van de fabrieken in de Veenkoloniën, bezocht in april 1876
de fabriek. Hem viel op dat het gebouw veel had geleden van het ‘lomp en slordige werk’ van de
toenmalige timmerman Robers.46 Sindsdien was er maar weinig verbeterd. De luchtpomp in de
stroopfabriek werkte niet. Hierdoor was het onmogelijk om goede stroop te maken. Dreesman trof
tijdens een bezoek in 1876 een zeer slordig bijgehouden administratie aan. Het debiteurenbestand
was onvolledig en de waarde van de voorraden was het jaar daarvoor veel te hoog op de balans
opgenomen. Bovendien rezen de kosten van de productie van het aardappelmeel de pan uit. Dit
laatste zou in zijn ogen de grootste oorzaak zijn van de verliezen die de fabriek maakte.47 In het
begin van de campagne van 1876 was W.A. Scholtens neef G.J. Keijzer enige tijd werkzaam in
Petrokow. Ook hij maakte melding van verschillende gebreken in de fabriek. De schrapers van de
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economizers hadden nooit goed gewerkt en ook was een muur achter een van de stoomketels inge-
stort, waardoor er niet goed gestookt werd. Het beviel Keijzer helemaal niet in Petrokow. Al na
enkele weken schreef hij aan zijn oom dat hij blij zou zijn als hij er weg kon.48 Deze berichten geven
aan dat het management van de fabriek in Petrokow onder Van Beuningen nogal wat te wensen
overliet. 

Afgezien van de bestuurlijke problemen bleek tevens dat de lokatie van de fabriek verkeerd was
gekozen. De fabriek was gebouwd op een heuvelrug met uitzicht op het stadscentrum van
Petrokow. Van de heuvel stroomde een aantal beekjes naar beneden, die werden gebruikt voor de
aan- en afvoer van water. Het bleek al gauw dat de beekjes niet voldoende water leverden. Hierdoor
kampte de fabriek regelmatig met watertekort, wat een constante productie in de weg stond. Ook
de afvoer van het proceswater was niet afdoende. Zo veroorzaakte de fabriek tijdens een van de
campagnes grote milieuoverlast toen de beekjes de afvoerstroom niet aankonden en er grote hoe-
veelheden pulp en drab vanaf de heuvel de stad instroomde. Het stadsbestuur nam direct maatre-
gelen. Scholten werd verplicht een afvoerpijp van de fabriek naar de rivier de Warthe te leggen.
Daarnaast moest hij bij wijze van boete een deel van zijn fabrieksterrein weer aan het gouverne-
ment afstaan.49

Naar aanleiding van de verhalen van zijn werknemers en de problemen met het stadsbestuur,
begon Scholten aan de bestuurlijke vermogens van Van Beuningen te twijfelen. De slechte spoor-
verbinding naar Petrokow had hem ervan weerhouden om regelmatig persoonlijk poolshoogte op
de fabriek te nemen. Hij speelde even met de gedachte om de fabriek te verkopen. Maar eerst
besloot hij het functioneren van Van Beuningen nader onder de loep te nemen. Waarschijnlijk heeft
hij daarom zijn neef Keijzer naar Petrokow gestuurd. Deze schreef vervolgens aan zijn oom: ‘Van
Beuningen zal niet uit zichzelf weggaan, hij weet wel dat u hem niet geheel vertrouwd, of goed
acht.’50 Fouten in de immer rommelige boekhouding van de fabriek gaven Scholten in 1877 aan-
leiding om Van Beuningen er van te beschuldigen geld uit de kas te hebben genomen. Hierop volg-
de direct ontslag. Het is onduidelijk of dat werkelijk het geval was, maar Van Beuningen ruimde
ieder geval het veld. In januari 1878 werd hij vervangen door W. Dikema, die eerder uit onmin met
Van Beuningen uit Petrokow was vertrokken en directeur van de fabriek in Tarnow was geworden.51

Tijdens de campagne van 1877/8 werd in Petrokow voor het eerst een gunstig resultaat
geboekt, al moest dit wel uit de balans geperst worden. De winst werd hoofdzakelijk bereikt door
de fabriek voor een veel lagere waarde op de balans te zetten. De komst van Dikema deed de
fabriek goed. Toen W.A. Scholten in augustus 1878 de fabriek bezocht was hij zeer tevreden:

‘Ik ben hier sinds jaren weer met genoegen geweest, de fabriek was door Van Beuningen zo verloederd dat ze

weldra tot stof gewezen zou zijn (…) hij [Dikema] gelooft dat wij al het geld dat wij vroeger verloren hebben

hier langzamerhand met rente op rente zullen winnen. Of dat zo mooi zal gaat, zal tijd leren, maar de voor-

uitzichten zijn stellig best.’52
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Onder directeur Dikema werd de fabriek in Petrokow uitgebreid, zodat er ook aardappelsuiker,
gom en couleur geproduceerd konden worden. Voor de verkoop van deze producten nam Dikema
nieuwe, meer betrouwbare agenten aan. Dit wierp direct vruchten af. In eerdere jaren waren de
producten veelal naar Duitsland uitgevoerd. Het was vanaf het begin het plan geweest van W.A.
Scholten om naast de productie voor de locale markt in Rusland ook te proberen te exporteren.
Maar de stijgende koers van de roebel maakte dit steeds minder aantrekkelijk.53 Een overzicht van
de verkopen van de verschillende producten geeft een aardig inzicht in welke producten het meest
werden verkocht. In tabel 6.2 is duidelijk te zien dat de fabriek in eerste instantie hoofdzakelijk
aardappelmeel verkocht, maar dat later stroop het voornaamste product werd. Van de andere deri-
vaten werd gom (dextrine) het meeste afgezet.

Tabel 6.2: Verkopen in Petrokow 1874-1882 naar product, in procenten

Aardappelmeel Stroop Suiker Gom Couleur

1873/4 77,0 23,0

1874/5 58,4 41,6

1875/6 29,7 70,3

1876/7 57,6 42,4

1877/8 37,9 51,7 0,8 7,9 1,6

1878/9 31,8 58,5 0,4 7,5 1,8

1879/0 10,8 76,6 0,8 9,1 2,7

1880/1 4,3 82,4 0,5 8,6 4,2

1881/2 6,8 80,6 1,8 7,9 3,0

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 140, verzamelstaat wekelijkse rapporten Petrokow 1873/4-1881/2.

Vanaf 1878 ging het met de fabriek in Petrokow dus bergopwaarts. Uit tabel 6.1 wordt duidelijk
dat de fabriek vanaf dit jaar meer aardappelen verwerkte dan daarvoor. Toch blijft het zonder infor-
matie over de kostenkant van de productie onmogelijk een uitspraak te doen over de winstge-
vendheid van de fabriek. De aardappelaanvoer bleef onregelmatig, hoewel dit probleem gedeelte-
lijk werd opgevangen door de inkoop van nat en/of droog meel. Deze inkoop heeft waarschijnlijk
plaatsgevonden bij kleinere, ambachtelijke producenten in de buurt. In grafiek 6.1 zijn de netto
afdrachten weergegeven van de fabriek in Petrokow. Zij geven een indruk van de ontvangen en
afgedragen gelden van de fabriek aan de moederfirma in Groningen. 54

De cijfers betreffende de jaren 1871-1882 geven over het algemeen een negatief beeld: in totaal
ontving de fabriek in deze periode ruim HFL 766.000,- van de moederfirma. Alleen in de jaren
1878 en 1880 werden er relatief kleine bedragen naar Groningen overgemaakt. Dit bevestigt het
beeld dat de fabriek te weinig geld genereerde dat door de moederfirma kon worden afgeroomd.
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Desalniettemin was W.A. Scholten in 1879 nog tevreden over de fabriek in Petrokow. Hij begreep
dat de concurrentie de komende jaren wellicht zou toenemen, net zoals hij in Nederland,
Duitsland en Oostenrijk had ervaren. Maar hij verwachte dat hij zich er ‘zich licht door zou kla-
ren’. Het voornemen dat hij eerder had gehad om de fabriek in Petrokow te verkopen had hij niet
meer.55

Een voorstel tot samenwerking
In hoofdstuk 4 is beschreven dat Scholtens concurrent, de Belg Dutalis, de firma Scholten vanuit
de Veenkoloniën naar Brandenburg was gevolgd om daar een aardappelmeelfabriek op te richten.
Deze fabriek was niet erg succesvol en werd na korte tijd alweer verkocht. Dutalis had daarna een

Grafiek 6.1: Netto afdrachten Petrokow, 1871-1882, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen
1871-1893.
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nieuwe poging gewaagd, in het Pruisische Odergebied, bij de plaats Schneidemuhl. Ook zou hij
Scholten blindelings naar Rusland volgen. Hij richtte in de jaren zeventig drie fabrieken op in
Russisch Polen. Omdat Dutalis’ vermogenspositie nooit sterk was geweest, was hij gedwongen om
dit in compagnonschap met lokale ondernemers te doen. Eén van deze fabrieken bevond zich in
Nowo Alexandrowo, in de buurt van Lodz. De samenwerking bleek niet erg soepel te lopen, want in
oktober 1879 vroeg Dutalis Scholten of hij hem niet kon redden uit de handen van ‘de poolse joden’.
Dutalis had constant met tegenslagen te kampen en zijn fabrieken draaiden alleen maar metverlies.
Hij stelde Scholten voor om de fabriek in Nowo Alexandrowo gezamenlijk te exploiteren. Hij was
gebaat bij de komende campagne, want hij had al 100.000 HL aardappelen op contract aangeno-
men. W.A. Scholten voelde weinig voor het plan. Hij zei Dutalis op dat moment geen geld beschik-
baar te hebben om in een nieuwe onderneming te steken. Maar enkele maanden later, toen Scholten
bedacht had dat hij wel een tweede fabriek in Rusland wilde beginnen, had hij wel weer oren naar
het voorstel van Dutalis. Begin 1880 kwamen beide fabrikanten in Utrecht bijeen om over een over-
name van alle drie de fabrieken van Dutalis te spreken. Dutalis’ vraagprijs van RR 300.000,- vond
Scholten veel te hoog. Hij besefte dat na aankoop de fabrieken nog naar zijn eigen productiewijze
moesten worden ingericht. Dit betekende nog een extra investering. Scholten was van mening dat
hij voor dat bedrag ‘naar believen’ zelf iets groots zou kunnen bouwen. Hij zag van de zaak af en werk-
te verder aan zijn plan om een eigen nieuwe fabriek in Russisch Polen op te richten.56

Ruim een jaar later klopte Dutalis weer bij Scholten aan. Zijn compagnonschap was nu defini-
tief op de klippen gelopen en hij verkeerde in serieuze financiële problemen. Scholten was toen al
zo ver met zijn plannen om een nieuwe fabriek te gaan bouwen, dat hij ‘geen lust’ meer had om
Dutalis’ drie fabrieken erbij te nemen. Hij bedankte Dutalis vriendelijk voor het aanbod: ‘…Sie
wollen mich Kaiser vom Weichsel machen, aber ich mochte gern Kaiser von ganz Russland sein.’57

Hiermee verwees Scholten naar Nowy Dwor, de plek die hij zeer bewust had gekozen om aan een
andere rivier actief te worden dan aan de Weichsel. Dutalis zou het uiteindelijk niet redden in de
aardappelmeelindustrie. Na zijn avontuur in Rusland keerde hij niet terug naar Nederland. Hij
vestigde zich in Duitsland, waar hij zijn dagen zou slijten als timmerman. 

Het schijnt dat er behalve Dutalis in deze periode ook nog andere Veenkoloniale ondernemers
in Russisch Polen actief waren. In 1874 waren de gebroeders Van Lennep, branders uit
Hoogezand, bezig met de oprichting van een aardappelmeelfabriek in Nowo Alexandrowo. Deze
fabriek schijnt er nooit te zijn gekomen omdat de Van Lenneps niet over voldoende kapitaal
beschikten.58 Deze initiatieven duiden er wel op dat de firma Scholten navolging vond van ande-
re Veenkoloniale ondernemers. Dutalis volgde Scholten zowel naar Duitsland als naar Rusland. De
Russische connectie van de Van Lenneps is onduidelijk. Waarschijnlijk hebben zij op hun beurt
Scholten en Dutalis gevolgd. Aangezien ze ook in Nowo Alexandrowo actief waren, is het ook
mogelijk dat zij met Dutalis samenwerkten. In ieder geval was de firma Scholten de eerste
Nederlandse aardappelmeelfabrikant in Rusland en de enige die er voor langere tijd succesvol was.
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DE FA B R I E K I N NOW Y DWO R

De bouw van de fabriek
In het najaar van 1880 was Scholten begonnen met het zoeken naar een lokatie voor een tweede
fabriek in Rusland.59 Een belangrijke voorwaarde was een gunstiger plek voor de inkoop van de
aardappelen dan Petrokow. De keuze viel uiteindelijk op Nowy Dwor, een plaats die 40 kilometer
ten noordwesten van Warschau lag. Nowy Dwor lag aan een kruispunt van de rivieren de Wista,
Narev en Wrka. In het nabijgelegen gehucht Okunin in de gemeente Góra was een station. Hier
kocht Scholten eind 1880 een stuk land aan de rivier de Narev van ongeveer 16 morgen.60 Later
zou Scholten de hier gevestigde fabriek naar deze rivier vernoemen. Eigenaar van het land was het
dorpsbestuur van Okunin. Het stadje Okunin was een oude vesting, waar ook een militaire kazer-
ne gevestigd was. Scholten zou bij de bouw van de fabriek en later ook bij uitbreidingen rekening
moeten houden met strenge bouwreglementen van de vesting.61 Vanuit Nowy Dwor waaierden
spoorwegen waaierden vanuit Warschau richting Berlijn en Wenen, Danzig, St.-Petersburg,
Moskou, Kiev en Odessa. Als locational factor speelden dus wederom de ligging aan het spoor en
een rivier een belangrijke rol. Daarbij zal ook de nabijheid van de afzetmarkt in Warschau hebben
meegespeeld.
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Over de fabriek in Nowy Dwor is in het archief helaas nog minder informatie te vinden dan over
Petrokow. Een teruggevonden plattegrond laat zien dat er in eerste instantie alleen plannen waren
voor de bouw van een aardappelmeelfabriek.62 De gebouwen op de tekening komen overeen met de
gebouwen die op de litho’s van Walter Ochs zijn afgebeeld, alleen is de fabriek op de litho twee keer
zo groot. Het blijkt dat in latere jaren meer land is bijgekocht en de fabriek is uitgebreid.63 Toen pro-
duceerde de fabriek naast aardappelmeel en stroop ook verschillende soorten aardappelsuiker. Het
gebouwencomplex dat op de litho van Ochs is afgebeeld, vertoont grote gelijkenis met de litho van
de fabriek in Olmütz in Oostenrijk. Dit is te verklaren uit het feit dat de planning voor de bouw
van beide fabrieken tegelijkertijd plaatsvond. In oktober 1880 waren de tekeningen klaar en werd
heer Buttinger naar Nowy Dwor gestuurd. Hij kreeg de leiding over de bouw van de fabriek.64

De resultaten van de fabriek Nowy Dwor
De fabriek in Nowy Dwor was vanaf het begin een succes. Dit had ongetwijfeld grotendeels te
maken met de goede lokatie. Kennelijk was het in deze streken makkelijk om aardappelen te
kopen. Ook het transport leverde weinig problemen op. De aardappelen konden tegen redelijke
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De fabriek in Nowy Dwor. Op deze litho is de fabriek twee keer zo groot als op de plattegrond



prijzen over drie rivieren en vijf spoorwegen worden aangevoerd. Aardappelinkoopboeken van
Nowy Dwor uit de tweede helft van de jaren tachtig laten zien dat de aardappelen in deze perio-
de voornamelijk uit streken ten oosten van de lijn Mlawa – Nowy Dwor – Lublin werden aange-
voerd.65 De fabriek groeide snel en werd uiteindelijk veel groter dan die in Petrokow. Dikema, die
inmiddels zijn waarde in Petrokow had bewezen, werd overgeplaatst naar Nowy Dwor. Hij behield
tevens de leiding over de fabriek in Petrokow. Dit was in overeenstemming met de organisatie van
de Scholtenfabrieken in Duitsland en Oostenrijk, waar hoofdkantoren in Brandenburg en Tarnow
eindverantwoordelijk waren voor de andere fabrieken.66

In Nowy Dwor werden naast aardappelmeel ook derivaten geproduceerd, zoals stroop, sago,
verschillende soorten gom (dextrines), couleur, borstsuiker en massé. De afzet van de producten
van Petrokow en Nowy Dwor vond vanaf het midden van de jaren tachtig hoofdzakelijk plaats in
Rusland zelf en dan met name in Russisch Polen en Europees Rusland, in laatstgenoemd het
gebied vooral ten westen van de lijn St.Petersburg, Moskou en de Krim. De belangrijkste steden
waaraan geleverd werd, waren Warschau, Lodz, St.-Petersburg en Moskou. De fabriek huurde in
deze plaatsen ook pakhuizen, zodat de levering soepel verliep. Met name de derivaten werden goed
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verkocht. Naar het meel was minder vraag. Belangrijke klanten van de fabriek in Nowy Dwor
waren onder andere de Pharmaceutische Handelsgesellschaft in St.-Petersbrug, een grote papierfa-
briek in Pabiance en enkele textielfabrieken in Lodz. Maar de producten van Scholten vonden zelfs
hun weg tot in Odessa en Rostow a/d Don.

Opvallend is dat de fabriek in Nowy Dwor veel exporteerde. Kennelijk was de koers van de
roebel in deze periode weer zodanig dat dit rendabel werd. De export ging voornamelijk naar
Duitsland, door tussenkomst van het Duitse hoofdkantoor van de firma in Brandenburg. Ook
vonden directe leveringen plaats aan agent Van Koningsveld in Hamburg.67 Het is goed mogelijk
dat Van Koningsveld voor verdere doorvoer naar Engeland of België zorgdroeg. 

PL A N N E N VO O R V E R D E R E U I T B R E I D I N G E N

Het vizier op Moskou
Terwijl de fabriek in Nowy Dwor aan de verwachtingen voldeed, bleef de fabriek in Petrokow een
probleemgeval. Door de inspanningen van Dikema had de fabriek gedurende de jaren 1878-1882
wel een kleine opleving doorgemaakt, maar er zouden zich vanaf het midden van de jaren tachtig
steeds meer problemen voordoen, vooral bij de inkoop van aardappelen. De boeren in de streken
rond Petrokow weigerden aardappelen te leveren onder de voorwaarden die door de fabriek waren
gesteld. Hierdoor kreeg de fabriek steeds minder aardappelen te verwerken. Scholten was niet
bereid om aan de eisen van de boeren toe te geven. Hij legde de fabriek nog liever een tijd stil. Nu
het in Petrokow weer tegenzat, had W.A. Scholten plotseling nog maar weinig vertrouwen in de
fabriek. Hij was van mening dat de fabriek ‘altijd al’ slecht had gelopen en de problemen met de
afvoer van het afvalwater nooit goed waren opgelost.68 Na een aantal jaren schipperen overwoog
Scholten in 1886 de fabriek te sluiten. Net als hij eerder in Duitsland en Oostenrijk had gedaan,
wilde hij de fabriek op een meer geschikte plaats weer opbouwen.

W.A. Scholten liep al een tijd rond met plannen om verder in het Russische Rijk actief te wor-
den. Bij de bouw van een nieuwe fabriek zou de inventaris van Petrokow opnieuw gebruikt kun-
nen worden.69 Dikema had Scholten al eerder attent gemaakt op het feit dat het wellicht interes-
sant zou zijn een stroop en dextrinefabriek in de omstreken van Moskou op te richten. Door de
aanwezigheid van aardappelmeelfabrieken in die buurt, genoten aardappelmeelproducten daar
meer bekendheid. Bovendien maakte de grootte van de afzetmarkt bij de stad Moskou een fabriek
daar veelbelovend. Destijds had Scholten het idee afgewezen, omdat hij op dat moment te veel aan
zijn hoofd had. Maar in 1886 pikte hij het weer op. Zijn plan was om een fabriek te bouwen waar
alleen stroop en dextrines werden gemaakt. Deze producten werden immers het meest verkocht.
Er zouden geen aardappelen gemalen worden, maar het meel zou worden ingekocht bij anderen.
Bij één van de agenten in Moskou voor de fabriek in Nowy Dwor, P. Praschil, werd informatie
ingewonnen over de fabrieken rond Moskou en de prijzen die daar golden.70 Scholten was van plan
zelf in juli 1886 naar Moskou te reizen om polshoogte te nemen. 
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Praschil was van mening dat Scholten een goede kans maakte als hij een fabriek opzette die
regelmatig en goede kwaliteit leverde en bereid was tegen lage prijzen te verkopen. Moskou was de
belangrijkste handelsplaats van geheel Rusland. Wel zou hij veel doorzettingsvermogen moeten
hebben. Als beste plaats voor de vestiging van een fabriek noemde Praschil de streken rond Rostow
en de gouvernementen Jaroslaw en Rjazan.71 Hierna besloot Scholten de mogelijkheden rond
Moskou verder te laten uitzoeken. Zelf was hij niet in staat dit te doen. De dood van zijn loyale
directeur Ten Broek van Brandenburg in april eerder dat jaar, had hem de nodige zorgen gegeven
en veel zaken eisten zijn aandacht. Nu Ten Broek er niet meer was, beschouwde Scholten Dikema
als zijn meest waardevolle directeur. Dikema werd dan ook tot nieuwe directeur van de fabriek in
Brandenburg benoemd. In Nowy Dwor werd hij tijdelijk opgevolgd door een nieuw benoemde
directeur, Doppler. Scholten had Doppler eigenlijk aangenomen als directeur voor de nieuw op te
richten fabriek bij Moskou. Hij moest in oktober 1886 gaan rondreizen op zoek naar een geschik-
te lokatie Scholten had dus snel een nieuwe directeur nodig voor Nowy Dwor. In augustus nam hij
voor deze functie P. Reese aan. Reese had het gehele voorgaande jaar al geprobeerd om bij Scholten
in dienst te komen. Nu de nood hoog was, werd hij snel aangenomen, zij het een jaar op proef.72

Uiteindelijk zou Doppler besluiten om in Nowy Dwor te blijven en was het Reese die naar
Moskou afreisde. Op basis van de aanwijzingen van Praschil, reisde hij de laatste weken van okto-
ber en de eerste weken van november 1886 door de streken ten zuiden van Moskou. Samen met
Praschil bezocht hij de plaatsen Tula, Orel, Mzensk en Rjazan.73 Zoals gewoonlijk keek hij naar de
stand van de aardappelverbouw, de spoorwegverbindingen en de stroming en bevaarbaarheid van
rivieren. Ondertussen bestudeerde Scholten in Groningen de kaarten van de verschillende gebie-
den, die hem door Reese waren opgestuurd. Zijn oog viel op de plaats Kolomna.74 Reese kreeg
opdracht om ook daar rond te kijken. Nadat Reese de streken ten zuiden van Moskou verkend
had, moest hij doorreizen naar de gouvernementen Jaroslaw en Rostow, die ten noorden van
Moskou lagen. Het is onduidelijk of dit is gebeurd. In ieder geval had Scholten toen al beslist dat
zijn nieuwe fabriek ten zuiden van Moskou zou worden gebouwd.75 Dit besluit is opvallend omdat
Scholten met zijn plannen om in de omgeving van Moskou een fabriek op te zetten afweek van
zijn strategie om zich als pionier in een streek te willen vestigen. Nu zocht hij juist de concurren-
tie op. Het lijkt er echter op dat de aanwezigheid van de grote afzetmarkt in Moskou afzetmarkt
een belangrijke rol speelde bij dit besluit. Hoewel Nowy Dwor voldoende afzet genereerde, onder-
vond Scholten dat in grote delen van Rusland aardappelmeelproducten onbekend waren. Als hij
verder wilde uitbreiden was hij gedwongen om meer in de richting van een grote stad te gaan, waar
hij een grotere kans had om zijn producten af te zetten. Hij koos voor Moskou omdat in streken
rond de stad hem van voldoende aardappelen zouden voorzien.

Plannen voor een luciferfabriek
Behalve de plannen voor de oprichting van een nieuwe aardappelfabriek had Scholten eind 1885
ook het voornemen om een geheel andere fabriek in Rusland op te richten, namelijk een lucifer-
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fabriek. De gom, zoals Scholten die produceerde, werd veel gebruikt in de kop van lucifers.
Scholten bedacht dat als hij veel gom produceerde, hij ook net zo makkelijk lucifers kon gaan
maken. De fabriek zou in de buurt van Petrokow gevestigd moeten worden omdat hij uit die streek
eenvoudig hout kon betrekken. In oktober 1885 informeerde hij bij de Nederlandse consul in
St.-Petersburg of er aan de fabricage van Zweedse lucifers een octrooi of patent verbonden was.
Tegelijkertijd informeerde hij bij ijzergieterijen (onder andere in Amsterdam) naar de beschik-
baarheid van machines voor de fabricage van lucifers. Verder liet hij zijn boekhouder en corres-
pondent, Van Lawick, de mogelijkheden voor deze voor hem geheel nieuwe tak van industrie uit-
zoeken. Hij wilde in het voorjaar van 1886 de plannen voor de luciferfabriek ten uitvoer brengen.76

RO E T I N H E T E T E N

De oekaze van 1887
Van zowel de bouw van een derde aardappelmeelfabriek als de oprichting van een luciferfabriek
zou het echter nooit komen. In het voorjaar van 1887 werd bekend dat in Rusland een nieuwe wet
in de maak was. Deze wet verbood buitenlanders om in Rusland bezittingen te hebben of verwer-
ven.77 De wet maakte deel uit van een xenofobe politiek, die al vanaf de jaren zestig werd gevoerd
door de tsaristische regering. Niet-Russische ondernemers werden ontmoedigd om in Rusland
actief te zijn, terwijl Russisch ondernemerschap juist werd gestimuleerd. Deze nationalistische
politiek was met name gericht tegen Joden, Polen en buitenlanders.78 De wet had betrekking op
het Russisch grondgebied, grofweg ten westen van de lijn Pskov, Smolensk, Kiev en Odessa. Dit is
het huidige Letland, Wit-Rusland, de westelijke helft van de Oekraïne en Moldavië. Destijds viel
ook Russisch Polen hieronder. Het doel van de wet was om meer eenheid te krijgen in de wetge-
ving van het gehele Russische Rijk.79 Hieruit is op de maken dat dit anti-buitenlandersbeleid in de
rest van Rusland al was doorgevoerd. Met de komst van deze wet zou van de oprichting van een
luciferfabriek of een nieuwe aardappelmeelfabriek door Scholten geen sprake meer kunnen zijn.
Hij besloot daarom van verdere plannen in deze richting af te zien. 

De nieuwe wet zou ook grote gevolgen hebben voor de fabrieken in Petrokow en Nowy Dwor.
Scholten zou als buitenlander niet langer reeds bestaande fabrieken mogen exploiteren. In mei 1887
kreeg hij een aanbod om de fabriek in Petrokow te ruilen met een fabriek elders in Rusland. Maar
met het oog op de nieuwe wet was dit geen optie.80 Scholten besloot daarom de fabriek zo snel moge-
lijk te koop te zetten. Er meldden zich maar weinig geïnteresseerden. Dit kwam waarschijnlijk omdat
de fabriek al geruime tijd stil stond. In oktober 1888 werd zij voor het luttele bedrag van RR 15.000,-
verkocht. De nieuwe eigenaren waren J. Szuldberg, M. Tuwin en A. Weitzman. Zij begonnen in het
gebouw een glasfabriek.81 Aangezien de heren maar over weinig kapitaal beschikten werd in het koop-
contract overeengekomen dat de koopsom in verschillende termijnen zou worden betaald. Tot het
moment dat de gehele koopsom met de bijbehorende rente betaald was, zou Scholten als eigenaar
van het fabrieksgebouw en grond in het hypotheekboek geregistreerd blijven staan.82
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Het verloop op de fabriek in Nowy Dwor
Nadat Scholten had besloten om de fabriek in Petrokow te verkopen, deed hij er alles aan om de
fabriek in Nowy Dwor in eigen hand te kunnen houden. Hij begon met het aanschrijven van
invloedrijke contacten in Rusland, zoals de Hollandse gezant en generaal Kochanow.
Laatstgenoemde was gouverneur in Petrokow geweest en Scholten altijd goedgezind. Scholten reis-
de eind mei 1887 naar Nowy Dwor om met het Nederlandse personeel de implicaties van de wet
te bespreken. Daar was inmiddels gebleken dat het onmogelijk zou zijn om de wet te ontduiken.
Het plan rees om het Nederlandse personeel te laten naturaliseren. Aan de consul in St.-Petersburg
schreef Scholten hierover: ‘…de tijd dat men, zooals in 1831 voor Koning en Vaderland vocht, en
zich voor zijne nationaliteit liet doodslaan, is voorbij….’83

Directeur Reese voelde weinig voor het naturalisatieplan. Daarom werd besloten dat hij zich
niet zou laten naturaliseren, maar zorg zou dragen voor de verkoop van de fabriek in Petrokow.
Scholten beloofde hem dat als het in Rusland verder niets zou worden, hij een positie zou krijgen
op een van zijn fabrieken in Pruisen. De antibuitenlanders politiek beperkte Reese’s bewegings-
vrijheid steeds verder. In de zomer van 1888 werd hem de toegang tot Nowy Dwor geweigerd. Hij
zou gedurende zijn directeurschap een groot aantal aanpassingen en verbouwingen aan de fabriek
hebben doorgevoerd die in strijd waren met de vestingwet. Reese had zich naar zijn mening keu-
rig aan de regels gehouden en kreeg het gevoel dat hij opzettelijk werd tegengewerkt. Uiteindelijk
werd een aanklacht tegen Reese ingediend wegens majesteitsschennis. Hem dreigde een langer ver-
blijf in Rusland te worden ontzegd. Reese verliet toen vrijwillig Rusland en vertrok naar Duitsland.
Scholten hield zich aan zijn afspraak, want Reese werd in september 1888 directeur van de fabriek
in Brandenburg. Daar werd hij in december 1889 alsnog ontslagen wegens negatieve uitlatingen
over het beleid van W.A. Scholten.84

Correspondent Reuvers, die ook op het kantoor in Nowy Dwor werkzaam was, was wel bereid
om de Russische nationaliteit aan te nemen. Reuvers zou, nadat hij genaturaliseerd was, het direc-
teurschap van de fabriek in Nowy Dwor op zich nemen.85 Maar zo makkelijk zou het niet gaan.
In juli 1887 werd duidelijk dat de naturalisatie van Reuvers niet in orde kon zijn voordat de wet
in werking zou treden. Besloten werd om het directeurschap van de fabriek over te dragen aan een
Russische ingezetene. De keuze viel op een betrouwbare aardappelinkoper, Eduard Bieniewski
genaamd. Deze zou officieel bestuurder van de fabriek worden. Bieniewski ontving voor dit ‘direc-
teurschap in naam’ een beloning van RR 300,-. Ondertussen sloot Reuvers met Scholten een con-
tract waarin hij zich bereid verklaarde de Russische nationaliteit aan te nemen. Als dit was gebeurd
zou hij het directeurschap van de fabriek in Nowy Dwor van Bieniewski overnemen. Hij behield
zijn salaris van RR,- 125 per maand als correspondent. Daarnaast had hij recht op een uitkering
van 5% van de winst van de fabriek. Ook zou hij op het moment dat hij Russisch onderdaan werd
een bedrag van RR 500,- van Scholten ontvangen. Zijn inkomen was gegarandeerd gedurende de
acht jaar waarover het contract liep. Het contract ging in op 1 september 1887. De kosten van de
naturalisatie, ongeveer RR 800,-, kwamen voor rekening van de fabriek.86
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De brand
Gedurende de campagnes 1887/8 en 1888/9 werd op de fabriek in Nowy Dwor zo goed en zo
kwaad als het kon doorgewerkt. Bieniewski was in naam directeur, maar de fabriek werd door de
nog aanwezige Nederlanders geleid. Het zou Reuvers uiteindelijk niet lukken om de Russische
nationaliteit te verkrijgen. Volgens het contract met Scholten was het daarom uitgesloten dat hij
directeur van de fabriek werd. Zijn positie als correspondent bleef gehandhaafd. Per 1 september
1888 werd door Scholten een nieuwe directeur aangesteld, D.H. Bruins. Dit was waarschijnlijk
dezelfde Bruins die al eerder voor Scholten werkzaam was geweest als opzichter en tijdelijk had
gefungeerd als directeur in Olmütz. Ook had hij korte tijd als opzichter in Nowy Dwor gewerkt
en hij was dus bekend met de fabriek. Bruins zou nu op zijn beurt proberen om de Russische
nationaliteit te verkrijgen.87

Vanaf die tijd ging er in Nowy Dwor van alles mis. In maart 1889 kwam het fabrieksgebouw
door een overstroming geheel onder water te staan. Bijna alle buizen en onderlinge verbindingen in
de fabriek raakten verstopt. Hierdoor stond de fabriek enkele weken stil. Een jaar later, op 10 april
1890, brandde de fabriek gedeeltelijk af. De stroopfabriek met wasserij, raspen, zeeflokaal en dro-
gerij, bijna alle achterliggende gebouwen en een ketelhuis gingen in vlammen op. Scholten weet
later de brand aan achteloosheid van Bruins, die teer zou hebben gesmolten in de fabriek. 88 Het is
mogelijk dat W.A. Scholten opdracht heeft gegeven tot het stichten van de brand. Misschien voor-
zag hij dat de fabriek in Nowy Dwor geen toekomst meer had en hoopte hij met het verzekerings-
geld beter af te zijn dan met een gedwongen verkoop. Toevallig had hij zich een jaar daarvoor door
Bruins uitgebreid laten informeren over verschillende brandverzekeringen. Toch is dit zeer onwaar-
schijnlijk. Een dergelijke actie ligt niet in de lijn van de wijze van ondernemen van W.A. Scholten.
Hij gaf direct na de brand te kennen dat hij de fabriek zo spoedig mogelijk weer wilde opbouwen,
zodat deze de komende campagne weer in werking kon komen.89 Maar eerst moest de zaak van de
brandverzekering worden opgelost en dit zou nogal wat problemen met zich meebrengen. 

Na de brand verzocht Scholten Bruins hem goed op de hoogte te houden van de afwikkeling
van de verzekeringsclaim en de nieuwe bouwconcessie. Toen deze informatie uitbleef, kreeg
Scholten het vermoeden dat Bruins iets te verbergen had. Deze had hem al op het verkeerde been
gezet met een onjuiste opgave voor de verzekering. Begin juli 1890 verzocht Scholten Reuvers naar
Groningen te komen om opheldering te geven over de verzekeringszaak. Ondertussen was het
Bruins duidelijk geworden dat de fabriek in Nowy Dwor weinig toekomst had en dat hem ontslag
boven het hoofd hing. In zijn contract met Scholten stond dat deze hem zijn ontslag een jaar van
tevoren moest melden. Bruins meende dat hij daarom recht had op zijn salaris en tantième voor
het volgende jaar. Samen met een schadevergoeding zou dit uitkomen op een bedrag van RR
10.000,-. Om de uitkering veilig te stellen inde Bruins, met de hulp van Bieniewski, bij een bank
in Warschau het verzekeringsgeld. Dit bestond uit een cheque ter waarde van RR 108.000,-.
Vervolgens maakte hij aan Scholten duidelijk dat hij de cheque niet zou afstaan voordat hij wist
wat voor schadevergoeding hij voor zijn ontslag zou krijgen.90
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Scholten liet direct beslag leggen op Bruins’ reispas, zodat hij Rusland niet kon verlaten.
Bovendien lichtte hij de chef van politie in Nowy Dwor in en vroeg hem Bruins te arresteren. Aan
Adema, een collega in Nederland, schreef hij over de zaak: ‘… ik heb hem [Bruins] daarvoor de
knoed in Siberië aangeboden, dus mij dunkt, dat geld komt wel terecht.’91 Toen Bruins hoorde dat
hij gezocht werd gaf hij zich aan en droeg hij het geld aan de politie over. Hij hield echter vast aan
zijn claim en de zaak dreigde in april 1891 uit te lopen op een rechtszaak. Bruins eis was inmid-
dels geslonken tot RR 3775,-, terwijl Scholten bereid was RR 2124,- te betalen. De afloop van
deze zaak is onduidelijk, zeker is wel dat Bruins ontslag gekregen heeft. Hij trok naar Duitsland
en ging daar werken bij een aardappelmeelfabriek in Marienhütte.92 Reuvers keerde na zijn bezoek
aan Groningen terug naar Nowy Dwor. Daar was de fabriek nog half in werking, maar de
Russische autoriteiten ontzegden hem de toegang tot Nowy Dwor. Vanuit Warschau probeerde hij
zo goed en zo kwaad als het ging de fabriek te leiden.

In het najaar van 1890 deed Scholten een laatste poging om de fabriek in Nowy Dwor te red-
den. Hij besloot de fabriek om te zetten in een naamloze vennootschap. De fabriek zou dan onder
een Russische naam gaan werken. Scholten zou eigenaar blijven totdat er kopers voor de aandelen
waren. Maar deze oplossing bleek volgens de Russische wet op naamloze vennootschappen niet
mogelijk. Scholtens advocaat D. Rosenblum stelde voor dat een nieuw op te richten Russische
vennootschap de fabriek van Scholten zou kopen. Scholten zou hiervoor betaald worden in aan-
delen. Maar hij zou deze als buitenlander niet in zijn bezit mogen hebben. Wel zou hij als inves-
teerder (‘capitalist’) een voorschot op deze aandelen mogen nemen. Het bestuur van de vennoot-
schap zou officieel in handen komen van een Rus, maar Scholten zou achter de schermen wel de
touwtjes in handen kunnen houden. Scholten stond er op om zowel aandeelhouder als bestuurder
te blijven, maar dit was binnen de Russische wetgeving niet mogelijk.93 Omdat Scholten zich niet
wilde aanpassen aan de Russische wetgeving, werd hij gedwongen de fabriek in Nowy Dwor op te
heffen. Besloten werd deze te ontmantelen en het fabrieksgebouw te verkopen. De machines wer-
den verstuurd naar Podejuch bij Stettin, waar Scholten bezig was een nieuwe fabriek te bouwen.
Hij wilde dat de aardappelen die al voor de komende campagne in Nowy Dwor waren ingekocht,
naar de fabriek in Landsberg vervoerd werden. Toen bleek dat de vrachtkosten hiervoor te hoog
waren, werden ze lokaal verkocht.94

Reuvers bleef tot in de eerste maanden van 1891 in Warschau. Nu de fabriek definitief ver-
kocht zou worden zou ook hij spoedig zonder werk komen te zitten. Hij besloot om, net als
Bruins, een schadevergoeding te eisen van Scholten voor gemiste inkomsten door de verkoop van
de fabriek. Ook eiste hij een vergoeding voor de kosten die hij tijdens zijn verblijf in Warschau had
gemaakt. Na de inschakeling van advocaten in Nederland en veel gesteggel zou Scholten Reuvers
uiteindelijk een kleine RR 3000,- betalen. In de maanden na de officiële sluiting van de fabriek
eisten ook andere oud-werknemers van de fabriek in Nowy Dwor, zoals Reese, Bieniewski en boek-
houder Van der Beek hun aandeel in de winst van de laatste jaren.95
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De afloop der zaken
Na het vertrek van Reuvers had Scholten geen vertegenwoordiger meer in Nowy Dwor die zorg
kon dragen voor de verkoop van de fabriek. In april 1891 werd W.C.A. Hofkamp tijdelijk naar
Warschau gestuurd om de zaken in Nowy Dwor af te handelen. Hofkamp was sinds september
1889 in dienst van Scholten en was tot dan toe werkzaam op het kantoor in Groningen. Scholten
probeerde via de Nederlandse gezant in St.-Petersburg en andere zakelijke contacten kopers voor
de fabriek te vinden. Even was er sprake van dat oud-directeur ‘in naam’, Eduard Bieniewski, de
fabriek zou willen overnemen, maar hier is nooit iets van gekomen.96 Hofkamp kwam in contact
met Maurice Polikier, een ingenieur en bouwondernemer bij de militaire overheid in het
Warschauer district. Hij was bereid om bij de verkoop als tussenpersoon te fungeren. Hij meende
dat een particuliere koper moeilijk te vinden zou zijn. Hij adviseerde Scholten dan ook de fabriek
aan de regering te verkopen. De fabrieksgebouwen zouden zeer geschikt zijn als militaire kwartie-
ren voor de nabijgelegen vesting. Polikier vroeg voor zijn bemiddeling 6% van de koopsom en een
volmacht om in naam van Scholten te kunnen handelen. Scholten ging akkoord. Polikier kreeg de
opdracht om een minimum prijs van RR 46.000,- te bedingen voor de gebouwen en de woon-
huizen op het fabrieksterrein.97 Na deze overeenkomst was er nog maar weinig werk over voor
Hofkamp, die dan ook naar Nederland terugkeerde.

Door een reorganisatie van de militaire staf duurde het de gehele zomer voordat Polikier door-
gedrongen was tot de militaire leiding. Eind oktober werd de fabriek bezocht door generaal
Kuzajewski. Hij gaf te kennen dat de regering zeer geïnteresseerd was in het fabrieksgebouw. Er
werd een commissie ingesteld die de fabriek moest taxeren en een raming van de nodige verbou-
wingskosten zou maken. Ondertussen werden de resterende materialen op de fabriek verkocht. Dit
verliep nogal chaotisch en een aantal kopers nam meer mee dan ze hadden gekocht. Ook werd het
kantoor overhoop gehaald en geplunderd. In december zat er nog steeds weinig schot in de zaak.
Toen bleek dat de verzekering van de gebouwen vernieuwd moesten worden, werd W.A. Scholten
ongeduldig. Hij vond dat er onnodig tijd en geld werden verspild. In januari 1892 ontdekten de
ingenieurs schadelijke stoffen op de muren van de fabriek. Hierdoor zou bewoning onmogelijk
zijn. Ook waren de muren te dun om tot woningen omgebouwd te kunnen worden. De regering
wilde de fabriek nog wel kopen, maar was niet meer bereid om de vraagprijs te betalen die door
Polikier was gesteld op RR 80.000. Polikier zakte tot RR 50.000,- en hiermee scheen de regering
akkoord te gaan. Er moest eerst wel toestemming uit St.-Petersburg komen.98

De resultaten van de fabrieken
Alvorens verder wordt ingegaan op de afloop van de fabriek in Nowy Dwor, kijken we eerst nog
naar de resultaten van de fabrieken in Petrokow en Nowy Dwor. In grafiek 6.2 zijn de netto
afdrachten weergegeven van de fabrieken in Nowy Dwor en Petrokow. Aangezien de fabriek in
Nowy Dwor vanaf de oprichting in 1881 als hoofdkantoor diende, zijn de cijfers van beide fabrie-
ken vanaf dit jaar gecombineerd. Uit grafiek 6.2 wordt duidelijk dat er aanvankelijk nog steeds
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meer geld vanuit Groningen richting Russische fabrieken ging maar dat dit al aanzienlijk minder
was dan de bedragen die in de jaren daarvoor door Petrokow waren ontvangen. De grafiek laat ook
zien dat pas vanaf 1887 grote bedragen aan Groningen werden overgemaakt. Dit patroon is te zien
als een bevestiging van het beeld dat de fabriek in Nowy Dwor goed liep en voldoende reserves
genereerde die door de moederfirma konen worden afgeroomd. 
De afdrachten in de jaren 1890, 1891 en 1892 zijn vermoedelijk hoofdzakelijk afkomstig van de
langzame afwikkeling van de verkoop van beide fabrieken. Beide fabrieken waren namelijk gedu-
rende deze jaren niet meer in werking en de loskomende liquide middelen werden stukje bij beet-
je naar Groningen overgeheveld. 

Grafiek 6.2: Netto afdrachten Petrokow en Nowy Dwor, 1883-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen
1871-1893.
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EE N A N D E R PE R S PE C T I E F

Het overlijden van W.A. Scholten 
De pogingen om de fabriek in Nowy Dwor te verkopen werden door het plotseling overlijden van
W.A. Scholten, in mei 1892, verder vertraagd. Desalniettemin zette Jan Evert het besluit om de
fabriek te verkopen door, ook toen hij hoorde dat de regering uiteindelijk van de koop afzag. Hij
moest nu alsnog naar een particuliere koper uitzien. Jan Evert ontdeed zich van Polikier en droeg
de zorg voor de verkoop over aan W. van der Beek, de oud-boekhouder van de fabriek. Het was
Van der Beek wel gelukt om de Russische nationaliteit te verkrijgen. Van der Beek gaf Jan Evert
niet veel hoop op een snelle en goede afloop van de zaak. In de nabijheid van de fabriek was onder-
tussen een nieuw kruitmagazijn gevestigd en er was naast het station een dynamietopslag gebouwd.
Hierdoor zou het voor een nieuwe eigenaar moeilijk zijn om een concessie te krijgen om de fabriek
weer in werking te stellen. Bovendien was de staat van de fabriek door de lange leegstand en plun-
deringen ernstig verslechterd. Hierdoor was ook de waarde sterk verminderd.99

Het overlijden van W.A. Scholten bracht een grote bureaucratische papierwinkel met zich mee. Jan
Evert moest officieel als erfgenaam erkend worden en alle bezittingen van Willem Albert dienden
op zijn naam te worden overgeschreven, voordat er überhaupt weer van een verkoop sprake kon
zijn. Alle bewijsstukken moesten officieel worden vertaald. Dit kostte veel tijd. Van der Beek ver-
wachtte dat alleen de overschrijving van de namen in het hypotheekboek al acht maanden in beslag
zou nemen. Ondertussen trad hij wel in onderhandeling met potentiële kopers. Het beste bod dat
hij kreeg bedroeg RR 10.000,- maar hiermee ging Jan Evert niet akkoord. De meest recente
getaxeerde waarde van de fabriek bedroeg nog altijd zo’n RR 42.000,-.100

Jan Evert Scholten
aan het werk. Op
het bureau staat een
portret van zijn
vader
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In oktober 1892 ging het gerucht rond dat de bebouwing rond de vesting geslecht zou worden. Dit
betekende dat de fabriek op afbraak verkocht zou moeten worden. Hierdoor zou de waarde nog ver-
der verminderen. Ook zou dit een nieuwe taxatie en dus weer extra kosten met zich meebrengen.
Zover schijnt het niet gekomen te zijn, want in februari 1893 meldde Van der Beek dat hij de fabriek
in Nowy Dwor eindelijk had verkocht. De nieuwe eigenaren waren de heren P. Górski en E.
Mórawski. Zij betaalden RR 15.000,- voor de fabriek, die inmiddels bijna een ruïne was. De Russische
eigenaren slaagden er wel in om een nieuwe concessie te krijgen. De fabriek werd hersteld en zou onder
leiding van Mórawski tot aan de Tweede Wereldoorlog zeer succesvol aardappelmeel produceren.101

Hoewel de firma Scholten in 1893 met de verkoop van de fabriek in Nowy Dwor zijn activi-
teiten in Rusland officieel beëindigde, volgden er nog jaren lang beslommeringen. Van der Beek
werd door de firma gevolmachtigd om deze zaken af te handelen.102 Belangrijkste aandachtspun-
ten waren de nog lopende zaken in Petrokow. Daar was het de glasfabriek het eerste jaar voor de
wind gegaan, maar daarna waren de drie compagnons in geldnood geraakt. Dit had W.A. Scholten
destijds zorgen gebaard, want toen waren de laatste termijnen van de koopsom nog niet betaald.
Hierdoor stond W.A. Scholten nog officieel te boek als eigenaar van het land waarop de fabriek
stond. Begin 1892 had Scholten aan Tuwin duidelijk gemaakt dat als hij in april van dat jaar de
resterende delen van de koopsom nog niet had ontvangen, hij de fabriek aan een ander zou ver-
kopen.103 Ten tijde van het overlijden van W.A. Scholten waren de betalingen nog steeds niet
gedaan, waardoor hij nog steeds officieel als eigenaar in het hypotheekboek geregistreerd stond.
Ook hier moest een langdurige procedure gevolgd worden om Jan Evert als rechtmatige erfgenaam
erkend te krijgen en de overschrijving mogelijk te maken. In 1893 werd de fabriek door Tuwin
verkocht aan de Lodzer glasfabrikant E. Habler & Co. Voor of tijdens dat moment moet de aflos-
sing van Tuwins schuld in orde zijn gemaakt, want over problemen hierover is verder geen sprake
meer geweest. Ook het land werd uiteindelijk verkocht voor RR 6000,-. 

Ten slotte hadden zich in Petrokow na de verkoop van de fabriek in 1888 problemen voorge-
daan met de leveranciers van de aardappelen. Bij de inkoop van de aardappelen voor de campagne
van 1887 was van tevoren handgeld aan aardappelboeren uitgereikt. Door de sluiting van de fabriek
waren deze aardappelen nooit geleverd. Vanaf het moment van de verkoop had Scholten zijn advo-
caat, die betrokken was geweest bij de verkoop, op deze zaak gezet om de voorschotten terug te
eisen. In totaal ging het hier om betalingen aan twintig mensen. In 1893 kreeg Van der Beek van-
uit Groningen de opdracht om de resterende gelden zo nodig via het gerecht terug te eisen. In 1900
had hij de meeste zaken rond de twee ‘oude’ Scholtenfabrieken in Russisch Polen afgehandeld. In
dat jaar dienden nog RR 1000,- aan aardappelvoorschotten te worden teruggevorderd.104
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Motief, organisatie en financiering
Het is duidelijk dat ook in Rusland de onontgonnen afzetmarkt en de aanwezigheid van goedko-
pe aardappelen de belangrijkste locational advantages waren die de firma Scholten naar dit land
trokken. Ook verschilde de strategie van Scholten in Rusland weinig van de activiteiten van de
firma in Duitsland en Oostenrijk. Net als in Oostenrijk, was Scholten in Rusland minder bekend
met de lokale omstandigheden dan in Duitsland. Toch leek de grote afstand en de onbekendheid
met het land W.A. Scholten niet te storen. Dit blijkt uit het voornemen om helemaal in het verre
Kiev tot vestiging over te gaan. Om deze reden werd ook in Rusland tot een uitgebreide oriënta-
tiefase besloten. Deze zou de firma uiteindelijk naar Russisch Polen leiden. De bouw, organisatie
en financiering van de fabriek vonden plaats op de beproefde wijze: een Nederlandse bouwmees-
ter, Nederlands bestuur en financiering door eigen kapitaal. In tegenstelling tot in Oostenrijk wer-
den in Rusland wel contacten aangeknoopt met lokale banken. Ook nu betrof het de mogelijk-
heid om wissels te trekken op basis van de belening van Nederlandse effecten.

De resultaten
De fabriek in Petrokow kampte vanaf het begin met problemen. Deze waren voornamelijk te wij-
ten aan de slechte lokatiekeuze en de onervarenheid van directeur Van Beuningen. Het is zeer
opvallend dat Scholten hier, net als in Oostenrijk, een onervaren directeur stuurde naar een land
waarmee hij geheel onbekend was. Van directeur Van Beuningen werd verwacht dat hij de juiste
inschattingen kon maken over de lokatie van de fabriek. Dat de Petrokower fabriek op de ver-
keerde lokatie bleek te staan, was echter niet alleen te wijten aan Van Beuningen. Scholten was zelf
in Petrokow aanwezig geweest ten tijde van de aankoop van het land en had er zijn toestemming
voor gegeven. Maar Van Beuningen bleek niet in staat om de fabriek goed te organiseren. Hij had
de grootste moeite om aardappelen in te kopen, de afvoer van het afvalwater bracht problemen
met zich mee en de afzetmarkt bleek moeilijk toegankelijk. 

Uit dit geval blijkt dat het succes van een fabriek van de firma Scholten in het buitenland in
grote mate afhankelijk was van de capaciteiten van de betreffende directeur. Van Beuningen liet
Petrokow in grote chaos achter, terwijl de ervaren directeur Dikema de fabriek binnen enkele jaren
rendabel wist te maken. De afzet nam toe, waardoor de fabriek kon worden uitgebreid en het
assortiment producten vergroot. Toch bleef de aardappeltoevoer haperen. Dit werd door Dikema
opgevangen door de inkoop van nat en droog meel elders. De gunstige wending van de zaken in
Petrokow deden W.A. Scholten besluiten om een tweede fabriek in Rusland te beginnen. Deze
kwam direct onder leiding van Dikema te staan. De lokatie van Nowy Dwor bleek veel beter. De
inkoop van aardappelen en toevoer van water liepen bij deze fabriek goed. De afzetmarkt, die
dankzij de ervaringen van de fabriek in Petrokow steeds overzichtelijker werd, kon door deze
fabriek goed worden bediend. Hierdoor was de firma in staat om zich in deze streken als pionier
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te vestigen. Nu Scholten zich in het westen van Rusland goed genesteld had, maakte hij zelfs plan-
nen om de stap naar Moskou te wagen.

De oorzaken van de stopzetting van de Russische fabrieken
De veelbelovende toekomst van Scholtens aardappelmeel- en derivatenproductie in Russisch Polen
en uitbreiding naar Moskou kwamen door een externe ontwikkeling tot een einde. De oekaze van
1887, die het buitenlanders verbood om onder andere in Russisch Polen bezittingen te hebben,
was voor W.A. Scholten reden om een punt te zetten achter zijn zaken in dat land. Aangezien de
fabriek in Petrokow toch niet aan de verwachtingen voldeed, werd besloten deze het eerst te ver-
kopen. De vraag is echter of het besluit om de fabriek in Nowy Dwor stop te zetten echt een prin-
cipekwestie is geweest. Het is mogelijk dat W.A. Scholten in de oekaze een goede aanleiding zag
om zijn Russische avontuur tot een einde te brengen. Hij was inmiddels niet de jongste meer en
de lange afstanden zullen hem parten hebben gespeeld. Bovendien vroegen de dichter bij huis gele-
gen fabrieken in Duitsland steeds meer aandacht. Daarbij toonde Jan Evert weinig belangstelling
voor de fabrieken, waardoor de buitenlandse fabrieken nog maar weinig toekomst leken te heb-
ben. Dit wordt bevestigd door het feit dat Jan Evert de verkoop van de fabriek in Nowy Dwor na
het overlijden van zijn vader doorzette.
Indien het inderdaad een principekwestie was, markeert de keuze van W.A. Scholten om zijn
fabriek in Nowy Dwor op te doeken duidelijk de grenzen van zijn ondernemerschap: zolang hij
zelf niet volledig de touwtjes in handen kon hebben, was hij niet bereid om geld en energie in
zaken te steken. Zijn visie verschilde met veel andere buitenlandse ondernemers die in deze perio-
de in Rusland actief waren en wel de controle van hun bedrijf aan een Russisch onderdaan durf-
den over te laten en waarvan een groot aantal uiteindelijk zeer succesvol was.105
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7 DE BU I T E N L A N D S E FA B R I E K E N E N D E

F I R M A SC H O LT E N

‘Door eene veertigjarige ijver, voortvarendheid en zorg heb ik zooveel
verdiend, dat het mij weinig hinderd of ik een paar ton verlies (…).’1

IN L E I D I N G

Doel en het opzet van het hoofdstuk
In de vorige hoofdstukken zijn de hoofdlijnen van het wel en wee van de verschillende buiten-
landse fabrieken van Scholten geschetst. Nu wordt het tijd om te kijken naar de betekenis van de
buitenlandse fabrieken voor de firma W.A. Scholten als geheel. Het is duidelijk geworden dat in
1892, het jaar waarin W.A. Scholten overleed, de firma nog vier fabrieken in het buitenland in
handen had. Alle fabrieken in Oostenrijk en Rusland waren inmiddels afgestoten en de firma was
alleen nog actief in Duitsland. Het lijkt er op dat de rol van de buitenlandse fabrieken binnen de
firma dus steeds meer afnam. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de opbrengsten van de buitenlandse fabrieken. Hebben
ze de firma wat opgeleverd, of hebben ze alleen maar geld gekost? Wat was het aandeel van de bui-
tenlandse fabrieken in de firma als geheel? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal worden
gekeken naar de financiële resultaten en het rendement van zowel de afzonderlijke fabrieken als de
firma als geheel. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de ontwikkeling van het geïnvesteerd ver-
mogen in de buitenlandse fabrieken en in de firma als geheel heeft plaatsgevonden. Op deze manier
wordt tevens meer inzicht verkregen in de mate van diversificatie van de firma Scholten. 

DE R E S U LTAT E N VA N D E BU I T E N L A N D S E FA B R I E K E N

De belangrijkste problemen
Het is uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden dat niet alle fabrieken in het buiten-
land even succesvol waren. In schema 7.1 zijn de belangrijkste oorzaken hiervoor nog eens kort
samengevat.

De aardappelen
Uit het schema blijkt dat de grondstoffentoevoer een van de meest voorkomende redenen was
waarom een groot aantal buitenlandse fabrieken niet goed liep. Vijf van de tien buitenlandse
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fabrieken hadden korte tijd of voortdurend problemen met de grondstoffenvoorziening. De
belangrijkste oorzaak hiervan was het besluit van W.A. Scholten om in het buitenland het systeem
van voor- en nakoop in te voeren. Dit bleek helemaal niet te werken. Scholten leek zich niet
bewust te zijn van de ontwikkeling van de landbouw in deze delen van Europa, waar de groot-
grondbezitters eeuwenlang het lot van de boeren bepaald hadden. Hoewel de meeste boeren in
deze streken in de jaren zestig van de 19e eeuw al geruime tijd zelfstandigheid genoten, hadden ze
zich niet ontwikkeld tot een marktgerichte boerenstand, zoals in de Groninger Veenkoloniën.
Scholten ging er van uit dat hij overal als pionier de grondstoffenmarkt naar zijn hand kon zetten.
Hij was dan ook zeer verbaasd dat de grootgrondbezitters en boeren in de landen waar hij actief
werd, het voordeel van voorkoop niet wilden inzien. Hierdoor waren de fabrieken gedwongen om
de aardappelen pas voor of tijdens de campagne in te kopen. Dit betekende minder invloed op de
inkoopprijs. 

In Duitsland, op de fabrieken in Brandenburg, Neu Ruppin en Landsberg, werden de grond-
stoffenproblemen overwonnen. Het systeem van voorkoop werd daar al snel overboord gegooid en
er werd ‘gewoon’ voor en tijdens de campagne ingekocht. Daarnaast werd het inkoopgebied van
de aardappelen uitgebreid en een netwerk opgebouwd voor de inkoop van nat meel. Alleen in
Tangermünde bleef de aardappelinkoop een nijpend probleem. Dit werd opgelost door de fabriek
in Tangermünde te sluiten en weer op te bouwen in Landsberg, waar de omstandigheden beter
waren. De verwachting van Scholten dat hij de grondstoffenmarkt kon beïnvloeden, wordt tevens
duidelijk uit zijn pogingen om enkele fabrieken op te richten in minder ontwikkelde aardappel-
gebieden. Dit deed hij onder andere in Tangermünde en Neu Ruppin. Met de bouw van een
fabriek wilde hij de boeren aanzetten tot het uitbreiden van de verbouw van aardappelen. Zo kon
hij vanaf het begin de boeren aan zijn fabriek binden, zouden de boeren minder geneigd zijn om
hun aardappelen aan handelaren te verkopen en zouden de fabrieken beter van de aanvoer van
aardappelen verzekerd zijn.

DE BU I T E N L A N D S E FA B R I E K E N E N D E F I R M A SC H O LT E N

Start Land Plaats Eind Oorzaak

1866 Duitsland Brandenburg 1927 Langzaam verlies positie door concurrentie
1869 Duitsland Neu Ruppin 1896 Slechter wordende grondstoffenpositie
1870 Duitsland Tangermünde 1876 Slechte grondstoffenpositie
1876 Duitsland Landsberg 1927 Langzaam verlies positie door concurrentie
1889 Duitsland Podejuch 1912 Problemen milieu en organisatie, stond vanaf 1901 stil
1870 Oostenrijk Tarnow 1875 Problemen grondstoffen, organisatie, transport en dus afzet
1870 Oostenrijk Tarnopol 1875 Problemen grondstoffen, organisatie, transport en dus afzet
1876 Oostenrijk Olmütz 1888 Problemen watervoorziening, grondstoffen en dus afzet 
1872 Rusland Petrokow 1888 Organisatie, grondstoffen, sluiting vanwege wetgeving
1881 Rusland Nowy Dwor 1892 Sluiting vanwege wetgeving

Schema 7.1: Overzicht belangrijkste oorzaken van de problemen op van de buitenlandse fabrieken van de firma Scholten



In Oostenrijk hadden de directeuren de grootste moeite om enige greep op de aardappelver-
bouwers te krijgen, omdat de verbouwers in het geheel geen boodschap hadden aan de komst van
de fabrieken van Scholten. Van een voorkoopsysteem wilden ze al helemaal niets weten. Zij waren
bereid om alleen onder hun voorwaarden aardappelen te verkopen. Dit kwam er op neer dat de
vraagprijs van de aardappelen altijd hoger was dan de prijs die de fabriek bereid was te betalen.
Scholten weigerde zich door de leveranciers te laten dicteren en verbood zijn directeuren om aan
de eisen toe te geven. Het gevolg was dat een regelmatige aanvoer van aardappelen in Oostenrijk
uitbleef. Dit zou uitgroeien tot een structureel probleem en de oorzaak zijn van de meeste ellende
op de fabrieken in Oostenrijk. 

Ook in Rusland sloeg het systeem van voorkoop niet aan. In Petrokow had Scholten de groot-
ste moeite om aardappelen in te kopen. Meer ervaren management, in de persoon van directeur
Dikema, bracht even verlichting. Hij loste het probleem op door nat en droog meel elders in de
kopen. Dit veranderde echter niets aan de slechte grondstoffenpositie, dat uiteindelijk toch leidde
tot de verkoop van de fabriek. In Nowy Dwor bracht de inkoop weinig problemen met zich mee.

Transportkosten
In Oostenrijk was het niet alleen de grondstoffenpositie die de fabrieken in moeilijkheden bracht.
Een bijkomend probleem vormden de transportkosten. In het bergachtige Oostenrijk was vervoer
over water uitgesloten, zodat Scholten grotendeels was aangewezen op het spoor. De aanwezigheid
van spoorlijnen in Galicië had Scholten er aanvankelijk van overtuigd dat het op dit gebied alle-
maal goed zou komen, zowel met de aanvoer van de aardappelen als met het vervoer van de pro-
ducten naar de afzetmarkt. In de praktijk bleken de kosten van het spoor zeer hoog te zijn.
Pogingen om korting te krijgen bij de spoorwegen liepen op niets uit. Het transport drukte zwaar
op de kosten van de fabriek. Uitbreiding van het inkoopgebied was door de hoge transportkosten
geen optie. Ook waren er in de buurt geen fabriekjes waar nat meel ingekocht kon worden. Met
de oprichting van Tarnopol werd een poging gedaan om de aardappelleveranciers hiertoe aan te
zetten, maar dit mislukte. 

Ook ondervond Scholten in Oostenrijk dat, met name in rurale gebieden zoals Galicië, het
zakendoen meer fermheid vereiste dan elders. List en bedrog waren aan de orde van de dag en zorg-
den voor veel extra kosten. Tijdens de bouw van de fabrieken in Tarnow en Tarnopol werden door
onervarenheid veel fouten gemaakt en veel geld verspild. De bouw van de fabrieken was zeer
onzorgvuldig, waardoor de productie nooit echt goed op gang kwam. Daarbij kregen de opzich-
ters moeilijk controle over de arbeiders. Door de cultuurverschillen en taalbarrière waren deze
moeilijk te ‘disciplineren’. Aan hen moest een geheel nieuw productieproces worden uitgelegd.
Hierdoor bleven kwantiteit en kwaliteit van de productie te laag. Bovendien bleek de fabriek in
Tarnow te ambitieus van opzet. Door het uitblijven van de aanvoer van aardappelen werd de grote
capaciteit van de fabriek niet benut, waardoor de productiekosten te hoog waren. In Galicië zorg-
den de hoge productiekosten voor een minimale marge ten opzichte van de verkoopprijzen. Als
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hier ook nog eens de transportkosten bijgeteld moesten worden, werd winst maken onmogelijk.
Dit zou uiteindelijk leiden tot de sluiting van de fabrieken in Galicië.

De verplaatsing van de productie naar Olmütz moest verbetering brengen in de grondstoffen-
voorziening en de hoge transportkosten naar de afzetmarkt. Maar ook hier zou het niet lukken om
de fabriek rendabel te maken. Hoewel deze fabriek dichter bij de afzetmarkt lag, rezen ook hier
problemen met de grondstoffen. Dit keer waren het voornamelijk de, in de ogen van W.A.
Scholten, te hoge aardappelprijzen die roet in het eten gooiden. Daarnaast speelde op de grond-
stoffenmarkt ook de toenemende concurrentie van de suikerbietenteelt een rol. Bovendien haper-
de in Olmütz de watervoorziening, waardoor een soepel verloop van campagnes onmogelijk werd.
Zo kwam in Olmütz de productie niet eens goed op gang. 

Scholten kreeg in Oostenrijk niet alleen bij de aardappelmeelfabrieken geen vaste grond aan de
voeten krijgen. Ook bij de oliebron in Sanoc waren er de nodige problemen door de afgelegen
locatie en moeilijk onder de duim te krijgen arbeiders. 

Problemen met het management
De slechte prestaties van een aantal fabrieken legden een grote druk op het management daarvan.
Er waren regelmatig spanningen tussen W.A. Scholten en de directeuren van de buitenlandse
fabrieken. Een aantal werd zonder pardon ontslagen of vertrok vrijwillig na onenigheden met W.A.
Scholten. Veel slechte resultaten van de buitenlandse fabrieken zijn terug te voeren op het onbe-
grip van W.A. Scholten voor de problemen waar de directeuren in het buitenland tegenaan liepen.
Ook leek Scholten niet te willen leren van zijn fouten. Indien het slecht ging met een fabriek, zocht
hij de oorzaken altijd bij de capaciteiten en inzet van de betrokken directeuren en opzichters en
nooit bij zichzelf. Toch heeft hij duidelijk een aantal verkeerde keuzes gemaakt bij de locatie van
de fabrieken.

Zo waren de slechte resultaten van de fabriek in Petrokow volgens Scholten voornamelijk te
wijten aan de onervarenheid van directeur Van Beuningen. Dit werd volgens hem bewezen door
de gunstige wending van de zaken in Petrokow onder leiding van de nieuwe directeur Dikema.
Toch bleek dat op de lange termijn de grondstoffentoevoer in Petrokow niet voldoende was. Het
was uiteindelijk toch een verkeerde lokatiekeuze. Dat de fabriek in Petrokow op de verkeerde plek
stond was niet alleen te wijten aan Van Beuningen. Scholten was zelf in Petrokow aanwezig ten
tijde van de aankoop van het land. Een tweede voorbeeld is de situatie in Tarnopol. Het trieste
beeld dat door Serlé was geschetst, werd bevestigd door de ervaren werknemers Dreesman en Van
Rijn, nadat zij in 1876 een bezoek aan de fabriek hadden gebracht. Dit duidt er op dat de fabriek
in Tarnopol echt weinig kans van slagen heeft gehad en dat W.A. Scholten in dit opzicht dus dui-
delijk een verkeerde keuze heeft gemaakt. Ook koos hij niet altijd voor de meest geschikte men-
sen om zijn fabrieken te leiden. Zo plaatste hij in het voor hem onbekende Oostenrijk, onervaren
personeel op de fabrieken, waarvan het maar afwachten was hoe het zou functioneren. Met Waal,
de eerste directeur in Oostenrijk, ging het dan ook goed mis. Na de slechte start in Galicië was
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Scholten niet in staat om het grote verloop van personeel en het lage moreel te keren. 
De problemen met de leiding lijken inherent te zijn geweest aan de geografische afstand tussen

het hoofdkantoor in Groningen en de verschillende kantoren in het buitenland. Een veel voorko-
mende stelling in de literatuur over multinationals is dat een bedrijf een grotere kans op succes heeft
in een land dat qua afstand en cultuur dicht bij het moederland ligt dan in een ver en onbekend
land.2 Dit idee van zogenaamde market familiarity, (zowel geografisch als cultureel) is onder andere
beschreven door Wilkins. Zij ontdekte dat in de 19e eeuw Amerikaanse multinationals eerst in
naburige landen actief werden, voordat zij de grote stap over de oceaan naar Europa waagden.3

De constatering dat de firma Scholten er in slaagde om in Duitsland voor langere tijd vaste
grond aan de voeten te krijgen, terwijl dit in Oostenrijk geheel mislukte, werpt de vraag op welke
rol werd gespeeld door market familiarity. Was de firma W.A. Scholten in Duitsland succesvoller
omdat dit land geografisch en cultureel dichter bij Nederland lag dan Oostenrijk? Duidelijk is wel
dat W.A. Scholten in Duitsland goed bekend was door zijn jaarlijkse reizen in dat land. Het valt
te verwachten dat hij hier door de jaren heen een redelijk netwerk van handelscontacten had opge-
bouwd en een goed inzicht in de industrie had gekregen alvorens hij besloot zich hier te vestigen.
Scholten was geheel onbekend in Oostenrijk. Er was hier dus een uitgebreidere oriëntatiefase
nodig. Desondanks kreeg het management in Oostenrijk te kampen met grote cultuurverschillen.
De Nederlandse werknemers in Galicië maakten er regelmatig melding van het gevoel te hebben
aan het einde van de beschaafde wereld te wonen. Er was weinig afleiding en contact met de loka-
le bevolking was vrijwel onmogelijk. De omstandigheden werden steeds negatiever ervaren, zeker
toen bleek dat de fabrieken in het geheel niet rendabel waren.

Toch is het opvallend, dat W.A. Scholten in Rusland, een land dat voor hem net zo onbekend
was als Oostenrijk, wel succesvol was. Gezien de problemen met de aardappelinkoop in Oostenrijk
is het mogelijk dat er iets heeft geschort aan de informatievoorziening over de vestiging in Galicië.
Wat opvalt is dat W.A. Scholten vooral in Galicië de oriëntatiefase grotendeels aan anderen over-
liet. Hij stuurde veelal onervaren werknemers op pad of schreef naar lokale instanties die hem
informatie konden verschaffen. Hij was in Oostenrijk méér dan in Duitsland afhankelijk van de
ervaringen en meningen van anderen en kon dus niet altijd op zijn eigen impressies afgaan. De
vraag die dan op komt is of de oorzaken van de problemen gezocht moeten worden bij de com-
municatie met het thuisfront of de kwaliteit van het management? Er zijn geen aanwijzingen dat
W.A. Scholten zich in de communicatie belemmerd voelde. De communicatie en informatie-uit-
wisseling gingen, afgezien van de persoonlijke bezoeken van W.A. Scholten aan de buitenlandse
fabrieken, voornamelijk via de post en telegraaf. De communicatie via de post verliep zonder veel
problemen. Brieven uit Duitsland waren binnen een paar dagen in Groningen en die vanuit
Rusland en Oostenrijk binnen een week. Voor spoedgevallen kon gebruik worden gemaakt van de
telegraaf. Spoorverbindingen maakten het mogelijk dat er regelmatig persoonlijke bezoeken aan de
fabrieken konden worden afgelegd. Deze middelen waren voor Scholten kennelijk voldoende om
overzicht te houden van de gang van zaken in zijn buitenlandse fabrieken.
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Toch liep het in Oostenrijk op dit gebied niet helemaal soepel. Slechte communicatie tussen
Groningen en de twee fabrieken in Galicië en de twee fabrieken onderling veroorzaakten regel-
matig onduidelijkheden. Ondanks de uitspraak van Scholten in 1870 dat hij zich de 800 kilome-
ter tussen Berlijn en Tarnow ‘wilde getroosten’, was hij uiteindelijk niet zo vaak persoonlijk aan-
wezig op de Oostenrijkse fabrieken als op de Duitse. De werknemers voelden zich in Galicië vaak
aan hun lot overgelaten. Hierdoor werd W.A. Scholten in Oostenrijk minder geconfronteerd met
problemen. Hij had hierdoor ook de neiging om de problemen in Galicië te bagatelliseren. De
vraag is of door de persoonlijke aanwezigheid en meer aandacht van W.A. Scholten de fabrieken
beter waren gaan presteren. Het ging meer om de wijze waarop hij leiding gaf. 

De directeuren en opzichters in het buitenland bevonden zich altijd op glad ijs. Zij moesten
ver van Groningen, in een vreemde omgeving, hun zaakjes maar zien te regelen. W.A. Scholten
eiste volledige ‘gehoorzaamheid’ en inzet van degenen aan wie hij verantwoordelijkheden afstond.
Toen in 1871 in Neu Ruppin de afwerking van het meel in W.A. Scholtens ogen onvoldoende was,
kreeg directeur Reitsema te horen dat Groningen: ‘… nimmer [zou] toelaten dat eene zo solide
onderneming als de fabriek te Ruppin door onverschilligheid van den directeur schade zou leiden’.4

Naarmate fabrieken langer actief waren, werd de behoefte aan zelfstandigheid bij een aantal direc-
teuren in het buitenland steeds groter. Het werd echter door de ‘patroon’ in Groningen niet geto-
lereerd wanneer ze te veel op eigen houtje handelden. Alleen vertrouweling G. ten Broek op de
fabriek in Brandenburg kon redelijk zijn eigen gang gaan. Verder verwachtte W.A. Scholten dat
zijn werknemers zijn orders precies opvolgden. Als iemand dit niet deed, werd hij genadeloos afge-
straft. Een aantal directeuren en opzichters werd na strubbelingen of zonder pardon ontslagen of
nam zelf ontslag. Dit had weer tot gevolg dat er op verschillende fabrieken weinig continuïteit in
het management bestond. Opvallend is dat sommige directeuren zelf overgingen tot de oprichting
van een aardappelmeelfabriek in dezelfde of nabijgelegen streken waar Scholten actief was. Hij
creëerde door zijn ruzies eigenhandig nieuwe concurrenten.

Toch is het uiteindelijk moeilijk te bepalen wat nu precies de directe oorzaken en gevolgen zijn
geweest van het mislukken van sommige fabrieken In Oostenrijk versterkten verschillende ont-
wikkelingen elkaar in een negatieve spiraal. Wel is duidelijk dat op fabrieken met betere prestaties,
de werkomstandigheden minder aanleiding gaven tot strubbelingen Ook is duidelijk dat locatie-
keuze en de managementstijl van W.A. Scholten meer hebben bijgedragen aan het mislukken van
sommige fabrieken dan de factor market familiarity. De strategie die Scholten voor de individuele
fabrieken in het buitenland toepaste, was dus niet altijd even succesvol. De problemen werden ver-
oorzaakt door verkeerde locatiekeuzes of het vasthouden van W.A. Scholten aan zijn strategie en
zijn onwil om deze aan te passen aan lokale omstandigheden. Dit zou uiteindelijk een negatief
effect hebben op de concurrentievoordelen van de afzonderlijke fabrieken.
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Duitsland 
Toen Scholten in Duitsland actief werd, waren daar reeds aardappelmeelverwerkende fabrieken in
werking. Scholten leek hier dus in eerste instantie niet direct een pionier. Maar door zich te rich-
ten op Oost-Pruisen en niet de Rijnstreken, waar de Duitse aardappelmeelindustrie van oorsprong
was gevestigd, was de firma daar wel te beschouwen als een pionier. De beproefde productieopzet
uit de Veenkoloniën, waar binnen dezelfde productie-eenheid de aardappelen werden vermalen,
het meel werd gewonnen en gedroogd en derivaten werden gemaakt, bleken samen met de grote
verwerkingscapaciteit van de fabrieken in eerste instantie grote concurrentievoordelen met zich
mee te brengen ten opzichte van de reeds bestaande kleine fabrieken, die hun meel als grondstof
moesten inkopen. Gedurende de jaren zeventig konden de fabrieken in Brandenburg, Neu Ruppin
en Landsberg, ondanks de nodige kinderziektes, regelmatig produceren en kwalitatief goede pro-
ducten leveren. Alle onderdelen waren goed op elkaar afgestemd, het management was in ervaren
handen, en de voorziening van grondstoffen, kapitaal en arbeid brachten weinig tot geen proble-
men met zich mee. De Duitse afzetmarkt kon op deze wijze zonder veel moeite veroverd worden.
In Duitsland slaagde de firma er in om succesvol pioniersvoordelen te exploiteren.

De problemen begonnen toen internationaal de markt voor aardappelmeel vanaf de jaren tach-
tig tegen ging zitten en de concurrentie in Duitsland steeds meer toenam. De grote groei van de
internationale aardappelmeelindustrie en de daaruit volgende overproductie zorgde voor een ver-
laging van de verkoopprijzen. Hierdoor moesten de fabrikanten zich meer concurrerend opstellen.
In Nederland maakte de firma Scholten gebruik van de positie als marktleider door zowel op de
grondstoffen- als afzetmarkt zijn concurrenten het eerst te laten uitvechten alvorens zelf stappen te
nemen. In Duitsland bleek deze strategie minder goed te werken. Met name de agressieve inkoop-
technieken van de concurrent in Cüstrin, die zich weinig van Scholten aantrok, gooide wat dit
betreft roet in het eten. W.A. Scholten had zichtbaar moeite om een alternatief antwoord te vin-
den op de veranderde omstandigheden op de grondstoffen- en afzetmarkt in Duitsland. Hierdoor
werden de toenemende problemen op de Duitse fabrieken gedurende de jaren tachtig ad hoc opge-
lost. Naast rationalisatie en consolidatie binnen de bestaande fabrieken, besloot Scholten zich te
richten op de potentiële groeimarkt van de export. Hiervoor werd in 1889 de fabriek in Podejuch
opgericht. Deze fabriek zou echter door organisatorische strubbelingen en problemen met milieu-
vervuiling nooit goed van de grond komen. Scholten zocht de oorzaken voor de mindere gang van
zaken voornamelijk bij de capaciteiten en inzet van de betrokken directeuren en opzichters en niet
bij zijn eigen beslissingen over de opzet van zijn fabrieken en zijn houding ten aanzien van de
grondstoffen- en afzetmarkt.
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Brief van G. ten Broek, directeur in Brandenburg, aan W.A. Scholten, 29 maart 1868

Hierdoor werd er in deze periode, net als in de Veenkoloniën, ingeleverd op de concurrentiepositie.
Het verlies van de concurrentievoordelen in Duitsland kwam boven water toen Jan Evert in 1892
het roer overnam. De Scholtenfabrieken hadden door de komst van nieuwe en grotere fabrieken aan
verwerkingscapaciteit ingeboet. Daarnaast bleek de firma door de onwelwillendheid tot samenwer-
king zijn sterke positie als prijsleider op de grondstoffen- en afzetmarkt verloren te hebben. Ook
qua kwaliteit was de firma door concurrenten voorbijgestreefd en werd het merk Scholten in het
zuiden van Duitsland zelfs al door anderen gebruikt. Jan Evert ging direct over tot een reorganisa-
tie. De autonomie van de afzonderlijke fabrieken had onderlinge concurrentie binnen de firma in
de hand gewerkt. Door de hernieuwde vestiging van een hoofdkantoor in Brandenburg en de
oprichting van een centraal verkoopkantoor zouden fabrieken meer als eenheid op de afzetmarkt
moeten opereren. Ook stapte Jan Evert af van het beleid van zijn vader om niet met anderen samen
te werken en trad hij regelmatig met andere fabrikanten in contact over inkoop- en verkoopprijzen.

Oostenrijk
Toen de firma Scholten in 1871 op de Oostenrijkse markt verscheen, bestond daar nog helemaal
geen aardappelmeelindustrie van enig belang. Ondanks de nodige voorbereidingen en het gebruik
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van dezelfde tactieken die in Nederland en Duitsland succesvol waren geweest, kreeg de firma in
Oostenrijk in de vijftien jaar waarin de firma in het land actief was, maar weinig voet aan de grond.
Dit was hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat zowel de fabriek in Tarnow als in Tarnopol niet in
staat bleek om de grondstoffenpositie veilig te stellen. Ook bracht de afzet door de hoge trans-
portkosten de nodige problemen met zich mee. Dat deze problemen door de tijd heen niet wer-
den overwonnen, was hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat W.A. Scholten er niet in slaagde om
in Oostenrijk voor continuïteit in de organisatie te zorgen en capabele mensen aan het hoofd van
de fabrieken te zetten. Daarnaast had hij zelf sterk de neiging om de problemen in Galicië te baga-
telliseren Hij besteedde weinig aandacht aan het welzijn van zijn Nederlands management in
Galicië, wiens motivatie door de slechte resultaten en cultuurverschillen altijd zeer laag was. 

De verplaatsing van de productie naar Olmütz moest verbetering brengen in de grondstoffen-
voorziening en de hoge transportkosten van de producten naar de afzetmarkt, maar ook hier lukte
het niet lukken om de fabriek rendabel te maken. Hoewel de fabriek nu dichter bij de afzetmark-
ten lag, bleef de grondstoffenaanvoer onzeker, terwijl deze ook nog eens met watertekort te maken
kreeg. Omdat het de firma Scholten in Oostenrijk niet eens lukte om de productie van de fabrie-
ken goed op gang te krijgen, bleef ook de afzet uit. Hierdoor kwam Scholten er nooit aan toe om
überhaupt een plek op de Oostenrijkse markt te veroveren. De firma slaagde er niet in om zich als
pionier te vestigen en dus bleven ook de concurrentievoordelen uit. De financiële resultaten van
alle fabrieken waren zo bedroevend dat W.A. Scholten uiteindelijk besloot zijn verlies te nemen en
zich uit Oostenrijk terug te trekken. 

Rusland
In Rusland koos de firma Scholten met de vestiging in Russisch Polen wederom een geheel onont-
gonnen markt in een geheel onbekend land uit. Toen de fabriek in Petrokow in de verkeerde aard-
appelstreek bleek te liggen, leek het dezelfde kant op te gaan als in Oostenrijk. Meer ervaren
management wist hierin voor korte tijd verandering aan te brengen, maar ook hier bleek de
oprichting van een nieuwe fabriek op een andere plaats noodzakelijk. In Nowy Dwor was het wel
mogelijk om management, grondstoffenvoorziening, arbeid, productie en afzet goed op elkaar af
te stemmen. Gezien de geringe concurrentie in de beginjaren was het voor de firma Scholten mak-
kelijk om zich in Russisch Polen als pionier te manifesteren en van de daaruit voortkomende voor-
delen te profiteren. De concurrentie bevond zich op dusdanige afstand dat deze Scholten’s afzet-
markt niet in gevaar bracht. Hierdoor ontwikkelde de fabriek in Nowy Dwor zich tot één van de
meest succesvolle fabrieken van de firma in het buitenland. De positieve resultaten van met name
Nowy Dwor zagen er in de ogen van Scholten zelfs dermate gunstig uit dat hij zelfs overwoog om
nog een fabriek bij Moskou op te richten.

De wet van 1887, waarin het voor buitenlanders verboden werd om land te bezitten in Polen
en die hun bovendien verbood om een fabriek in Rusland te bezitten en te leiden, was voor W.A.
Scholten reden om zijn activiteiten in Rusland te beëindigen Hij bleek niet bereid om zijn fabrie-
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ken in een andere juridische constructie om te zetten. De keuze om de fabrieken te verkopen was
niet direct te wijten aan de vermindering van de concurrentievoordelen, maar moet worden opge-
vat als een ‘strategische’ keuze van de firmant. W.A. Scholten hield zich aan zijn principe om deze
fabrieken geheel in eigen bezit te willen houden en nam de consequenties voor lief. Het is goed
mogelijk dat bij dit besluit de overweging speelde dat Willem Albert niet meer de jongste was en
Jan Evert weinig interesse had in de buitenlandse fabrieken. De nieuwe wet vormde een verant-
woord excuus om de activiteiten in Rusland te staken.
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Grafiek 7.1: Netto afdrachten van de gezamenlijke buitenlandse fabrieken, 1871-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen
1871-1893.
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De netto afdrachten
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de individuele opbrengsten van de bui-
tenlandse fabrieken aanzienlijke verschillen vertoonden. Nu komt het gezamenlijke resultaat aan
de orde. Hiertoe worden de resultaten per land onderzocht, alsook de buitenlandse fabrieken als
geheel in vergelijking met de resultaten van de andere onderdelen van de firma Scholten. De gel-
denrekeningen en netto afdrachten geven een indruk van de prestaties van de verschillende bui-
tenlandse fabrieken. In de vorige hoofdstukken zijn de netto afdrachten van de afzonderlijke
fabrieken reeds aan bod gekomen.5 Nu worden ze per land nog eens naast elkaar gezet. Grafiek 7.1
is een overzicht gemaakt van netto afdrachten van de buitenlandse fabrieken in de periode 1871-
1892.

Uit grafiek 7.1 wordt duidelijk dat de buitenlandse fabrieken in de periode 1874-1892 gezamen-
lijk meer overschotten dan tekorten genereerden. Goede en slechte jaren wisselden elkaar af. Met
uitzondering van 1882 waren de tekorten lager dan de overschotten. Met name aan het einde van
de jaren zeventig en de jaren tachtig en in 1891 waren de overschotten aanzienlijk. Deze kwamen
ten goede aan de moederfirma. 
In tabel 7.1 is het totaal van de netto afdrachten van de fabrieken per land weergegeven. (Voor de
grafische weergave met absolute bedragen: zie de grafieken 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1 en 6.2). Het is
duidelijk dat met name de fabrieken in Duitsland in de meeste jaren aanzienlijke overschotten
creëerden. Over de gehele periode bedroegen deze ruim 2 miljoen gulden. De fabrieken in
Oostenrijk kostten alleen maar geld. In totaal werd door de moederfirma ruim HFL 600.000,-
overgemaakt. De fabrieken in Rusland kostten gedurende de eerste jaren ook geld, maar in de
periode 1887-1891 kwamen aanzienlijke overschotten los. Deze waren waarschijnlijk hoofdzake-
lijk van de fabriek in Nowy Dwor afkomstig. Over de gehele periode bedroegen de netto afdrach-
ten uit Rusland HFL 175.000,-.

Tabel 7.1: Netto afdrachten van de buitenlandse fabrieken per land, in de periode 1871-1892, in HFL 

Duitsland 2.135.558

Oostenrijk -600.956

Rusland 175.034

Totaal 1.709.636

Bron: archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen 1871-
1893.
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Het totaal van de afgedragen gelden van de buitenlandse fabrieken tussen 1871-1892 bedroeg zo’n
HFL 1.709.000,-. Dit komt er op neer dat de moederfirma jaarlijks gemiddeld zo’n HFL 81.300,-
meer geld van de fabrieken ontving dan hij overmaakte. Hieruit kan de voorzichtige conclusie
getrokken worden dat de buitenlandse fabrieken gezamenlijk zeer rendabel waren en dat ze een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de sterke kapitaalpositie van de firma als geheel. Deze
stelling wordt bevestigd als wordt gekeken naar het rendement van de buitenlandse fabrieken op
het geïnvesteerde vermogen in de firma, dat is weergegeven in tabel 7.2. 

Tabel 7.2: Rendement op het geïnvesteerd vermogen in de buitenlandse fabrieken, in de periode 1870-1892, in procenten

Plaats Land Periode Rendement

* Duitsland 1870-1891 + 26,6

Tarnow** Oostenrijk 1871-1878 - 24,7

Olmütz Oostenrijk 1880-1887 - 24,1

Petrokow Rusland 1872-1880 - 26,4

Nowy Dwor Rusland 1881-1892 + 9,3

* het rendement is voor de afzonderlijke fabrieken in Duitsland niet te berekenen.
** inclusief de fabriek in Tarnopol
Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 115, berekeningen van het bedrijfskapitaal en de waarde der fabrieken op 01-09-1891,
inv.nr. 220, balansen firma W.A. Scholten 1874-1892, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle
Geldenrekeningen 1871-1893.

Tabel 7.2 geeft aan dat het rendement op het geïnvesteerde vermogen van de buitenlandse fabrie-
ken zeer verschillend was. Het hoge rendement in Duitsland bevestigt het beeld dat de fabrieken
hier lange tijd goed liepen. Ook komt naar voren dat de fabrieken in Oostenrijk een regelrechte
mislukking waren en dat de fabrieken in Rusland wisselend succes hadden. Het totale rendement
van de DBI van de firma Scholten over de periode 1870-1891 bedroeg 11,6%. Dit betekent dat
zelfs ondanks de missers die gemaakt werden, de DBI voor de firma Scholten wel degelijk de moei-
te waard zijn geweest. De verliezen van de niet rendabele fabrieken werden door de goedlopende
fabrieken ruimschoots gecompenseerd. 

HE T A A N D E E L VA N D E BU I T E N L A N D S E FA B R I E K E N I N D E F I R M A

Het aandeel in het geïnvesteerd vermogen
Met een tiental fabrieken maakten de DBI gedurende de tweede helft van de 19e eeuw een belang-
rijk onderdeel uit van de firma Scholten. Een indruk van het aandeel van de buitenlandse fabrieken
levert een analyse van het geïnvesteerd vermogen in de firma. Hiertoe is gekeken naar de bezittin-
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gen van de gehele firma, zoals deze op de balansen voorkomen in de periode 1874-1892. Deze wor-
den beschouwd als geïnvesteerd vermogen. In tabel 7.3 is het aandeel van de buitenlandse fabrie-
ken in het geïnvesteerd vermogen in de firma weergegeven voor de jaren 1874, 1878, 1887 en 1892.

Tabel 7.3: Aandeel van de buitenlandse fabrieken in het geïnvesteerd vermogen in de firma, in de jaren 1874, 1878, 1883, 1887
en 1892, in procenten

1874 1878 1883 1887 1892

Buitenlandse fabrieken 39 26 39 28 17

Rest investeringen firma 61 74 61 72 83

Totaal 100 100 100 100 100

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, Balansen firma W.A. Scholten, 1874-1892.

Tabel 7.3 maakt duidelijk dat de buitenlandse fabrieken gedurende deze jaren een aanzienlijk deel
van het geïnvesteerd vermogen van de firma uitmaakten, maar dat hun aandeel in de loop van de
jaren tachtig en het begin van de jaren negentig steeds verder afnam. In 1874 en 1883 was het aan-
deel van de buitenlandse fabrieken meer dan eenderde van de investeringen en in 1878 en 1887
ruim eenkwart. In 1892 was het aandeel gedaald onder een vijfde deel. Dezelfde trend wordt ook
geïllustreerd in grafiek 7.2, waarin de opbouw van het geïnvesteerd vermogen in de firma als geheel
in absolute bedragen is weergegeven.

In grafiek 7.2 is zichtbaar dat, in termen van absolute bedragen, het hoogtepunt van de DBI in
1882 lag. Het totaal van het geïnvesteerd vermogen in de buitenlandse fabrieken bedroeg toen bijna
HFL 2.500.000,-. Het totaal van de balans bedroeg in genoemd jaar ruim HFL 6.500.000,-. Uit
de grafiek blijkt tevens dat binnen de firma de fabrieken in Duitsland gedurende de gehele periode
het grootste deel van de buitenlandse investeringen hebben uitgemaakt. Dit is op zich niet ver-
wonderlijk, omdat de firma in Duitsland het langst actief is geweest en gedurende de gehele perio-
de in dat land drie fabrieken in werking had. In de jaren 1883, 1885 en 1886 overtroffen de inves-
teringen in de Russische fabrieken die in de Duitse. Dit was het gevolg van de oprichting van de
fabriek in Nowy Dwor in 1881. Deze fabriek was zeer groot en vereiste een aanzienlijke investe-
ring. De investeringen in de Oostenrijkse fabrieken waren zeer onregelmatig. De afname van het
aandeel van de Oostenrijkse investeringen aan het einde van de jaren zeventig en hernieuwde
investeringen gedurende de eerste helft van de jaren tachtig kwam voort uit de stopzetting van de
fabrieken in Tarnow en Tarnopol en de nieuwe start in Olmütz. 

Het aandeel van de buitenlandse fabrieken in de investeringen van de firma nam in de loop
van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig steeds verder af. Dit werd veroorzaakt door-
dat er in deze periode een einde kwam aan de investeringen in Oostenrijk en Rusland. In 1888
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had de firma Scholten zich na 18 jaar aanwezigheid in Oostenrijk definitief uit dit land terugge-
trokken. Hetzelfde gebeurde in 1892 in Rusland met de verkoop van de fabriek in Nowy Dwor,
waarmee een einde kwam aan 16 jaar zakendoen in het Tsarenrijk. In 1892 was de firma alleen
nog maar actief in Duitsland.

Het aandeel in de diversificatie van de firma
In hoeverre hebben de buitenlandse fabrieken bijgedragen aan de diversificatie van de firma
Scholten? Grafiek 7.3 geeft hiervan een indruk. Hier zijn de verhoudingen weergegeven van het
geïnvesteerd vermogen van de firma Scholten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de aardap-
pelmeelfabrieken in het buitenland, de aardappelmeelfabrieken in Nederland en de overige fabrie-

306

DE BU I T E N L A N D S E FA B R I E K E N E N D E F I R M A SC H O LT E N

Grafiek 7.2: Opbouw geïnvesteerd vermogen van de firma W.A. Scholten, 1874-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, Balansen firma W.A. Scholten 1874-1892.
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ken in Nederland (bestaande uit de suikerraffinaderij, de strokartonfabriek en de fabriek in
Klazienaveen) en de overige investeringen (zoals boerderijen, venen, effecten en aandelen).
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Grafiek 7.3: Geïnvesteerd vermogen van de firma W.A. Scholten in aardappelmeel en overige zaken, 1874-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, Balansen firma W.A. Scholten 1874-1892.
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In tabel 7.4 zijn deze verhoudingen weergegeven in percentages, waardoor ze makkelijker verge-
lijkbaar zijn. 

Tabel 7.4: Verdeling geïnvesteerd vermogen van de firma W.A. Scholten, in de jaren 1874, 1878, 1883, 1887 en 1892, in pro-
centen

1874 1878 1883 1887 1892

Aardappelmeelfabrieken in buitenland 39 26 39 28 17

Aardappelmeelfabrieken in Nederland 11 11 10 15 17

Overige fabrieken in Nederland 22 22 18 17 20

Overige investeringen 28 41 33 40 46

Totaal firma 100 100 100 100 100

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, Balansen firma W.A. Scholten 1874-1892.

Wanneer we alleen kijken naar de industriële activiteiten van de firma in Nederland, wordt dui-
delijk dat de aardappelmeelfabricage hier de minderheid uitmaakte. In de overige fabrieken (de
suikerraffinaderij, de branderij/strokartonfabriek en de fabriek in Klazienaveen) was gedurende de
gehele periode 1872-1892 gezamenlijk meer geld geïnvesteerd dan in de Veenkoloniale aardap-
pelmeelfabrieken. Pas samen met de aardappelmeelfabrieken in het buitenland, maakte de aard-
appelmeeltak het belangrijkste deel van de firma uit. 

Tabel 7.4 laat ook zien dat de industriële kant van de firma (waaronder de buitenlandse fabrie-
ken) een steeds kleiner aandeel in het geïnvesteerd vermogen van de firma uitmaakte, terwijl het
aandeel van de ‘overige investeringen’ steeds sterker toenam. In 1874 en 1883 omvatten de bui-
tenlandse fabrieken 39% van het totaal geïnvesteerd vermogen van de firma. In beide jaren was dit
het grootste aandeel. In 1878 en 1887 was deze positie overgenomen door de overige investerin-
gen met respectievelijk 41% en 40%. 

Het lijkt er op dat de afname van het aandeel van de buitenlandse fabrieken vanaf het midden
van de jaren tachtig gedeeltelijk gecompenseerd werd door investeringen in de Nederlandse aard-
appelmeelindustrie. Het aandeel van de buitenlandse fabrieken zou tot 1892 altijd dat van de
Nederlandse aardappelmeelfabrieken overtreffen. In 1874, 1878 en 1883 en 1887 was dit van 21/2

tot vier keer zo veel. In 1887 was het al aanzienlijk minder, toen was het aandeel van de buiten-
landse investeringen nog maar 1,8 keer zo groot. In 1892 was het geïnvesteerd vermogen in beide
onderdelen gelijk. Nog opvallender is de toename van het belang van de ‘overige investeringen’.
Deze namen aan het einde van de jaren zeventig, maar vooral aan het einde van de jaren tachtig
steeds verder toe, ten koste van het aandeel van de buitenlandse fabrieken. Tabel 7.5 geeft inzicht
in de samenstelling van de overige investeringen. 
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Tabel 7.5: Verhouding van het geïnvesteerd vermogen tussen het industriële deel van de firma W.A. Scholten en overige investe-

ringen in de jaren 1874, 1878, 1883, 1887 en 1892, in procenten

1874 1878 1883 1887 1892

Fabrieken (binnen- en buitenland) 72 59 67 60 54

Aandelen/Effecten 23 8 4 5 3

Boerenplaatsen en los land 1 14 9 10 23

Venen 1 14 13 13 14

Woningen 2 3 6 5 2

Bank/Kas en debiteuren 1 2 1 7 4

Totaal firma 100 100 100 100 100

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 220, Balansen firma W.A. Scholten 1874-1892.

Tabel 7.5 laat zien dat met name de investeringen in boerenplaatsen en venen een steeds groter
aandeel kregen in het totaal van het geïnvesteerd vermogen. In 1874 bedroeg het aandeel van de
boerenplaatsen en venen nog elk 1%. In 1892 was dit gestegen tot respectievelijk 23% en 14%.
Ook maakt de tabel de verminderde betekenis van de aandelen en effecten vanaf het einde van de
jaren zeventig duidelijk. In 1874 bedroeg het hierin geïnvesteerd vermogen nog 23%, om in de
jaren daarna sterk te dalen, tot 8% in 1878 en 3% in 1892. Deze daling was mede het gevolg van
het nieuwe financiële beleid vanaf het midden van de jaren zeventig. Tot die tijd werden reserves
voornamelijk gestoken in (internationale) effecten, daarna vooral in Nederlandse aandelen en
onroerend goed. Hierdoor hoopte W.A. Scholten minder risico te lopen en zich in te dekken tegen
de nadelige gevolgen van valutaverschillen bij regelmatige verkoop van effecten.

De opbrengsten van de buitenlandse fabrieken en die van de firma als geheel
Hoe stonden de opbrengsten van de buitenlandse fabrieken nu in verhouding tot die van de ande-
re onderdelen van de firma? Deze vraag kan beantwoord worden door te kijken naar de netto
afdrachten van de andere onderdelen. In grafiek 7.4 zijn deze voor alle onderdelen van de firma
weergegeven voor de periode 1871-1892. 

Het verloop van grafiek 7.4 toont dat de moederfirma meer geld van de verschillende onderdelen
van de firma ontving dan hier naar werd overgemaakt. Het totaal van de netto afdrachten van de
onderdelen gezamenlijk (dus in binnen- en buitenland) bedroeg over de periode 1871-1892 (22
jaar) HFL 3.447.122,-. Het is duidelijk dat de buitenlandse fabrieken hierin een aanzienlijk aan-
deel hadden. Maar door welke onderdelen van de firma werden deze overschotten nog meer gege-
nereerd? In tabel 7.6 zijn de netto afdrachten van de verschillende onderdelen in de periode 1871-
1892 weergegeven. 
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Grafiek 7.4: Netto afdrachten van alle onderdelen aan de firma W.A. Scholten als geheel, 1871-1892, in HFL

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen
1871-1893.

Tabel 7.6: Totaal netto afdrachten van verschillende onderdelen van de firma W.A. Scholten in de periode 1871-1892, in HFL

Buitenlandse fabrieken aardappelmeel 1.709.636

Suikerraffinaderij 1.499.527

Binnenlandse fabrieken aardappelmeel 522.881

Sappemeer 138.448

Sanoc -213.562

Klazienaveen -209.805

Totaal 3.447.122

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nrs. 262, 269, 272, 273, 275, 296, 297 en 363, Memoriaal Controle Geldenrekeningen
1871-1893.
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Er is reeds geconstateerd dat het totaal van de afgedragen gelden van de buitenlandse fabrieken tus-
sen 1871-1892 zo’n HFL 1.704.000 bedroeg. Tabel 7.6 maakt duidelijk dat het de suikerraffina-
derij een goede tweede was met een bedrag van bijna HFL 1.500.000. Hierbij moet opgemerkt
worden, dat het bij de totalen van de netto afdrachten van de buitenlandse fabrieken om een aan-
tal fabrieken gaat, terwijl het bij de suikerraffinaderij maar één fabriek betreft. De conclusie is
daarom dat van de fabrieken van de firma Scholten de suikerraffinaderij verreweg de grootste over-
schotten genereerde. 

Op basis van de gegevens over de aardappelmeelfabrieken in Nederland is helaas geen onder-
scheid te maken tussen de verschillende fabrieken in de Veenkoloniën. Het blijkt dat de aardap-
pelmeelfabrieken gezamenlijk gedurende de periode 1871-1892 ruim HFL 520.000,- meer
afdroegen dan zij ontvingen. Hoewel dit duidelijk minder is dan de resultaten van de suikerraffi-
naderij en de buitenlandse fabrieken, leverden ook deze aardappelmeelfabrieken een positieve bij-
drage aan de overschotten die door de moederfirma konden worden afgeroomd. 

Het overzicht van de netto afdrachten van de fabriek in Sappemeer geeft over de periode een
overschot aan van ruim HFL 138.000,-. De cijfers van deze fabriek vereisen enige toelichting. Tot
en met 1878 functioneerde deze fabriek als branderij en vanaf 1879 als strokartonfabriek. Voor de
registratie van de geldenrekening maakte dit kennelijk niet uit. Toch is het interessant om de schei-
ding tussen beide fabrieken aan te brengen. Dit leidt tot het volgende. In de periode 1871-1878
droeg de branderij meer af dan deze ontving, namelijk ruim HFL 144.000,-. Ook het totaal van
de netto afdrachten van de strokartonfabriek in de periode 1879-1893 was positief, maar hier ging
het slechts om een bedrag van ruim HFL 11.000,-. De netto afdrachten van de oliebron in Sanoc
zijn geheel negatief. Dit is niet opmerkelijk. In hoofdstuk 5 is immers duidelijk geworden dat deze
investering in Galicië geheel mislukte en dat dit avontuur de firma alleen maar geld heeft gekost.
Aan de gegevens over de fabriek in Klazienaveen kunnen weinig conclusies ontleend worden.
Daarvoor was de fabriek in de genoemde periode te kort actief. In het begin van de jaren tachtig
wilde W.A. Scholten in Klazienaveen een turfstrooiselfabriek beginnen, maar deze is niet van de
grond gekomen. De uitgegeven gelden vanaf 1890 betreffen de oprichting van een nieuwe fabriek
die een nieuw product, zogenaamd turfkarton, zou gaan produceren.

BE S LU I T

Een aanzienlijk belang met wisselende resultaten
Uit voorgaande is duidelijk geworden dat de opbrengsten van de buitenlandse fabrieken zeer wis-
selend waren. Een aantal buitenlandse fabrieken hebben de firma veel geld opgeleverd, anderen
hebben alleen maar veel geld gekost. Goedlopende fabrieken in het buitenland waren:
Brandenburg, Nowy Dwor en, in iets mindere mate, Neu Ruppin en Landsberg. De verliezen van
de niet rendabele fabrieken (zoals Tangermünde, de fabrieken in Oostenrijk en Petrokow) werden
door de goedlopende fabrieken ruimschoots gecompenseerd. Gedurende de periode 1866-1892
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waren het een aantal buitenlandse fabrieken, (met name Duitse) en de suikerraffinaderij in
Groningen die de meeste overschotten voor de firma genereerden. Deze onderdelen van de firma
hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de kapitaalaccumulatie en daarmee bij de groei
van de firma

Het belang van de buitenlandse fabrieken kwam behalve in groei tot uiting in het aandeel in
het totale geïnvesteerd vermogen in de firma. Lange tijd hadden de buitenlandse fabrieken hierin
het grootste aandeel, maar dit nam vanaf de jaren tachtig steeds meer af door het afstoten van de
meeste buitenlandse fabrieken. Vanaf die periode vond consolidatie plaats en kregen minder risico-
volle investeringen de voorkeur, zoals de belegging in aandelen en onroerend goed. De internatio-
nale oriëntatie en diversificatie hadden er wel voor gezorgd dat de concurrentiepositie van de firma
gedurende de gehele tweede helft van de 19e eeuw sterk bleef. Hierdoor kon de solide vermo-
genspositie worden gewaarborgd en bleven er voldoende financiële reserves over voor nieuwe
investeringen. En voor geld was binnen de firma Scholten altijd wel een plaats te vinden.
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8 DE F I R M A SC H O LT E N A L S

M U LT I N AT I O N A L

‘Het is voor ons een hartverheffend denkbeeld, dat onze kloeke en onder-
nemende landgenoot zijne zaken uitbreidde over Duitschland,
Oostenrijk en Rusland, vreemde natiën in den zegen zijner nijverheid
deed deelen, bij de vreedzame behartiging van eigen voordeel de alge-
meene welvaart bevorderde en medewerkte tot de verbroedering der
menschheid.’1

IN L E I D I N G

Terug naar de onderzoeksvragen
In hoofdstuk 1 zijn de vragen geformuleerd die ten grondslag liggen aan dit onderzoek. Zij luid-
den als volgt: 

• Wat was het motief van de firma Scholten om over te gaan tot directe buitenlandse investeringen?
• Hoe werd de gang naar het buitenland georganiseerd en gefinancierd?
• Hoe succesvol waren de afzonderlijke buitenlandse fabrieken en wat was hun bijdrage aan de

groei en ontwikkeling van de firma als geheel?
• Hoe past deze studie van de ontwikkeling van de firma Scholten als multinational in de theo-

rievorming en literatuur die over 19e eeuwse multinationals bestaat?

In dit hoofdstuk zullen de antwoorden op deze vragen, zoals deze in de voorgaande hoofdstukken
zijn geformuleerd, nog eens in het kort de revue passeren.

MOT I E F,  T I J D S T I P E N R I C H T I N G

Het patroon van Nederlandse multinationals
In de inleiding is beschreven dat Nederland al lange tijd kan bogen op een sterke reputatie in de
internationale productie via directe buitenlandse investeringen. Vooral direct na de Eerste
Wereldoorlog vond een grote groei plaats van Nederlandse DBI. In de literatuur zijn verschillen-
de verklaringen aangevoerd voor het grote aantal Nederlandse multinationals.2 De meest genoem-
de zijn:
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• De geringe omvang van de thuismarkt. Hierdoor waren expansiemogelijkheden van bedrijven
beperkt en waren ze eerder geneigd om naar het buitenland te gaan;

• De openheid van de Nederlandse economie. Dit werkte een internationale oriëntatie in de
hand. Deze internationale oriëntatie werd versterkt door de geografische ligging van Nederland
tussen geïndustrialiseerde landen;

• De beperkte aanwezigheid van grondstoffen. Hierdoor waren veel bedrijven gedwongen om
over de grenzen te kijken;

• De liberale handelspolitiek van Nederland. Vanaf de 17e eeuw zijn er maar gedurende beperk-
te perioden strikte protectionistische maatregelen van kracht geweest. Dit bevorderde de inter-
nationale blik van Nederlandse ondernemers en de mogelijkheden om internationaal actief te
worden;

• Het surplus aan kapitaal dat vanaf de 17e eeuw in Nederland was opgebouwd, maakte inves-
teringen in het buitenland mogelijk;

• De Nederlandse ondernemerscultuur. Deze werd al vanaf de 17e eeuw gekenmerkt door een
internationaal georiënteerde blik. Ook waren Nederlandse ondernemers, omdat ze afkomstig
waren uit een klein land, waarschijnlijk flexibeler, meer bereid om te leren van voorgaande
ervaringen en niet bang zijn om risico’s te nemen.

Richting en vorm
Terwijl de wortels en ontwikkeling van Nederlandse 20e eeuwse multinationals steeds meer onder-
werp van studie worden, zijn gegevens over Nederlandse DBI in periode vóór 1914 schaars. F. de
Goey heeft met behulp van een brede definitie van multinationals aangetoond dat Nederlandse
ondernemingen al sinds de zeventiende eeuw actief waren in internationale productie.3 Volgens
hem werd de basis voor deze investeringen gelegd tijdens de stapelmarktfunctie van Holland in de
Gouden Eeuw. Naast de welbekende grote ondernemingen, zoals als de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (1602-1799) en West Indische Compagnie (1621-1674/1675-1791), ontdekte De
Goey dat er tot de 19e eeuw ook ondernemers actief waren die individueel of in compagnonschap
overgingen tot directe buitenlandse investeringen. Deze betroffen voornamelijk activiteiten in de
dienstensector en niet zozeer in de industriële sector. Hun activiteiten waren voornamelijk gericht
op landen binnen Europa, zoals Scandinavië en Rusland.4 

In de tweede helft van de 19e eeuw werden steeds meer industriële multinationals actief. Het
grootste deel van de Nederlandse DBI in deze periode was gericht op de koloniën en dan met
name Nederlands-Indië. De multinationals die in deze periode actief waren, behoorden voorna-
melijk tot de voedingsmiddelen-, chemische- en elektrotechnische industrie. Dit waren vooral
zogenaamde free-standing companies, bedrijven waarvan uitsluitend de directie op een hoofdkan-
toor in het moederland gevestigd was, terwijl de productie in andere landen plaatsvond.5 Rond
1900 ging 75% van alle DBI vanuit Nederland naar Nederlands-Indië, waarvan 30% via free-stan-
ding companies. Het overgrote gedeelte van deze multinationale ondernemingen werd gevormd
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door zogenaamde supply-oriented multinationals. Hun activiteiten waren gericht op het verkrijgen
van agrarische producten en grondstoffen uit koloniale gebieden om daarmee het moederland te
kunnen voorzien. Daarnaast waren  in de 19e eeuw ook Nederlandse market-oriented multinatio-
nals actief. Daar waar de supply-oriented investeringen voortkwamen uit de noodzaak tot het ver-
krijgen van grondstoffen, was dit soort multinationals gericht op productie in het buitenland,
waarbij de producten ook op de buitenlandse markt werden afgezet. De omvang van market-orien-
ted investeringen was gedurende de 19e eeuw duidelijk kleiner dan die van supply-oriented multi-
nationals. Zij richtten zich niet zozeer op koloniale gebieden, maar op reeds geïndustrialiseerde
gebieden of zich industrialiserende landen. Hier deden zich economische groei en ontwikkeling
voor en was groeipotentieel aanwezig. In de 19e eeuw was dit het geval in West-Europa, Noord-
Amerika en in mindere mate Oost-Europa.6 Bekende Nederlandse market-oriented multinationals
waren Jurgens, Van den Bergh en Philips.

Het motief van de firma Scholten 
Alle hierboven genoemde verklaringen voor de Nederlandse DBI in het algemeen (een macro per-
spectief ) speelden direct of indirect ook een rol bij het motief van de firma Scholten (een micro
perspectief ) om over te gaan tot buitenlandse investeringen. Om het motief van Scholten meer
specifiek te onderzoeken, is in hoofdstuk 2 en 3 ingegaan op de belangrijkste kenmerken van de
aardappelmeelindustrie in de 19e eeuw en de ontwikkeling en strategie van de firma. Hierna zijn
de ownership advantages van de firma Scholten geïdentificeerd, die zijn te beschouwen als sterke
kanten van het bedrijf. Deze bestonden uit: 

• De sterke persoonlijkheid van de ondernemer W.A. Scholten;
• Het streven naar een pionierspositie in de industrieën waarin de firma actief was;
• Een vroege internationale oriëntatie van de ondernemer W.A. Scholten;
• Een sterke vermogenspositie van de firma;
• De grootte en diversiteit van de firma.

W.A. Scholten was er tussen 1841 en 1866 in de Veenkoloniën in geslaagd om de ownership advan-
tages succesvol om te zetten in concurrentievoordelen. Hieronder wordt nog even kort ingegaan op
de strategie die hieraan ten grondslag lag:

• De sterke persoonlijkheid van de ondernemer
Het karakter en ondernemerschap van W.A. Scholten waren bepalend voor de strategie en de daar-
uit voortkomende ownership advantages en de ontwikkeling van de concurrentievoordelen van de
firma. W.A. Scholtens meest kenmerkende eigenschappen waren:
– een grote ambitie en doorzettingsvermogen;
– het vermogen tot grenzenloos denken;
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– de bereidheid om risico’s te nemen;
– het belang inzien van een goede informatievoorziening; 
– het herkennen van nieuwe mogelijkheden; 
– altijd op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen;
– een scherpe kijk op gebeurtenissen en personen.
De ondernemersfunctie van W.A. Scholten was zeer breed, wat grote invloed had op de organisa-
tiestructuur van de firma. Deze was centralistisch, met W.A. Scholten als een spin in zijn web. 

• Pionierspositie
W.A. Scholtens eigenschappen waren tevens bepalend voor de keuze van de positionering op de
markten waar de firma actief was. Een belangrijk onderdeel van zijn strategie was dat hij een dui-
delijke voorkeur had om actief te zijn op onontgonnen markten. Met name in de aardappelmeel-
industrie nam hij het liefst een pioniers- of monopoliepositie in. Het doel was om te profiteren
van de voordelen die deze positie met zich meebracht. Door het innemen van de pionierspositie
bezat de firma meestal ook geruime tijd een monopoliepositie.
Deze werd zoveel mogelijk uitgebuit door:
– het erkennen van het belang van een goede lokatiekeuze voor de productie;
– de introductie van een nieuw, herkenbaar en kwalitatief goed product;
– het succesvol gebruik maken van economies of scale and scope in de productie;
– als eerste de beschikking hebben over betrouwbare grondstoffentoevoer; 
– als eerste de beschikking hebben over een netwerk voor distributie en verkoop.

Opmerkelijk is dat W.A. Scholten de voordelen op de grondstoffen- en afzetmarkt ontwikkelde
door te proberen deze als pionier en/of monopolist zoveel mogelijk naar zijn hand te zetten. Als
na verloop van tijd -meestal als door de opkomst van concurrenten- de voordelen niet meer volop
uitgebuit konden worden-, zocht Scholten geen samenwerking met andere fabrikanten, maar pro-
beerde hij ze onderling tegen elkaar uit te spelen. 

• Vroege internationale oriëntatie
Door de pionierspositie en het internationale karakter van de aardappelmeelindustrie had de firma
Scholten al vroegtijdig een internationale oriëntatie ontwikkeld. De firma ging reeds in de jaren
vijftig over tot export van aardappelmeel. Ook de activiteiten van de firma in de internationale
handel in kant en klaar aardappelmeel duiden er op dat W.A. Scholten goed op de hoogte was van
de stand van zaken op de internationale markt van aardappelmeel. Hiermee deed hij zijn voordeel
als de zaken in Nederland niet naar wens liepen.

• Sterke vermogenspositie
In de Veenkoloniën had de firma, door de succesvolle exploitatie van de pionierspositie in de aard-
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appelmeelindustrie, veel winst gemaakt, met name in de jaren vijftig en begin jaren zestig van de
19e eeuw. Daarnaast hebben de opbrengsten van de suikerraffinaderij in Groningen een cruciale rol
gespeeld in de groei van de firma en vormden deze mede de basis voor de sterke vermogenspositie van
de firma. Het maken van winst was voor Scholten een belangrijke voorwaarde voor de continuering
van investeringen. Indien een onderneming verlies maakte, werd deze resoluut afgestoten. Het behoud
van de sterke vermogenspositie werd gewaarborgd door de voorkeur voor interne financiering. 

• Grootte en diversiteit van de firma
Door investeringen in andere bedrijfstakken was de firma niet geheel afhankelijk van de onzeker-
heden die de aardappelmeelindustrie met zich meebracht. Bovendien zorgden de grootte en diver-
siteit voor verbreding en versterking van de vermogenspositie en de concurrentiepositie van de
firma als geheel. 

In hoeverre slaagde de firma Scholten er nu in om deze potentiële concurrentievoordelen uit te
buiten in het buitenland? Om deze vraag te beantwoorden is in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de dage-
lijkse praktijk van de buitenlandse fabrieken onderzocht. Hierbij werd gebruikt gemaakt van de
thema’s motief, organisatie en prestaties. 

De daadwerkelijke overgang tot DBI
Winkler Prins heeft doen voorkomen dat de overgang van de firma Scholten op DBI op louter toe-
val berustte. Hiermee stelde hij impliciet dat de DBI niet direct deel uitmaakten van de strategie
van het bedrijf. Het is echter uit de bronnen duidelijk geworden dat W.A. Scholten al lange tijd
internationaal georiënteerd was en vanaf het begin de nodige ambitie had om in het buitenland
actief te worden. W.A. Scholten bleef zijn gehele carrière uitkijken naar nieuwe afzetmarkten. Het
bedienen van buitenlandse afzetmarkten vond in eerste instantie plaats via export van aardappel-
meel, zoals naar Engeland. De overgang tot DBI hing samen met de gunstige locational advanta-
ges die Scholten eerst in Duitsland en daarna in Oostenrijk-Hongarije en Rusland aantrof. De fac-
toren die bij de locational advantages een rol speelden zijn in het begin van hoofdstuk 4 aan bod
gekomen. Voor de firma Scholen bestonden de belangrijkste locational advantages uit: 

• Het vooruitzicht van een nog grotendeels onontgonnen afzetmarkt, en dan met name voor
aardappelstroop;

• De aanwezigheid van een goedkopere en kwalitatief betere grondstof (aardappelen); 
• Het vooruitzicht van lagere productiekosten.

Structurele marktdeficiënties (in de vorm van hoge invoertarieven voor aardappelsuikerproducten)
speelden bij de overgang tot directe buitenlandse investeringen door de firma Scholten geen beslis-
sende rol. De Duitse invoertarieven voor aardappelmeelproducten waren gedurende de gehele
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jaren zestig van de 19e eeuw relatief hoog. De uitzichten op de afzetmarkt waren zodanig dat
Scholten zich realiseerde dat hij de zaken groots aan diende te pakken. Aangezien de productie in
de Veenkoloniën niet aan de vraag zou kunnen voldoen en de persoonlijke voorkeur van Scholten
uitging naar de exploitatie van eigen fabrieken, werd direct gekozen voor productie in het buiten-
land. Er was dus geen sprake van DBI als importsubstitutie door een plotselinge tariefverhoging.
Een factor die meespeelde bij het motief om later in Oostenrijk en Rusland actief te worden was
de concurrentie die de firma Scholten toen reeds ondervond in Nederland en Duitsland. Dit was
echter geen beslissende factor bij het besluit om tot DBI over te gaan. Ook pogingen om transac-
tiekosten te verlagen hebben in het motief geen rol gespeeld.

Het tijdstip
Het unieke van de DBI van firma Scholten lijkt hoofdzakelijk in het vroege tijdstip te liggen. Veel
bedrijven die wij vandaag de dag ‘moderne’ industriële multinationals noemen, kwamen op in de
periode 1870-1914.7 Toen was er op veel plaatsen in de wereld voldaan aan de ‘voorwaarden’, die
bedrijven in staat stelden om over een grote afstand controle over een buitenlandse vestiging uit te
oefenen. Deze condities kwamen grotendeels voort uit het industrialisatieproces in Westerse landen
dat nieuwe technologische ontwikkelingen met zich meebracht, zoals de opkomst van massaproduc-
tie, het aanbod van meer en goedkopere producten, de groei van de wereldmarkt, verbetering en
kostendalingen van transport- en communicatiemiddelen (zoals de telegraaf en spoorwegen) en de
ontwikkeling van het bank- en kredietwezen. Nederland liep in het industrialisatieproces achter de
koplopers van de industrialisatie, zoals de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Duitsland aan. Zo zijn
bijna alle grote ondernemingen die de Nederlandse industrie na 1945 zouden domineren, pas tussen
1870 en 1920 opgericht. De sterke groei van Nederlandse bedrijven in de internationale productie via
DBI vond pas na de Eerste Wereldoorlog plaats.

Waarom was de firma Scholten als Nederlands bedrijf dan toch in staat om zich zo vroeg als
multinational te manifesteren? De eerste reden hiervoor is dat de firma Scholten niet afhankelijk
was van een volledig voltooid industrialisatieproces in de landen waar hij actief werd. De aardap-
pelmeelindustrie was in de 19e eeuw geen ‘leidende’ industrie in het internationale industrialisatie-
proces. Het eenvoudige productieproces van aardappelmeel en derivaten, stelde slimme ondernemers
als W.A. Scholten in staat om al zeer vroeg over te gaan op industriële productie en te profiteren van
de voordelen van economies of scale and scope die hierbij behaald konden worden. De aardappelmeel-
industrie was niet zozeer gericht op de productie van consumentenproducten, maar leverde hoofd-
zakelijk grondstoffen aan andere industrieën, en dan met name de voedingsmiddelen- papier- en
textielsector. Dit waren bedrijfstakken die als eerste waren overgegaan tot industriële productie en
in veel landen in Europa de leidende sectoren waren in het industrialisatieproces. Scholten profi-
teerde van de toenemende vraag naar grondstoffen vanuit deze bedrijfstakken. Daarnaast bevonden
zich onder Scholten’s afnemers ook grote aantallen ambachtelijke afnemers, zoals likeurstokers,
(banket)bakkers, confiseurs en bonbonmakers. Deze afnemers waren in elk land te vinden en
garandeerden afzet in elke (grote) plaats.
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Voor de lokatie van de productie was de firma niet gebonden aan streken die het centrum waren
van industriële ontwikkelingen. Scholten was juist op zoek naar rurale gebieden omdat hij dicht
bij de aardappelen moest zitten. Het was belangrijk dat de aardappelteelt in de omgeving waar hij
actief werd al wel ontwikkeld was. Voor de afzetmarkt was de nabijheid van enkele grote steden
voldoende, omdat daar altijd vraag zou zijn vanuit de immer aanwezige (ambachtelijke) voeding-
middelenproductie, en wellicht ook van textiel- of papierindustrie. Voor de aanvoer van aardap-
pelen en distributie was de infrastructuur belangrijk. Op het moment van vestiging achtte W.A.
Scholten de landen waar hij actief werd op dit punt voldoende ontwikkeld voor zijn doel. In
Duitsland maakte de firma gebruik van reeds bestaande scheepvaartwegen. De aanwezigheid en
uitbreiding van een spoorwegnet vormden met name in Oostenrijk en Rusland en later in
Duitsland een belangrijke vestigingsfactor.

Ten tweede was de firma Scholten door de concentratie op interne financiering niet afhanke-
lijk van een goed geoutilleerde kapitaalmarkt, in binnen- en/of buitenland. Deze keuze kwam gro-
tendeels voort uit de persoonlijke voorkeur van W.A. Scholten en werd niet veroorzaakt door een
gebrekkig functionerende openbare kapitaalmarkt. Alleen voor het aantrekken van werkkapitaal liep
hij in de jaren zestig en zeventig tegen beperkingen van de kapitaalmarkt aan, maar toen vond hij een

oplossing in de belening van effecten. 
En ten slotte, terwijl de meeste moderne
multinationals ontstonden door toene-
mend handelsprotectionisme aan het
einde van de 19e eeuw, profiteerde de
firma Scholten juist van de Europese vrij-
handelspolitiek die jaren zestig en zeven-
tig kenmerkte De rol van overheden in
het besluit om over te gaan tot DBI was in
het geval van de firma Scholten een posi-
tieve. De firma werd door de overheden
van de landen waar hij actief werd (nog)
niet als een bedreiging van de eigen markt
en industrie gezien. Zowel in Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije als Rusland kon
Scholten als buitenlander zonder veel
juridische restricties fabrieken oprichten.
Eenmaal gevestigd in een land was het
niet moeilijk om verder uit te breiden. De
vereiste maatregelen om als Nederlander
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in het buitenland een fabriek op te richten, werden door W.A. Scholten niet als belemmerend erva-
ren. Zij werden beschouwd als deel van de vele formaliteiten waarmee de firma als geheel te maken
kreeg. Daarbij zorgde W.A. Scholten er voor dat zijn fabrieken weinig ‘beslag’ op de omgeving leg-
den. Hij eiste van zijn directeuren dat zij zo min mogelijk bemoeienis en betrokkenheid bij loka-
le zaken hadden. Zij moesten zich concentreren op het doel van de fabrieken: het maken van
winst.

Het tijdstip van de directe buitenlandse investeringen werd dus hoofdzakelijk bepaald door
ontwikkelingen binnen de firma Scholten zelf. De firma had na 25 jaar in Nederland actief te zijn
geweest, zodanige ownership advantages opgebouwd dat W.A. Scholten, toen de mogelijkheid zich
voordeed, het risico van productie in het buitenland wel aandurfde. Hij beschikte al lange tijd over
een internationale oriëntatie en had voldoende kapitaal geaccumuleerd om nieuwe investeringen
te bekostigen. Toen zich de mogelijkheid voordeed om op onontgonnen markten in Duitsland,
Oostenrijk en Rusland zijn pioniersvoordelen uit te kunnen buiten, was dit een kans die de ambi-
tieuze W.A. Scholten niet kon laten liggen. Hij ging er van uit dat hij het succes dat hij in
Nederland had gehad, in andere landen makkelijk zou kunnen herhalen.

Richting van de DBI van de firma Scholten
De activiteiten van de firma W.A. Scholten in Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland vallen
qua richting van de DBI binnen het geschetste patroon van Nederlandse market-oriented multina-
tionals. Volgens De Goey waren Duitsland, Oostenrijk en Rusland al sinds de 18e eeuw ontvan-
gers van Nederlandse investeringen, maar dan wel voornamelijk in de dienstensector.8 De firma
Scholten was het eerste Nederlandse bedrijf dat overging tot industriële productie in deze streken.
De invloed van de firma Scholten in de landen waar hij actief werd, was echter beperkt. Dit kwam
omdat de aardappelmeelindustrie in geen van deze drie landen een leidende rol speelde in de ont-
wikkeling van het industrialisatieproces. Ook was een aantal buitenlandse fabrieken van Scholten
geen lang leven beschoren. Bovendien stonden de fabrieken altijd in (nog) ongeïndustrialiseerde
rurale gebieden. Het bestuur van de fabrieken was geheel in handen van Nederlanders en stond
onder directe leiding van W.A. Scholten in Groningen. Het contact met de omgeving beperkte
zich tot bemoeienissen van lokale overheden en de arbeiders die op de fabriek werkzaam waren.
Wellicht zullen de activiteiten van ‘die Holländer’ in de rurale gebieden meer met argusogen beke-
ken zijn dan in meer geïndustrialiseerde verstedelijkte gebieden, waar men meer aan buitenlanders
gewend was. In Duitsland heeft Scholten nog de meeste sporen nagelaten. Net als in Nederland
verwierf de firma hier een belangrijke positie binnen de aardappelmeelindustrie door de vroege
aanwezigheid en de grootte van de fabrieken. Tevens ontstonden daar door de lange aanwezigheid
en de weinige cultuurverschillen toch duurzamere contacten met de lokale bevolking. Door de
kleinere omvang van de aardappelmeelindustrie en de kortere aanwezigheid in Oostenrijk en
Rusland, was de invloed van de firma in deze landen minder nadrukkelijk.
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Een multinationale firma
Willem Albert Scholten richtte in 1841 zijn zaak op als firma. De organisatie van de firma ken-
merkte zich door een grote persoonlijke invloed van de ondernemer. Scholten liet zich op alle
onderdelen van het bestuur van zijn fabrieken gelden. Hoewel zijn zoon Jan Evert actief werd bin-
nen het bedrijf, bleef Willem Albert tot aan zijn dood in 1892 de enige firmant. De firma kan gedu-
rende de periode 1841-1892 dus getypeerd worden als een familiebedrijf. Hoewel de buitenlandse
fabrieken door de onzekere omstandigheden veel aandacht en coördinatie vereisten, bleef de orga-
nisatie- en bestuursstructuur van de firma Scholten na de overgang tot DBI geheel intact. W.A.
Scholten kopieerde simpelweg de gang van zaken op zijn aardappelmeelfabrieken in de
Veenkoloniën die hem de laatste 25 jaar zo succesvol had gemaakt. Aan het hoofd van elke fabriek
stond een directeur/boekhouder en was het dagelijkse reilen en zeilen binnen de fabrieken de ver-
antwoordelijkheid van de opzichter. Deze waren in principe alleen verantwoording schuldig aan
W.A. Scholten in Groningen. Wel werd in de drie landen één fabriek als hoofdkantoor aangewezen,
waarbij één directeur een overzichtsfunctie kreeg. In Nederland was dit ook lange tijd het geval toen
de fabriek in Zuidbroek als hoofdkantoor van de fabrieken in de Veenkoloniën fungeerde.

Ook de productiewijze en distributiemethodes van de Nederlandse fabrieken werden in het
buitenland overgenomen. Bij de inkoop van aardappelen ging W.A. Scholten bij alle buitenland-
se fabrieken in eerste instantie uit van het systeem van voorkoop, zoals dat in de Veenkoloniën
gebruikelijk was. Scholten achtte de lokale aardappelmarkten kennelijk nog zo onderontwikkeld
dat hij dacht deze makkelijk naar zijn hand te kunnen zetten. Hij ging er van uit, dat zijn beproef-
de productieopzet, samen met een grote verwerkingscapaciteit, hem grote voordelen zou opleve-
ren ten opzichte van de kleinere fabrieken die hij in het buitenland aantrof. Over de afzetmarkt
maakte hij zich weinig zorgen. Hij was er van overtuigd dat een goed product zichzelf verkocht.
Scholten verwachtte dat zijn producten qua kwaliteit ver zouden uitsteken boven wat aan aardap-
pelmeelproducten gemaakt werd in de landen waar hij actief werd. Hij hield daarom in het bui-
tenland praktisch overal hetzelfde productassortiment aan en nam geen bijzondere maatregelen
voor de distributie en verkoop. 

Ook de financiering van de buitenlandse fabrieken vond plaats op dezelfde wijze als van die in
Nederland, namelijk op basis van interne financiering. De bouwkosten werden gefinancierd uit
herinvestering van winst van de firma en/of de belening van effecten. Voor het verkrijgen van werk-
kapitaal werden relaties opgebouwd met lokale banken, die hoofdzakelijk werden gebruikt voor het
belenen van Nederlandse effecten. Deze werden hiervoor naar het buitenland overgebracht.

De relatie tussen het hoofdkantoor in Groningen en de fabrieken in het buitenland bleef gedu-
rende de gehele bestudeerde periode hecht. De organisatie vertoont grote overeenkomsten met de
eerste fase van ontwikkeling van Amerikaanse multinationals in de 19e eeuw, zoals beschreven is
door M. Wilkins. Zij stelt dat in de vroege fase van multinationalschap de organisatie vaak mono-
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centrisch was. Wilkins beschouwt de organisatie als een wiel met spaken, waarvan het moederbe-
drijf het middelpunt vormde. In de eerste fase waren contacten tussen moederbedrijf en dochter-
onderneming hecht. De producten waren identiek aan die van het moederbedrijf, de buitenland-
se vestigingen werden gezamenlijk gefinancierd, en de technologie en het personeel op dezelfde
wijze ingezet als binnen het moederbedrijf. In latere fasen werd de verhouding tussen moeder- en
dochterondernemingen meer policentrisch. De buitenlandse vestigingen gingen steeds onafhanke-
lijker opereren en zelfstandig doelen stellen. Het moederbedrijf kreeg hierdoor minder een verzor-
gende functie en kon zich richten op nieuwe doelen en strategieën.9 Bij de buitenlandse investe-
ringen van Willem Albert Scholten zou het echter niet van deze tweede fase komen.

Beursopstelling van de Scholtenproducten in Brussel, 1921



DE P R E S TAT I E S

De concurrentievoordelen van de firma
In de literatuur wordt het succes van bedrijven in verband gebracht met de factoren groei, organi-
satie en financiering (ondernemerschap) en strategie. Veel auteurs wijzen op het belang van een
goede organisatie en het belang van de human factor daarin.10 Dit laatste was binnen de firma
Scholten duidelijk het geval. Het karakter en het ondernemerschap van W.A. Scholten hebben een
onmiskenbare invloed gehad op de organisatie en financiering van de firma als geheel en het
motief en de uitvoering van de DBI. Zij waren ook bepalend voor de strategie, de daaruit voort-
komende ownership advantages, de ontwikkeling van de concurrentievoordelen van de firma en
daarmee voor het succes van de firma. Chandler, maar ook Williamson, benadrukken bij het suc-
ces van grootbedrijven het grote belang van de ontwikkeling van organisational capabilities.11 Dit
komt er op neer dat een bedrijf belangrijke concurrentievoordelen kan behalen door de ontwik-
keling van een accurate organisatie, waarbij zij de ontwikkeling van een management hiërarchie
cruciaal achten voor het succes van het bedrijf. Chandler baseerde zijn ideeën op zijn studie van
de ontwikkeling van Amerikaanse industriële grootbedrijven in de 19e en 20e eeuw. Later meen-
de hij zijn visie in Engeland en Duitsland bevestigd te zien. Volgens hem was de weg naar groei en
succes afhankelijk van een driedelige investering in management, productie en distributie.
Chandler onderscheidde verschillende fases in de groei van bedrijven. Amerikaanse industriële
bedrijven waren gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw voornamelijk familiebedrijven.
Dit werd door hem de personal enterprise genoemd.12 Naarmate bedrijven zich in de loop van de
19e en het begin van de 20e eeuw verder ontwikkelden, kwamen ze in de tweede fase, die Chandler
de entrepreneurial enterprise noemt. De ondernemersfuncties kregen een verschillend gewicht en er
trad specialisatie op van de activiteiten. Tijdens deze fase kwam de dagelijkse leiding steeds meer
in handen van gesalarieerde managers, terwijl strategische beslissingen nog grotendeels door de
eigenaren werden genomen. Na de Tweede Wereldoorlog zette de scheiding tussen leiding en
eigendom zich verder voort en ontstonden de zogenaamde managerial enterprises. Het bedrijf werd
dan volledig door een hiërarchie van managers geleid. De top van het management moest verant-
woording afleggen aan de eigenaren, de aandeelhouders. Chandler legt een verband tussen deze
ontwikkeling en het succes van bedrijven door te stellen dat alle bedrijven om succesvol te kunnen
zijn eerst uit moeten groeien tot managerial enterprises.13 

Van Zanden heeft aangetoond dat de ontwikkeling van een aantal Nederlandse grootbedrijven
in de 20e eeuw voor een groot deel binnen het kader van Chandler past. In dit verband noemt hij
onder andere AKZO, KLM, Fokker en de hedendaagse Brits-Nederlandse combinaties Unilever
en Koninklijke/Shell.14 Het is ook gebleken dat het verband tussen succes en de driedelige inves-
tering niet altijd hoeft op te gaan. Onderzoek in Groot-Brittannië heeft aangetoond dat familie-
bedrijven daar zowel in de 19e als 20e eeuw in staat waren om gedurende langere perioden zeer
succesvol te opereren. Zij slaagden er zelfs in om uit te groeien tot grootbedrijf en om zeer suc-
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cesvol multinationaal actief te zijn.15 Ook binnen de Nederlandse industriële ontwikkeling werd
een belangrijke rol gespeeld door familiebedrijven. K.E. Sluyterman en H.J.M. Winkelman heb-
ben vastgesteld dat een groot aantal Nederlandse bedrijven als familiebedrijf reeds met succes als
grootbedrijf functioneerden en zelfs al internationaal actief waren, voordat zij overgingen tot de
opbouw van een managerial hierarchy.16 Bekende voorbeelden zijn Jurgens en Van den Bergh (later
Unilever), maar ook Philips en Heineken volgden dit patroon.

Hoewel de firma Scholten zich al in het midden van de 19e eeuw qua productie-opzet en
omvang duidelijk ontwikkelde in de richting van een grootbedrijf, was echter van een driedelige
investering in management, productie en distributie in de termen van Chandler gedurende deze
periode geen sprake. Dit is gezien de periode waarin de firma Scholten actief was ook niet ver-
wonderlijk. Toch had W.A. Scholten wel aandacht voor diverse punten die door Chandler cruci-
aal worden geacht voor het succes en de groei van bedrijven. In hoofdstuk 2 en 3 is duidelijk
geworden dat de firma Scholten binnen de Nederlandse aardappelmeelindustrie een voortrekkers-
rol innam. De firma was de eerste in de Nederlandse aardappelmeelindustrie die er in slaagde eco-
nomies of scale and scope in het productieapparaat in te passen. Ook had W.A. Scholten oog voor
het belang van diversificatie en een internationale oriëntatie. De brede ondernemersfunctie van
W.A. Scholten schiep echter geen ruimte voor een managementhiërarchie en ook in de distributie
werd nauwelijks geïnvesteerd.

De sterke kanten van de firma Scholten waren meer te danken aan de persoonlijke strategie van
W.A. Scholten. De speerpunten daarvan waren het streven naar een pionierspositie in de indu-
strieën waarin hij actief werd, het behoud van een sterke vermogenspositie en diversificatie, bleken
zijn sterkste wapens. Die leverden pioniersvoordelen op die leidden tot belangrijke concurrentie-
voordelen van afzonderlijke fabrieken en uiteindelijk ook van de firma als geheel.17

De sterke persoonlijkheid van W.A. Scholten werkte echter op bepaalde punten ook negatief uit.
Ten eerste was hij, ondanks zijn grootse visie en wijde blik, beperkt in zijn denken. Hij heeft dui-
delijk een aantal foute keuzes gemaakt, zoals bij de lokatie van een aantal fabrieken in het buiten-
land. Daarnaast had hij moeite met het anticiperen op situaties die anders waren dan hij gewend
was. Toen bijvoorbeeld in het buitenland bleek dat de pioniersstrategie niet overal het verwachte
succes opleverde en fabrieken niet rendeerden vanwege een foute locatiekeuze, toonde Scholten
zich niet erg flexibel en innovatief, maar vooral rechtlijnig. Hij paste zijn strategie niet aan, maar
verplaatste zijn activiteiten naar een andere plek waar hij hoopte het wel op zijn manier te kunnen
doen. 

Ten tweede groeide de firma door de uitbreiding van activiteiten organisatorisch steeds meer
uit zijn jasje. Dit leidde in toenemende mate tot problemen. Door zijn autoritaire gedrag joeg
W.A. Scholten veel werknemers tegen zich in het harnas, zowel in buitenland als in binnenland.
Ook nam hij door zijn grote actieradius niet altijd genoeg tijd om de juiste mensen voor de juiste
plaats te zoeken. Hij weigerde echter de touwtjes uit handen te geven en meer zaken te delegeren
omdat hij niemand anders vertrouwde.
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Ten slotte zou zijn einzelgänger-houding niet altijd positief uitwerken. De strategie van de firma
was er alleen maar op gericht om iets ‘te halen’. W.A. Scholten zocht geen samenwerking of goede
relaties met zijn zakelijke contacten of omgeving. Eenmaal in het buitenland actief, konden de
economische-, politieke- en administratieve verhoudingen hem weinig schelen. Hij nam ze zoals
ze waren, zo lang hij maar genoeg aardappelen voor zijn fabrieken kon krijgen. Deze houding ken-
merkte hem ook in Nederland. Hij ging er van uit dat hij overal de zaken naar zijn hand zou kun-
nen zetten. De afkeer van samenwerking had grote gevolgen voor de firma in de jaren tachtig van
de 19e eeuw, toen zowel in Nederland als Duitsland de zaken aanzienlijk minder goed gingen.
Scholten koos niet voor samenwerking, maar hield vast aan oplossingen die eerder succesvol waren
geweest. W.A. Scholten ging er van uit dat hij door de reeds opgebouwde concurrentievoordelen
zijn positie zou kunnen handhaven.

In het vorige hoofdstuk bleek dat het vasthouden aan deze strategie en het ontkennen van fou-
ten door W.A. Scholten voor een groot aantal aardappelmeelfabrieken in het buitenland negatie-
ve gevolgen had voor de concurrentiepositie. Op de lange termijn zou dit ook de firma als geheel
terrein kosten. Binnen de aardappelmeelindustrie werd deze ontwikkeling evident vanaf de jaren
tachtig, toen de firma geconfronteerd werd met toenemende concurrentie, problemen op de
grondstoffen- en afzetmarkt en de opkomst van substituut-producten. Het vasthouden aan de
beproefde strategie en de bestaande organisatie zorgden er voor dat de ontwikkeling van nieuwe
ownership advantages en dus ook nieuwe potentiële concurrentievoordelen voor de aardappelmeel-
fabrieken uitbleven.

De som der delen
Toch zou de strategie voor de firma als geheel duidelijk vruchten afwerpen. De pioniersvoordelen
waren zodanig dat W.A. Scholten, met name in de aardappelmeelindustrie, een zo grote voor-
sprong creëerde dat hij de komst van nieuwkomers inderdaad nog lange tijd kon uitzitten. Dit
bleek zowel in Nederland als in Duitsland. Ondanks individuele blunders, legden de buitenland-
se fabrieken als geheel de firma bepaald geen windeieren. De specifieke missers in het buitenland
hadden weinig effect op de financiële resultaten van de firma als geheel. Dit kwam omdat de win-
sten van de succesvolle fabrieken voldoende waren om de verliezen van andere fabrieken te com-
penseren. Bovendien paste W.A. Scholten de pioniersstrategie ook succesvol toe in andere
Nederlandse industrieën. Zo speelde de suikerraffinaderij in Groningen een onmiskenbare rol bij
de opbouw en het behoud van de sterke vermogenspositie van de firma. Deze fabriek genereerde
gedurende de onderzochte periode veruit de meeste overschotten. Hierdoor was W.A. Scholten
onder andere in staat om tot het einde van de jaren tachtig in het buitenland actief te blijven en
zelfs nieuwe fabrieken op te richten. 

Daarbij bleef de strategie voordelen bieden De sterke persoonlijke invloed van W.A. Scholten
op het bestuur en zijn ambitie hielden de firma flexibel en breed georiënteerd. Er kon door de
korte bestuurslijnen snel op de onvoorspelbare aardappelmeelmarkt ingespeeld worden. De aan-
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wezigheid in het buitenland droeg bij tot spreiding van risico’s en hielp de firma een internatio-
nale oriëntatie te behouden. Ook bleef W.A. Scholten in latere jaren bereid om grote risico’s te
nemen en nieuwe investeringen te blijven doen. Hierdoor bleef de firma in staat om in ieder geval
tot aan het einde van de 19e eeuw zeer succesvol te blijven opereren en kon W.A. Scholten in 1892
met een bezit van bijna 5 miljoen gulden terugkijken op een imposante carrière als ondernemer
en fabrikant.

BE S LU I T

De firma W.A. Scholten: de eerste Nederlandse industriële multinational
De vondst van het Scholten-archief in 1988 werd in de Groninger archiefkringen beschouwd als
‘de vondst van de 20e eeuw’. Het archief bood dit onderzoek een uitgebreide kijk ‘in de keuken’
van de veelzijdige ondernemer W.A. Scholten. De analyse van de buitenlandse investeringen van
de firma Scholten in de periode 1866-1892 heeft aangetoond hoe dynamisch de ontwikkeling van
multinationals door de tijd heen is geweest en hoe moeilijk het is om tot generalisaties te komen. 
Het mag natuurlijk niet uitgesloten worden dat er in de 19e eeuw nog meer van dit soort
(Nederlandse) bedrijven en ondernemers in het buitenland actief zijn geweest. De komst van een
ondernemer als de Belg Dutalis naar de Veenkoloniën en zijn in het voetspoor van W.A. Scholten
treden in Duitsland en Rusland, geven hiervoor al voldoende aanwijzingen. De onbekendheid van
dit soort bedrijven en het gebrek aan archiefmateriaal zijn de redenen dat dit soort initiatieven
onbekend zijn gebleven. Het is dus wachten op ‘de archiefvondst van de 21e eeuw’. Tot dan moet
de firma Scholten beschouwd worden als de eerste Nederlandse industriële multinational.
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20E E E U W

‘Nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe fabrieken, nieuwe men-
sen…’. 1

IN L E I D I N G

Nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen 
In deze epiloog wordt ingegaan op het verloop van het bedrijf Scholten in de 20e eeuw. Ondanks
de diversificatie en de internationale oriëntatie vertoonde de firma Scholten in de periode 1841-
1892 niet de kenmerken van de succesvolle grootbedrijven en multinationals zoals Chandler deze
beschreven heeft. Een volledige Chandleriaanse driedelige investering zou binnen het bedrijf
Scholten in de loop de 20e eeuw wel zichtbaar worden. Deze betrof ontwikkelingen binnen de
organisatie en management en dan in het bijzonder de scheiding van leiding en eigendom, het ont-
staan van een management-hiërarchie en de ontwikkeling van divisiestructuur. Ook ging de firma
vanaf de eeuwwisseling opnieuw over tot buitenlandse investeringen. De vorm, richting en
omvang waren echter geheel anders  dan de investeringen van W.A. Scholten in de tweede helft
van de 19e eeuw. Dit kwam door de andere omstandigheden waarbinnen de mogelijkheden van
hernieuwde DBI zich voordeden.

Deze ontwikkelingen hingen samen met een aantal belangrijke veranderingen in de Nederlandse
aardappelmeelindustrie die zich in de eerste decennia van de 20e eeuw voordeden. Hierin speelden
twee factoren een belangrijke rol, namelijk de opkomst van de coöperatieve aardappelmeelfabrieken
en het toenemende belang van zogenaamd speurwerk en ontwikkeling (het op wetenschappelijke of
technologische wijze ontwikkelen van producten en processen) in de industrie.2

DE NE D E R L A N D S E A A R D A P PE L M E E L I N D U S T R I E A A N H E T B E G I N VA N D E 20E E E U W

De opkomst van de coöperatieve aardappelmeelfabrieken
De opkomst van de coöperatieve aardappelmeelfabrieken heeft zijn oorsprong in ontwikkelingen
aan het einde van de 19e eeuw. De Nederlandse aardappelmeelindustrie werd in deze periode –
net als in Duitsland – gekenmerkt door lage verkoopprijzen en sterke onderlinge concurrentie. Dit
kwam voornamelijk door de sterke groei die de industrie in de tweede helft van de 19e eeuw had



doorgemaakt. Daarbij werd de invloed van het internationale karakter dat de aardappelmeelmarkt
had gekregen, steeds duidelijker merkbaar.3 De Nederlandse handelspolitiek bleef echter gericht op
vrijhandel, ook toen omringende landen vanaf de jaren tachtig overgingen tot protectionisme.
Hierdoor was de Nederlandse industrie, waaronder de aardappelmeelindustrie, steeds kwetsbaar-
der geworden voor concurrentie vanuit het buitenland, terwijl de mogelijkheden voor export
steeds kleiner werden.

Tijdens de eerste helft van de jaren negentig deden zich in de Veenkoloniën een aantal misoog-
sten voor, wat de situatie niet verbeterde. Bovendien verslechterde in deze jaren de relatie tussen de
fabrikanten en de boeren in de Veenkoloniën. Er kwam een discussie op gang over de mogelijkheid
van de inkoop van aardappelen op zetmeelgehalte. Deze wijze van inkoop was eerlijker dan de
bestaande methode (inkoop op gewicht) en won steeds meer aan populariteit onder de boeren. 4

In 1896 zocht de Veenkoloniale Boerenbond toenadering tot de fabrikanten om deze zaak
bespreekbaar te maken, maar deze stelden zich niet erg toeschietelijk op. De fabrikanten voelden zich
sterk omdat de boeren onderling nog verdeeld waren. Toen bleek dat de fabrikanten niet bereid
waren tot onderhandelen, schoot dit bij de boeren in het verkeerde keelgat. Het idee dat de fabri-
kanten zich al jaren over de ruggen van de boeren verrijkten, won steeds meer terrein. Dit vertaalde
zich in de overweging om eigen, coöperatieve fabrieken op te richten. Dan zouden de boeren het bij
de aardappelinkoop zelf voor het zeggen hebben en waren ze niet langer afhankelijk van de dwin-
gende prijsstelling van de fabrikanten. In 1898 werd de eerste coöperatieve aardappelmeelfabriek
opgericht in Borgercompagnie. Toen deze succesvol bleek, was de coöperatiebeweging niet meer te
stuiten. Tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog werden veertien nieuwe boerenfabrieken
opgericht. Deze waren voornamelijk gevestigd in de ‘jongere’, net ontgonnen Drentse Veenkoloniën,
waar de meeste boeren zich direct toelegden op de verbouw van fabrieksaardappelen. De opkomst
van boerencoöperaties deed zich overigens niet alleen binnen de aardappelmeelindustrie voor, maar
was tevens zichtbaar in de strokarton-, bietsuiker- en zuivelindustrie in (Noord-) Nederland.5

De komst van de coöperatieve aardappelmeelfabrieken bracht de particuliere fabrieken in de
problemen. Nu de boeren hun eigen aardappelen verwerkten, werd het steeds moeilijker om
grondstoffen te verkrijgen. Zij werden gedwongen tot heroriëntatie. Door rationalisatie van het
productieproces en concentratie van productiefaciliteiten werd getracht de concurrentie van de
coöperatieve fabrieken tegen te gaan. Veel particuliere fabrieken stootten productiefaciliteiten af,
sommige gingen failliet. In totaal daalde het aantal particuliere aardappelmeelfabrieken in het
noorden van Nederland van 23 in 1898 naar 11 in 1926. Ook daalde de door de particuliere
fabrieken in de Veenkoloniën verwerkte hoeveelheid aardappelen. In 1898 verwerkten ze geza-
menlijk nog 94% van de oogst, in 1926 was dit nog maar 13%. Voor de Eerste Wereldoorlog was
de uitkomst van de strijd tussen de coöperatieve en particuliere fabrieken nog niet heel duidelijk.

Alle fabrieken profiteerden in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw namelijk van
oplopende prijzen op de aardappelmeelmarkt.6 Uit tabel 9.1 wordt echter duidelijk dat de coöpe-
ratieven na de Eerste Wereldoorlog de verwerking van de aardappelen domineerden.
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Tabel 9.1: Aantal coöperatieve en particuliere fabrieken, verhouding van de hoeveelheid verwerkte aardappelen door alle fabrie-
ken (in procenten) en het totaal aantal verwerkte aardappelen, in HL, 1898-1926 

Jaar Coöperatief Particulier Totaal

Aantal % verwerkte Aantal % verwerkte verwerkte 

fabrieken aardappelen fabrieken aardappelen hoeveelheid

1898 2 6 23 94 2.641.000

1905 9 40 24 60 8.449.000

1912 13 49 20 51 13.630.000

1919 22 87 15 13 10.096.313

1926 20 87 11 13 12.011.951

Bron: archief AVEBE, inv.nr. 538, manuscript Hofkamp, De Nederlandse aardappelmeelindustrie, 152 en 199

De prijzen van aardappelmeel rezen gedurende de Eerste Wereldoorlog tot grote hoogten, maar
deze prijsstelling kon na de hervatting van de productie in 1918 niet worden gehandhaafd.
Gedurende de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw daalden de prijzen dan ook sterk.
Toch werden er gedurende de jaren twintig nog eens vijf nieuwe coöperaties opgericht. Als ant-
woord legden de speculatieve fabrieken zich steeds meer toe op de productie en ontwikkeling van
aardappelmeelderivaten. Hierdoor kwam een nieuw evenwicht tot stand. De coöperatieve fabrie-
ken concentreerden zich op de verwerking van de aardappelen tot aardappelmeel. Zij fungeerden
als leverancier van het meel, dat nu de grondstof van de particuliere fabrieken werd.7

De opkomst van speurwerk en ontwikkeling in de aardappelmeelindustrie
De concentratie van de speculatieve fabrieken op de productie van derivaten werd mogelijk door
ontdekkingen binnen de chemie in de 20e eeuw, die leidden tot de ontwikkeling van vele nieuwe
toepassingen van aardappelmeel. Dit was de tweede factor die voor belangrijke veranderingen in
de Nederlandse aardappelmeelindustrie zou zorgen. Sinds de introductie van dextrines in de jaren
zeventig van de 19e eeuw, had de ontwikkeling van derivaten uit aardappelmeel stilgestaan. De zet-
meelchemie kreeg aan het einde van de jaren twintig een nieuwe stimulans nadat de Engelse che-
micus Haworth de opbouw van polymere koolhydraten ontdekte, waartoe ook zetmeel behoort. 
Deze ontdekking leverde hem een Nobelprijs op en was een belangrijke stimulans voor de verde-
re ontwikkeling van de zetmeelchemie.8 Voor de aardappelmeelindustrie betekende dit de toegang
tot een nieuw en veelbelovend terrein, namelijk dat van de chemische industrie.9 Deze ontwikke-
ling ging gepaard met een toenemend belang van speurwerk en ontwikkeling binnen de industrie.
Dit betekende dat er door de fabrikanten op dit gebied grote investeringen gedaan dienden te wor-
den.



DE R E AC T I E VA N D E F I R M A SC H O LT E N

Een strategie gericht op samenwerking
De firma Scholten was in de Veenkoloniën de enige particuliere fabrikant die actie ondernam
tegen de opkomst van de coöperaties. Jan Evert trachtte door het aanbieden van participatiecon-
tracten het tij te keren. Bij participatie werd de prijs van de aardappelen vastgesteld op basis van
het zetmeelgehalte, terwijl ook rekening werd gehouden met de prijs van het aardappelmeel.
Daarnaast zouden de deelnemende boeren voor het aandeel aardappelen dat zij leverden delen in
de winst van de Scholtenfabrieken. Dit voorstel deelde de boeren in twee kampen, waarbij een deel
geneigd was om met de firma in zee te gaan terwijl een ander deel zich sterk bleef maken voor de
oprichting van coöperatieve fabrieken. De laatste groep kreeg uiteindelijk de meerderheid en de
coöperatiebeweging zette zich in de volgende jaren sterk door.

Jan Evert was veel meer dan zijn vader geneigd tot overleg met andere fabriekanten

Toen zijn toenaderingspoging tot de boeren was mislukt, richtte Jan Evert zich op samenwerking
met de andere particuliere fabrikanten. In 1897 initieerde hij een nieuwe fabrikantenvereniging,
‘Eureka’ genaamd.10 Hiermee deed hij afstand van zijn vaders principe om samenwerking met con-
currenten zoveel mogelijk te vermijden. Alle noordelijke particuliere aardappelmeelfabrikanten
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werden lid van Eureka.11 Begin 1901 werd de samenwerking uitgebreid met de oprichting van een
gezamenlijk verkoopkantoor voor aardappelmeel. Jan Evert zorgde er wel voor dat de firma
Scholten binnen Eureka speciale privileges kreeg. Het werd de firma toegestaan om met één
fabriek aardappelen in te kopen naar zetmeelgehalte binnen het zogenaamde participatiecontract,
terwijl de overige fabrieken zich geheel zouden binden aan de afspraken die binnen Eureka wer-
den gemaakt. Hierdoor kon de firma op twee paarden wedden. Als Eureka mocht mislukken had
Scholten nog altijd één fabriek achter de hand, die op de ‘oude leest’ was geschroeid. De samen-
werking binnen Eureka was strakker georganiseerd dan binnen de fabrikantenverenigingen in de
jaren zeventig van de 19e eeuw. Er werden contracten opgesteld voor de inkoop van de aardappe-
len. De inkoopprijzen van de aardappelen werden op de vergadering vastgesteld. Na gezamenlijk
inkoop werden de aardappelen gedistribueerd onder de deelnemende fabrieken. De hoeveelheid
aardappelen die elk lid kreeg toegewezen, was afhankelijk van de wekelijkse capaciteit van de
fabrieken van de leden.12

Eureka zou geen lang leven beschoren zijn. In 1901 werden de eerste barsten in de
samenwerking zichtbaar Een aantal leden zegde het lidmaatschap op omdat ze het niet eens waren
met de bepalingen in het inkoopcontract van de aardappelen. De onenigheden liepen hoog op en
verdere samenwerking werd onmogelijk In 1903 werd Eureka officieel opgeheven. Het verkoop-
kantoor werd, vanwege reeds aangegane verkoopverplichtingen, nog voortgezet tot september
1904.13 Na het uiteenvallen van Eureka laaide de onderlinge concurrentiestrijd tussen de specula-
tieven weer als vanouds op. Maar de fabrikanten kregen nu ook steeds meer te maken met de con-
currentie van de coöperatieve fabrieken. Dit was helemaal het geval toen de coöperatieven er wel
in slaagden om succesvol samen te werken bij de verkoop. In 1919 gingen de boerencoöperaties
over tot centralisatie van de meelverkoop. Dit gebeurde door de oprichting van de Vereniging
Coöperatief Aardappelzetmeel Verkoopbureau (AVB) dat later bekend werd onder de naam
AVEBE.14 Het doel van het AVB was om op deze manier een betere positie op de wereldmarkt te
verkrijgen.

Het belang van de ontwikkeling van nieuwe producten door speurwerk en ontwikkeling
Door de opkomst van de coöperaties begon ook Scholten zich te richten op de ontwikkeling van
nieuwe derivaten. Om zulke nieuwe producten te kunnen introduceren, waren echter investerin-
gen nodig in productie en distributie. Bij Scholten koos men voor de productie van een nieuw
derivaat, zwelstijfsel genaamd. Zwelstijfsels waren droge plakmiddelen die door de toevoegingen
van water oplosten tot vloeibare plakmiddelen. Het bleek al snel dat zwelstijfsels als hulpstoffen
eindeloos nieuwe toepassingen met zich meebrachten in de textiel-, papier-, voedings- en far-
maceutische industrie. Daarnaast werden er zwelstijfsels ontwikkeld die toepasbaar waren in,
onder andere, de aardolie-industrie en gieterijen en als emulgeermiddel. Zwelstijfsel uit aardap-
pelmeel was vlak na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland ontwikkeld. In 1920 verkreeg Scholten
door een joint-venture met een Duitse producent van zwelstijfsels Mahler & Supf de productie-



rechten voor dit nieuwe product. Hiervoor werd door Scholten’s Aardappelmeelfabrieken een
nieuwe dochteronderneming opgericht, de N.V. Scholten’s Chemische Fabrieken.15 De keuze voor
de productie van zwelstijfsels zou voor de toekomst van het Scholtenconcern grote gevolgen heb-
ben. De leiding over Chemische Fabrieken was bij de oprichting in 1920 officieel in handen van
de twee Duitse partners, Mahler en Supf en de heer Voorsmit, directeur van Scholten’s
Aardappelmeelfabrieken. Leden van de familie
Scholten waren vertegenwoordigd in de raad van
commissarissen. In de praktijk was de dagelijkse
leiding in handen van de procuratiehouder, de
heer J. Oltmans, die in 1926 officieel tot directeur
werd benoemd. Laatstgenoemde was tot 1920
werkzaam bij de fabriek van Scholten in
Brandenburg.16

Investeringen in productie en distributie
De Chemische Fabrieken hadden een moeizame
start. Gedurende de eerste jaren werden er aan-
zienlijke verliezen geleden. De kronieken van het
bedrijf vermelden dat de Chemische het zonder
de buldogkwaliteiten van Oltmans en de leningen
van Scholten’s Aardappelmeelfabrieken, – die
meer bedroegen dan het gehele aandelenkapitaal –
niet gered zou hebben.17 De investeringen in de
productie en productontwikkeling waren hoog,
terwijl de productie zelf zeer bescheiden was.
Hierdoor waren de prijzen van de producten zo
hoog dat ze bijna onverkoopbaar waren.
Bovendien waren zwelstijfsels een nog onbekend
product waarvoor markten gecreëerd moesten
worden. Om hierin verbetering aan te brengen,
vonden er in de jaren twintig belangrijke investe-
ringen in de distributie plaats.

Er werd veel aandacht besteed aan de ontwikke-
ling van merkproducten en het verkrijgen van licen-
ties en octrooien op nieuw ontwikkelde producten.
Voor de verkoop werden speciale productspecialis-
ten, agenten en vertegenwoordigers aangetrokken. In 1922 ging Scholten’s Chemische over tot een
verkoopsamenwerking met de Duitse Ferd. Sichel A.G. uit Hannover. Dit was ook een chemische
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Reclame voor sagoline, een van de nieuwe producten van
Scholten in de jaren twintig van de 20e eeuw



fabriek die zich met de productie van zwelstijfsels en dextrines bezighield. Ook werd een nieuw
contract met Mahler en Supf gesloten, waarbij de fabricagerechten van de Chemische wereldwijd
aanzienlijk werden uitgebreid.18 Na de vaststelling van een duidelijker doelstelling van het bedrijf
en de uitbreiding van het verkoopgebied naar Azië (Japan, Brits-Indië en China) ging het geleide-
lijk meer bergopwaarts. In het boekjaar 1924/5 werd een eerste bescheiden winst behaald. In de
jaren dertig begonnen de zaken van de Chemische grotere vormen aan te nemen. In 1930 werd
G.F. Dalenoord als textielexpert aangenomen, die wereldwijd zorg moest dragen voor de verkoop
van textielproducten. Onder leiding van een nieuw aangenomen chemicus, F. Möller, werden in
het laboratorium nieuwe toepassingen van zwelstijfsel ontwikkeld, die leidden tot de ontwikkeling
van nieuwe producten. Door de inzet van het trio Oltmans, Möller en Dalenoord steeg de omzet
en werd groei mogelijk. Dit kwam onder andere tot uiting in verdere vergroting van de produc-
tiecapaciteit en investeringen in de distributie en het onderzoek.19

In 1937 trad Oltmans af als directeur en werden Möller technisch- en Dalenoord commercieel
directeur van de vennootschap. Onder leiding van dit tweetal maakte de Chemische een grote
expansie door. De strategie was gericht op continuïteit, vernieuwing en exclusiviteit. De oriënta-
tie was zeer internationaal. Het grote productenpakket dat onder leiding van Möller werd ont-
wikkeld, werd door Dalenoord wereldwijd succesvol op de markt gebracht. Hiervoor werd gebruik
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Uitladen van aardappelmeel in Turkije, jaren 1930. Op de zakken is het Scholtenmerk duidelijk zichtbaar
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gemaakt van agenten en eigen rondreizende verkopers. Er werd veel tijd en geld geïnvesteerd in het
opbouwen van goede relaties met agenten en afnemers. De relatie met afnemers werd mede ver-
sterkt door de nauwe samenwerking op het gebied van productontwikkeling. De nieuwe strategie
wierp al snel vruchten af. Gedurende de jaren dertig breidde de Chemische de verkoop in Europa
verder uit en werd actief in het Midden-Oosten, Azië en Noord- en Midden Amerika. In deze
periode werd tweederde van de productie geëxporteerd.20

Vrijwel vanaf het begin deed de firma ook internationale investeringen. Toen in 1924 door
hoge tarieven de export naar Frankrijk onmogelijk werd, werd een licentiecontract getekend met
de firma Ets. L.M. Doittau voor de fabricage van zwelstijfsels. De firma onderhield reeds voor lan-
gere tijd vriendschappelijke relaties met deze Franse firma. In 1938 verkreeg de Chemische de
meerderheid van de aandelen van de Haberland Manufacturing Company vlak bij New York. Dit
bedrijf was een concurrent op de productie van zwelstijfsels. De fabriek vervaardigde zwelstijfsels
op basis van een licentieverdrag met de fabriek van Mahler en Supf en produceerde uitsluitend
voor de Amerikaanse markt. De deelname in Haberland betekende voor de Chemische een belang-
rijke versterking van de positie op de Amerikaanse markt.21

Het afnemende belang van de aardappelmeelfabrieken
Door de jaren heen draaiden de rollen tussen de moederfirma Scholten’s Aardappelmeelfabrieken
en de dochter Scholten’s Chemische fabrieken zich steeds meer om. Dochter Scholten’s Chemische
werd steeds winstgevender, terwijl de moedervennootschap, de Aardappelmeelfabrieken, de groot-
ste moeite had om financieel het hoofd boven water te houden. Gedurende deze jaren werden de
Aardappelmeelfabrieken gaande houden door de ruime opbrengsten van de Chemische Fabrieken.
Bij Scholten’s Aardappel-
meelfabrieken was de strate-
gie vanaf de eeuwwisseling
gericht geweest op rationali-
satie en concentratie. In
hoofdstuk 4 is geconstateerd
dat dit in deze jaren ook het
geval was in de fabrieken in
Duitsland. In 1897 was de
fabriek in Veendam stopge-
zet en samengevoegd met de
fabriek in Zuidwending. In
1908 volgde de stopzetting
van de aardappelmeelpro-
ductie in de fabriek in
Zuidbroek. Na de Eerste Foto ter gelegenheid van het afscheid van directeur Voorsmit in 1930
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Wereldoorlog werd de trend doorgezet. In 1930 ging Scholten’s Aardappelmeelfabrieken een fusie
aan met concurrent N.V. Meihuizen-Boon’s fabrieken uit Veendam. Dit bedrijf werd als een zelf-
standige N.V. in het concern opgenomen. Het idee achter deze fusie was dat deze bedrijven zich
gezamenlijk gingen toeleggen op de productie van aardappelmeel en de inmiddels ‘klassieke’ deri-
vaten, glucose en dextrine. Daarna werden de aardappelmeelfabrieken van Scholten aan een grote
reorganisatie onderworpen, die tot doel had om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen en
de kostprijzen te verlagen. Zo werd de productie in de fabriek in Stadskanaal en in die van
Meihuizen-Boon gestaakt. Tijdens de fusie was er tevens naar gestreefd om de activiteiten van de
Aardappelmeelfabrieken en Chemische fabrieken beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor werd de
structuur van het concern gewijzigd. Er werd een holding company opgericht, W.A. Scholten
Foxhol N.V. Tijdens de fusie trad directeur Voorsmit van de Aardappelmeelfabrieken af. Hij werd
opgevolgd door B.G. Kernkamp, die afkomstig was van Meihuizen-Boon.22

Kernkamp toonde zich een degelijk en behoudend beheerder. Hij volgde grotendeels de ouder-
wetse Scholten-management traditie: beheerst investeren zonder een beroep te doen op de open-
bare kapitaalmarkt.

IN V E S T E R I N G E N I N D E O RG A N I S AT I E

Het einde van het Scholtenconcern als familiebedrijf
De introductie van nieuwe namen in het bestuur van Scholten, hierboven, maakt duidelijk dat ook
in het bestuur van de Scholtenbedrijven in de 20e eeuw grote veranderingen plaatsvonden. Na de
eeuwwisseling ontwikkelde het bedrijf zich tot aan de Tweede Wereldoorlog in de lijn van
Chandler: van een personal- naar een entrepreneurial enterprise en daarna tot een managerial enter-
prise. Dit betekende de scheiding van leiding en eigendom, de komst van een management hiërar-
chie en de invoering van de divisiestructuur.

Vóór de eeuwwisseling was het bedrijf nog een firma, met Jan Evert en zijn kinderen als fir-
manten. In 1900 trok Jan Evert zich op 51-jarige leeftijd terug uit het dagelijks bestuur van de
firma. Wel bleef hij als adviseur bij het bedrijf betrokken. Vanaf dat moment spendeerde hij zijn
meeste tijd in Den Haag, waar hij in de Eerste Kamer de liberalen vertegenwoordigde. Daarnaast
bleef hij als bestuurslid betrokken bij talloze Groninger en nationale verenigingen en instellingen.
Door zijn maatschappelijke betrokkenheid had Jan Evert in Groningen een veel beter imago dan
zijn vader.23 Willem Albert had zich altijd alleen met zijn bedrijf bezig gehouden en zich altijd afzij-
dig gehouden van het sociale en maatschappelijke leven.

Het dagelijks bestuur van de firma werd na het vertrek van Jan Evert overgenomen door zijn
34-jarige zoon Willem en 32-jarige schoonzoon mr. Herman Ellens Oving. Deze was getrouwd
met Jan Evert’s dochter Cato. De taken werden onderling verdeeld. Willem Scholten nam het
bestuur over de verschillende aardappelmeelfabrieken, inclusief die in Duitsland, op zich. Hij werd
tevens directeur van de suikerraffinaderij in Groningen. Herman Oving kreeg de leiding over de
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papierfabriek in Sappemeer en de turfstrooiselfabriek in Klazienaveen.24 Jan Evert’s oudste dochter
Margreet Scholten bleef ongetrouwd. Behalve de zeggenschap over haar erfdeel had zij geen
bemoeienis met de firma. De jongste zoon, Johan Scholten, die in 1900 23 jaar was, werd buiten
de directie gehouden. Zijn ondernemerscapaciteiten werden door zijn broer en zwager niet hoog
ingeschat. Kennelijk had hij zelf ook weinig aspiraties in deze richting, want hij nam genoegen met
het vervullen van een onbeduidende baan op het hoofdkantoor. Er was nu een nieuwe generatie
binnen het bedrijf actief, waarbij voor het eerst een schoonzoon bij het dagelijks bestuur betrok-
ken was.

In 1905 werden de fabrieken van de firma omgezet in verschillende naamloze vennootschap-
pen. Er is weinig bekend over de motieven die tot deze omzetting geleid hebben, behalve eventu-
ele fiscale redenen.25 Daarbij zal het ook organisatorisch de nodige voordelen hebben gehad. De
firma was door de jaren zodanig uitgebreid, dat het bedrijf de structuur van een firma was ont-
groeid. De zaken liepen allemaal door elkaar heen. Dit zal voor het management en de financiële
administratie onduidelijkheden met zich hebben meegebracht. Daarbij had de intrede plaatsge-
vonden van meerdere familieleden binnen eigendom en de leiding van de firma. Er zal daarom
behoefte zijn geweest om de verdeling van de bezittingen duidelijker te krijgen. Door de vorming
van verschillende N.V.’s voor de onderdelen van de firma zal dit makkelijker te verwezenlijken zijn
geweest. Vanaf 1905 werd de kartonfabriek van Scholten aangeduid als N.V. Carton- en

Herman Ellens Oving (1868-1939) (links) en Willem A. Scholten  (1871-1932)
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Papierfabriek voorheen W.A. Scholten, de suikerraffinaderij in Groningen als N.V. Suikerraffinaderij
Stroopfabriek voorheen W.A. Scholten en ten slotte de turfstrooiselfabriek in Klazienaveen als N.V.
Veenderij en Turfstrooiselfabriek, voorheen W.A. Scholten. De zetels van de nieuw gevormde ven-
nootschappen bleven op het hoofdkantoor van de oude firma gevestigd. Bovendien was bij de fabrie-
ken zelf vaak een bijkantoor gevestigd, waar de opzichter en enkele administratieve krachten werk-
zaam waren.

Het is opvallend dat voor de aardappelmeelfabrieken andere maatregelen werden genomen.
Naar aanleiding van de mislukking van Eureka en het succes van de nieuwe coöperatieve fabrie-
ken, was Jan Evert de mening toegedaan dat de enige mogelijkheid om de coöperatieve beweging
te remmen de oprichting van een eigen coöperatie was.26 De aardappelmeelfabrieken van de firma
werden daarom niet in een N.V. omgezet, maar in een coöperatieve vereniging. In deze
Coöperatieve Vereeniging Scholten’s aardappelmeelfabrieken werden alle Nederlandse fabrieken
van de firma ingebracht, zijnde de aardappelmeel- en stroopfabriek in Foxhol, de aardappelmeel,
sago en meelpakkerij in Zuidbroek en de aardappelmeelfabrieken in Muntendam en Stadskanaal.
Het aandelenkapitaal van de coöperatie bedroeg HFL 900.000,-. Dit werd verdeeld in 3600 aan-
delen van HFL 250,-. Hiervan had Jan Evert er 1800 in handen. Zijn vier kinderen kregen ieder
450 aandelen. Als directeur was Jan Evert het enige lid van het bestuur. De aardappelen zouden
door de vereniging worden ingekocht en onder de fabrieken worden verdeeld. 27 In tabel 9.2 is voor
1905 het aandelenkapitaal van de coöperatie en de andere nieuwe Scholten N.V.’s en de verdeling
ervan over de verschillende familieleden weergegeven. In 1905 bedroeg het aandelenkapitaal van
alle fabrieken gezamenlijk HFL 4.650.000,-.

Tabel 9.2: Verdeling aandelen van de verschillende NV’s en de aardappelmeelcoöperatie in 1905

Aandelen Waarde Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

kapitaal per aantal aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen

in HFL aandeel aandelen Jan Evert Willem Margreet Cato Johan

Aardappelmeel- 900.000 250 3.600 1800 450 450 450 450

coöperatie 

Suikerraffinaderij 500.000 1.000 500 114 136 96 77 77

Strokartonfabrieken 850.000 1.000 850 331 108 148 131 131

Klazienaveen 1.500.000 1.000 1.500 748 189 189 187 187

Brandenburg AG 

(1909) 900.000 750 1.200* 200 50 50 50 50

Totaal 4.650.000 3193 933 933 895 895

Bron: GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 307, akten van scheiding en deeling, 1906 en 1909.
*Op de vorming van een AG voor de Duitse fabrieken en de verdeling van de aandelen is in hoofdstuk 4 reeds uitgebreid inge-
gaan. 



De omzetting van de Nederlandse aardappelmeelfabrieken in een coöperatie had een sterk kunst-
matig karakter. In feite werd juridisch een N.V.-situatie binnen een coöperatie nagebootst. Zowel
door de coöperatieve boerenverenigingen als door juridische specialisten werd de
Scholtencoöperatie dan ook niet als zodanig geaccepteerd.28 Zij bleven Scholten beschouwen als
een speculatief bedrijf. Het bleek dan ook al snel dat in de praktijk de omzetting niet veel effect
had. De aardappelmeelfabrieken van Scholten kregen geen betere greep op de aardappelinkoop-
prijzen. In 1909 werden de aardappelmeelfabrieken dan ook alsnog in een naamloze vennootschap
omgezet. Het nieuwe aandelenkapitaal werd vastgesteld op HFL 1.500.000, waarvan ruim 20%
op de openbare aandelenbeurs verhandelbaar werd.29

Toen alle Scholtenfabrieken waren omgezet in N.V.’s werden de overige bezittingen die nog
onder de ‘oude’ firma vielen, in de loop der jaren als privé-bezittingen onder de familieleden ver-
deeld. Het ging hier om woningen, de boerderijen, aandelen, effecten en een aantal goederen uit
de nalatenschap van Willem Albert Scholten die in 1892 niet in de nieuwe firma waren opgeno-
men. De totale waarde van deze bezittingen bedroeg destijds ruim HFL 1.500.000,-. In juni 1912
werd de firma Scholten officieel geliquideerd.30

Toen Jan Evert in 1918 overleed, vond een verdeling van zijn erfenis plaats. Aangezien er steeds
meer familieleden bij het bestuur van het bedrijf betrokken waren, moesten er ook maatregelen
genomen worden over de opvolging. Het werd zo geregeld dat de rechten van opvolging binnen
de aardappelmeelfabrieken in handen van de ‘mannelijke’ Scholten-lijn kwamen en de rechten van
opvolging binnen de kartonfabrieken in die van de ‘vrouwelijke’ Oving-lijn.31 Deze verdeling is
waarschijnlijk ingegeven door het feit dat ten tijde van het overlijden van Jan Evert, zijn zoon
Willem Scholten en schoonzoon Herman Oving de leidende figuren waren binnen het bedrijf.
Aangezien het aandeel in de aardappelmeelfabrieken en de suikerraffinaderij, groter was dan die
van de twee strokartonfabrieken, kwamen ook de rechten van opvolging binnen de fabriek en ver-
veningactiviteiten in Klazienaveen in handen van de Oving-lijn.32

Gedurende het bestuur van Willem Scholten en Herman Oving deden zich organisatorisch
weinig problemen voor. Maar vanaf het begin van de jaren dertig kwamen er in toenemende mate
strubbelingen onder de familieleden voor. Deze spitsten zich toe op een machtsstrijd tussen de
opvolgers in de ‘vrouwelijke’ lijn (de familie van Herman Oving) en opvolgers in de ‘mannelijke’
lijn (de familie van Willem Scholten). De problemen begonnen bij de discussie over de opvolging
van Willem Scholten toen deze aan het einde van de jaren twintig ziek werd en ze werden acuut
toen hij in 1932 overleed. Willem Scholten en zijn vrouw, Rutgerdine de Grave, hadden drie zoons
van wie de tweede als driejarig jongetje kwam te overlijden. Willem’s beoogde opvolger was zijn
oudste zoon, de talentvolle Willem Albert III, maar deze overleed in 1926 op 25-jarige leeftijd aan
tuberculose.

De enige overbleven zoon, Eerhardus Adolf Herman (Harry) miste volgens Herman Oving de
eigenschappen om succesvol leiding aan de Scholtenbedrijven te kunnen geven. Dit viel bij de
familie Scholten-De Grave niet in goede aarde. Harry had de wens directeur van één van de
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Scholtenfabrieken te worden, maar na een tijd op kantoor veranderde hij van mening en wilde hij
alleen nog commissaris worden. Dit was moeilijk, want de activiteiten van zijn vader binnen het
concern waren door de jaren heen steeds meer afgenomen. De suikerraffinaderij was in 1920 ver-
kocht aan de Centrale Suikermaatschappij in Amsterdam (CSM).33 In 1930 had Willem Scholten
zich bij de fusie tussen de aardappelmeeltak van Scholten met concurrent Meihuizen-Boon terug-
getrokken als directeur. Herman Oving zorgde er voor dat het directeurschap in handen kwam van
twee niet-familieleden, de heren J. Wildervanck en B.G. Kernkamp. Eerstgenoemde was reeds
lange tijd in dienst van de Scholten aardappelmeelfabrieken. Kernkamp was, zoals gezegd, afkom-
stig van Meihuizen-Boon, het bedrijf dat eerder met Scholten was gefuseerd. Het voorzitterschap
van de raad van commissarissen van de aardappelmeelfabrieken kwam in handen van Oving. Ook
hier was verder geen plaats voor Harry Scholten.34

In 1920 trok Herman Oving zich terug als directeur van de strokartonfabriek. Dit gebeurde
tijdens een statutenwijziging van de N.V., die inspeelde op de behoefte om de aandelen makkelij-
ker verhandelbaar te maken. Men koos voor een beursnotering en het stellen van de aandelen aan
toonder. Ook werd het mogelijk om meerdere directeuren aan te stellen, wat dan ook direct
gebeurde. Herman Oving werd opgevolgd door T.L. Koning als commercieel directeur en H.A.
Beekhuis als technisch directeur. Oving werd president van de raad van commissarissen, waarin
tevens de heer A.W. Groenman plaats nam. Deze was agent van de Bankassociatie in Groningen.
Groenman was het eerste lid van de raad van commissarissen van een Scholtenbedrijf, dat geen
familielid was.35 Toen commercieel directeur Koning in 1931 met pensioen ging, werd deze opge-
volgd door D.G.S. Landweer, een schoonzoon van Herman Oving. Een andere schoonzoon van
Oving, A.S. de Muinck Keizer nam in 1932 plaats in de raad van commissarissen. In 1939, toen
Herman Oving overleed, nam De Muinck Keizer zijn positie als president-commissaris over. Het
directeurschap van de maatschappij Klazienaveen, dat Oving tot dan toe nog wel had vervuld,
werd door zijn andere schoonzoon, Landweer, overgenomen.36

In de loop der jaren nam de directe invloed van de (al dan niet aangetrouwde) Scholten-fami-
lieleden binnen het concern dus steeds meer af. Oving toonde zich een degelijk en zuinig beheer-
der van de Scholtenbedrijven. Het was een passieve houding die meer was gericht op het behoud
van de status-quo dan op dynamische, nieuwe ontwikkelingen.37 Na de Tweede Wereldoorlog
waren de directeursfuncties op de meeste Scholtenbedrijven in handen van niet-familieleden. De
betrokkenheid van de familie beperkte zich tot het lidmaatschap van de raad van commissarissen
en (al dan niet preferent) aandeelhouderschap. Hiermee was zeer geleidelijk de scheiding tussen
leiding en eigendom binnen het bedrijf Scholten een feit geworden.

De ontwikkeling tot first-mover
De ontwikkeling van het Scholtenconcern in de twintigste eeuw vertoont grote overeenkomsten
met bedrijven die Chandler first movers noemt. Chandler identificeerde first movers vooral in nieu-
we industriële bedrijfstakken die in de tweede helft van de 19e eeuw op waren gekomen. Zij waren
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door de beschikbaarheid van nieuwe grondstoffen en de technologische vooruitgang in staat
geweest om voorheen onbekende producten te produceren. Zij profiteerden in de 19e eeuw van
de verbeteringen in transport en communicatie en de opkomst van de wereldmarkt. Zij waren
groot genoeg om te kunnen profiteren van kostenbesparingen door schaalvergroting en diversifi-
catie. In de 20e eeuw gingen ze als eerste in hun bedrijfstak over tot de driedelige investering.38

Hierdoor creëerden ze belangrijke concurrentievoordelen. Chandler meent dat deze bedrijven, met
name door het creëren van managementstructuren, tientallen jaren een leiderspositie in de bedrijf-
stak konden handhaven. Navolgers, die het voorbeeld van de first movers wilden volgen, moesten
eerst een groot aantal barrières nemen om de first mover te evenaren en in te halen. 

De basis voor de concurrentievoordelen als first-mover was onder het bewind van W.A.
Scholten gelegd. Met name het streven naar een pionierspositie had de firma een belangrijke voor-
sprong op zijn concurrenten opgeleverd, zodat dat het in ieder geval tot aan de eeuwwisseling een
leidende positie binnen de aardappelmeelindustrie behield. Veel van de ownership advantages die
W.A. Scholten ontwikkelde, zijn door de leiders van het latere Scholten concern in ere gehouden.
De belangrijkste hiervan waren: sterke persoonlijkheden in het bestuur, een voorkeur voor interne
financiering, het snel afstoten van niet rendabele investeringen, een oog voor nieuwe ontwikkelin-
gen en de nadruk op kwaliteit. Daarnaast hadden ze oog voor het belang van het investeringen in
nieuwe producten, de distributie en goede verhoudingen met afnemers. Dit leverde het concern in
de 20e eeuw nieuwe en belangrijke concurrentievoordelen op, waardoor het in staat bleef om zich
als first mover binnen de Nederlandse aardappelmeelindustrie te manifesteren.

DE O N T W I K K E L I N G TOT C O N C E R N

Fusies, overnames, diversificatie en hernieuwde internationale oriëntatie
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Scholten zich steeds verder in de richting van een con-
cern, zowel in omvang als organisatie. In 1956 nam Kernkamp afscheid als directeur van de aard-
appelmeelfabrieken. Hij werd opgevolgd door Dalenoord, die nu algemeen directeur werd. Zowel
de Scholten’s Chemische als de aardappelmeelfabrieken raakten steeds meer besmet door de over-
name- en fusiekoorts die internationaal kenmerkend was voor deze periode. Mede tijdens
Dalenoord’s beheer vond dan ook vergaande nationale en internationale expansie en diversificatie
van het Scholtenconcern plaats.39

Deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door schema 9.1. Daaruit blijkt dat de richting, vorm,
activiteiten en motieven van de binnen- en buitenlandse investeringen sterk varieerden. De belang-
rijkste motieven voor de nieuwe (buitenlandse) investeringen waren diversificatie en versterking
van de productie en verkooppositie in het buitenland. Na 1963 werd het uitblijven van bouwver-
gunningen in Nederland een nieuw motief.40

Eén van de belangrijkste fusies in deze periode was die tussen de Aardappelmeelfabrieken en
concurrent O.J. Meyer uit Veendam in 1960, inclusief een tweede onderneming van O.J. Meyer,
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Schema 9.1: Uitbreiding aardappelmeelactiviteiten van het Scholtenconcern in de periode 1920-1965

Jaar Naam Plaats Wijze Activiteit Doel/Motief
1922 Ferd. Sichel A.G. Duitsland Oprichting Productie Gezamenlijke verkoop

50/50 verkoop- zwelstijfels 
organisatie

1925 Ets. L.M. Doittau Frankrijk Licentie Productie Productie in Frankrijk, 
nadat export onmoge- 
lijk was geworden.

1930 Meihuizen-Boon Veendam Fusie Glucose, massé
1938 Haberland Verenigde Aankoop 73% Zwelstijfsels Toegang tot en productie 

Manufacturing Staten aandelen op Amerikaanse markt.
Company*

1955 N.V Chemische  Ambt Delden Overname Syntetische zepen Verkrijgen licentie van 
Fabrieken Servo en zwelstijfsels Nuodex producten voor 

zetmeelderivaten
voor leerindustrie

1957 Baanbreker Dedemsvaart Overname Aardappelmeel Opheffing 
en glucose concurrentie/concentratie

1957 Gordon Slater Groot Brittannië Aankoop 27% Agentschap Mogelijkheid tot oprichting
aandelen dextrine en eigen verkoopkantoren met

plakmiddelen doel vergroting omzet
1957 Morningstar, Verenigde Staten Ruil aandelen Aardappelmeel Uitwisseling kennis en

Nicol Inc.* Haberland en  –derivaten ervaring, toegang nieuwe 
producten. 

1960 O. J. Meyer Veendam Fusie Dextrine en Eigen dextrineproductie, 
Zuidwending –derivaten grotere marktpenetratie, 

afzet in papierindustrie
1960 Stadex Zweden 100% Aardappelmeel- Productie en afzet 

derivaten op Zweedse markt
1961 K. & J. Wilkens Veendam Fusie Dextrine Grondstoffenleverancier
1962 P. Doittau** Frankrijk 50/50 deelname Aardappelmeel Uitbreiding belangen 

en –derivaten op Franse markt
1963 Enac Portugal Overname, Mais-, tapioca- Overname concurrenten:

deelname en aardappel grotere spreiding buiten
zetmeel, derivaten EEG, zekerstellen 

grondstoffen
1963 Usines Vermijden België 90% aandelen Maiszetmeel, Zekerstellen grondstoffen

-olie en derivaten
1963 ‘Zuilen’ Zuilen Overname Olieraffinaderij Grondstoffenvoorziening 

van Servo
1965 Emsland Stärke Duitsland Overname Aardappelmeel, Internationale uitbreiding

dextrine en 
– derivaten

1964 Starch Products Groot Brittannië 62% deelname Tarwe- en Uitbreiding productie, 
aardappelmeel, afnemer grondstoffen, 
derivaten delen R&D, licenties ver

schillende producten. 
1965 Resina Chemie Sassenheim Oprichting Polyurethanen Diversificatie

Bron: GA, archief AVEBE, inv.nr. 388, A.H. Zijderveld, ‘Koninklijke Scholten-Honig N.V. Opkomst en ondergang van een
industrie, manuscript, zonder jaar*. In 1957 vond omruiling van de aandelen Haberland voor aandelen Morningstar plaats**. Er
bestond reeds sinds 1925 een licentiecontract met Doittau.



de Nationale Zetmeelindustrie (NZI) en de dochter daarvan, Stadex te Malmö in Zweden (voor
50%). Deze fusie bood het Scholtenconcern grote voordelen, want hierdoor werd een eigen dex-
trineproductie-faciliteit verkregen. Daarbij had de NZI een fabriek voor vloeibare plakmiddelen,
waarin niet alleen zetmeel als grondstof werd gebruikt, maar vooral ook synthetische grondstoffen,
wat een grotere marktpenetratie mogelijk maakte. Maar het belangrijkste was dat de NZI goede
toegang had tot de papierindustrie, iets waar Scholten al lang op aasde. Bovendien bleken de
bedrijven elkaar qua managementstijl goed aan te vullen en was er een hoge mate van overeen-
stemming over de te volgen strategie.41

Met de fusie met O.J. Meyer verkreeg Scholten een voorsprong van jaren op de concurrenten
en een unieke positie in de zetmeelwereld. Het productiepakket werd steeds verder uitgebreid. Een
groeiend probleem was echter de precaire grondstoffenvoorziening voor de derivatenproductie. De
overname van de dextrine fabrieken van concurrent K.& J. Wilkens uit Veendam werd hiervoor
als beste oplossing gezien. Deze overname kwam in 1962 tot stand door een aandelenruil.42 In dat-
zelfde jaar werd in Foxhol een nieuw kantoorgebouw geopend en kreeg het bedrijf het predikaat
Koninklijke, waardoor het zich ‘Koninklijke Scholten Foxhol’ mocht noemen. Een dubbele aan-
delenemissie in hetzelfde jaar maakte verdere expansie mogelijk. In 1964 traden Dalenoord en Möller
af. In de periode dat Dalenoord president-directeur was geweest, had de omzet van het bedrijf zich ver-
drievoudigd, van 50 miljoen naar 150 miljoen gulden. Dalenoord werd opgevolgd door O. Meyer.43

Meyer’s belangrijkste zorg was de grondstoffenvoorziening, een probleem dat het concern bleef
plagen. De eigen zetmeelproductie was bij lange na niet voldoende zodat de Scholtenfabrieken in
hoge mate afhankelijk waren van leveringen van AVEBE. Omdat AVEBE zich door de jaren heen
ook was gaan bezighouden met de productie van derivaten was de concurrentie tussen beide aard-
appelmeelgiganten toegenomen. AVEBE had eveneens een explosieve groei doorgemaakt, door de
toetreding van een groot aantal coöperatieve fabrieken als lid en door de overname van specula-
tieve aardappelmeelfabrieken. Zo had AVEBE onder andere in 1963 de speculatieve N.V. Duintjer
Wilkens en Meihuizen overgenomen. Ook bewoog AVEBE zich steeds meer op het internationa-
le vlak. In 1967 traden twee Duitse fabrieken toe als lid en kwam het tevens tot nauwe samen-
werking met een Belgische fabriek.44

Vanaf 1963 werd door de directies van Scholten en AVEBE overleg gevoerd over mogelijke
nadere samenwerking. Gedurende de zomermaanden van 1964 werden de mogelijkheden voor een
fusie besproken. Het belang voor AVEBE was het verkrijgen van een goede prijs voor de aardap-
pelen en een goede afzet van aardappelmeel. Het belang van het Scholten-concern was het zeker
stellen van de grondstoffenvoorziening. De besprekingen spitsten zich toe op de vraag hoe de
machtsverhoudingen uiteindelijk zouden komen te liggen. Ondertussen raakte de Scholten-direc-
tie ook in gesprek met Honig N.V.. Dit bedrijf, gevestigd in Koog aan de Zaan, was producent
van diverse verpakte merkartikelen, zoals soepen, macaroni, maïzena, vermicelli, pudding etc.
Daarnaast produceerde Honig zetmeelproducten voor diverse industriële doeleinden, gebaseerd op
maïsmeel. Het bedrijf bezat verschillende bedrijven en had vestigingen in binnen- en buitenland.45
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Honig had zeer veel interesse in een fusie met Scholten, maar had minder belang bij AVEBE. Een
fusie met Honig bood voor het Scholtenconcern grote voordelen. Niet alleen zou een geduchte
concurrent verdwijnen maar bovendien kon het grondstoffenprobleem kon worden opgelost, door
het gebruik van maïsmeel dat door Honig werd geproduceerd. Maïszetmeel was als grondstof
goedkoper dan aardappelmeel, wat het aanbod des te aantrekkelijker maakte. AVEBE trok zich in
afwachting van de uitkomst van het overleg tussen Scholten en Honig terug uit de gesprekken met
Scholten met de toezegging dat AVEBE altijd bereid zou blijven om te praten.46

Na vijf maanden overleg werd de fusie tussen Honig en Scholten op 30 augustus 1965 een feit.
Het nieuwe bedrijf zou Koninklijke Scholten Honig (KSH) gaan heten. Bij Scholten had voor de
fusie, in oktober 1964, een reorganisatie plaatsgevonden. De Aardappelmeelfabrieken en de
Chemische waren samengevoegd, waarbij de activiteiten in vier maatschappijen onderverdeeld waren:
• W.A. Scholten’s Chemische Fabrieken;
• Scholten-Internationaal;
• Scholten Research;
• Servo-Zuilen.

Begin 1965 had bij Scholten een nieuwe dubbele emissie van aandelen plaatsgevonden. Deze was
onder andere nodig om twee nieuwe activiteiten te financieren, de overname van Emsland Stärke
(in november 1964) en de oprichting van Resina Chemie (mei 1965). In ieder geval was het
grondstoffenprobleem voor Scholten voorlopig opgelost. Het eerdere plan, om zelf een maïsmeel-
fabriek in Foxhol te bouwen, werd niet tot uitvoering gebracht.47

Honig trok bij de fusie aan het langste eind. De Honig-onderhandelaars hadden effectief
gehandeld en gebruik gemaakt van onderlinge onenigheden binnen Scholten.48 De Honigfamilie
deed direct na fusie een greep naar de macht. Dit leidde tot grote ruzies in de top van het concern.
O. Meyer was de enige binnen Scholten die hiertegen in het geweer kwam. Hij eiste een onder-
zoek van een extern bureau om tot een betere organisatie van het concern te komen. Deze kwam
er, maar Meyer stapte in februari 1968 toch op. Hij was het oneens met het resultaat van het
onderzoek. Zijn opvolger was E.C. Kooyman, hoogleraar in de Organische Chemie in Leiden. Hij
was door leden van de raad van commissarissen naar voren geschoven en werd beschouwd als een
neutrale figuur. Kooyman zou maar kort aanblijven. Zijn bestuurstijd werd gekenmerkt door
interne strubbelingen en wisselingen in de top van KSH. In januari 1971 nam hij ontslag.49

Ondertussen vonden er doorlopend nieuwe fusies en overnames plaats. In juli 1967 nam KSH
het Schotse Albion Sugar over en in december van hetzelfde jaar de derivatenfabriek ‘Onder Ons’ in
De Krim. In mei 1969 volgde de overname van Duyvis. Maar er werden ook bedrijven afgestoten.
In 1968 werden de activiteiten in Zuilen stopgezet en in 1970 werd Servo verkocht. Kooyman werd
opgevolgd door W.L.G.S. Hoefnagels, een zelfstandig economisch-adviseur. Op dat moment stond
KSH er financieel nog goed voor. De beginperiode van Hoefnagels werd gekenmerkt door heroriën-
tatie. Een nieuwe grondige reorganisatie werd nodig geacht op de zaak op het goede spoor te krijgen.
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De gesprekken met AVEBE werden weer opgepakt en gingen zo voorspoedig dat er zelfs in augustus
1971 een verklaring werd uitgegeven om te komen tot een fusie. Het plan ketste echter op het laatst
af. AVEBE had geen vertrouwen in Hoefnagels en weigerde verdere samenwerking.

Ook binnen de KSH top ontstonden problemen. Hoefnagels wilde dat KSH zich concentreerde
op de levensmiddelentak terwijl anderen in het bestuur ook nog toekomst zagen in de zetmeelsector.
Het gevolg was dat in beide takken tegelijkertijd uitbreiding plaatsvond. In 1972 had KSH in
Nederland 3.300 en in het buitenland 1.800 mensen in dienst. De omzet van het concern bedroeg
in genoemd jaar ruim 500 miljoen gulden.50 De fusies en overnames gedurende de periode 1965-
1978 worden in schema 9.2 weergegeven.

Schema 9.2: Uitbreiding KSH in Nederland en wereldwijd in de periode 1967-1974

Jaar Naam Plaats Wijze Activiteit Doel/Motief

1967 ‘Onder Ons’ De Krim Overname Derivaten Toegang productie derivaten

1967 Albion Sugar Groot Brittannië Eerst deelname, Maïszetmeel en Grondstofvoorziening van 

Company daarna overname glucose productie fabrieken in Groot Brittannië.

Productie maïszetmeel en 

glucose

1969 Fa. J. Duyvis Koog a/d Zaan Overname Tarwe-producten Versterking van marktpositie 

(met name in Europa)

1972 Doittau Frankrijk Volledige overname

1973 Co-op Deelname Bakkerij- en 

meelproducten

1973 R. Buysman Zwartsluis Overname Gebrande suiker

1973 Chemtrol Verenigde Staten Oprichting fabriek Kleefmiddelen Aanwezigheid op 

Amerikaanse markt. 

Tegengaan concurrentie

1973 Varopa Bakkerijen Bakkerij

Producten

1974 Wilhelm Wolf* Duitsland Overname Koekprodukten Internationalisering

1974 Chemtrol Verenigde Staten Oprichting fabriek Zetmeel derivaten Aanwezigheid op 

Amerikaanse markt. 

Tegengaan concurrentie

1974 ‘Onder Ons’ De Krim Overname Aardappelmeel Toegang productie 

aardappelmeel

Bron: GA, archief AVEBE, inv.nr. 388, A.H. Zijderveld, ‘Koninklijke Scholten-Honig N.V. Opkomst en ondergang van een
industrie’, manuscript, zonder jaar.
*Deze fabriek ging nog vóór 1978 failliet.



BE S LU I T

Het einde van een tijdperk
Vanaf de begin jaren zeventig ging het met KSH alleen maar bergafwaarts. De snelle en oneven-
wichtige groei van het concern, de (te) grote diversificatie en slecht toezicht vanuit de top leidden
er toe dat KSH langzaam begon om te vallen. Veel bedrijven van het concern genereerden niet
genoeg winst en gedurende de eerste helft van de jaren zeventig werden verschillende herstructure-
ringsprogramma’s doorgevoerd. Een aantal bedrijven werd gesloten of verkocht, maar dit bleek een
druppel op de gloeiende plaat. Eind 1976 bleek KSH een enorm financieringstekort te hebben,
waarop Hoefnagels eind 1977 het veld ruimde. Maar in de tweede helft van 1978 bleek de situatie
onhoudbaar. Op 15 september van dat jaar werd officieel het faillissement van KSH uitgesproken. 

De ondergang van KSH ging gepaard met veel (politiek) ‘achterkamertjesoverleg’. Hierdoor
kreeg het in de landelijke pers veel aandacht. Het is voor deze studie echter niet van belang om
hier dieper op in te gaan.51 Uiteindelijk werden de verschillende onderdelen van KSH door een
aantal verschillende bedrijven overgenomen. Zo ging de afdeling merkartikelen naar de Centrale
Suikermaatschappij (CSM), de tarweactiviteiten naar Wessanen. De maïszetmeelbedrijven van
KSH in Koog aan de Zaan, met uitzondering van de researchactiviteiten werden door bemidde-
ling van het Rijk zelfstandig voortgezet, in samenwerking met AVEBE, Suiker Unie en Wessanen.52

De aardappelmeelactiviteiten in het noorden van het land (bestaande uit het oude Foxhol, Onder
Ons, Doitteau en Stadex) werden verkocht aan AVEBE. De fabriek in Emsland ging zelfstandig
door. KSH Research viel geheel uiteen. De gebouwen en apparatuur vervielen aan AVEBE, maar
veel technische kennis bleef in handen van werknemers van Scholten die niet meegingen naar
AVEBE en ging voor het nieuwe bedrijf verloren. Alle overige onderdelen van het KSH-concern
werden failliet verklaard. Een concern, met een omzet van 1 miljard gulden, dat wereldwijd werk
bood aan ruim 6000 werknemers, was te gronde gegaan.53 Met de overname van de aardappel-
meelpoot van de KSH, nam AVEBE de positie van Scholten als leider van de Nederlandse aard-
appelmeelindustrie over. Dit bedrijf is vandaag de dag een grote multinational en heeft zich ont-
wikkeld als wereldmarktleider in de aardappelmeel- en derivaten industrie.

De strubbelingen binnen het management na de fusie met Honig in 1965, de onoverwogen
groei en een overmatig beroep op de openbare kapitaalmarkt om (te veel) nieuwe investeringen te
financieren kwam de ontwikkeling van KSH niet ten goede. Opvallend is dat deze strategie een
duidelijke breuk vormde met de traditionele ownership advantages en strategie van het
Scholtenconcern. De basis hiervoor was in 19e eeuw gelegd door W.A. Scholten en was door zijn
opvolgers grotendeels in ere gehouden en verder uitgebreid, waardoor het Scholtenconcern ook het
grootste gedeelte van de 20e eeuw de leidende positie in de Nederlandse aardappelmeelindustrie
had weten te behouden.
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NOTEN

HO O F D S T U K 1

1 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 234.
2 AVEBE is een Nederlandse coöperatie die multinationaal actief is. Het bedrijf houdt zich wereldwijd bezig met de produc-

tie van zetmeel en derivaten en is vandaag de dag de grootste aardappelmeelproducent in de wereld. AVEBE heeft na het
faillissement van KSH, in 1978, de zetmeelgroep van KSH in het noorden van Nederland overgenomen.

3 Onder de term ‘industriële’ wordt het volgende verstaan: ‘de opkomst van de fabriekmatige produktie waarbij het produc-
tieproces wordt afgewikkeld onder aanwending van machinerieën, die door krachtwerktuigen of motoren in beweging
worden gebracht. Industrialisatie houdt deswege in dat in de nijverheid de handenarbeid (…) in absolute of relatieve zin
vervangen wordt door machinale produktie’, zie: De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 4. 

4 Jones, Evolution en Wilkins, ‘European and North American multinationals’, 8-9.
5 Jones, Evolution, 25.
6 Het Rijksarchief van de provincie Groningen (RAG) en het Gemeente Archief Groningen (GAG) zijn officieel per 1 janu-

ari 2002 gefuseerd, maar werken sinds mei 1997 gezamenlijk onder de naam Groninger Archieven (GA). Groninger
Archieven (GA), Successiememorie, W.A. Scholten, overleden 01-05-1892, 8/4046, (volgnummer 145). Het saldo van de
memorie bedroeg HFL 4.845.642,-.

7 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 243-252 en 298.
8 Lange tijd bezaten de Groninger Archieven alleen de archivalia van de strokartonfabriek en de suikerraffinaderij van de

firma Scholten (toegangsnummers 395 en 1113).
9 De belangrijkste bijdragen over W.A. Scholten en zijn bedrijf zijn te vinden in: Kooij, Groningen, 307-311; Wennekes,
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GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 119, ingekomen brieven W.A. Scholten 1873, 31-03-1873.
62 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 275-276.
63 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 272, geldenrekeningen 1873. Inv.nr. 262, geldenrekeningen 1874. 
64 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 276-277.
65 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 288, copieboek Tarnopol, 01-09-1874.
66 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C32, 15-07-1874.
67 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 288, copieboek Tarnopol, 01-09-1874, 05-09-1874 en 10-09-1874.
68 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 22-06-1875 en 13-10-1875
69 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 288, copieboek Tarnopol, 20-10-1874.
70 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 288, copieboek Tarnopol, 21-01-1875 en 09-03-1875.
71 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 03-04-1875, 16-04-1875 en 25-04-1875. 
72 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 20-05-1875.
73 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 04-06-1875 en 05-06-1875.
74 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 67, inventaris en balansen Tarnow en Tarnopol, 1872-1876
75 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 26-06-1875.
76 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 13-10-1875 en 17-10-1875.
77 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 18-10-1875.
78 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 11-11-1875.
79 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 30-10-1875.
80 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 11-05-1876.
81 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 21-12-1875.
82 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 11-11-1875 en 26-11-1875.
83 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 16-11-1875.
84 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 21-02-1876.
85 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 07-03-1876.
86 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 02-03-1876.
87 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 103, ingekomen brieven W.A. Scholten, 1876, 02-04-1876 en 09-04-1876.
88 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 103, ingekomen brieven W.A. Scholten, 1876, 02-04-1876.
89 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 11-05-1876 en 15-05-1876.
90 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 31-05-1876.
91 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 14-06-1876, 26-06-1876, 14-07-

1876.
92 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 06-09-1876.
93 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 06-11-1876.
94 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 03-11-1876, 04-11-1876 en 27-

12-1876.
95 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 05-01-1876. 
96 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1874, 29-09-1874.
97 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 21-09-1876.
98 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 06-01-1876.
99 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 28-12-1875, 05-01-1876 en 12-

01-1876.
100 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 296, copieboek Tarnopol, 23-01-1876, 12-02-1876 en 13-04-1876.
101 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 67, balansen Tarnow en Tarnopol, 1872 - 1876.
102 Voor een toelichting op de netto afdrachten, zie hoofdstuk 4, pagina 180-181.
103 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 255, C72, 22-12-1888.
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104 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 90, ingekomen brieven W.A. Scholten 1872, 01-12-1872.
105 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 30-12-1876, 05-01-1877 en 10-

01-1877.
106 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, correspondentie Tarnow-Tarnopol 1874-1877, 06-02-1877
107 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C45, 29-09-1877.
108 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie Olmütz 1885-1886, 21-07-1886. Volgens Ekhart werd het

gebouw omstreeks 1877 door Scholten verkocht aan de heren Brzosek en Banaszkiewicz, die op het terrein een gasfabriek
wilden oprichten. Ekhart, Van Groningen tot Oekraïne, 53.

109 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C93, 28-09-1880.
110 Ekhart, Van Groningen tot Oekraïne, 47. Ekhart meldt dat het gebouw voor 21.000 Poolse zloty’s werd verkocht.
111 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 04-12-

1876.
112 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 04-12-

1876, 13-12-1876, 15-12-1876 en 29-12-1876.
113 Dit vond plaats door het wegen van het soortelijk gewicht van de aardappelen in water. 
114 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 04-12-

1876, 05-12-1876, 06-12-1876, 09-12-1876 en 13-12-1876. 
115 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 09-12-

1876 en 13-12-1876.
116 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 29-12-

1876.
117 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 29-12-

1876.
118 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 80, correspondentie W. Dikema - W.A. Scholten december 1876-februari 1877, 04-02-

1876. 
119 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 46, stukken betreffende oriëntatie in Moravië, 21-12-1878.
120 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C46, 12-09-1879.
121 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 46, staatje gewogen aardappelen in Oostenrijk 1876-1877.
122 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 02-11-1886.
123 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 46, stukken betreffende oriëntatie in Moravië, 04-04-1879 en 06-04-1879
124 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C47, 12-09-1879 en 14-09-1879.
125 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C93, 28-09-1880.
126 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C94, 29-12-1880.
127 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C92, 25-09-1879 en 26-09-1879
128 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C92, 26-09-1879, 27-09-1879 en 09-10-1879, C94, 18-11-1880.
129 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C93, 06-09-1880.
130 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C94, 04-11-1880.
131 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C94, 25-05-1881.
132 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 46, stukken betreffende oriëntatie in Moravië, 15-03-1883.
133 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C95, 03-09-1884, 30-09-1884 en 07-10-1884
134 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 87, 03-08-1885, 23-08-1885 en 25-08-1885.
135 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 15, 17-08-1882, 12-09-1882 en 09-10-1882.
136 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 46, diverse aantekeningen Parker en Bruins 1883.
137 Ekhart, Van Groningen tot Oekraïne, 71.
138 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 115, stukken Agterberg, 07-01-1884 en 28-01-1884.
139 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 22-07-1886. In 1894 had

Agterberg kennelijk een eigen agentschap in Italië opgericht, want de fabriek in Brandenburg ontving in dat jaar het ver-
zoek van W.J. Agterberg & Co. te Milaan om zijn agent te mogen worden in Noord-Italië. GA, archief W.A. Scholten,
inv.nr. 145, stukken Brandenburg, 03-08-1894. 
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140 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 13-02-1886 en
19-02-1886.

141 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 17-05-1886.
142 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C92, 09-02-1880.
143 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 257, C96, 06-11-1884. Inv.nr. 46, 27-01-1885.
144 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 148, ingekomen brieven W.A. Scholten 1887, 17-11-1887. Fijn leer werd in

Oostenrijk met stroop geappreteerd. 
145 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 22-11-1886. Inv.nr. 284,

copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 02-07-1886 en 27-09-1886.
146 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 27-07-1886.
147 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 08-03-1886.
148 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 22-02-1886. Inv.nr. 178, cor-

respondentie W.A. Scholten-Olmütz 1885-1886, 21-07-1886.
149 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 26-10-1887, 31-10-1887

en 27-02-1887.
150 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 14-08-1886. Inv.nr. 284,

copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 08-08-1886.
151 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 22-06-1887 en 07-04-1887.
152 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 22-03-1887, 29-03-1887 en

31-03-1887
153 In december was Bruins hier al weer weg. Daarna probeerde hij in Wenen met een aantal lokale ondernemers  een aardap-

pelmeelfabriek naar ‘Nederlands model’ op te starten, maar dit mislukte. In januari 1888 trad hij weer in dienst van de
firma Scholten op de fabriek in Brandenburg. GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven
Olmütz 1885-1887, 25-07-1887. Inv.nr. 180, correspondentie Olmütz, 19-12-1887 en 07-01-1888.

154 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 87, verkoopacte Olmütz, 13-01-1888.
155 Ekhart, Van Groningen tot Oekraïne, 70.
156 Prinsen Geerlings, Geschiedenis van de wetgeving op beetwortelsuiker.
157 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 10-12-1886.
158 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 284, copieboek ingekomen brieven Olmütz 1885-1887, 23-12-1886.
159 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 178, correspondentie W.A. Scholten - Olmütz 1885-1886, 28-12-1886.
160 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 180, correspondentie Olmütz 1880-1887, 26-02-1887.
161 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 180, correspondentie Olmütz 1880-1887, 07-01-1887, 15-04-1887 en 29-07-1887.
162 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 188, ingekomen brieven W.A. Scholten 1887, 17-11-1887.
163 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C25, 10-03-1870
164 Hoffmann, Österreich-Ungarn als Agrarstaat, 217-218.

HO O F D S T U K 6

1 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 250, C02, 11-11-1865.
2 Cameron, Economische wereldgeschiedenis, 215.
3 Bezemer, Geschiedenis van Rusland, 190.
4 Bezemer, Geschiedenis van Rusland, 95-96.
5 Anan’ich, ‘The economic policy of the tsarist government and enterprise in Russia’, 125.
6 Symons & White, Russian Transport, xvi.
7 Bezemer, Geschiedenis van Rusland, 189-190.
8 Cameron, Economische wereldgeschiedenis, 215-216.
9 Cameron, Economische wereldgeschiedenis, 342-433.
10 Cameron, Economische wereldgeschiedenis, 296-297.
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11 Zie verschillende bijdragen in: Dahlmann & Scheide, “… das einzige land in Europa, das eine große Zukunft vor sich hat.”. 
12 MacKay, Pioneers for Profit, 11 en 38. 
13 Carstesen, ‘Foreign participation in Russian economic life’, 140-158; McKay, ‘Ausländische Unternehmer im zarischen

Rußland’, 68.
14 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 87, ingekomen brieven W.A. Scholten 1886, Prashil aan W.A. Scholten, 23-07-1886,

05-09-1886 en 19-09-1886.
15 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 87, ingekomen brieven W.A. Scholten 1886, Prashil aan W.A. Scholten, 23-07-1886,

05-09-1886 en 19-09-1886.
16 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 89, ingekomen brieven W.A. Scholten 1870, 08-10-1870, A. Khodneff aan W.A.

Scholten.
17 Blackwell, ‘The Russian entrepreneur in the Tsarist period’, 18-19.
18 MacKay, Pioneers for Profit, 48-49.
19 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 250, C17, 07-07-1869.
20 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 250-251. 
21 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C24, 08-10-1870. Inv.nr. 250, C19, 22-06-1869 en 07-07-1869.
22 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C24, 27-01-1870.
23 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C24, 14-05-1870. Inv.nr. 251, C24, 11-04-1870. Inv.nr. 87, diverse correspon-

dentie, 21-06-1870. Inv.nr. 251, C25, 24-06-1870.
24 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C27, 13-08-1870.
25 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 250, C17, 16-08-1870. Inv.nr. 89, ingekomen brieven W.A. Scholten 1870, 23-11-

1870. Inv.nr. 251, C27, 13-08-1870 en 21-09-1870. Inv.nr. 256, C90, 01-11-1870. 
26 Winkler Prins, Willem Albert Scholten, 250-251.
27 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 20-12-1871.
28 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 02-12-1870.
29 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 20-12-1871. Inv.nr. 87, diverse stukken, opgave kosten fabriek Petrokow

1872/3. Inv.nr. 256, C90, 03-02-1871.
30 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 15-05-1871, 06-07-1871, 12-08-1871, 24-08-1871, 07-09-1871 en 01-12-

1871. Inv.nr. 256, C85, 09-07-1871.
31 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 24-08-1871 en 24-11-1871. 
32 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 11-01-1871, 16-01-1871 en 24-01-1871.
33 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 132, stukken betreffende Tarnow, bouwcontracten Petrokow ten behoeve van Tarnopol,

19-03-1872.
34 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 256, C90, 04-02-1872 en 30-04-1872. Inv.nr. 90, ingekomen brieven W.A. Scholten,

23-04-1872. Inv.nr. 132, stukken betreffende Tarnow, bouwcontracten Petrokow ten behoeve van Tarnopol.
35 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 87, diverse stukken, opgave kosten fabriek te Petrokow 1872/3. De roebel was in 1874

ongeveer HFL 1,64 waard. Inv.nr. 252, C36, 11-08-1874. 
36 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C36, 15-08-1874.
37 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C47, 28-08-1879.
38 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C35, 05-05-1874, 30-06-1874 en 27-07-1874.
39 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C30, 14-10-1873.
40 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1874, 02-07-1874.
41 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1876, 10-11-1876, Keyzer aan W.A. Scholten.

Inv.nr. 257, C100, 17-11-1873.
42 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 70, arbeidslijst Petrokow, 10-10-1880 tot 01-01-1881.
43 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 103, ingekomen brieven W.A. Scholten 1876, 16-04-1876, Dreesman aan W.A.

Scholten.
44 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1874, 02-07-1874, Dikema aan W.A.

Scholten. 
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45 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1874, 02-07-1874, Dikema aan W.A.
Scholten.

46 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 103, ingekomen brieven W.A. Scholten 1876, 05-04-1876, Van Rijn aan W.A.
Scholten.

47 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 101, ingekomen brieven W.A. Scholten 1876, 19-09-1876 en 24-09-1876, Dreesman
aan W.A. Scholten.

48 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1876, 05-11-1876 en 07-11-1876, Keyzer aan
W.A. Scholten.

49 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C40, 08-10-1875. Ekhart, Van Groningen tot Oekraïne, 56.
50 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 104, ingekomen brieven W.A. Scholten 1876, 05-11-1876, Keyzer aan W.A. Scholten.
51 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C44, 07-01-1878 en C47, 10-02-1880.
52 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 28, ingekomen brieven W.A. Scholten 1878,12-08-1878, W.A. Scholten aan J.E.

Scholten.
53 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 140, verzamelstaat wekelijkse rapporten Petrokow 1873-1884.
54 Voor een toelichting op de netto afdrachten, zie hoofdstuk 4, pagina 180-181
55 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 28, ingekomen brieven W.A. Scholten 1879, 30-07-1879, H.F. Bodeman aan W.A.

Scholten. Inv.nr. 252, C46, 12-09-1879.
56 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C47, 10-02-1880
57 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 252, C47, 20-10-1879, 21-10-1879 en 10-02-1880, C46, 29-12-1879. Inv.nr. 253,

C52, 24-05-1881.
58 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 251, C32, 18-07-1874.
59 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 253, C49, 13-08-1880.
60 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 197, stukken Van der Beek, volmacht 09-06-1891.
61 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 115, 19/31-07-1888, correspondentie Reese - J. Willeks MacDonald, Hollands consul

in Warschau, 1888. 
62 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 186, stukken betreffende Nowy Dwor, situationsplan.
63 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 253, C52, 15-10-1881 en inv.nr. 181, stukken betreffende Nowy Dwor, volmacht aan

H. van der Beek, zonder datum, 1892. 
64 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 253, C48, 02-10-1880. Interessant detail is dat Ekhart heeft ontdekt dat de litho van

Nowy Dwor in spiegelbeeld is afgebeeld. Ekhart, Van Groningen tot Oekraïne, 77.
65 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 275, 276 en 277, inkoopboeken aardappelen Nowy Dwor, 1885-1888.
66 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 254, C63, 25-01-1886.
67 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 275 en 277, grootboeken verkoop Petrokow en Nowy Dwor, 1885-1890 en 1887-

1890. Inv.nr. 186, stukken betreffende verkoop Nowy Dwor, 15-02-1891.
68 GA, archief W.A. Scholten, inv.nr. 254, C59, 15-03-1884.
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SU M M A RY

The W.A. Scholtencompany: the first Dutch industrial 
multinational

IN T RO D U C T I O N

On a national and international level, the history, development and impact of Dutch Foreign
Direct Investment (FDI) has been subject of increasing study over the last ten years. This atten-
tion has not been undeserved.  The research has shown that the Dutch have held a comparatively
strong position in FDI since the First World War.  Prominent Dutch multinationals, such as
Philips, AKZO (today AKZO-Nobel) and the Dutch-British combinations Unilever and
Koninklijke/Shell, which are still well known today, became involved in FDI in the first decades
of the 20th century.  Dutch FDI has not been a purely 20th century phenomenon; although the
proportion of FDI was on a smaller scale, there have been numerous Dutch multinationals active
from the 1600s onwards. The Dutch East India Company may serve as an early and famous exam-
ple. But there were more, less known, and smaller initiatives of Dutch entrepreneurs who sought
their fortune in foreign countries. These initiatives showed a large variety in terms of scale, geo-
graphical direction, duration, organisation and type of business. One of these entrepreneurs was
Willem Albert Scholten (1819-1892), who in the period 1866-1889 founded ten potato flour fac-
tories in Germany, Austria-Hungary and Russia. 

W.A. Scholten was the first Dutch entrepreneur who successfully started and flourished in the
potato flour industry. In 1841, he founded a small factory in the province of Groningen. The fac-
tory was quickly producing potato flour using industrial processes, maximising economies of scale
and scope. Based on this approach the Scholten company can be considered as a first mover in the
Dutch potato flour industry. During the next fifty years, Scholten founded 21 factories and
became one of the first important industrialists of the Netherlands. Seventeen factories produced
potato flour and it’s derivatives, the other four were a sugar refinery, a potato gin and wheat dis-
tillery, a strawboard factory and a peat dust factory. In addition to his industrial investments,
Scholten had large investments in peatlands, farms, and shares. 

From 1866 onwards Scholten became financially active in Germany (Prussia), Austria-
Hungary and Russia, establishing a total of ten potato flour factories within these countries. These
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investments can be considered foreign direct investments (FDI). With their engagement in FDI
starting in 1866, well before other Dutch companies, the W.A. Scholtencompany can be consid-
ered as the first Dutch industrial multinational. The FDI of the W.A. Scholtencompany is note
worthy because in the 19th century, the Netherlands was not a leading country in the develop-
ment and exportation of industrialisation. What makes this company even more interesting is the
study into the success factors  surrounding the operations of the factories in the different coun-
tries. Not all of the factories abroad were successful. Of the ten subsidiaries founded, only four
were still in operation in 1892, the year their founder, Willem Albert Scholten died. 

Chapter 1 addresses the methodology and theoretical background of the study. The thesis studies
the FDI of the W.A. Scholtencompany in the period 1866-1892. The central questions are: why
W.A. Scholten started to establish foreign subsidiaries, how they were organised and financed and
how successful they were. The answers are formulated from archival research and literature study,
using concepts developed in business history and economic studies on multinationals. 

Chapter 2 examines the Dutch potato flour industry in the 19th century. Here, the question
is asked if the industry had certain characteristics that would give companies in this industry rea-
son to engage in FDI in the second half of the 19th century. The focus covers the development of
the industry, location factors, the role of technology, trade policies and government legislation, as
well as market factors such as patterns in the supply of raw materials, labour, sales and distribu-
tion. After studying all of these factors, it is clear that there are no direct indications why a com-
pany in this industry would be inclined to engage in FDI in this period.

Chapter 3 moves attention to the Scholten company, to ask if there were any factors within
the company that could indicate the motive for FDI. In the literature on multinationals, it is a
generally accepted idea that competitive advantages play a decisive role in a firm’s engagement in
FDI. In this study, these advantages are identified as ownership advantages. Through the analysis
of the objectives, the organisation, investment financing, and strategy of the firm, the following
ownership advantages are identified:
– Strong personality and ambition of entrepreneur
– Preference to take advantage of pioneers position
– Diversification
– Strong solvency
– Early international orientation

The motive and timing of FDI of the Scholten company were determined within the company
itself. Scholten’s involvement in FDI can be considered as a part of a range of different interna-
tional activities. Before the company started establishing factories abroad in 1866, it was already
engaged in exports to neighbouring countries for over ten years. FDI in Germany was preceded
by export to this country. The opportunity for international expansion arose in the first half of the
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1860s. At that time Scholten’s exports of potato flour syrup to Germany increased beyond his
capacity to supply product from his factories in Holland. After finding favourable factors for local
production, Scholten decided to found a factory in Germany. These factors consisted of good
opportunities on the selling market, the availability of cheaper and better raw materials and the
prospect of lower production costs.

Chapter 4, 5 and 6 examine the activities of the Scholten company in Germany, Austria-
Hungary and Russia. The main questions are why W.A. Scholten became active in these countries
and how he managed to exploit his potential competitive advantages abroad. The daily practises
at the factories along with the organisation, investment finance and the performance of the indi-
vidual factories are examined. 

W.A. Scholten did not develop a specific strategy for his foreign investments. Purchase of raw
materials, production, selling and distributions were simply copied from his 25 year successful
Dutch operations. In accordance with his solo managing style, Scholten from the beginning, estab-
lished wholly owned subsidiaries abroad. The approach was monocentric, meaning that the for-
eign subsidiaries were completely dependent on the parent company in the Netherlands. As he was
accustomed to in the Netherlands, Scholten engaged separate managing directors for each factory.
In the foreign factories, all the managing directors, office clerks, bookkeepers and supervisors in
the factory were Dutch. The foreign factories were financed by maintained reserves. Most of these
were invested in both Dutch and international stocks. As a foreigner, Scholten was not hindered
by the authorities to establish a business in Germany,  Austria-Hungary or Russia as long as he
submitted to local legislation and taxes. 

In Germany, W.A.Scholten was able to successfully copy his Dutch strategy. For over 50 years,
the firm managed to successfully exploit most of its five factories in Prussia. It established itself as
a pioneer in the areas in which it became active, and was able to exploit the advantages this posi-
tion brought about. In Austria, the Scholten company was less fortunate. Scholten established two
factories in Galica and one in Monrovia. Due to wrong location choices, the management of the
factories in Austria was not able to gear the supply of raw materials to manage production and
sales. This was caused mainly by unexpected high costs of raw materials transport. The disap-
pointing results brought about serious tensions between the Dutch management in Austria and
W.A. Scholten in Groningen. The tensions led to irregularities in the management. Production
never started properly in Austria, and as a result the Scholten company was never able to establish
itself as a pioneer on the Austrian market. Therefore, it was not able to profit from its competitive
advantages. Scholten did not gain any foothold in Austria and was forced to sell his factories sus-
taining large losses. In Russia, the Scholten company established two factories. The first one in
Petrokow was not very successful, due to a combination of wrong location factors and misman-
agement. The second factory in Nowy Dwor initially proved to be one of Scholten’s best factories
abroad, until a new law in passed in 1887 which disallowed foreigners from owning or exploiting
factories in Russia. This resulted in W.A. Scholten deciding to sell his factories in Russia.
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Chapter 7 explores the significance of the FDI for the W.A. Scholten company as a whole. Did
they yield any profits or did they only cost the firm money? Moreover, did they contribute to the
competitive advantages of the company? To answer these questions, the strategy and financial
results and yields of the individual factories and other investments of the firm are analysed.

The importance of the foreign investments is illustrated by its share in the total of invested cap-
ital. Until the second half of the 1880s, the foreign factories had the largest share. After selling
most of this factories abroad, Scholten turned to new investments in the Netherlands. Besides new
initiatives in the potato flour industry, he also invested in peatbogs, farms, property and shipping
shares. 

The yields of the individual factories abroad varied enormously. A few factories were very prof-
itable, while others lost money. Scholten’s strategy worked well in most factories in Germany and
Russia, but not in Austria. An important factor that influenced the results was W.A. Scholten’s per-
sonality, which had a strong influence on his strategy. He had trouble anticipating situations that
differed from those he was used to. If his strategy was not successful in one place, he would not
adapt but simply move to another place where he hoped he would have more luck. Another fac-
tor that played an important role is that W.A. Scholten did not change the organisation of the firm
after FDI. While his company was growing, W.A. Scholten tried to stay on top of everything,
which proved impossible. This resulted in clashes with his management, which in turn led to bad
performance of the factories. The inability of W.A. Scholten to adapt his strategy and delegate
power led to the decrease of competitive advantages of many of the foreign factories, and also pre-
vented management abroad to create new competitive advantages.  

But individual failures abroad did not have a large effect on the financial results of the firm as
a whole. The losses were covered by the profits of the successful factories. Another very profitable
factory of the company was the sugar refinery. Together with those of the successful factories
abroad, the yields of this factory were mainly responsible for the strong solvency position of the
company.

On the company level, it can be concluded that W.A. Scholten was very successful to turn his
ownership advantages into competitive advantages. His strong personality and ambition kept the
firm flexible and broadly oriented. His preference for gaining a pioneers position with his facto-
ries brought him large profits in most cases, and guaranteed strong solvency. The FDI and the
investment in different industries contributed the spread of risks. This made it possible to keep
investing, in the both Netherlands and abroad. At the end of his life, with a fortune of almost 5
million guilders (at that time) W.A. Scholten could look back on an impressive career as an entre-
preneur.

Chapter 8 compares the development of the multinational W.A. Scholten to the development of
the FDI of Dutch companies. Here, the question is asked why it was possible for the W. A.
Scholten company to engage in FDI, while industrial development in the Netherlands was just
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taking off. The answer lies in several factors. First, the company did not rely on a fully industri-
alised environment. The potato flour industry was located in rural areas and due to the simple pro-
duction techniques it was easy to profit from economies of scale and scope. Sales were aimed at
trades in the food business and other industries that by this time had been established, or were
developing such as the texiles-, and paper industry. Second, Scholten did not rely on a developed
capital market, because of his strategy of internal financing. Third, where most 19th multination-
als developed due to increasing protection of trade the Scholten company, in the 1860s and 70s
profited from the policies of free trade. 

The epilogue describes the development of the Scholten company in the 20th century. From the
turn of century until the Second World War the Scholten company developed from a personal to
an entrepreneurial enterprise. Rising competition from co-operative potato flour factories and
growth of research and development in the industry lead to new investments in production and
distribution, which would create new competitive advantages for the company. The introduction
of potato starch derivatives lead to renewed FDI and further investments in different industries.
The influence of members of the Scholten family on the management decreased. After the Second
World War, the company developed into a managerial enterprise. During the 1950s, 1960s and
1970s the company grew substantially by means of take-overs and mergers. However, uncontrolled
new (foreign) investments and incompetent management lead to bankruptcy in 1978.
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Hoefnagels, W.L.G.S.   343, 344, 345   
Hoffman & Fleumer, firma   75, 95, 117
Hofkamp, W.C.A    89, 287
Holland, provincie   35, 38, 39, 40, 51, 77, 105, 118, 127,

314 
Honig N.V.   342, 343, 345
honingkoekbakkerijen   63, 124, 159

Hoogezand plaats   13, 39, 41, 44, 45, 48, 61,
113, 277

Hoogezand, fabriek van W.A. Scholten    41, 81, 82, 88, 147
Hora Siccama, J.   39
horigheid   152, 213, 266
Houten, van, cacoafabrikant   124
Hugelland   239
Huizem      39, 44, 131
Hulstkamp & Molijn, firma   38, 51
Hulstkamp, J.    38
Hypotheekbank, De   105

I

Ierland   144
Iglau   240, 255
ijzerindustrie   35, 139, 214, 262
importsubstitutie   141, 146, 147, 149, 318   
importtarieven   17, 18, 144
infrastructuur   17, 34, 36, 49, 195, 209, 240, 256, 263, 319
Israels & Co.   105
Italië   186, 214, 250, 368
Iterson, J.B.L., van    218

J

Jahul, firma   250
jamfabrieken   63
Jansen, boumeester   161, 164, 166, 167
Japan   333
Jaroslaw   264, 265, 266, 268, 282
Javasuiker   86, 107
joint-venture 19, 332
Jordanmeer   241
Jurgens, firma   14, 315, 324, 352, 359

K

K.&.J. Wilkens, firma en familie   44, 45, 61, 127, 130,
131, 132, 133, 147, 189, 341, 342, 375   

Kaiser Ferdinand Nordbahn   239
Kaiser Ferdinand Spoorwegmaatschappij   246
Kaluga   265
Kampen   126
kanalen      39, 40, 49, 50, 54, 60, 70, 89, 153, 162, 202,

210
kandij   86, 126, 158
kandijfabrieken   234

395

R E G I S T E R



kartelvorming   19
karton   84, 85
katoendrukkerij      59
katoenindustrie   141, 264
katoennijverheid (zie ook textielindustrie)   33, 138
Kaufman, P.   197, 199, 202, 203
Keijzer, Gerard J.   80, 99, 273, 274
Keijzer, Hendrik   80, 99
Kernkamp, B.G.   335, 339, 340
keukenstroop   145, 152 268
Kiev   267, 268, 278, 283, 291
Kinderziekenhuis te Groningen   96, 374
Kingsford, Thomas   184
Klazienaveen, fabriek W.A. Scholten   81, 82, 307, 308, 310,

311, 336, 337, 338, 339
Klazienaveen, plaats   16, 81, 89
Kleef   138
kleefstoffenindustrie   63
kleigronden   38, 47, 239
Kleve, B.H.   169, 177, 242, 243, 244, 250
KLM   323
Koehlman & Co.   140, 158, 183, 199, 207
konditoreien   140
Koning, T.L.   339
Koningsveld, Van, firma, 116, 195, 281, 363
Koninklijke Olie   14, 352
Koninklijke Scholten Honig (KSH)   13, 343, 344, 345, 346
Koninklijke/Shell   26, 323, 359
Koog a/d Zaan   342, 344, 345
Kooyman, E.C.   343
Krakau   218, 219, 220, 266
Krankin, minister   263
Kreuz   200, 206, 207, 208, 249
Krimoorlog   262
Kropf, R.    238
kruideniers   64, 124, 159
kunstmest   39, 49
Kunzel, A, agent   158

L

landbouw   29, 32, 34, 35, 37, 40, 47, 48, 60, 71, 139, 152,
179, 210, 238, 263, 264, 294

landbouwindustrieën   32, 37
Landé & Glinderman      227
Landeweer & Zn., firma   195
Landweer, D.G.S.   339

Lawick, Van, agent   283, 372
Leiden    126
Lemberg   219, 235, 267
Lennep, Van, firma    130, 277
leogomme   59, 109, 123
licencing 19
licenties   60, 107, 110, 332, 341
lijfeigenschap   262, 263
likeur   63
likeurstokerijen   38, 63, 124, 159, 234, 252, 318
likeurstroop   58, 123, 132
Linge, Van, familie   45, 132
Linge, Van, firma   44, 61, 131, 132
Linz   216
Liverpool   128
Loburg   140, 155, 183
Lodz   266, 277, 280, 281
Loenen   (Gld)   41, 74, 75
luciferfabriek   282-283
Luznic   241

M

Maagdenburg   87, 140, 158, 161, 167, 178, 223
Maathuis, P.S.   250
machinebouw   214, 262
Magnus, F.M.   173
Mahler & Supf   331, 332, 333, 334
maïs   33, 184, 185, 206, 225, 349
maïsmeel   33, 184, 185, 206, 225, 342, 343, 366
Maïzena   184, 206, 342
malerij (aardappel-)   109, 155, 157, 164, 169, 193, 225,

227, 228, 242, 243, 245
Malmö      342
Manchester   128, 142, 178, 266
March   239, 242
Marienhütte 286
Marken, Van, J. 121
Martenshoek   195
massé   58, 63, 280, 341
Mechelen   41, 42, 159, 161, 350
Meeden   41, 113, 114
meekrapnijverheid   37
meelmalerij   214
Meer, Van der   203, 249
Mees, M.   90, 96, 356
Mees, R. en Zonen 107
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Meihuizen & Boon, firma en N.V.   44, 61, 119, 127, 131,
147, 335, 339, 341

Meihuizen, familie 45   132
Mendelsohn & Co., firma 173
Meyer, O.   343
Meyer, O.J., firma   45, 61, 131, 340, 341, 342
Middellandse Zee   40
Midden-Oosten 334
Mitteldeutsche Credit Bank   173
Möller, F. 333, 342

Moravië   15, 212, 214, 215, 216, 235, 238, 239, 240, 243,
245, 247, 250, 251, 260

Mórawski, E   .290
Moskou   124, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,

273, 278, 280, 281, 282, 292, 301
mout   63, 163
moutfabrikanten   253, 254
moutwijn   41, 51
moutwijnbranderijen   52, 109
Muinck-Keizer, De, A.S.   339
Mulder, Geessien   79, 196
Müller, F.   207   
Münsterland 39
Muntendam (fabriek W.A. Scholten)   82, 119, 130, 337,

350
Muntendam (plaats)   41, 42, 44, 48, 61, 114, 159, 189,

361

N

N.V. Scholten’s Aardappelmeelfabrieken   332, 334, 335,
338, 339, 340, 343

N.V. Scholten’s Chemische Fabrieken   332, 333, 334, 335,
340, 343

N.V. Suikerraffinaderij Stroopfabriek voorheen W.A.
Scholten   337

N.V. Veenderij en Turfstrooiselfabriek voorheen W.A.
Scholten      338

N.V. Carton- en Papierfabriek voorheen W.A. Scholten   336
Namiest   250, 255
Narev   278
nat meel      55, 56, 109, 157, 169, 176, 177, 189, 202,

210, 215, 225, 234 272, 294, 295, 360
Nationale Zetmeelindustrie (NZI)   342
natmeelbedrijfjes   139, 204
natmeelfabriekjes   140, 157, 176, 200, 202, 215, 225, 228,

230, 239, 241, 258, 272
Nederlands Indië   93, 314

Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij
(NASM)   81, 82, 90, 91, 92, 93, 107

Nederlandsche Bank   82, 105, 106
Nederlandse Handelsmaatschappij (NHM)   36, 86, 107
New York 91, 92, 184, 334
Nicolaas I, tsaar   261, 262 
Nieuwe Pekela   39
Nijenhuis, W. 118
Nowo Alexandrowo   277

O

octrooien   54, 107, 144, 332
Oder   139, 161, 165, 168
Oderberg   255
Odessa   263, 278, 281, 283
oekaze   283, 292
Oekraïne   213, 263, 264, 265, 283
Oeral   262
Oettel, R.   158, 160
Okunin   278
Oldambt   39   
Oldenburg   138
oliebron   226, 296, 311
olieraffinaderijen   226, 341
Oltmans, J.   332, 333
Onstwedde   113, 114
Oost Indië   36, 40, 75 
Oosterbeek   37, 38, 51, 76, 77, 108
Oost-Europa   315
Oost-Pruisen   67, 139, 143, 165, 166, 174, 183, 231, 258,

299
Oude Pekela 39
Oving, Cato    204
Oving, Herman E. 335, 336, 338, 339

P

papierfabrieken 68, 84, 179, 318, 331
papierindustrie   46, 63, 85, 139, 159, 214, 235, 319, 331,

341, 342 
papiernijverheid 71
Parker, W.B. 200, 244, 249, 250, 251, 364
patenten   54, 60, 107, 109, 110, 131, 144
Pennsylvania   226
Pest   235, 337
Peter de Grote, tsaar   262, 264
Philips   14, 26, 315, 324, 359
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Pintus & Co., J., firma   154, 161
Plate, Reuchlin & Co.   90
Pohl, firma    250, 254
Polikier, M.   287, 289
Portugal   189, 341
Pos, G.   197, 198, 199, 200, 201, 203
Postema, G.   143
Postema, M.   151, 152, 153, 154, 155, 158, 167, 168, 169,

192, 197, 360   
Potsdam   151, 161, 163
Praag   216, 238, 241, 251
Praschil, P.   281, 282
Pressberg   250

R

Rammelberg, firma   140, 158, 183
Reese, P.    193, 282, 284, 286
Regout, Petrus   145
Reitsema & Bölke, firma   194, 199, 200, 206,  
Reitsema, M.   160, 164, 170, 183, 192, 298
Resina Chemie   341, 343
Reuvers, G. von  220, 221, 223, 224, 226, 228, 229, 230,

234, 235, 259, 284, 285, 286, 287, 366, 372
rietsuiker   38, 58, 86
Riga   263
Rijksgesticht voor wezen, Veenhuizen   121
Rijn, C.P. van   101, 233, 259, 273, 296    
Rijngebied   139, 183, 197
rijst   33, 34, 349
Roemenië   252, 253
rogge   48, 49, 200
Romkes, Bakker & Van Calcar, firma   44, 84
Rosenblum, D.   286
Rostow a/d Don   281
Rostow      263, 265
Rotterdam   37, 38, 51, 65, 90, 91, 92, 126, 127, 128, 362,

371
Rotterdamsche Bank   105

S

s.s. W.A. Scholten   92
sago   13, 41, 44, 57, 58, 62, 63, 68, 71, 77, 109, 118, 120,

124, 125, 126, 127, 128, 129, 139, 145, 243, 251, 252,
280, 337

Saksen   139, 362

Sappemeer, fabriek W.A. Scholten in,  29, 34, 80, 81, 82, 83,
84, 99, 101, 111, 122, 126, 142, 310, 311, 336

Sappemeer, plaats   44, 48, 114
Scandinavië   314
scheepsbouw   17, 33, 36, 40
scheepvaart   36, 40, 43, 45, 60,  73, 90, 151, 155, 319
Schiedam   48, 114
Schlieter, K.   207
Schollene   206, 207
Scholten, Albert 74
Scholten, Cato   196, 204, 335, 337 
Scholten, Eerhardus (Harry)   207, 338, 339
Scholten, Johan      196, 336, 337, 374
Scholten, Klaassien   78, 79, 89, 97, 196
Scholten, Margeritha (Margreet)   196, 336, 337
Scholten, Willem Albert II   196, 198, 203, 204, 207, 326,

336, 337, 338, 339, 
Scholten, Willem Albert III   338
Schoneveld & Westerbaan, firma   38, 77
Schoneveld-van der Cloet, A.    38
Schotland   51
Schreuders, A. 192
Schultz, von, G.   161, 162, 163, 164
Seeler & Moiske, firma   140, 158, 183
Senegal      63
Serlé, S .226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 259,

296, 367
Servo,   343 
SHV   359
Sichel, AG, Ferd.   332, 341
Siemens, 14
Silezië (Oostenrijk)   214, 216, 251, 255
Silezië   (Duitsland) 67, 139, 162, 183
Simon, B.S   .222, 223, 269, 270
Singer   14
slempbakken   55, 56, 60, 63
Sluis, H.J.   78, 79, 106
Smeulveen   88, 89
snaps 215, 232, 233, 234
Sneek   126
Spanje   189
speurwerk en ontwikkeling   327, 329, 331, 373
spiritus   (uit aardappelen) 41
St.-Petersburg   262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 278,

280, 283, 284, 287
staalindustrie   138, 262, 264, 266 
Stadex   341, 342, 345
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Städing, Gebr. firma, 258
Stadskanaal, fabriek W.A. Scholten in    41, 44, 61, 81, 82,

101, 108, 109, 119, 147, 157, 335, 337
Stadskanaal, plaats    39, 88
Stanislau 235
Steen, P.S. van der   218
steenkolenindustrie   138, 214
steenkool   34, 50, 117-118, 138, 154, 202, 263, 264 
Stettin   90, 116, 195, 201, 202, 269, 286
stijfsel   33, 34, 71, 123
Strakele, firma   250, 254, 255
strokarton   73, 81, 109
strokartonfabrieken   13, 29, 84, 85, 86, 101, 307, 308, 311,

339, 346
strokartonindustrie   37, 328, 348
Stroopfabriek ‘Gouda’   51
stroopkokers   118, 119, 177
suiker   38, 58, 73, 86, 105, 109, 126, 168, 185, 235, 266   
suikerbieten   239, 240, 245, 246, 260, 268
suikerindustrie   36, 50, 266, 348
suikerraffinaderij, van W.A. Scholten   13, 29, 80, 82, 83,

84, 86, 87, 99, 101, 126, 134, 135, 142, 156, 172, 307,
308, 310, 311, 312, 317, 325, 335, 337, 338, 339, 346

suikerwerkindustrie   63
Szuldberg, J   .283

T

taaitaai   235
Tabor   240, 241, 242, 255
tarwe   33, 34, 48, 237
tarwemeel   34, 163
tarwestijfsel   34, 266
technologie   7, 23, 24, 54, 70, 71, 73, 148, 263, 322
telefoon   100
telegraaf   14, 100, 257, 297, 318
textielindustrie   34, 46, 63, 71, 123, 124, 128, 139, 140,

150, 159, 214, 235, 264, 266, 319, 331 
transactiekosten   23, 24, 31, 141, 147, 148, 149, 208, 216,

218, 318, 347
transportmiddelen   14, 127, 138, 318
Troelstra, Pieter Jelles   97
Troppau   250, 254
turf   39, 40, 49, 50, 84, 89, 117-118, 202
turfstrooiselfabriek   13, 29, 81, 82, 311, 336, 337 
turfvaart 40

Tuwin, M.   283, 290

Tweede Wereldoorlog   16, 18, 205, 208, 238, 290, 323,
339, 340

U

Unilever   26, 323, 324, 359
Utrecht      40, 277

V

vacuüm      57, 225
Veen, Van, agent   86, 105, 106, 142
Veendam,  plaats   39, 42, 44, 45, 48, 51, 61, 113, 114, 189,

335, 340, 341, 342
Veendam, fabriek van W.A. Scholten   41, 44, 61, 81, 82,

108, 109, 119, 130, 147, 157, 334
veenderijen   15, 29, 89
Veenkoloniale Boerenbond   328
Veenkoloniën, Drentse   44, 45, 46, 52, 328
Veenkoloniën, fabrieken van W.A. Scholten in    99, 100,

101, 107, 108, 109, 119, 152, 154, 156, 157, 172, 173,
175, 176, 177, 178, 183, 189, 190, 196, 200, 209, 210,
250, 256, 267, 273, 299, 300, 311, 315, 316, 318, 321 

Veenkoloniën, Groninger   13, 27, 32, 38, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 70, 71, 80, 85, 86, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 117, 118, 119, 127, 129, 130, 134, 143, 149,
159, 161, 162, 187, 211, 232, 276, 294, 326, 328, 330

veevoer      41, 152, 169, 215, 231, 237, 239 
Vereeniging van Industrieelen   88, 96, 218
Verenigde Oost-Indische Compagnie   21, 314
Verenigde Staten (Amerika) 16, 17, 18, 91, 184, 206, 225,

226, 264, 318, 344

verf   13, 38, 41, 76, 77, 95
Versailles, vrede van   261
vervuiling   69, 70, 151, 162, 166, 242
vetmesterijen   41
vezelgaten   55, 156, 202, 229, 230, 234
vezelmeel   56, 58, 60, 189
Vierverlaten   87, 354
vijgenkoffie   235
voedingmiddelenindustrie   46, 58, 63, 71, 139, 140, 214,

215, 265, 314, 318
voorkoop   52, 111, 152, 153, 156, 173, 210, 232, 239,

244, 245, 294, 295, 321
vrijhandel   14, 17, 36, 37, 138, 145, 186, 214, 328
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W
Waal, J.J.C.   218, 219, 220, 221, 257, 266, 296
Wahl, F.   139, 183, 187, 199, 200
Warnsveld   41, 76, 78, 95, 118
Warschau   15, 261, 226, 267, 268, 269, 278, 280, 285,

286, 287
Warthe   168, 269, 274
Weichsel   219, 277
Weitzman, A   .283
Wenen   35, 214, 216, 219, 220, 232, 235, 238, 239, 241,

259, 266, 268, 278, 369
wereldhandel   17, 58
Wertheim & Gomperts   106
Wessanen   345
West-Brabant   37
Westerbaan, D.W   .38
West-Europa   17, 265, 315
Westfalen   167
West-Indië   40   
West-Indische Compagnie   314
West-Overijssel   40
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 70
wijnmakers   234
Wildervanck, J. 339
Wildervank   39
Wilkens, familie 45

Wilkens, K.&J., firma   44, 61, 127, 130, 131, 133, 147,
189, 341, 342, 375

Willem I, koning   35, 36, 71
wissels   105, 106, 170, 172, 173, 257, 271, 291
Witte, S., graaf   264
Wolga   263

Z

zandgronden   39, 47, 86, 239, 255   
zetmeelchemie 329
zetmeelgehalte   54, 111, 143, 173, 175, 239, 241, 328, 330,

331
Zevenbergen   85
Zuidbroek, fabriek W.A. Scholten   41, 44, 61, 80, 82, 83,

86, 98, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 117, 119, 120,
123, 125, 156, 157, 159, 269, 321, 334, 337, 374   

Zuidbroek, plaats   114
Zuiderzee   126
Zuid-Frankrijk   189
Zuid-Holland   40
Zuid-Rusland   263
Zuidwending, fabriek W.A. Scholten   82, 108, 119, 334
Zuidwending, plaats   44, 45, 61
Zuilen   341, 343
zuivelindustrie 32, 46, 328, 348
Zutphen   75, 106, 118, 344
Zuylen van Nijevelt, J.P.J.A., van   242
Zwarte Zee   40, 262
zwavelwaterstof   70
zwavelzuur   57, 58, 117
Zweden   72, 341, 342   
zwelstijfsel   331, 333
Zwitserland   72, 214
Zwittau      250, 254
Zwolle   126
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