
3 Bedrijf en beroep tijdens de
eerste industrialisatiefase
1855 - 1900

3.1 Inleiding

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

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

3.2 Infrastructuur. Een reis door het veengebied anno 1889

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

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

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

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

Het tramspoor buigt bij het tolhuis rechts af. We rijden nu over het
gedempte deel van het Oosterdiep dat hier van 1647 tot even na 1671 heeft
gelopen. Na een poosje passeren we de gemeentegrens met Veendam en even
daarna loopt aan onze linkerhand het Oosterdiep. Dit deel van Veendam heet
Egypteneinde.3 Hier staan voornamelijk boerderijen en arbeiderswoningen.
De tram rijdt verder in zuidelijke richting. Dan komen we bij een brug. Hier
komt het Beneden Dwarsdiep uit in het Oosterdiep. Aan onze linkerhand zien
we bij dit punt weer een aardappelmeelfabriek nl. die van H. Wolda, die daar
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in 1867 is gesticht en twee jaar geleden nog is vergroot. Ooit heeft hier een
scheepswerf gelegen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1849 1869 1889 1899

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1856  1901
arbeids- index arbeids- index
plaatsen plaatsen

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

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

3.5.1 De landbouwindustrieën 1855-1900

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

Het volgende is hierop gebaseerd.

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

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

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

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

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

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

Bron: gemeenteverslagen

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

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

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

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

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

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

Bron: gemeenteverslagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.2 De andere industrieën 1855-1900

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

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

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

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

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

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

Bron: gemeenteverslagen

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

jaar        werkgelegenheid jaar        werkgelegenheid

1856 206 1901 84  
1871 122

Bron: gemeenteverslagen

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

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

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

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

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

gieterijen e.a.                                               gieterijen e.a.

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

Bron: gemeenteverslagen

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Bron: gemeenteverslagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

industrie industrie

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

Bron: gemeenteverslagen

3.5.3 De kleinschalige ‘fabrieken’ na 1855

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bedrijfstak / 1856  1871  1901
bevolkingsgroei

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij de strokartonindustrie was het ruimtelijk vestigingspatroon heel
anders. Daar speelden eveneens de transportkosten een belangrijke rol. Het
volumeverlies van stro naar karton was aanzienlijk. Vestiging in het kleigebied,

125
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS

DE EERSTE INDUSTRIALISATIEFASE  1855-1900



126

het productiegebied van het stro, was daarom het meest voor de hand liggend.
Dat desondanks veel strokartonfabrieken in het veengebied kwamen te liggen,
had te maken met de betere waterkwaliteit. De strokartonfabrieken waren dus
veel minder gebonden aan het veengebied, omdat de grondstoffen veelal van
buiten de regio kwamen. Niet voor niets kwamen de meeste strokartonfabrie-
ken in het noorden en noordoosten van het veengebied te liggen: Hoogezand-
Sappemeer en Oude Pekela.
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Oude Pekela kreeg een groot aantal strokartonfabrieken. Keuning wijst op de
gunstige verkeers-geografische ligging van deze plaats. De nabijheid van het
productiegebied van het stro, de nabijheid van turf, de brandstof, en de aan-
wezigheid van zuiver water in het Pekelder Hoofddiep waren gunstige facto-
ren voor vestiging daar.71 In 1896 waren vijf van de acht strokartonfabrieken
in het veengebied daar gevestigd. Toch was de werkgelegenheid minder
overweldigend dan het aantal fabrieken zou doen vermoeden, want de

127
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS

DE EERSTE INDUSTRIALISATIEFASE  1855-1900



128

Pekelder fabrieken waren gemiddeld wat kleiner. Van de 743 arbeidsplaatsen
in de strokartonindustrie in dat jaar bevond zich 45,8% (340) in Oude Pekela
en 54,2% (403) in Hoogezand-Sappemeer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N/N/n/n 1235 1482 3179  3595

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

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

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

N/N/n/n 966 984 1743  2112   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEENDAM 1850 1870 1890 1900

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

N/N/n/n 1438 1188 3618  4144   

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

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

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

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



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

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

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

n/N/n/n 1896 1164 2903 3710

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OUDE PEKELA 1890                         1900
% conc. % conc.

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

n 1618  1809   

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

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

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

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

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

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

ONSTWEDDE 1890                         1900
% conc. % conc.

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

N 2965  3564 

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

WILDERVANK 1890                         1900
% conc. % conc.

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

n 3010 3243

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7.1 De oververtegenwoordiging van de verzorgende beroepen

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

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

Tabel 3.11 De concentratiegetallen voor enkele verzorgende bedrijfstakken in 1900

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

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

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

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

Bron: beroepstelling 1899

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de eerste helft van de 19e eeuw bood het lint langs het hoofddiep nog
genoeg ruimte voor woningbouw en de bouw van bedrijven. Na 1850 kwa-
men er ook uitbreidingen langs de zijstraten van het hoofdlint. Behalve langs
het Kalkwijksterdiep en langs de westzijde van de Borgercompagniesterstraat,
was er nu ook bebouwing langs de Kielsterzwarteweg (Kerkstraat) en aan de
Kleinemeersterstraat. Naar het noorden stonden er, aansluitend op het hoofd-
lint, nu ook langs de Joureswijk huizen en bedrijven. Ook de bestaande wegen
naar het noorden, de Slochterstraat en de Herenlaan, gaven wat bebouwing te
zien, zij het nog sporadisch. De spoorwegstations zorgden er voor dat nieuwe
straten aangelegd werden om deze te ontsluiten. Zo kwam de Stationsstraat
Sappemeer (Kees de Haanstraat) op de grens tussen Hoogezand en
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Sappemeer. Deze straat vormde de verbinding met de weg die was aangelegd
langs de spoorlijn tussen de Kielsterzwarteweg en de Borgercompagniester-
straat.131 De Stationsstraat Sappemeer was rond 1900 dicht bebouwd in aan-
sluiting op het hoofdlint. Aan de Middenstraat stonden tussen Kleinemeer-
sterstraat en Borgercompagniesterstraat huizen. Ook was er wat verspreide
bebouwing langs de Stationsweg, waar onder meer het station was verrezen.
Langs de verbindingsstraat tussen Martenshoek en Kropswolde kwam even-
eens wat bebouwing.

163
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS

DE EERSTE INDUSTRIALISATIEFASE  1855-1900



164

Toch betekenden de uitbreiding van de bebouwing langs zijstraten en -die-
pen en de aanleg van nieuwe straten niet dat er komvorming plaats vond.
Daarvoor was de maatvoering voor een nederzetting waar in 1900 ruim
9.000 inwoners woonden, toch nog te ruim bemeten.132 Het lint was onge-
veer vier kilometer lang en werd zowel aan de oostkant als aan de west-
kant nog iets langer. Aan de oostkant strekte de aaneengesloten bebouwing
zich nu uit tot iets voorbij de Joureswijk. Aan de westkant groeide het lint
aan de zuidkant van het Winschoterdiep naar Foxhol toe. Ook aan de
noordoever van het diep kwamen te Foxham (gem. Slochteren) steeds
meer huizen en bedrijven. Daarnaast zien we ook bij Foxhol lintbebou-
wing aan de zuidkant van het Winschoterdiep. De onderlinge afstand tus-
sen de zijstraten en -diepen was ook tamelijk groot. De afstand van het
punt waar de Kielsterzwarteweg uitkwam op het hoofddiep en het punt
waar de Kalkwijk uitmondde in het Winschoterdiep bedroeg 500 meter.
De afstand van dit laatste punt tot de hoek Stationsstraat Sappemeer-
Winschoterdiep was 750 meter. Van de Stationsstraat Sappemeer naar de
eerstvolgende hoek was ongeveer 770 meter. En de afstand van de
Kleinemeersterstraat tot de Borgercompagniesterstraat was 625 meter. De
weg langs de spoorlijn die dus evenwijdig aan het Winschoterdiep liep,
had ter hoogte van de Kielsterzwarteweg een afstand van 375 meter tot het
hoofdlint en ter hoogte van de Borgercompagniesterstraat was dat al bijna
600 meter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ling. Daar zien we ook
schaalvergroting in de
bebouwing.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

173
BEDRIJF EN BEROEP TIJDENS

DE EERSTE INDUSTRIALISATIEFASE  1855-1900



174

de nieuwe vestigingsplaatsen. Veendam en Hoogezand-Sappemeer schitterden
door afwezigheid bij de nieuwe vestigingsplaatsen. De coöperatie had in de
aardappelmeelindustrie haar intrede gedaan. De op coöperatieve grondslagen
gestichte fabrieken hadden een geheel eigen vestigingspatroon. Dit vormde het
intro voor een nieuwe industrialisatiefase.
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