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Inleiding 

 

“Het rijwiel verscheen te Groningen voor het eerst in 1869. Er was toen in de Schoolstraat een 

kachelmakerij gevestigd van den ouden heer Elzinga, die kinderloos was en daarom een 

neef, Kiewiet de Jonge, in zijn bedrijf als leider had opgenomen. De zaak grensde aan onze 

zeepziederij, zoodat de wederzijdsche bewoners elkaar veel zagen en spraken. Kiewiet de 

Jonge hield van nieuwigheden en zoo was het niet vreemd op zekeren dag van hem te hooren, 

dat hij twee velocipèdes – zooals ze toen en nog lang daarna – heetten, besteld en ontvangen 

had. Dat was een groote nieuwigheid! Men had te Groningen al eens van dit moderne 

speeltuig gehoord, maar beschouwde het ook als zoodanig.”1  

 

Het bekende Groningse raadslid Waalko Jan Roelfsema was één van de eerste fietsers van 

Groningen. De Vélocipède was  in 1869 nog een rariteit in de stad die zich tegenwoordig profileert als 

de fietsstad van Nederland.2 In Nederland is het fietsen net zo Nederlands als klompen en tulpen.  

Een fietsgeschiedenis is dat echter niet. Het is opvallend hoe in de ons omringende landen zoals 

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië veel onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van het 

rijwiel. Wat betreft Nederland schrijven Manuel Stoffers en Harry Oosterhuis in hun Nederlandse 

fietshistoriografie dat er “al met al geen gedegen historische studie over één van de Nederlandse 

fietsfabrikanten bestaat, noch over de fietsbranche als geheel”.3 Toch zijn er weldegelijk 

onderzoeken naar het fietsgebruik in Nederland die als startpunt kunnen gelden voor een historisch 

onderzoek naar de fiets. Het meest genoemde werk is dat van J.M. Fuchs en W.J. Simons uit 1968 dat 

op een zeer anekdotische wijze de fietsgeschiedenis behandelt.4 In de jaren negentig ontstond er 

weer interesse voor de fietsgeschiedenis. Het belangrijkste werk dat hieruit is voortgekomen is van 

Adri Albert de la Bruhèze en Frank Veraart. Dit tweetal onderzocht negen West-Europese steden, 

waaronder vier Nederlandse, voor de periode vanaf 1920 en stelden de vraag waarom de fiets zo 

populair is in Nederland? Daarbij nuanceerden zij het beeld van de fiets als typisch Nederlands door 

te stellen dat voor de Tweede Wereldoorlog de fiets ook in andere Europese steden populair was. 

Hun slotconclusie is dat het succes van de fiets in Nederland weinig te maken heeft met de platheid 

                                                           
1 Aantekeningen door Waalko Jan Roelfsema Hzn. Over het dagelijks leven in Groningen (1932) Groninger 

archieven, toegangsnummer 1501, inventarisnummer 369.6. 
2 Groningen fietsstad, http://groningenfietsstad.nl/ (Laatst geraadpleegd 6-6-2016).  
3 M. Stoffers en H. Oosterhuis, “’Ons populairste vervoermiddel’ De Nederlandse fietshistoriografie in 

internationaal perspectief”, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, vol. 124 
nr. 3 (2009) 404. 
4 J.M. Fuchs en W.J. Simons, Voort, in ’t zadel, kameraden. Honderd jaar fietsen in Nederland (Amsterdam 

1968). 
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van Nederland. Het waren de langetermijneffecten van decennia eerder gevoerd lokaal 

verkeerbeleid die de fiets een plek naast de auto gaven. 5 Daarbij was het belangrijk dat er een sterke 

wisselwerking bleek te bestaan tussen het gevoerde beleid en de lokale beeldvorming over het 

fietsgebruik. Het onderzoek van De la Bruhèze en Veraart omvat de periode na 1920, waarin de fiets 

al een belangrijke plaats in de maatschappij had. Gezien de lange trend van fietsbeleid die De la 

Bruhèze en Veraart constateren is de periode voor 1920 ook relevant omdat hier de fiets zijn plaats 

in de maatschappij en politiek wist te verwerven.  

 Het is vooral de manier waarop de fiets zich ontwikkelde tot een belangrijk vervoersmiddel 

dat onderbelicht blijft. De enige studie naar fietsen in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog is die 

van Anne-Katrin Ebert. Deze studie vormt een goede basis naar fietsgebruik voor 1920, waarbij Ebert 

een belangrijke ontwikkeling laat zien. In de negentiende eeuw was het fietsen nog een sport die 

door de burgerlijke elite in de vrije tijd beoefend werd. In het begin van de twintigste eeuw 

ontwikkelde de fiets zich tot het transportmiddel van de massa. 6 Ebert richt zich in haar werk 

voornamelijk op het fietsgebruik in de vrije tijd. Ze onderzoekt dit voor zowel arbeiders als de 

burgerlijke elite en komt tot de conclusie dat de vrijetijdsbeleving van de fiets voor beide groepen 

gelijk was. 7 Door alleen de focus op vrije tijd te houden levert het onderzoek echter geen volledig 

beeld op voor de periode na 1900 omdat de fiets zich ook ontwikkelde tot een transportmiddel om 

bijvoorbeeld naar het werk te gaan. Hierdoor is het nog onduidelijk of de fiets voor arbeiders niet 

veel meer een vervoersmiddel was dan voor de elite?  

 Het werk van Ebert heeft een sociaal-culturele inslag, terwijl een sociaal-politieke benadering 

beter aansluit bij het werk van De la Bruhèze en Veraart. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de fiets 

beter in de context ingepast die bijdraagt aan de verklaring van het succes. Het is juist deze 

verklaring voor de periode voor de Tweede Wereldoorlog die in de Nederlandse geschiedschrijving 

ontbreekt. In een sociaal-politieke context bevond Nederland zich in begin van de twintigste eeuw 

een zeer turbulente tijd. Zo ontstonden in Nederland de zuilen, waarin verschillende groepen uit de 

samenleving zich gingen verenigen, werd het algemeen kiesrecht ingevoerd en vond de eerste 

feministische golf (1880-1920) plaats. Volgens Stoffers en Oosterhuis moet de eerste Nederlandse 

fietsgeschiedenis waarin de factor verzuiling een rol krijgt, nog worden geschreven.8  

                                                           
5 A.A. de la Bruhèze en F. Veraart, “Fietsen en verkeersbeleid. Het fietsgebruik in negen West-Europese steden 

in de twintigste eeuw”, NEHA jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, vol. 69 (1999) 170; 
A.K. Ebert, “Cycling toward the nation: The use of the bicycle in Germany and the Netherlands, 1880-1940” 
European Review of History, vol. 11 nr. 3 (2004) 349. 
6
 A.K. Ebert, “Cycling toward the nation” 348; H. Kammenga, “Ontspanning” in: Groningers op weg naar de 

moderne tijd, ed.: L. Boiten e.a. (Groningen 1988) 82-155. 
7 A.K. Ebert, “Het ‘paard der democratie’, Fatsoenlijk fietsen in Nederland, 1900-1920 in: Fatsoenlijk vertier, 

Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, ed.: C. Smit (Amsterdam 2008) 237. 
8
 M. Stoffers en H. Oosterhuis, “Ons populairste vervoermiddel” 409. 
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 Door de zuilen in het onderzoek te betrekken valt vast te stellen of er verschillen waren in de 

beeldvorming omtrent de fiets per zuil. Dit kan invloed hebben gehad op de manier waarop de fiets 

zijn plaats in de maatschappij, maar ook in de politieke besluitvorming kon verwerven. Er zijn 

namelijk genoeg indicaties dat die verschillen bestonden. Zo kwam de invoering van de 

rijwielbelasting, die begin twintigste eeuw in Nederland bestond, uit christelijke hoek. Ingevoerd 

door Colijn, waren het de socialisten die tegenstemden, terwijl de liberalen het geen probleem 

vonden de fiets als luxeartikel te belasten.9 Het probleem van een onderzoek naar de fiets per zuil is 

echter dat deze een horizontaal onderscheid in de maatschappij aanbrengt, vanwege de verticale 

verbinding binnen de zuilen, terwijl de verspreiding van de fiets verticaal plaatsvond, namelijk top-

down. Dit blijkt ook uit de vele buitenlandse studies die overal dezelfde trend waarnemen.10 Een 

onderzoek dat dit ook laat zien is dat van Nan van Zutphen die voor de periode 1880-1900 Leuvense 

fietsclubs heeft onderzocht.11 In zijn verticale benadering, dus gerangschikt in verschillende sociale 

klassen, toont hij hoe de fiets zich vanuit de elite steeds breder verbreidt. Toch is een onderzoek op 

basis van zuilen ook zinnig omdat deze te linken vallen aan de sociaal-politieke context die voor het 

succes van de fiets zo belangrijk was.  

 Hieruit volgt de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek: in hoeverre bestonden er 

verschillen in de manier waarop de fiets werd gebruikt door te onderscheiden maatschappelijke 

groepen in Groningen tussen 1885 en 1935? Het gaat het om gebruik in de brede zin van het woord, 

dus zowel het praktische gebruik van de fiets, als de manier waarop de fiets onderwerp was van 

politieke besluitvorming. Deze scriptie richt zich naar voorbeeld van de studie van Van Zutphen op 

één stad. Het fietsgebruik in Groningen is een zeer actueel onderwerp, dat veel buitenlandse 

aandacht krijgt.12 Daarnaast is Groningen historisch gezien ook interessant door de aanwezigheid van 

de Fongers fietsenfabriek in de stad en ook twee grote fietsfabrieken in de regio, Gruno 

(Winschoten) en Veeno (Bedum). Verder is Groningen vanuit praktisch oogpunt gekozen omdat ik als 

schrijver van deze scriptie in Groningen woon en zo de meeste bronnen voorhanden heb. 

De onderzoeksperiode is gekozen, zodat deze de complete transitie, van sporttuig van de 

elite tot vervoersmiddel voor de massa, omvat. Er werd al eerder dan 1885 in Groningen gefietst, 

maar doordat er met de Kampioen, het verenigingsblad van de Algemene Nederlandse 

                                                           
9 F.H.M. Grapperhaus, Over de loden last van het koperen fietsplaatje. De Nederlandse rijwielbelasting 1924-

1941 (Franeker 2006) 17.  
10

 G.A. Tobin, “The bicycle Boom of the 1890s. The Development of Private Transportation and the Birth of the 
Modern Tourist”, Journal of Popular culture 7 (1974) 840; S.H. Aronson, “The Sociology of the Bicycle” Social 
Forces nr. 30 (1952) 305. 
11

 N. van Zutphen, “Sociale geschiedenis van het fietsen in leuven, 1880-1990”, Arca Lovaniensis artes atque 
historiae reserans documenta, jaarboek 8 (1981) 11-257. 
12 The Guardian, “How Groningen invented a cycling template for cities all over the world” 

http://www.theguardian.com/cities/2015/jul/29/how-groningen-invented-a-cycling-template-for-cities-all-
over-the-world (Laatst geraadpleegd 6-6-2016).  
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Wielrijdersbond (A.N.W.B.), vanaf 1885 bronnen beschikbaar zijn, is het zinnig om dit als beginjaar te 

kiezen. Er is voor het eindjaar 1935 gekozen omdat zo alle ontwikkelingen rondom de rijwielbelasting 

kunnen worden meegenomen in het onderzoek. Ook valt een grote bron als de verkeerstelling van 

1932 in de provincie Groningen, zo binnen het onderzoek.  

 De te onderscheiden maatschappelijke groepen die in de hoofdvraag worden genoemd, 

behoeven verdere uitleg. Zoals hierboven al beschreven, is het probleem bij onderzoek naar 

fietsgebruik binnen zuilen, dat de ontwikkeling van de fiets niet horizontaal, maar verticaal 

plaatsvond. Deze scriptie is, om dit te ondervangen, in twee delen opgeknipt. Het eerste deel vormt 

de sociale component en bestaat uit twee hoofdstukken en het tweede deel behelst de politieke kant 

van het fietsen en behelst eveneens twee hoofdstukken. Als ondersteuning van de hoofdstukken 

worden economische gegevens gebruikt, zoals bijvoorbeeld de prijs van een fiets.  

 In het eerste sociale deel worden de te onderscheiden maatschappelijke groepen verticaal 

onderzocht. Hierbij wordt de maatschappij opgedeeld in klassen die lopen van de elite, naar de 

middenklasse, naar arbeiders en eindigen bij de armen. Bij deze indeling worden bijpassende 

deelvragen gesteld. In het eerste hoofdstuk wordt onderzocht wie de Groningse fietsers waren, om 

hiermee de verspreiding van de fiets door de jaren heen te onderzoeken. In het tweede hoofdstuk 

wordt vervolgens onderzocht waarvoor de Groningse fietsers hun fiets gebruikten en of er 

verschillen waren tussen de verschillende sociale klassen. Naast de verticale indeling wordt er in de 

eerste twee hoofdstukken ook nog onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Doordat rond 

1900 mannen en vrouwen een andere positie in de maatschappij innamen, is het zinnig om ook voor 

de fiets te onderzoeken of hier verschillen in gebruik in zaten.  

 Het tweede deel van deze scriptie richt zich op de politiek rondom het fietsen in Groningen. 

Hierbij is een horizontale verdeling wel mogelijk, want hoe werd er tegen de fiets aangekeken door 

verschillende zuilen? Dat is de vraag die in hoofdstuk drie aan bod komt. De zuilen die voor 

Groningen relevant zijn, zijn de protestantschristelijke zuil en de socialisten. De katholieken zijn in dit 

onderzoek niet meegenomen omdat ze voor Groningen slechts een klein deel van de bevolking 

vormden.13 Naast deze twee klassieke zuilen komt ook nog de liberale zuil aan bod. Deze liberale zuil 

is discutabel omdat er een debat bestaat of deze zuil wel bestaan heeft.14 Toch is een onderscheid in 

deze zuil noodzakelijk omdat anders een groot deel van de fietsers en de A.N.W.B. niet onder te 

brengen zijn bij de eerste twee zuilen. Deze fietsers en ook de A.N.W.B. passen wat betreft hun 

politieke opvattingen het beste bij een liberale zuil en daarom wordt deze in deze scriptie gebruikt. In 

                                                           
13

 P. Kooij, Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum 
(Groningen 1986) 24. 
14 A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Haarlem 1980) 74.  
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het laatste hoofdstuk van deze scriptie wordt onderzocht hoe de beeldvorming van de fiets bij de 

verschillende zuilen terugkomt in de politieke besluitvorming omtrent de fiets.  

 Er is helaas geen complete bron die ons het hele verhaal vertelt. Om er in het eerste 

hoofdstuk achter te komen wie er in Groningen een fiets gebruikte, moeten daarom veel bronnen 

gebruikt worden, die samen als puzzelstukjes het hele beeld laten zien. Het verenigingsblad van de 

A.N.W.B., de Kampioen, is hiervoor een belangrijke bron. In dit blad zijn verslagen van activiteiten en 

vergaderingen in Groningen weergegeven en ook in de agenda van het blad zijn tochten en 

wedstrijden in Groningen te vinden. 15  Deze stukken werden door Groninger A.N.W.B.-leden direct 

naar de redactie gestuurd en zijn dus redelijk betrouwbaar. Het belangrijkste van de Kampioen zijn, 

voor dit onderzoek, de ledenlijsten die in elk nummer te vinden zijn. Hierin staan de nieuwe leden 

van de A.N.W.B., leden die verhuist zijn of leden die hun lidmaatschap opzeggen. Een aantal 

Kampioenen ontbreekt, maar toch 224 fietsers uit de stad Groningen konden voor de jaren 1885 tot 

en met 1899 achterhaald worde. Dit aantal komt redelijk overeen met de ledenaantallen die voor 

Groningen ook in de Kampioen vermeld worden. Bij alle leden staat ten minste hun woonplaats 

vermeld en meestal ook hun adres. Door ze vervolgens op te zoeken in het Groninger 

bevolkingsregister kan hun geboortejaar, beroep en religie worden achterhaald.16  

Dit bevolkingsregister is betrouwbaar omdat het een belangrijke administratie voor de 

gemeente Groningen was. Het nadeel van het bevolkingsregister is dat het slechts één keer per tien 

jaar werd opgemaakt en wijzigingen niet altijd even goed werden bijgehouden. Dat is voor dit 

onderzoek geen probleem omdat het geboortejaar niet verandert en de sociale status op basis van 

een beroep waarschijnlijk kleine veranderingen vertoonde in de loop van tien jaar. Daarnaast zijn de 

bevolkingsregisters van 1880, 1890 en 1900 onderzocht om drastische veranderingen te 

ondervangen. Bij het vergelijken van de ledenlijsten van de A.N.W.B. met het bevolkingsregister 

bleek dat namen niet altijd overeenkomen. Dit zijn meestal spellingsfouten in de Kampioen, die 

doordat het adres vermeld werd, geen problemen opleveren. Niet bij alle leden is een adres bekend. 

Dit komt omdat mogelijk de aanmelding in een Kampioen stond die niet bewaard is gebleven, maar 

dat in een andere Kampioen wel een afmelding, verhuizing of een lid op een andere manier wordt 

genoemd. Bij leden zonder adres kan alleen met zekerheid worden vastgesteld of het dezelfde 

persoon in het bevolkingsregister betreft als er hierbij maar één Groninger met deze naam in een 

leeftijdsgroep valt, die de mogelijk had om te fietsen. De leden waarbij niet met zekerheid valt vast te 

stellen welke Groninger het betreft, zijn niet meegenomen in de data. Alle gevonden Groninger leden 

                                                           
15

 De Kampioen, verenigingsblad van de A.N.W.B. (vanaf 1883) https://books.google.nl/books/serial/CFb-
OpW24AYC?rview=1 (laatst geraadpleegd 8-4-2016). 
16 Gemeente Groningen, bevolkingsregister (1880-1921), Groninger archieven, toegangsnummer 1339 

inventarisnummer: 6659- 6942. 



8 
 

van de A.N.W.B. zijn te vinden in bijlage 1. Met deze gegevens valt de leeftijd van de fietsers te 

achterhalen. Daarnaast kan aan de hand van de indeling naar beroepen van Pim Kooij hun sociale 

status worden bepaald, wat nodig is voor de horizontale indeling.  

Een andere belangrijke bron is de rijwielbelasting. Landelijk zijn alle cijfers bekend, doordat 

dit een belasting op landelijk niveau was.17 Voor Groningen zijn de cijfers  over de jaren 1899-1906 te 

achterhalen.18 Doordat de belasting volgens het draagkrachtbeginsel rekening hield met 

inkomensverschillen, vormt dit een goede bron om de groei van het fietsgebruik in verschillende 

sociale lagen te onderzoeken. Daarbij moet wel vermeld worden dat de controle op de 

rijwielbelasting tussen 1899 en 1919 slecht was. In tegenstelling tot de belasting die tussen 1924 en 

1941 werd geheven, was er bij de eerste rijwielbelasting geen betalingskenmerk. Vermoed wordt dat 

de belasting regelmatig werd ontdoken, waardoor de cijfers tussen 1899 en 1919 in werkelijkheid 

mogelijk hoger uitkomen.19 Voor het gemak is er in deze scriptie vanuit gegaan dat de 

belastingontduiking in Groningen vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. Daardoor vallen de 

cijfers toch te vergelijken, ook al is enige voorzichtigheid geboden.  

De laatste belangrijke bron die in hoofdstuk 1 wordt gebruik, zijn de garantieboeken van 

Fongers.20 Fongers hield vanaf 1902 van alle fietsen in alle filialen bij wie de fietsen hadden gekocht. 

Hierbij correspondeerde een serienummer op het frame met dat in het garantieboek. Na 1920 werd 

de productie te groot en worden de namen van afzonderlijke kopers niet meer vermeld. Deze 

gegevens zijn betrouwbaar omdat het voor het bedrijf financiële gevolgen kon hebben om hier 

fouten in te maken. Daarbij komt nog dat het boek in Groningen werd opgemaakt, waardoor er in de 

gegevens van het filiaal in Groningen waarschijnlijk minder fouten zitten dan voor de verkopen elders 

in het land. Voor deze scriptie zijn voor de jaren 1902, 1910 en 1920 telkens honderd kopers, met 

een adres in de stad Groningen, van een Fongersfiets bij het filiaal in Groningen onderzocht. Door de 

namen te combineren met de gegevens voor hoofdelijke omslag valt het inkomen van de fietsers van 

Fongers te benaderen en daarmee hun sociale positie.21 De hoofdelijke omslag werd precies 

bijgehouden omdat het hier om inkomsten voor de gemeente ging. Er mag van uit worden gegaan 

dat de bedragen hier redelijk correct zijn, mogelijk iets in het voordeel van de gemeente. Het exacte 

bedrag valt niet vast te stellen omdat men met belastingklassen werkte, waarbij het inkomen tussen 

                                                           
17 J.B.D. Derksen en A. Rombouts, “The demand for bicycles in the Netherlands” Econometrica Vol. 5 nr. 3 

(1937) 295-300. 
18 Gedeputeerde staten, jaarverslag, rijksmiddelen rijwielbelasting (1898 – 1906) Groninger archieven.  
19

 Grapperhaus, loden last 18. 
20 Fongers, Registers van rijwielen in garantie (1902-1923) Groninger archieven, toegangsnummer 1300, 

inventarisnummer 247-263. 
21 Gemeenteontvanger van Groningen (1812-1946) Alfabetisch register op de kohieren van de hoofdelijke 

omslag 1895-1914, Groninger archieven, toegangsnummer 1469 inventarisnummer 985-992. Hoofdelijke 
omslag heeft volgens Kooij, Groningen, 33, grote zeggingskracht.  
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twee bedragen viel. Hierdoor zijn kleine fouten in de bronnen met betrekking tot de hoofdelijke 

omslag niet problematisch omdat de belastingplichtige waarschijnlijk wel in de goede klasse zat. Bij 

het gebruik van de garantieboeken van Fongers moet nog wel worden opgemerkt dat een Fongers 

een luxefiets was en dit dus invloed heeft op de resultaten. Los van de luxefiets, kan bijvoorbeeld wel 

de man-vrouwverhouding onder de kopers worden onderzocht. In de boeken van Fongers staat naast 

een naam, ook het adres vermeld, hierdoor zijn bij dit onderzoek, dat in bijlage 2 te vinden is, 

dezelfde richtlijnen gebruikt als bij het onderzoek naar de A.N.W.B.-leden. Bovenstaande bronnen 

vormen de belangrijkste puzzelstukken om het verhaal van hoofdstuk 1 te vertellen. Er zijn daarnaast 

nog wel een aantal kleinere bronnen gebruikt, die in het hoofdstuk zelf nog verantwoord worden.   

In het tweede hoofdstuk wordt het gebruik van de fiets onderzocht. Werd de fiets voor de 

vrije tijd gebruikt, en dan voor de sport of om de natuur in te gaan, of was het voornamelijk een 

vervoersmiddel, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen werk of vervoer naar familie, kerk 

of kermis? In dit hoofdstuk is de Kampioen weer belangrijk omdat bij sommige leden hun fietsclub 

vermeld staat. Daarnaast staat een groot aantal verslagen van deze Groninger fietsclubs, die vooral 

aan het einde van de negentiende eeuw populair waren, in het blad. Verder zijn rijwielen van 

winkeliers ook geregistreerd voor de belasting, waardoor dit fietsgebruik bij de middenstand 

eveneens te onderzoeken valt. Voor het fietsgebruik onder vrouwen is de Kampioen ook belangrijk. 

Vanaf 1893 bestond er in de Kampioen een damesrubriek, waardoor het fietsen onder dames als 

aparte groep onderzocht kan worden.  

De belangrijkste kwantitatieve bron voor hoofdstuk 2 is de verkeerstelling die in 1932 in de 

provincie gehouden is.22 Bij deze telling werd op zeven verschillende dagen het verkeer op de 

belangrijkste wegen in beide richtingen van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds geteld. Deze 

tellingen zijn bewaarde gebleven en hiermee valt te onderzoeken op welke wegen fietsers reden en 

op welke dagen er gefietst werd. Wie de tellingen uitvoerden kan niet meer achterhaald worden, 

maar het is goed mogelijk dat er telfouten zijn gemaakt. Het gaat echter om het algemene beeld in 

de provincie Groningen waarbij een enkele telfout weinig invloed zal hebben gehad op de 

uitkomsten. In bijlage 3 is deze verkeerstelling te vinden. Verder zijn ook verkeerstellingen van de 

provincie in 1920, 1926 en 1929, als van de stad in 1928 beschikbaar. Van de tellingen in 1920, 1926 

en 1929 zijn de telformulieren niet bewaard gebleven. Hier zijn alleen de eindaantallen nog 

beschikbaar, waarbij fietsers, automobilisten en voetgangers bij elkaar zijn opgeteld. Daardoor zijn 

                                                           
22 Provinciale waterstaat Groningen, verkeerstellingen (1920,1926,1929 en 1932) Groninger archieven, 

toegangsnummer: 742 inventarisnummer: 1201,1766,1996. 
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deze bronnen minder bruikbaar. Van 1928 zijn dezelfde gegevens als van de verkeerstelling van 1932 

overgebleven, maar het gaat hier slechts om twee dagen.23  

Verder wordt in hoofdstuk 2 nog een aantal foto’s gebruikt. Vanuit de secundaire literatuur is 

bekend hoe wielerkostuums eruit zien, uit welke periode bepaalde modellen fietsen kwamen en hoe 

men zich diende te kleden voor verschillende fietsactiviteiten.24 Door deze kennis te gebruiken is het 

mogelijk foto’s met Groningse fietsers te analyseren. Deze foto’s komen uit verschillende collecties 

van de Groninger Archieven. Doordat het desbetreffende archief bekend is, waar de foto’s uit 

komen, valt de fietsclub of plaats vast te stellen. Ook vaandels of teksten kunnen aangeven wat er 

precies op de foto staat. Daarmee kan ook vastgesteld worden of het om originele foto’s gaat. Aan 

de hand van de foto’s valt een analyse te maken van het fietsgebruik in Groningen.  

Het derde hoofdstuk draait om de beeldvorming rondom de fiets bij de verschillende 

groepen, in dit geval zuilen. Dit kan het beste onderzocht worden door de bladen en kranten van de 

verschillende groepen te onderzoeken. Voor de liberale zuil is dit de Kampioen omdat de A.N.W.B. 

van begin  af aan vooral gedomineerd werd door de liberale elite. Voor de Groninger socialisten is dit 

het Volksweekblad, een socialistische krant voor Groningen en Drenthe.25 Voor de christenen is dit de 

Nieuwe Provinciale Groninger Courant, een dagblad met een ARP (Anti Revolutionaire Partij) 

signatuur.26 Verder is het Nieuwsblad van het Noorden meegenomen. Deze krant was de meest 

gelezen krant in Groningen, waarmee de krant een breed draagvlak had en zo kan laten zien of 

standpunten erg afweken van die van de meerderheid van krantenlezers. Uit de kranten valt vast te 

stellen of de fiets een racemonster, vervoersmiddel, middel voor vermaakt of luxeproduct was.  De 

Kampioen en het Nieuwsblad van het Noorden zijn beiden online beschikbaar. Dit maakt het 

doorzoeken van de kranten gemakkelijk en hierdoor kan op bepaalde thema’s gezocht worden. Voor 

de Kampioen waren dit alle artikelen die over Groningen gingen. Verder is gezocht op thema’s die 

terug kwamen in de literatuur zoals rijwielbelasting, wedstrijden, dames op de fiets en 

rijwielverordeningen. Deze laatste strategie is ook op het Nieuwsblad van het Noorden toegepast. 

Van het Volksweekblad waren niet alle jaargangen beschikbaar. Al het beschikbare materiaal is voor 

deze scriptie gelezen, dit was voor de Nieuwe Provinciale Groninger Courant niet mogelijk omdat 

                                                           
23 Gemeente Groningen, verkeerstellingen (1926,1928,1932) Groninger archieven. toegangsnummer: 1339 

inventarisnummer: 1611.447. 
24

 J.M. Fuchs en W.J. Simons, Voort, in ’t zadel, kameraden. Honderd jaar fietsen in Nederland (Amsterdam 
1968);

 24
 A.K. Ebert, “Cycling toward the nation”. 

25 Het volksweekblad, sociaal democratisch orgaan voor Groningen & Drenthe (1912) Groninger archieven, , 

toegangsnummer: 999 inventarisnummer: 7618; Het volksblad: sociaal democratisch orgaan voor de provincie 
Groningen en Drenthe (1920-1921) Groninger archieven, , toegangsnummer: 999 inventarisnummer: 3919; 
Volksblad voor Groningen en Drenthe, sociaal democratisch dagblad (1931-1935) Groninger archieven, , 
toegangsnummer: 999 inventarisnummer:3920-3950. 
26 Nieuwe Provinciale Groninger Courant, (1885-1935) Groninger archieven, toegangsnummer: 999, 

inventarisnummer 2910-3002.  
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hiervan alle jaargangen bewaard zijn. Het zou teveel tijd kosten om alles te lezen, daarom is gekozen 

om alleen jaargangen met betrekking tot de invoering van de rijwielbelasting of rijwielverordeningen 

in de gemeente Groningen te onderzoeken. Hierdoor ontbreekt er misschien informatie, maar 

ontstaat er door de tijd heen wel een algemeen beeld uit verschillende jaren.  

In het laatste hoofdstuk staat de beeldvorming centraal, door te kijken hoe deze terug kwam 

in de politieke besluitvorming omtrent de fiets. Hiervoor zijn rijwielverordeningen in de gemeente 

Groningen onderzocht. Verder zijn alle beraadslagingen van de gemeenteraad in Groningen tussen 

1885 en 1935 onderzocht om te kijken hoe de verschillende partijen over de fiets dachten. Ook zijn 

verslagen van de Tweede Kamer gebruikt om een beter inzicht in de rijwielbelasting te krijgen. Deze 

rijwielbelasting was ook van invloed op Groningen en is terug te vinden in de Groninger kranten, 

waardoor het ook zinnig is om naar de Kamerverslagen te kijken.  

Wat nog dient opgemerkt te worden is dat niet alle bronnen direct voor de stad Groningen 

beschikbaar zijn. Soms moeten bronnen van elders ook voor Groningen de ontwikkelingen verklaren. 

In een steeds verder globaliserende wereld kunnen de ontwikkelingen dan ook vanuit een 

internationaal of nationaal perspectief verklaard worden, om zo weer terug te komen bij Groningen. 

Het is onmogelijk om het fietsgebruik van Groningen als een geïsoleerd onderwerp te zien. Dat geeft 

aan de ene kant de relevantie van de casus weer, maar daardoor moet ook de plek van Groningen als 

stad bepaald worden.  

Groningen was met 66.537 inwoners in 1900 de vijfde stad van Nederland, achter 

Amsterdam (510.853), Rotterdam (318.407), Den Haag (206.022) en Utrecht (102.086). In 1930 had 

de stad 103.706 inwoners en kwam het daarmee achter Haarlem (119.700) op de zesde plaats uit. De 

stad had een belangrijke centrumfunctie in het Noorden van Nederland. Stadsbestuurders keken 

echter verder dan Nederland en plaatsten Groningen op Europese schaal, waarbij gekeken werd naar 

steden als Amsterdam, Hamburg en Bremen.27 Op economisch vlak is dat ook niet zo gek, aangezien 

de stad de derde handelsstad van Nederland vormde. Een stad als Groningen kan voor deze periode 

dan ook zonder problemen worden vergeleken met een stad als Utrecht en moet niet worden 

weggezet als provinciestadje.28 Daarnaast laten schilders als Israels en leden van de familie Mesdag 

zien dat ook op het culturele vlak de stad niet geïsoleerd achterbleef in het Noorden.  

 

 

  

                                                           
27

 M.G.J. Duijvendak en B. de Vries, Stad van het Noorden: Groningen in de twintigste eeuw (Assen 2003) 320. 
28

 Kooij, Groningen 11. 
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Wie waren de fietsers? 

 

Zoals uit de inleiding blijkt, werd er eind jaren zeventig van de negentiende eeuw al gefietst in de 

provincie Groningen. De verslagen van deze activiteiten zijn echter zo sporadisch dat over deze 

pioniers weinig te zeggen valt.29 Dit verandert in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Met de 

oprichting van de Nederlandsche Vélocipèdisten Bond in 1883, die wij tegenwoordig beter kennen 

onder de in 1885 gekozen naam: Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (A.N.W.B.), kwam er een 

centraal orgaan dat fietsers als leden ging registreren.30 Daarom valt er vanaf midden jaren tachtig 

een overzicht te maken van de fietsers in Groningen. De fiets begon aan een opmars waardoor het 

aantal A.N.W.B.-leden al snel niet meer met het aantal fietsers overeen kwam. De rijwielbelasting die 

tussen 1899 en 1919 en tussen 1924 en 1941 bestond, biedt hier uitkomst.31 Hierdoor valt in dit 

hoofdstuk vast te stellen hoeveel fietsers er tussen 1885 en 1935 er minimaal waren en wie deze 

fietsers waren. Vanwege verschillende fases in de opkomst van het rijwiel is dit hoofdstuk in vier 

periodes ingedeeld, 1885-1895, 1895-1900, 1900-1920 en 1920-1935. Deze periodes zijn in een 

internationaal, regionaal en lokaal perspectief voor de fietsgeschiedenis van belang en bieden de 

context waarin verschillende groepen uit de samenleving op verschillende momenten gingen fietsen.  

 

1885-1895 Een sport van jonge mannen 

 

De fiets heeft een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt, waarin het belangrijk is om te begrijpen 

waarom verschillende groepen zich tot de fiets voelden aangetrokken. Wiebe Bijker heeft deze 

ontwikkeling al beschreven zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden.32 De fiets is 

niet door één briljante uitvinder bedacht, maar is het gevolg van vele aanpassingen en verbeteringen 

in de tweede helft van de negentiende eeuw.33 Er werd verder gebouwd op de loopfiets die begin 

negentiende eeuw door de Duitser Karl von Drais (1785-1851) was ontwikkeld. Deze fiets was 

populair bij de bovenlaag van de bevolking. Groot nadeel was dat men vieze voeten kreeg en zich dus 

beter per koets of paard kon verplaatsen. Afzonderlijk van elkaar bedachten smeden in Duitsland en 

Frankrijk, waar deze loopfiets populair was, hiervoor een oplossing. Er werden trappers bevestigd 

                                                           
29 H. Perton, “Eerste vaderlandse wielerwedstrijd vond plaats in groningerland” 

https://groninganus.wordpress.com/2015/07/14/eerste-vaderlandse-wielerwedstrijd-vond-plaats-in-
groningerland/ 
30

 A.N.W.B. de kampioen 
31 Ministerie van Financiën: Indexrubrieken van de Afdelingen Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, 

Nationaal archief Inventarisnummer 9499, 9504, 9511, 9519, 9526, Rijwielbelasting 1931-1935. 
32 W. Bijker, Of bicycles, bakelites, and bulbs. Toward a theory of sociotechnical change (Cambridge 1995).  
33 R. Lesisz, Honderd jaar fietsen in Nederland 1850-1950, over het begin van de fietscultuur, doctoraalscriptie 

(Wroclaw 2004) 3.  



13 
 

aan het voorwiel, hoewel er ook een aantal modellen bestond met trappers voor het achterwiel. De 

bekendste variant werd de vélocipède, in 1865 ontwikkeld door de broers Michaux. Dit rijwiel dat in 

Frankrijk ongekend populair was verspreidde zich in 1869 in Europa. Zo kwam deze ook in Groningen 

terecht, zoals Waalko Jan Roelfsema in zijn memoires beschreven heeft.34 De Frans-Duitse oorlog 

(1870-1871) zorgde ervoor dat de ontwikkeling van de nieuwe modellen op het Europese continent 

stopte. Het waren nu de Engelsen die zich op fietsen gingen toeleggen. In de industriestad Coventry, 

waar vooral textiel en naaimachines geproduceerd werden, zat men als gevolg van de oorlog op het 

continent zonder afzetmarkt. Fabrikanten gingen zich daarom op de productie van fietsen richten 

wat een belangrijke verandering teweeg bracht. Terwijl op het continent smeden zich bezighielden 

met de ontwikkeling van de fiets, waren dit in Engeland fabrikanten van naaimachines. Hierdoor 

werden de logge houten ontwerpen van de smeden, die voorheen rijtuigen bouwden, vervangen 

door stalen constructies, met dunne spaken. Door het gebruik van metaal kon het ontwerp van de 

fiets veranderen zonder dat de fiets onbestuurbaar werd.35  

 Het rijwiel kon vanaf 

nu in elke vorm die de 

gebruikers maar wensten, 

gegoten worden. Deze eerste 

groep fietsers waren jonge 

mannen uit de elite, omdat de 

eerste vélocipèdes veel te 

duur waren voor het gewone 

volk.36 De vélocipède had 

twee verbeterpunten. Ten 

eerste het oncomfortabele 

fietsen. In Engeland kreeg de 

vélocipède de bijnaam “The 

Boneshaker”. Het wegennet 

was met de komst van de 

trein enorm verslechterd  en 

het fietsen op deze slechte wegen was geen prettige ervaring. Het tweede probleem was de 

snelheid. Doordat de trappers direct aan het voorwiel vast zaten kon er maar een beperkte snelheid 

                                                           
34

 Aantekeningen door Waalko Jan Roelfsema Hzn. 
35

 Bijker, Of bicycles, 20-30.  
36 S.H. Aronson, “The Sociology of the Bicycle” Social Forces nr. 30 (1952) 305. 

Afbeelding 1. Hoge Bi van A. Fongers, op een tentoonstelling in de Groninger 
Archieven 1976. Bron: Groninger Archieven, beeldbank 
http://beeldbankgroningen.nl/ (Laatst geraadpleegd 7-6-2016) NL-
GnGRA_818_5729. 
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worden bereikt. De jonge heren uit de elite wilden zich graag bewijzen en laten zien dat ze snel 

konden fietsen. Beide problemen konden door een nieuwe ontwikkeling worden opgelost. Het 

voorste wiel werd verdubbeld in omvang, waardoor de fietser minder last had van kuilen en sneller 

kon fietsen. Zo kwam men tot de ontwikkeling van de Hoge Bi zoals dit type fiets wordt genoemd. 

Een hoog voorwiel met een klein achterwiel, een fiets naar Engels model zoals op afbeelding 1 te zien 

is.37   

 Door deze ontwikkelingen is het fietsgebruik, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, te 

plaatsen bij een hele specifieke groep, de atletische jonge man uit de elite. Het vergde veel training 

en dus veel tijd om op een Hoge Bi te leren fietsen. Oude mensen hadden niet het vermogen op een 

Hoge Bi te springen en minder vermogende mensen hadden niet de tijd en het geld voor een Hoge 

Bi. Bijker stelt dan ook dat de Hoge Bi twee betekenissen kreeg, één voor de berijders en één voor 

hen die hem niet bereden. Voor de fietsers was het de “machofiets”, het was gevaarlijk en dat gaf 

status. Jongens konden hun atletisch vermogen tonen. Voor de niet-fietsers was het een gevaarlijke 

fiets, zowel in het voorbijrazen als in het berijden, waarbij men snel over het voorwiel sloeg.38 Deze 

laatste kijk op de fiets is vooral voor de verdere ontwikkeling van belang, maar het is goed om eerst 

stil te staan bij deze fase van de ontwikkeling van de fiets. Is er in Groningen ook sprake van een 

jonge mannelijke elite die fietst? 

 De A.N.W.B. was geworteld in het liberale milieu in de grote steden in Holland.39 De 

Groninger fietsers sloten zich daarom niet meteen aan. Dit blijkt ook uit de oproepen in de Kampioen 

om leden te werven in het Noorden.40 Pas vier jaar na de oprichting van de A.N.W.B. begonnen ook 

Groningse fietsers zich in clubs te organiseren, die zich aansloten bij de A.N.W.B.. Dit hadden deze 

clubs ook in hun regelementen opgenomen.41 Zo groeide het aantal A.N.W.B.-leden in Groningen 

gestaag, zoals blijkt uit grafiek 1. Het totaal aantal fietsers in de provincie moet groter zijn geweest 

als we naar schattingen van de Bondsconsuls (vertegenwoordigers van de A.N.W.B., woonachtig in 

een bepaalde provincie) kijken. Niet iedereen sloot zich aan. Ook valt op dat het aantal leden in de 

provincie Groningen voor het grootste deel uit leden uit de stad Groningen bestaat. Dit kan verklaard 

worden doordat de leeftijdsgroep van jongvolwassenen (15-29), volgens Bijker de doelgroep van de 

fiets, in de stad Groningen oververtegenwoordigd was.42 Daarnaast is een belangrijke verklaring dat 

zich in de stad drie grote handelaren in rijwielen bevonden: J.T. Otté, Fongers en Burgers. J.T. Otté in 

                                                           
37

 Bijker, Of bicycles, 20-30. 
38

 Ibidem 74-75.  
39

 A.K. Ebert, “Cycling toward the nation” 354. 
40 A.N.W.B. de Kampioen februari 1889; 24 augustus 1894.  
41 De Postduif, Groninger wielrijders club, regelementen (vanaf 1890) Groninger archieven toegangsnummer: 

1774 inventarisnummer: 2652; Vindicat Atque Polit, Groninger Studenten Wielrijdersvereniging “Douwtrapper” 
(vanaf 1888) Groninger archieven, toegangsnummer: 467 inventarisnummer: 1742-1747. 
42

 Duijvendak, Stad van het Noorden, 15.  
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de Heerenstraat importeerde al begin jaren tachtig rijwielen uit Engeland. De zaken gingen zo goed 

dat hij agent werd voor Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland. In 1891 

verkocht de firma 100 fietsen per maand en had het een magazijn aan de singels met 176 stuks op 

voorraad.43 In 1886 kwam daar Albert Fongers bij.44 Fongers had een smederij aan het Nieuwe 

Kerkhof van waaruit hij verschillende modellen importeerde, maar ook zelf fabriceerde.45 In 1890 

opende H. Burgers  aan de Spilsluizen een filiaal van de Burgers fabriek (geen familie) in Deventer. 

Burgers uit Deventer was een smid die was begonnen met de productie van Michauxs vélocipèdes 

naar Frans model, maar maakte later ook rijwielen naar Engels model. Voor de inwoners van de stad 

Groningen was er dus keuze genoeg, wat het hoge percentage fietsers in de stad kan verklaren.  

 

De fiets die als gevolg van de ontwikkeling van de techniek alleen door jonge mannen 

gebruikt kon worden, was ook in Groningen het speeltuig van de jongeren zoals uit grafiek 2 blijkt. In 

haar studie naar het imago van de fiets schijft Anne-Katrin Ebert dat de fiets vooral populair was bij 

scholieren van de HBS.46 Dit lijkt zeker voor de periode 1885-1889 het geval in Groningen. Maar ook 

onder studenten moet de fiets in Groningen populair zijn geweest. In een studie van Nan van 

Zutphen naar fietsen in Leuven voor dezelfde periode blijkt dat 56 procent van de fietsers studenten 

zijn.47  Opvallend is verder dat het gemiddelde geboortejaar voor zowel de fietsers in Leuven als in 

Groningen voor dezelfde periode 1867 is.48 Het lijkt erop dat er in Groningen sprake was van een mix 

                                                           
43

 A.N.W.B. de Kampioen, 1 mei 1891.  
44

 Ibidem, April 1886.  
45

 Ibidem, 1 mei 1891.  
46

 A.K. Ebert, “Cycling toward the nation” 351. 
47

 Van Zutphen, “fietsen in Leuven” 84. 
48

 Ibidem 144.  
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Grafiek 1. Aantal A.N.W.B.-leden in Groningen  
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van scholieren en studenten in de beginfase van het fietsen. Dit komt ook naar voren in een oproep 

van de Groninger afdelingsconsul van de A.N.W.B., J.V. Sauveur in de Kampioen van 5 mei 1894. Zijn 

oproep heeft te maken met de “Sterrenbosquestie”, waarbij de wandelpaden in het Sterrenbos 

gebruikt werden als racebaan. Sauveur begrijpt de intenties van de fietsers, die passen binnen de 

omschreven ontwikkeling van het fietsen. “Als de menschen maar zien, dat hij het is, die zoo hard 

rijdt, hij de student, de gymnasiast, de Burgerscholier!”. Sauveur, “Waarschuwt vooral de juniores 

voor de gevaarlijke gevolgen van dergelijk doldriftig jagen in een publiek wandelpark en tart H. 

Hermandad (politieagent) niet door uw onberedeneerd gespurt.”49 Sauveur die duidelijk alleen 

ageert tegen de plek die voor het racen gekozen wordt, gezien ook de negatieve bijnaam voor agent, 

laat duidelijk zien dat het in Groningen om een mix van studenten en scholieren ging. Wat duidelijk 

verklaard kan worden door de ontwikkeling van de Hoge Bi. De fietsers in Groningen waren dus jong, 

maar kwamen ze ook uit de elite? 

 

Pim Kooij heeft in zijn onderzoek naar Groningen 1870-1914 een indeling gemaakt op basis van 

beroepsvermeldingen en gegevens van de hoofdelijke omslag over inkomens, die gebruikt kan 

worden om de sociale afkomst van fietsers te bepalen.50 In de indeling van Kooij is laag 1 de elite die 

een inkomen heeft van meer dan 4000 gulden per jaar en is laag 6 de laagste klasse. Studenten zijn 

apart weergegeven omdat deze niet voor komen in de verdeling van Kooij. Daarnaast is bij veel jonge 

                                                           
49

 A.N.W.B. de Kampioen 5 mei 1894.  
50 P. Kooij, Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum 

(Groningen 1986) 42-44.  
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fietsers het beroep van hun vader gebruikt omdat ze zelf nog geen beroep hadden en daarmee wel 

hun sociale afkomst valt vast te stellen. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van alle Groninger 

A.N.W.B.-leden. Uit grafiek 3 blijkt dat er vooral door de bovenste drie lagen van de Groninger 

samenleving gefietst werd. Het gaat hierbij om de elite in laag 1 zoals artsen, hoogleraren, advocaten 

en notarissen, de gegoede burgerij in laag 2 met fabrikanten en grote handelaren en het 

leidinggevend middenkader in laag 3 waarbij gedacht moet worden aan grote kooplieden zoals Kooij 

ze typeert.  Dit beeld past bij de HBS’er die fietst. Binnen de HBS in Groningen kwam 73 procent uit 

de middenlaag van de samenleving.51 Dit samenvoegend met het aantal studenten in grafiek 3, valt 

vast te stellen dat fietsen in Groningen vooral populair was bij jonge mannen uit welgestelde families 

en de elite.  

 Voor de periode tussen 1890 en 1894 is een toename te zien in laag 4, ook caféhouders en 

vergelijkbare middenstanders gingen fietsen. Dit kwam doordat de prijs van de Hoge Bi snel daalde. 

Doordat er slechts een zeer specifieke groep gebruikers was, raakte de markt snel verzadigd.52 Dit 

blijkt ook uit de prijzen in de advertenties van de firma J.T. Otté die eind jaren tachtig rijwielen in de 

opruiming aanbood vanaf 66 gulden.53 Dit zorgde ervoor dat de Hoge Bi ook binnen het bereik kwam 

van de middenstand van Groningen. De Hoge Bi zou echter snel plaats maken voor een nieuw type 

fiets, de Safety en dat had grote gevolgen.  

 

                                                           
51 J. van Zuthem, “Een samenleving met schakeringen” in: Geschiedenis van Groningen III, M.G.J. Duijvendak 

e.a. ed. (Zwolle 2009) 180. 
52

 Van Zutphen, “fietsen in Leuven” 85-86. 
53

 A.N.W.B. de Kampioen, oktober 1887.  

0

5

10

15

20

25

Laag 1 Laag 2 Laag 3 Laag 4 Laag 5 Laag 6 Student

Grafiek 3. Groninger (stad) ANWB-leden ingedeeld 
volgens de sociale lagen van Pim Kooij 

1885-1889 (n=67)

1890-1894 (n=47)

1895-1899 (n=33)

Bron: A.N.W.B. de Kampioen 1884-1899; Gemeente Groningen, bevolkingsregister (1880-1921), Groninger 
archieven, toegangsnummer 1339 inventarisnummer: 6659- 6942; Kooij, Groningen 42-44 



18 
 

1895-1900 De demarrage van de Safety  

 

Zoals hierboven beschreven, valt de Hoge Bi in te delen in de “machofiets” voor de gebruikers en de 

“onveilige fiets” voor de niet-gebruikers. Midden jaren tachtig begon de fietsindustrie een nieuw 

model fiets te ontwikkelen. De Rover zoals dit type genoemd werd, had een kleiner voorwiel dan de 

Hoge Bi en werd doormiddel van een ketting via het 

achterwiel aangedreven. Hierdoor kon men sneller 

fietsen, wat de fiets bij de doelgroep van de 

machofiets populair maakte. De kleine wielen zorgde 

er echter voor dat de oude problemen van de 

“Boneshaker” weer terugkwamen. Rubberen 

kussenbanden moesten een uitkomst bieden, maar 

werden al snel vervangen door een nieuwe uitvinding. 

In 1888 kwam Dunlop met rubberen banden die met 

lucht gevuld werden. Dit bleek een gouden greep 

voor de fiets. De banden zorgden ervoor dat het 

rijden op slechte wegen een stuk comfortabeler was en ze bleken ook nog eens voor snellere tijden 

te zorgen. Voor de groep machofietsers was dit wiel het nieuwe type dat gebruikt moest worden. De 

wielen van de fiets konden echter ook verkleind worden als gevolg van de banden, waardoor de fiets 

ook beschikbaar werd voor de groep die de Hoge Bi als onveilig had gezien. Een nieuw model kwam 

op de markt, de Safety, het model dat tot op de dag van vandaag gebruikt wordt, met twee kleine 

wielen van gelijke grote en een kettingaandrijving voor het achterwiel. In tabel 1 is de razendsnelle 

opmars van de luchtbanden te zien, die zowel voor de machofietser als voor hen die de fiets als 

onveilig zagen een verbetering betekende.54  

 

Tabel 1 Percentage op tentoonstellingen getoonde banden van drie soorten fietsbanden 
in Groot-Brittannië  
 1890 1891 

(begin) 
1891 
(einde) 

1892 1893 1894 

Harde band 98,6 29,1 16,6 4,0 3,1 0,4 
Kussenband 0,06 54,2 62,2 14,9 14,7 3,3 
Luchtband 1,2 14,0 39,7 65,5 69,3 89,5 

Bron: Bijker, Of bicycles, 83. 

 

De technische ontwikkeling van de fiets had er voor gezorgd dat vanaf 1894 de fiets door iedereen in 

de maatschappij bereden kon worden en er technisch geen beperkingen meer waren voor bepaalde 

                                                           
54

 Bijker, Of bicycles, 79-83. 

Afbeelding 2. Roversafety van Fongers 1890. Bron: 
Rietveld, Fongers, 6. 
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groepen. Dit zorgde er ook voor dat in Groningen, zowel in de provincie als in de stad, meer mensen 

gingen fietsen.  

 Van de Groninger 

fietshandelaren is bekend dat zij ook 

meegingen in deze nieuwe 

ontwikkeling van de Safety. Fongers 

begon zijn eigen fietsen te 

produceren en legde zich vanaf 1890 

toe op het maken van de Rover en 

niet veel later op de Safety.55 Dit 

deed hij niet zonder enig succes, 

want op de tentoonstelling van de 

rijwielen industrie (RI)  in 

Amsterdam bleek Fongers in 1895 

de goedkoopste en beste fietsen te leveren.56 Dit leidde ertoe dat Fongers in 1896 zijn 

rijwielenfabriek groots opzette aan de Hereweg en voortaan verder ging als N.V.. De zaken gingen zo 

goed dat de Kampioen in juli 1897 vermelde dat Fongers de vraag niet meer aan kon.57 Dat deze 

uitbreiding van de productie het gevolg van nieuwe fietsers was, laat ook het oprichten van 

rijwielscholen zien. Naast de fabriek opende Fongers een rijwielschool waar cursisten onder leiding 

van een cursusleider leerden fietsen. 58 Fongers was niet de enige, want de Kampioen maakte ook 

melding van andere rijwielscholen, zoals die van de heer Van Hoorn die in 1896 achter zijn magazijn 

een wielrijschool begon. 59 Dit duidt duidelijk op nieuwe fietsers die het fietsen nog moesten leren. 

Wat betreft de andere Groninger fietshandelaren is niet bekend of zij, naast hun overstap op de 

verkoop van Safety fietsen, ook instructeurs of scholen hadden.  

 Door de fabricage op grotere schaal, zoals in de fabriek van Fongers, daalde de prijs. De 

goedkoopste fiets van Fongers kostte in 1900 slechts 100 gulden (in 1890 was dit bijna 200 gulden). 60 

In de uitverkoop of tweedehands waren er zelfs modellen voor 60 gulden te koop. 61 Daarnaast 

                                                           
55 J. Rietveld, Fongers 1884-1922, de oude fiets – themanummer (2006) 4. 
56

 Ibidem 5. Fongers fietsen waren goedkoop in een periode dat fietsen zeer prijzig waren en alleen voor de 
elite te betalen. Bij latere prijsdalingen van andere merken groeide Fongers uit tot een duur merk voor fietsers 
op stand. 
57

 A.N.W.B. de Kampioen, 2 juli 1897.  
58

 Van Zuthem, “Een samenleving met schakeringen” 193.  
59

 A.N.W.B. de Kampioen 3 april 1896.  
60

 A.N.W.B. de Kampioen, 2 november 1900.  
61

 Ministerie TIM, The Dutch Bicycle masterplan 13.  

Afbeelding 3. Fongers op de tentoonstelling van de Rijwielindustrie in 
Amsterdam 1895, bron: Fongers, http://fongers.net/ (Laatst geraadpleegd 28-
6-2016).  
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daalden de algemene kosten van levensonderhoud aan het einde van de negentiende eeuw.62 

Hoewel in de stad 70 procent van de bevolking moest rondkomen van minder dan 500 gulden per 

jaar, kwam de fiets toch binnen het bereik van meer mensen, en niet alleen meer van de elite.63 We 

moeten echter niet verwachten dat ook arbeiders in deze periode al gingen fietsen. Naast een te laag 

loon, was het met werkdagen van 10 uur per dag er aan het einde van de negentiende eeuw nog 

geen tijd voor de arbeider om te leren fietsen.64 

 Een andere belangrijke reden voor de prijsdaling was de toenemende concurrentie. Kleine 

handelaren importeerden fietsen uit Engeland en Duitsland en konden deze voor lage prijzen 

verkopen. Het waren in de begin periode dus vooral de buitenlandse fietsen die door de verkoop van 

het groot aantal fietshandelaren in Groningen voor de stijging in het aantal fietsers zorgden.  In 1895 

kwam nog 85 procent van de fietsen in Nederland uit het buitenland.65 De belangrijke reden dat 

Nederlandse bedrijven hun eigen fietsen konden verkopen, was omdat de Engelse fabrieken de vraag 

niet aankonden.66 De Safety was de eerste fiets die in massaproductie gemaakt kon worden. De 

productie liep nog niet vlekkeloos, zoals de tekorten aan aanbodzijde laten zien, waardoor kleine 

bedrijven hun kans grepen.   

 Ook in zowel de stad als de provincie Groningen kwamen er, naast de al bestaande 

fietsenhandelaren, waarvan alleen Fongers en Otté tot na 1900 succesvol bleven, een grote 

hoeveelheid aan kleinere bedrijven die zich op de fiets toelegden bij. Fietsenmakers konden zich 

door de A.N.W.B. laten bevorderen tot bondsrijwielhersteller, waardoor ze een keurmerk kregen. Dit 

geeft een indicatie van het aantal fietsenmakers in Groningen. Dit is te zien in grafiek 4, waar 

duidelijk wordt dat heel Nederland ongeveer dezelfde trend volgt, met Zeeland dat wat achter blijft 

en de fietsprovincie Gelderland die voorop loopt. In Groningen is echter een veel grotere groei te 

zien, mogelijk te verklaren door het succes van Fongers.  

                                                           
62

 Kooij, Groningen, 38. 
63

 Ibidem.  
64

 Van Zuthem, “Een samenleving met schakeringen” 179. 
65 Ministerie van transport, infrastructuur en milieu, The Dutch Bicycle masterplan Description and evaluation 

in an historical context (1999) 12. 
66

 Ibidem.  
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 Het aanbod van fietsen bleef niet alleen meer beperkt tot de stad Groningen. In 1897 opende 

in Winschoten de Gruno fabriek.67 Al deze bedrijvigheid leidde ertoe dat volgens de rijwielbelasting, 

die in 1899 werd ingesteld, er in 1900 10.829 rijwielen in gebruik waren in de provincie Groningen.68 

Daarmee lag het aantal rijwielen in Groningen ver boven het landelijk gemiddelde. In Groningen had 

1 op de 27 inwoners een fiets, landelijk was dit 1 fiets per 45 inwoners.69 Dit is een enorm verschil 

met het aantal A.N.W.B.-leden in grafiek 1. Hoewel ter nuancering moet worden opgemerkt dat in 

1900 in de provincie Groningen slechts 3,7 procent van de bevolking een fiets bezat. De nieuwe 

gebruikers van de fiets behoorden nog steeds tot de bovenlaag van de samenleving.  

Omdat er pas vanaf 1899 cijfers over het aantal fietsen bekend zijn, is nog onduidelijk 

wanneer de populariteit van de fiets precies toenam. De enige bron die ons een indicatie kan geven 

is de krant. Wanneer kwam er aandacht voor de fiets? In grafiek 5 is voor het Nieuwsblad van het 

Noorden weergegeven hoeveel artikelen en advertenties er per jaar de woorden ‘vélocipède’, 

‘rijwiel’ en ‘fiets’ bevatten.   

                                                           
67 Groninger rijwielen, http://www.groninger-rijwielen.net/ (Laatst geraadpleegd 28-5-2016). 
68

 Gedeputeerde staten, jaarverslag, rijksmiddelen rijwielbelasting (1898 – 1906) Groninger archieven. 
69 Nederlands interdisciplinair demografisch instituut, Bevolkingsatlas van Nederland, demografische 

ontwikkelingen 1850 tot heden (Den Haag 2003); Derksen “The demand for bicycles” 295. 
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Waar het aantal historische studies over de fiets in Nederland zeer klein is, bedraagt het aantal 

etymologische studies naar het woord ‘fiets’ meer dan zeventig.70 Hoewel er in deze studies ook veel 

aandacht is voor het woord viets, komt dit nauwelijks voor in regionale of nationale kranten.71 

Daardoor zijn er drie woorden van belang: ‘vélocipède’, de oorspronkelijke ouderwetse term, 

gebruikt door fietsers van het eerst uur, het woord ‘rijwiel’, dat de overheid hanteerde tot 1968 en 

dat in de betere kringen gebezigd werd en het woord ‘fiets’, dat van een woord van het volk, 

langzaam uitgroeide tot de algemene term.72 De grafiek laat zien dat rijwiel en vélocipède op 

hetzelfde moment, in 1896, een eerste piek kennen. De curve van vélocipède is wat minder stijl 

omdat het woord rijwiel waarschijnlijk een stuk nieuwer was. Het woord fiets wordt in 1898 evenveel 

gebruikt als rijwiel. Het belangrijkste dat de grafiek echter aantoont, is dat het gebruik van het woord 

fiets in de krant, vermoedelijk doordat de fiets meer gebruikt werd, gelijk loopt met de ontwikkeling 

van de Safety en de nieuwe banden. Ook is het verschil in gebruik tussen de woorden ‘rijwiel’ en 

‘fiets’ veel kleiner dan op basis van etymologische studies verwacht mag worden.  

 Voor de stad Groningen valt één bepaalde groep nieuwe gebruikers op. De nieuwe Safety 

was voor vrouwen makkelijker te berijden. Dat blijkt ook uit cijfers van Engeland, waar in 1893 2 

                                                           
70 E. Sanders, Fiets. De Geschiedenis van een vulgair jongenswoord (’s-Gravenhage 1997) 6. 
71 Nieuwsblad van het Noorden (vanaf 1880) raadpleegbaar via Delpher: http://www.delpher.nl/ (laatst 

geraadpleegd 31-5-2016); KB ngramviewer, http://kbkranten.politicalmashup.nl/ (Laatst geraadpleegd 14-5-
2016).  
72

 E. Sanders, Fiets. vulgair jongenswoord (’s-Gravenhage 1997) 8-40. 
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procent van de Engelse fietsers een vrouw was, terwijl dit in 1896 was opgelopen tot 30 procent.73 

Voor Groningen zijn er geen duidelijke cijfers, maar er zijn genoeg signalen die aantonen dat ook in 

de stad Groningen vrouwen gingen fietsen. De lijst met Groningse A.N.W.B.-leden uit bijlage 1 bevat 

slechts zes vrouwen. De A.N.W.B. was echter vooral populair bij de mannen die bij clubs fietsten en 

het kan heel goed zijn dat vrouwen buiten de A.N.W.B. om op de fiets stapten.  

 Voor 1895 werd er echter door de Groningse vrouwen weinig gefietst.  De Hoge Bi was niet 

geschikt om met een rok op te fietsen, maar er waren ook driewielers die geschikter waren. Slechts 

enkele vrouwen maakten hier gebruik van.74 In Groningen is alleen van Frederica van Uildriks bekend 

dat zij in 1885 op haar driewieler door het Sterrenbos reed.75 Fietsende vrouwen bleven echter tot 

1895 een bijzonderheid, zoals blijkt uit het jaarverslag 

van de Groninger wielervereniging de Mug dat in 1894 in 

de Kampioen stond. Zo staat vermeld dat “de heer R. 

Roelfsema […] zijn eenmanskaar verruild heeft tegen een 

tweemansdito, ook wel rovertandem genaamd. De reden 

dat de kleine Cupido wel mogelijk daarin zijne 

onschuldige handjes heeft gehad.”76 De vrouw kon dus 

door haar man, die al wel fietste, mee uit rijden worden 

genomen. Daarmee voldeed zij aan een zeer traditioneel 

beeld. Maar uit hetzelfde verslag blijkt ook dat veel 

vrouwen thuis bleven. Zo wordt als reden voor het niet 

verschijnen bij clubtochten van leden gemeld dat 

“droeve machteloosheid van sommigen, teruggehouden 

als ze waren door den knellenden liefdeband, die hun 

stalen ros bond aan den stal en hun voet aan de plek, 

waar die eeuwige –zij met smeltende oogen sprak – toe 

blijf nu thuis, ga nu niet rijden”77 Daarmee liep Groningen 

achter als we kijken naar vergelijkbare steden als Utrecht 
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 Van Zutphen, “fietsen in Leuven” 120. 
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 P.G. Machintosh en G. Norcliffe, “Men Woman and the Bicycle. Gender and Social Geography of Cycling in 
the late 19
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 M. Bosch, “Parallelle levens op de fiets. Het wielrijders verbond van Aletta Jacobs en Carel Gerritsen” in: C. 
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 A.N.W.B. de Kampioen, 7 januari 1894.  
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Afbeelding 4. Affiche Fongers 1898. Bron: 
www.reclamearsenaal.nl (Laatst geraadpleegd 14-6-
2016. 
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en Den Haag. In Den Haag werd al in 1893 de eerste rijwielclub voor vrouwen opgericht en Utrecht 

volgde snel.78 Ook in de Kampioen kwam een rubriek speciaal voor dames wat laat zien dat de grote 

Hollandse steden waar de A.N.W.B. oorspronkelijk het populairst was voorliepen op Groningen.79  

 Vanaf 1895 lijkt dit beeld te veranderen. Eind 1895 verlaagde Fongers de prijzen van zijn 

damesfietsen en er verschenen stukjes in de Kampioen over Groninger mannen die fietsen voor hun 

vrouw kopen.80 Fongers opende ook een speciale rijwielschool voor vrouwen in de Harmonie in 

1896.81 Daarnaast ging Fongers zich in zijn reclame ook op vrouwen richten, wat ook te zien is aan 

afbeelding 4. Belangrijk om op te merken is dat deze vrouwen worden afgebeeld in een rok. Een 

aantal vrouwen in het buitenland droeg een broek (zogenaamde bloomers) waarmee ze ook op een 

Hoge Bi konden fietsen. Deze broeken zorgden voor veel ophef, omdat een vrouw in herenkleding 

ongepast was. De advertentie noemt ook de wielrijschool waar vrouwen het fietsen konden leren. 

Het is een goed voorbeeld van de nieuwe markt, namelijk vrouwen, die ontstond met de komst van 

de Safety. Hoewel de harde cijfers ontbreken, zijn dit indicaties dat in de stad Groningen de vrouw 

tussen 1895 en 1900 verantwoordelijk is voor de groei van het aantal fietsers.  

 

1900-1920 De eerste groeifase van het fietsgebruik  

 

Waar in de negentiende eeuw de technische ontwikkeling bepalend is geweest voor de gebruikers 

van de fiets, zijn dat in de twintigste eeuw de prijzen. Na 1900 werd de fiets goedkoper waardoor 

meer mensen een fiets konden aanschaffen. Deze ontwikkeling heeft verschillende oorzaken. Ten 

eerste gingen de Nederlandse fabrikanten op grotere schaal produceren waardoor de prijzen 

daalden. Tot 1905 had Fongers een productie van 2000 fietsen per jaar, maar in 1910 bedroeg dit 

aantal al 4000.82 Op dat moment werkten er 300 werknemers in de Fongersfabriek. Daarmee was 

Fongers, samen met Burgers uit Deventer, de grootste fietsenfabriek van Nederland.83 Er kwamen in 

1910 in Nederland 53000 nieuwe fietsers bij. Daarnaast zijn er ook mensen die al fietsten die een 

nieuwe fiets kochten. Dat de grootste fabriek van Nederland in dit jaar slechts 4000 fietsen 

produceerde, laat zien dat de meeste fietsen nog uit het buitenland kwamen. De totale Nederlandse 

productie was goed voor 30 procent van de verkopen.84 Dit komt omdat de Nederlandse merken nog 

niet konden concurreren met de buitenlandse merken. Op de prijslijst van Fongers uit 1906 kostte 

het rijwiel van Fongers 100 gulden, terwijl het bedrijf ook rijwielen uit Engeland en Duitsland 
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importeerde en die voor prijzen tussen de 60 en 80 gulden verkocht.85 In het buitenland was de 

productieschaal groter waardoor de prijzen lager lagen. Daarnaast was in 1902 in Amerika de 

fietsenmarkt totaal ingestort. Na gouden jaren in de jaren negentig van de negentiende eeuw zorgde 

enorme overproductie voor een groot aanbodsoverschot. De prijs van een fiets in Amerika daalde tot 

onder de 15 dollar.86 De Engelse fietsenindustrie raakte zo ook een afzetmarkt kwijt en richtte zich 

daarom op de Europese markt, wat tot lage prijzen leidde voor de Engelse modellen.  

 Door de dalende prijzen van fietsen kwam de fiets binnen het bereik van de geschoolde 

arbeider. Rond 1910 verdiende een geschoolde arbeider tussen de 900 en 1000 gulden per jaar. 

Hiervan kon hij 300 tot 400 gulden aan andere dingen besteden dan de huur.87 De fiets behoorde zo 

tot de mogelijkheden. In grafiek 6 is te zien dat de groep met een inkomen tussen de 500 en 1000 

gulden in de stad Groningen tussen 1900 en 1910 enorm groeide. Nu zal voor een deel van deze 

groep de fiets nog te duur zijn geweest, maar ook bij de groep die meer dan 1000 gulden per jaar 

verdiende is een stijging te zien. Meer mensen uit deze groep konden dus een fiets kopen, hierbij 

moet gedacht worden aan winkelbedienden, onderwijskrachten en ambtenaren, die ook de tijd 

hadden om te leren fietsen. Dat is het beeld dat ook in Leuven in het onderzoek van Van Zutphen 

zichtbaar is.88 Had de prijsdaling ook in Groningen gevolgen en wie gingen er daar fietsen? 
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 A.N.W.B. de Kampioen, 1 juni 1906.  
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In Groningen zette de trend uit de vorige periode door. Groningen bleef de provincie met relatief het 

grootste aantal rijwielen. Dit wordt ook in de Kampioen van 1912 en een verslag van de Kamer van 

Koophandel in 1911 gemeld.89 Het is ook zichtbaar in grafiek 7 die is opgesteld aan de hand van de 

rijwielbelasting, waar zichtbaar is dat het aantal fietsen in de provincie Groningen hoger lag dan het 

landelijk gemiddelde. Dit valt te verklaren door een grote rijwielindustrie en de voorsprong die 

Groningen al in de eerder jaren had opgebouwd. Als kanttekening bij de grafiek moet worden 

vermeld dat er geen goed controlesysteem voor de rijwielbelasting was, waardoor het ontduiken 

mogelijk was.90 In het geval van belastingontduiking wordt er hier vanuit gegaan dat deze 

percentages in Groningen niet in grote mate verschilden van het landelijk gemiddelde.  

 

In de Kampioen staan ook stukken die vermelden hoe het gebruik van de fiets voor het werk 

langzaam actueel wordt. Wie gaan de fiets nu gebruiken in deze nieuwe context? In 1912 vermeldt 

de Kampioen dat “Arbeiders werken op verren afstand van hun woning en dat de vroeger 

afgezonderd levende landbouwer zelfs wereldburger is geworden”.91 Dit lijkt wat al te enthousiast, 

als we kijken naar een stuk geschreven door een Gronings A.N.W.B.-lid die stelt “het zijn toch niet 

alleen pleziermenschen, die tegenwoordig fietsen. Het zijn ook dokters, fabrieksdirecteuren, 

handwerkslui e.a. nuttige leden van de maatschappij, die tegenwoordig hun fiets gebruiken 
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Grafiek 7. Aantal fietsen per 1000 inwoners 
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moeten.92 Uit dit stuk blijkt ook dat niet de totale samenleving fietste, maar dat naast de goede 

burgerij ook de geschoolde arbeiders de fiets gebruikten. Wat ook opvalt is dat de fiets een 

transportmiddel is geworden. Hier zal in hoofdstuk 2 op worden ingegaan.  

 Uit de cijfers van de rijwielbelasting in Groningen die van 1899 tot 1906 bekend zijn, kan nog 

beter worden afgeleid wie er gingen fietsen. De belasting was een welstandsmaatregel en had 

volgens het draagkrachtbeginsel verschillende lagen. Omdat de rijwielbelasting onderdeel was van de 

persoonlijke belasting werd de huurwaarde van het huis als richtlijn gekozen. Een fietser met een 

woning met een huurwaarde tussen de 100 en 600 gulden betaalde 50 cent per fiets, een 

huurwaarde tussen de 600 gulden en de 1000 gulden betekende een bedrag van 1 gulden en een 

huurwaarde boven de 1000 gulden resulteerde in 2 gulden belasting.93 In Groningen was bij de 

rijwielbelasting de groep met de laagste huurwaarde 5 procentpunten hoger dan het landelijk 

gemiddelde.94  

 In grafiek 8 zijn de verschillende groepen voor de verschillende jaren zichtbaar. In alle 

belastinglagen is er sprake van groei, alleen groeit de onderste laag het hardst. Vooral vanaf 1903 is 

hier een sterke groei te zien. We kunnen geschoolde arbeiders tot de onderste laag rekenen en zien 

daar dus vanaf 1903 de sterkste groei. In alle groepen is echter groei zichtbaar, met de minst sterke 

groei in de bovenste laag, van de mensen die veel belastingen moesten betalen. Deze rijke mensen 

hadden al een fiets, waardoor hier de groei geringer is. Verder valt op dat in 1903 het aantal 

verhuurbare fietsen niet verder groeit en op 700 stuks blijft hangen. Dit komt omdat voormalige 

klanten nu hun eigen fiets konden kopen zoals de groei in de onderste laag laat zien. Het aantal 

winkeliers dat een fiets gebruikte groeit van 467 in 1899 tot 1.047 in 1906. Dat laat zien dat ook de 

middenstand ging fietsen.  
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 Ibidem, 25 december 1914.  
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De periode 1900-1915 is de eerste groeifase van het aantal fietsgebruikers. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog stokte de groei vanwege tekorten aan rubber en metaal. Landelijk bezat op dat 

moment 1 op de 7 inwoners in een fiets. Dit aantal zal voor Groningen nog wat hoger hebben 

gelegen. In 1915 werd een motie aangenomen om in 1919 de rijwielbelasting af te schaffen. De 

reden was dat het rijwiel niet meer als middel van welstand kon gelden.95 De enorme groei was 

mogelijk door de goedkope importmodellen uit Engeland. Dat wordt duidelijk als we kijken naar de 

cijfers van Fongers. 

 Het garantieboek van Fongers kan gebruikt worden om een beeld te krijgen van de fietsers 

uit de stad Groningen. We hebben het hier dan wel over de fietsers uit het bovenste segment want 

vanaf 1910 stond Fongers bekend als de betere fiets, het merk van stand.96 Uit bijlage 2 blijkt dan ook 

dat veel kopers van een Fongers rijk waren, maar ook ambtenaren en onderwijzers die een wat lager 

inkomen hadden, waren in staat een Fongers te kopen. Toch vallen er ook wat algemenere 

conclusies uit de gegevens te trekken, die laten zien wie er nu in Groningen fietsten.  

De fietsmodellen voor vrouwen hadden een ander modelnummer waardoor de man-

vrouwverhouding onderzocht kan worden. Daaruit blijkt dat de trend dat vrouwen gaan fietsen 

vanuit de periode 1895-1900 nog even aanhield. In 1902 zijn van de 100 kopers er 42 vrouw. Dit 

aantal is in 1910 gedaald tot 14 en bedraagt in 1920 slechts 11. De lage aantallen in 1910 en 1920 

kunnen mogelijk verklaard worden doordat de fiets steeds meer als een middel voor de werkende 

                                                           
95

 Grapperhaus, loden last 
96

 J. Rietveld, Fongers 8. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

A
an

ta
l b

e
la

st
b

ar
e

 f
ie

ts
e

n
 

Grafiek 8. Aantal belaste rijwielen in de provincie 
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bevolking ging gelden. In lagere klassen was er alleen geld voor een fiets voor het gezinshoofd, 

waardoor het aantal aankopen van vrouwen ook daalde. Uit de gegevens van Fongers kan verder 

worden afgeleid hoe oud men was op het moment van aanschaf. Daaruit blijkt dat de fiets geen 

speeltuig meer was voor jonge mannen, maar door alle leeftijdscategorieën gebruikt wordt. Bij 

Fongers zal het aantal mensen met een hogere leeftijd wel hoger liggen dan het gemiddelde omdat 

deze fiets duurder was.  

 

 

1920-1935 De tweede groeifase van het fietsgebruik  

 

Na de stagnatie van de groei tijdens de Eerste Wereldoorlog, steeg het fietsgebruik in de jaren 

twintig van de twintigste eeuw weer.97 Vanaf 1924 is er in Nederland weer sprake van een 

rijwielbelasting waardoor er weer cijfers over het aantal fietsen beschikbaar zijn. Deze belasting werd 

op landelijk niveau georganiseerd waardoor er helaas geen cijfers voor Groningen zijn. Grafiek 10 laat 

de sterke groei zien in de jaren twintig. De nieuwe fietsbelasting was lastiger te ontduiken doordat 

men een belastingplaatje aan de fiets moest monteren. Deze cijfers zijn dus een stuk 

betrouwbaarder.  
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Deze stijging van het aantal fietsen kwam door verdere prijsdalingen van de gewone fiets. 

Daarnaast verdwenen langzaam de buitenlandse modellen en veroverden de Nederlandse 

fabrikanten de markt. De import van fietsen bestond vooral uit Duitse modellen, die gemiddeld 30 

gulden kostten en daarmee bijna 20 gulden goedkoper waren dan de Engelse modellen.98 Na 1925 

verdween de import uit Duitsland, waarom dat gebeurde is onduidelijk. Het was de Nederlandse 

fietsenindustrie echter gelukt om in dat jaar de prijzen van de Engelse fietsen te evenaren, zoals te 

zien is in grafiek 11. Hierdoor werden er tijdens de groeiperiode in de jaren twintig alleen nog maar 

Nederlandse fietsen gekocht.  
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De fiets werd door de lagere prijzen beschikbaar voor iedereen. Een fabrieksarbeider in de 

provincie Groningen verdiende in 1923 gemiddeld 26,50 gulden per week.99 Daarmee kon hij binnen 

drie weken genoeg verdienen voor een fiets. Met dalende prijzen en stijgende lonen is in 1930 bijna 

de hele bevolking in staat om een fiets aan te schaffen.100 Daarnaast had de Arbeidswet van 1919 

voor kortere werkdagen gezorgd, waardoor arbeiders ook tijd hadden om te leren fietsen. Door hun 

lage prijzen weten de Nederlandse fabrikanten een enorme nieuwe doelgroep aan te spreken. 

Fongers was echter één van de weinige bedrijven die hier niet in meeging. Ties Fongers, die het 

bedrijf van zijn vader in 1921 had overgenomen zag het potentieel en wilde goedkopere fietsen gaan 

produceren. De commissarissen wilden echter vasthouden aan de kwaliteitsfiets. Het leverde 

Fongers intern veel ruzie op en weinig verkopen aan de nieuwe doelgroep.101 In Groningen kwam bij 

de stad al snel een nieuwe grote fabriek die wel voor de massa ging produceren. In 1920 wordt 

Veeno rijwielen in Bedum een N.V. en het bedrijf groeide razendsnel uit tot één van de grootste 

fietsenfabrikanten van het Noorden.102  

 In de jaren twintig kwam er aan de onderkant van de samenleving een nieuwe groep fietsers 

bij, maar aan de bovenkant kreeg de fiets concurrentie van de auto.103 In landelijke verkeerstellingen 

nam het aandeel van de fiets af. In 1923 bedroeg het aandeel van de fiets in verkeerstellingen nog 74 

                                                           
99 M.G.J. Duijvendak en B. de Vries, Stad van het Noorden: Groningen in de twintigste eeuw (Assen 2003) 71.   
100 E.H. Karel, “Naar een nieuw regionaal bewustzijn”, in: Geschiedenis van Groningen III, M.G.J. Duijvendak e.a. 

ed. (Zwolle 2009) 244. Duijvendak, Stad van het Noorden, 68.  
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 J. Rietveld, Fongers 9. 
102

 Groninger rijwielen.  
103

 Van Zutphen, “fietsen in Leuven” 102.  
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procent tegen 11 procent voor auto’s. Negen jaar later, in 1932, waren deze cijfers 54 en 39 procent. 

De auto was aan een opmars bezig binnen Nederland.104 Kooij stelt echter in zijn studie dat de auto 

in Groningen minder populair was en dat Groningen toch een fietsstad bleef.105 Dit is ook zichtbaar in 

de verkeerstellingen in de provincie Groningen. In 1932 maakte de fiets hier nog 77 procent van het 

wegverkeer uit en de auto slechts 9 procent. Voor de acht toegangswegen tot de stad, die in de 

verkeerstelling van 1932 werden geteld, zijn de percentages zelfs respectievelijk 81 procent voor de 

fietsen en 8 procent voor de auto.106 De auto was dus niet aan zo’n opmars bezig als in de rest van 

Nederland. Dat de fiets in Groningen nog steeds populair was voor alle lagen, blijkt ook uit grafiek 12. 

In de krant bleef de aandacht voor de fiets in Groningen stijgen. Grafiek 12 is een voortzetting van 

grafiek 5 en laat voor Groningen heel duidelijk de twee groeifases zien. Daarmee vormt de grafiek 

een samenvatting van de ontwikkeling van het fietsgebruik in Groningen tussen 1885 en 1935. In het 

volgende hoofdstuk wordt beschreven waarvoor de nieuwe gebruikers hun fietsen gebruikten.  
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 Ministerie TIM, The Dutch Bicycle masterplan 19. 
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 Kooij, Groningen, 292.  
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 Gemeente Groningen, verkeerstellingen (1926,1928,1932) Groninger archieven. toegangsnummer: 1339 
inventarisnummer: 1611.447. 
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Grafiek 12. Aantal artikelen en advertenties met het 
woord Rijwiel, Fiets of Vélocipède in het Nieuwsblad van 
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Waarvoor gebruikte men de fiets? 

  

In het vorige hoofdstuk werden vier verschillende fases van de ontwikkeling van het fietsgebruik in 

Groningen uiteengezet. Per periode kwamen er nieuwe gebruikers van de fiets bij uit nieuwe 

groepen uit de samenleving. Per groep verschilde het gebruik van de fiets. In dit hoofdstuk wordt 

uiteengezet hoe de verschillende groepen de fiets gebruikte. Hierbij is er eerst aandacht voor de 

jonge mannelijke fietser. Hij zag zichzelf namelijk als een sporter. Daarbij verschilt het begrip sporter 

van het huidige woord. Sport was aan het eind van de negentiende eeuw vooral een Engels begrip. 

De sporter associeerde zich met de Engelse gentleman. Daarbij betekende sport niet zozeer 

competitie, maar vooral een fysieke activiteit in de open lucht.107 Hierbij hoorde het oprichten van 

clubs die in dit hoofdstuk worden besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de fietsende 

vrouw. Hoe ging zij met de fiets om? In de historiografie bestaat er een debat over de vraag of de 

fiets voor meer vrijheid zorgde.108 Blijkt dit ook uit het fietsgebruik onder Groningse vrouwen? In het 

laatste deel van het hoofdstuk wordt de vraag gesteld of de fiets gebruikt werd voor de vrije tijd of 

als transportmiddel naar het werk? Deze vraag hangt samen met de twee laatste groeiperiodes uit 

het vorige hoofdstuk waarbij de fiets door steeds meer mensen werd gebruikt.  

 

De bond en de clubs 

 

De Bond 

De Bond, een simpele benaming voor de A.N.W.B., probeerde er voor alle provincies te zijn. De band 

met de afdeling Groningen was zeer wisselend, waardoor sommige door de bond georganiseerde 

wedstrijden en tochten een succes waren en andere mislukten. Wedstrijden en tochten waren de 

twee belangrijkste activiteiten aan het einde van de negentiende eeuw. Zodra men kon fietsen begon 

men ook wedstrijden te houden, getuige een wedstrijd met vélocipèdes die al in 1869 in Winschoten 

plaatsvond.109  

 De provincie Groningen gold voor de A.N.W.B. na Noord- en Zuid-Holland en Gelderland als 

een derde belangrijke kern van het wielrijden. Vandaar dat de A.N.W.B. ook de moeite nam om in 

Groningen wedstrijden te organiseren. De eerste Bondswedstrijd vond in 1888 plaats op de weg van 
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Groningen naar Veendam en had een afstand van 50 kilometer.110 Er kwamen zeventig wielrijders op 

de wedstrijd af, hoewel er slechts vijf deelnemers waren.111 Dat was kenmerkend aan de wedstrijden 

in Groningen: hoewel de belangstelling groot was bedroeg het aantal deelnemers altijd ongeveer vijf. 

Het aantal deelnemers op tochten die door de Bond werden uitgeschreven, kwam ook al niet boven 

de tien uit.112 Wel werden er als gevolg van het succes van de eerste Bondswedstrijd, meerdere 

tochten uitgeschreven.113 Deze tochten hadden vaak dezelfde route. Ze vertrokken vanaf het 

Boschhuis, dat aan de Hereweg stond ter hoogte van het Sterrenbos, en gingen dan vaak richting 

Paterswolde, Eelde of de Punt.114 Na 1890 werden ook het hunebed van Rolde en Assen populaire 

bestemmingen.115 Daarnaast werd er jaarlijks een tocht naar Beetsterzwaag georganiseerd, om de 

leden van de afdeling Friesland te ontmoeten.116  

 Tijdens tochten reed men in een kostuum. Dit had in de beginjaren veel weg van de kleding 

die ook door jockeys tijdens racewedstrijden op paarden werd gebruikt. Later werd de kledij statiger, 

maar nog wel steeds alleen voor het fietsen gebruikt. Bij tochten was er altijd een seingever die met 

een hoorn signalen gaf. Hiermee kon hij de route aangeven of de groep in een bepaalde formatie 

laten fietsen. Vooral in de beginjaren van het rijwiel kon de fietser veel naar zijn hoofd geslingerd 

krijgen. Op het platteland was de fiets weinig populair omdat deze de paarden liet schrikken.117 Ook 

in Groningen was dit het beeld in de jaren tachtig van de negentiende eeuw zoals blijkt uit een 

verslag van een tocht door Groningen in de Kampioen. Een gebrek aan regelgeving zorgde ervoor dat 

wielrijders in de dorpen ook op de stoep fietsten omdat deze er het beste bij lag. In Haren kregen ze 

volgens het verslag een mopperend “ken je nô niet eins meer versouwlijk op de riepe…” 

nageschreeuwd en in Zuidlaren en Vries werden fietsers door de dorpsjeugd bekogeld met 

steentjes.118 Ook kon men de fiets niet onbeheerd buiten laten staan zonder dat de jeugd er mee aan 

de haal ging.119 Toch viel het voor fietsers in de provincie Groningen mee wanneer dat wordt 

vergeleken met verslagen uit Holland, waar het regelmatig tot vechtpartijen kwam.120  

 Zowel bij de tochten als bij de wedstrijden ging het niet alleen om het fietsen. Hoewel dit 

hoofdstuk over fietsgebruik gaat, laten evenementen zien dat de fiets op die manier een bindmiddel 

was voor de clubs. Na een tocht of wedstrijd werd er namelijk zonder uitzondering een diner 
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georganiseerd, meestal gevolgd door een concert in de Harmonie.121 In andere steden werd hiervoor 

ook wel gebruik gemaakt van clublokalen. In Groningen gebruikte men voor diners de Bondshotels. 

Elke vereniging had een eigen hotel dat veel gebruikt werd. Voor evenementen van de A.N.W.B. 

werd hotel De Zeven Provinciën aan de Grote Markt gebruikt.122  

 Begin jaren negentig van de negentiende eeuw kwam ook een nieuwe vorm van fietsen op, 

het zaalrijden. Het ging hierbij om de mooiste patronen en vormen die door een groep fietsers 

werden gereden. In Groningen gebeurde dit in de grote zaal van de Harmonie en later in de 

wielrijschool van Fongers.123 In 1892 vond in Groningen zelfs het Nederlands kampioenschap 

zaalrijden plaats. Het zaalrijden was slechts een korte periode populair, want rond 1900 werd deze 

tak van fietsen in de Kampioen niet meer genoemd.  

 De laatste grote bondswedstrijd was in 1894 de wedstrijd Groningen-Leeuwarden-Groningen 

over 110 kilometer. Deze werd gewonnen door Cees Witteveen in een tijd van 3 uur 44 minuten en 

32 seconden.124 Witteveen was één van de grote renners uit de generatie van Jaap Eden. Tekenend is 

dat in dezelfde Kampioen, waarin het verslag van deze wedstrijd staat, ook het verslag van een 

vergadering in Groningen staat over de wedstrijdsport. De kwestie van de amateursport en het 

professionalisme onder de wielrijders werd besproken. Uiteindelijk is er geen uitkomst en wordt er 

op de vergadering geen besluit genomen.125 De A.N.W.B. wilde zich verre houden van het 

professionele wielrennen en in 1899 kwam het dan ook tot een splitsing, waarbij de wielrenners zich 

afsplitsen. De A.N.W.B. gaat verder als de Nederlandse toeristenbond A.N.W.B.. In Groningen lieten 

de clubs zich ook niet in met het wielrennen voor geld. Uit verslagen in de Kampioen blijkt dat in de 

provincie het de boeren zijn die vanaf 1890 om geld gaan racen. Daarbij ging het om bedragen van 

vijftien gulden, voor die periode een substantieel bedrag.126 Er trad in Nederland een splitsing op 

waarbij de traditionele elite en middenstand tegen het professionele racen was en waar uiteindelijk 

door de A.N.W.B. het wielrennen helemaal werd afgezworen. In 1905 kwam het zelfs zover dat de 

A.N.W.B. er bij het opstellen van de nieuwe motor- en rijwielwet in slaagde om het wielrennen op de 

weg verboden verklaard te krijgen. Hierdoor verdwijnt deze gebruiksfunctie in Nederland, in een tijd 

dat in andere landen de Tour de France en de Belgische klassiekers opkwamen. Pas in 1936 nemen 

de eerste Nederlanders deel aan la Grande Boucle.  

 Voor de eerste verenigingen waren toertochten en amateurwedstrijden de activiteiten. De 

eerste fietsclub van Nederland was Immer Weiter uit Deventer. Deze club werd in 1871 door een 
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groepje HBS’ers en gymnasiasten opgericht.127 De meeste clubs sloten zich bij de A.N.W.B. aan. Vijf 

jaar na de oprichting kende de A.N.W.B. al 39 clubs.128 De stad Groningen kende 5 clubs in een 

periode dat er volgens Kooij 100 nieuwe sportverenigingen bij kwamen.129 Deze clubs volgden de 

ontwikkeling van de fiets, waarbij de jaren tachtig van de negentiende eeuw een groeiperiode 

vormden. Begin jaren negentig werd dit gevolgd door stagnatie van het clubleven.130 Dit is ook het 

geval in Leuven zoals Nan van Zutphen in zijn werk schrijft.131 Na de inzinking volgde er nog één keer 

een opleving, totdat de fiets langzaam een algemeen goed wordt. Hieronder zullen de Groninger 

clubs per stuk beschreven worden om een beter inzicht te krijgen in het Groninger fietsgebruik tot 

1900.  

 

E.G.W.C. de Mug 

De Eerste Groninger Wielerclub 

(E.G.W.C.) de Mug werd in 1886 

opgericht.132 Leden van de vereniging 

deden mee aan wedstijden in Veendam 

langs de Lange Leegte, waar ze het 

opnamen tegen leden van de 

Veendammer club de Pijl. 133In het 

voorjaar van 1887 organiseerde de Mug 

voor het eerst een eigen wedstrijd op 

de weg van Dorkwerd naar Den Ham 

van 7,5 kilometer, waar 4 leden aan 

deelnamen. In het najaar was er een 

wedstrijd samen met de Zwolse club 

Celeritas, ook in Dorkwerd. Na afloop 

was er een diner in de Zeven Provinciën 

en een concert in de Harmonie.134 De Mug combineerde het fietsen dus ook met andere activiteiten.  
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 In 1886 telde de Mug zestien leden. De leden kunnen gezien worden als de fietspioniers van 

Groningen en waren ouder dan scholieren en studenten die in hoofdstuk één beschreven staan. Het 

gemiddelde geboortejaar lag bij het bestuur op 1862, daarmee zijn ze vijf jaar ouder dan het 

gemiddelde Groningse A.N.W.B.-lid.135 Het is dan ook niet opmerkelijk dat deze leden de eerste club 

vormden. De leden kwamen uit de elite van de Groninger samenleving en hebben beroepen als 

notaris, koopman, fabrikant en hoogleraar. Opmerkelijk is ook dat twee leden zich met de 

rijwielhandel bezighielden. Het lid G.C. Lelsz (geboren 1863) gaat rijwielen van Baving verkopen en 

Anton Tönnis (geboren 1858) neemt de firma J.T. Otté over.136   

 Door de rijwielhandelaren in de 

gelederen beschikte de Mug over de 

nieuwste apparaten. Zo schafte de 

vereniging in 1890 een hometrainer aan 

zodat ook in de winter getraind kon worden. 

Deze werd op de zolder van hotel Willems in 

de Herestraat geplaats. Men wilde hier zelfs 

wedstrijden voor uitschrijven.137 Echt 

populair was de machine niet, hij is duur in 

onderhoud en in 1891 lag de hometrainer 

voor oud roest op zolder.138 Ook op de foto’s 

die van de Mug bewaard zijn blijkt hun 

vernieuwingsdrift. Een speciaal model voor 

drie personen is op afbeelding 6 te zien. Op 

afbeelding 5 uit 1886 blijkt dat de club ook al 

snel na de uitvinding over Rover-modellen beschikte, een fiets die pas in 1885 werd ontwikkeld. Wat 

verder opvalt aan de foto’s is dat de leden van de Mug geen rijkostuum aan hebben. De enige 

typische kledingstukken die ze dragen zijn de kousen en de pet, mogelijk met Bondsinsigne. Daarmee 

voldeed vereniging ook niet helemaal aan de beschrijvingen zoals die voor andere clubs in Nederland 

golden.  

   De Mug was wel zeer trouw aan de A.N.W.B., verschillende leden zijn bondsconsul geweest 

en de bondstochten werden door de leden van de Mug trouw bezocht.139 De Mug was hiermee in de 
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jaren tachtig de spil in de Groningse fietswereld. Tijdens de eerste bondswedstrijden deed de Mug de 

organisatie en coördineerde bestuurslid Waalko Jan Roelfsema de vrijwilligers bij de 

controleposten.140 De Mug begon zich begin jaren negentig echter steeds minder op het fietsen te 

concentreren. De leden trouwden, waardoor ze steeds vaker thuis bleven en het aantal neemt af tot 

twaalf.141 Op de algemene ledenvergadering in 1894, werd besloten om het geld dat bestemd was 

voor wedstrijden, te besteden aan een smoking-concert omdat daar meer belangstelling voor was.142 

In 1895 stapte de Mug uit de A.N.W.B. en vermoedelijk is het daarna snel afgelopen met de club. De 

Mug heeft dan al een tijd geen tochten meer uitgeschreven.143 Het fietsgebruik van de Mug is aan de 

ene kant zeer typerend voor de periode, clubtochten en wedstrijden werden verreden. Ook werden 

er regelmatig activiteiten aan het fietsen gekoppeld en mogelijk is deze gezelligheid het einde van de 

Mug geworden. Wel was de Mug met excentrieke fietskeuzes, zoals de hometrainer en het niet 

dragen van fietskostuums een vereniging die niet helemaal in het algemene beeld van de tijd past. 

 

G.V.C. de Adelaar 

De Groninger Vélocipèdeclub (G.V.C.) de Adelaar werd opgericht in 1888. Lidmaatschap kostte 

tweeënhalve gulden.144 Bij de oprichting telde de vereniging 22 leden, waarmee het meteen de 

grootste wielervereniging van 

Groningen werd. In het verslag van de 

eerste Bondswedstrijd in Groningen 

waarin de Adelaar genoemd werd, 

spreekt de schrijver over zeer 

jeugdige leden.145 De eerste 

bestuursleden van de Adelaar waren 

ook allen geboren in 1870 of 1871, 

wat laat zien dat de leden een stuk 

jonger waren dan die van de Mug. De 

leden van de Adelaar kwamen zowel 

uit de elite als uit de bovenlaag van de 
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middenstand. Het ging hier om zonen van notarissen, fabrikanten, kooplieden en veel 

wijnhandelaren en boekdrukkers.146 Misschien wel het meest prominente lid was W.A. Scholten jr., 

telg uit de steenrijke Scholtenfamilie, die meteen ook zitting nam in het bestuur van de Adelaar. Wat 

betreft hun afkomst voldoet de Adelaar dan ook aan het algemene beeld van jonge mannen, HBS’ers 

of studenten van goede afkomst. 

 In de eerste jaren was de Adelaar meer bezig met wedstrijden dan met tochten. De eerste 

wedstrijd vond plaats in 1889 op de Wolddijk van Bedum naar Groningen, waar zes leden aan 

deelnamen.147 Daarna werd er gegeten bij het familiehotel in Paterswolde. Ook in de jaren daarna is 

er een aantal wedstrijden van de Adelaar te vinden in de Kampioen. Op afbeelding 7 is te zien dat de 

Adelaar zich met wedstrijden bezighield. Op deze foto uit 1890 staan de leden met lauwerkransen op 

de foto. Wat daarnaast opvalt zijn de kostuums: de fietskostuums zijn zeer typerend voor de tijd, het 

petje heeft ook nog iets weg van dat van een jockey uit de paardenrensport.  

 Vanaf 1890 kwamen er steeds meer activiteiten bij. Zo werden er in het winterseizoen, 

wanneer er niet gefietst werd, biljarttoernooien georganiseerd.148 Vanaf 1893 schreef de Adelaar ook 

de meeste tochten uit van alle verenigingen.149 De Adelaar werd daarnaast actief in het zaalrijden. Zo 

deed de club mee aan het Nederlands kampioenschap in Groningen in 1892 en werden de 

uitvoeringen in de Harmonie goed bezocht door andere clubs uit de stad en omstreken.150 De Adelaar 

bleef bloeien en had geen last van een 

inzinking in het begin van de jaren 

negentig. Op de algemene 

ledenvergadering van 1897 waren er 

achttien leden aanwezig. Tijdens deze 

vergadering werd besloten dat de 

zaalrijploeg ging trainen in de 

wielrijschool van Fongers. Dit gebeurde 

onder leiding van aanvoerder Freseman 

Viëtor, een oud lid van de Mug.151 

Mogelijk waren enkele leden van de Mug 

overgestapt naar de Adelaar bij het einde van deze vereniging. Een ander opvallende beslissing 

tijdens deze vergadering was de oprichting van een damesafdeling. Hoewel dit de enige keer is dat 
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een damesafdeling genoemd werd, is het goed mogelijk dat de Adelaar, in een periode dat het 

fietsen onder dames populair werd, over een damesafdeling beschikte.  

 Van alle openbare rijwielverenigingen bleef de Adelaar het langste bestaan in Groningen. In 

1905 meldt de Kampioen dat de Adelaar nog de enige rijwielvereniging van de A.N.W.B. in Groningen 

is.152 Er verschijnen daarna echter steeds minder tochten van de Adelaar in de Kampioen dus 

mogelijk is het daarna ook afgelopen met deze vereniging. Het interessante aan de Adelaar en de 

verklaring waarom de vereniging zo lang bleef bestaan, heeft te maken met het fiet dat de vereniging 

meeging met het fietsgebruik van zijn tijd. Van wedstrijden naar toertochten en later met het 

zaalrijden en het oprichten van een damesafdeling. Op afbeelding 8 is deze aanpassing ook goed 

zichtbaar. Deze foto uit 1900 laat zien hoe de fiets een nieuwe periode in ging, niet één van 

fietskostuums. De fiets werd langzaam een gewoon gebruiksartikel en daarbij hoorde de dagelijkse 

kleding. Hoewel er ook nog sporen zijn van de oude fietsclub: de fiets links op de foto heeft namelijk 

het stuur van een racefiets. Zo vormt de Adelaar een mooie samenvatting van, dan wel schakel in het 

veranderende fietsgebruik in Groningen tussen 1885 en 1905.  

 

G.S.W de Douwtrapper 

In 1888 kondigde W.G. de Borst Verdoorn, student medicijnen, tijdens de Bondswedstrijden in 

Groningen aan dat er een 

studentenclub zou worden 

opgericht.153 Twee 

Kampioenen later wordt 

gemeld dat de Dauwtrappers 

zijn opgericht, met het 

motto: “al is de leugen nog 

zoo snel, het rijwiel 

achterhaalt haar wel”.154 De 

juiste spelling is echter de 

Groninger Studenten 

Wielervereniging (G.S.W.) de 

Douwtrapper. Daarmee 

kreeg Groningen na Leiden, 

Delft en Amsterdam, als vierde stad een rijwielvereniging voor alleen studenten. De vereniging was 
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als sportclub aangesloten bij de studentenvereniging Vindicat. Dit maakte het fietsen onder 

studenten tot een succes want leden van Vindicat konden fietsen huren bij de vereniging om zo met 

de fiets bekend te raken.155 Het ledenaantal nam per jaar met gemiddeld vijftien leden toe.156 Met de 

A.N.W.B. had de vereniging niet veel van doen. Tussen 1888 en 1894 was de vereniging wel 

aangesloten bij de Bond, maar in de Kampioen verschenen geen stukken over de club.157 Uit de wet 

van de club blijkt dat toertochten het hoofddoel van de vereniging waren.158  

 Dat de vereniging in 1894 uit de A.N.W.B. stapte, betekende niet het einde van de 

Douwtrapper. De vereniging bestond tot zeker in de jaren dertig van de twintigste eeuw en had elk 

jaar nog steeds een vijftiental nieuwe leden. Dit maakt de club interessant want het is de enige 

vereniging die tot ver in de twintigste eeuw bestaan heeft.  Op afbeelding 9 is de club te zien tijdens 

een toertocht in 1907. Een aantal zaken vallen op. Zo hebben de heren links op de foto allen 

rijwielpetten op die verschillen van de strohoeden van de groep in het midden. Deze strohoeden 

waren typisch voor de vrijetijdsbesteding. Dit laat zien dat de fietser zich heeft ontwikkeld tot een 

fietsende toerist, tenminste de fietser uit de bovenste laag van de samenleving, waar de studenten 

toen uit afkomstig waren. Rechts op de afbeelding zijn muziekinstrumenten zichtbaar. Dit is een bij 

de eerste twee beschreven verenigingen onderbelicht aspect van de toertochten gebleven. Het was 

namelijk heel gebruikelijk om toertochten te voorzien van muzikale ondersteuning. Of hier bij de 

Mug en de Adelaar ook sprake van was, is niet te achterhalen.        

 

G.W.C. de Postduif 

De Groninger Wielrijdersclub (G.W.C.) de Postduif werd in 1889 opgericht.159 De leden van de 

Postduif waren nog weer jonger dan die van de Adelaar.160 Het geboortejaar lag nu rond 1875. 

Daarmee lijkt het wel of elke generatie in Groningen zijn eigen fietsclub oprichtte.161 Van de leden is 

bekend dat deze Safety modellen van Burgers bereden.162 Dit veranderde echter snel omdat de 

Postduif, net als de Adelaar, in de beginjaren veel wedstrijden hield. Deze werden net als de Mug in 

de omgeving van Dorkwerd gehouden. Prijsuitreikingen waren vervolgens in café de Unie aan de 

Grote Markt.163 Wat bij de wedstrijdverslagen van de Postduif opvalt, is dat er vermeld werd op 
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welke fietsen de winnaars reden. Zo reed bij een wedstrijd in 1892 de winnaar op een Rudge van 

Baving en de tweede op een fiets uit het magazijn van Rondeel, beide Groningse handelaren. De 

prijzen bij de wedstrijden, steevast kunstvoorwerpen of medailles, werden uitgeloofd door Fongers, 

Burgers en Baving.164 Daarmee had de Postduif mogelijk een professioneel racekarakter kunnen 

krijgen omdat het in de wielersport de fabrikanten waren die voor de professionalisering zorgden.165 

Toch gebeurde dit niet bij de Postduif en werden toertochten langzaam ook steeds belangrijker, 

waarschijnlijk onder druk van de 

A.N.W.B. waar de vereniging bij was 

aangesloten.166 Het racen om geld 

bleef in Groningen dus een 

boerenaangelegenheid. Na een zeer 

actief jaar in 1894 vermeldt de 

Kampioen daarna niets meer over de 

Postduif. Hoe het met de vereniging is 

verlopen, is onbekend. De enige 

afbeelding, hoewel dit mogelijk ook 

de Adelaar kan zijn, laat zeer 

professionele rijkostuums zien. Maar 

omdat de foto niet zeker van de 

Postduif is, vallen hier weinig conclusies aan te verbinden.        

 

G.W.C. Velocitas 

De Groninger Wielrijdersclub (G.W.C.) Velocitas werd in 1896 opgericht en had op dat moment 

vijftien leden.167 Een jaar later weet de Kampioen te melden dat het ledenaantal was verdubbeld.168 

De leden van Velocitas hadden een ander profiel dan de andere clubs in Groningen. Het oudste lid 

was geboren in 1838 terwijl het jongste lid uit het bestuur in 1871 geboren was.169 Wat betreft 

beroepen ging het hier om koopmannen, maar ook om een letterzetter en een bediende.170 Dit past 
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ook bij de laatste vijf jaar van de negentiende eeuw, waarin het fietsen veel toegankelijker werd voor 

een groter deel van de samenleving.  

 Wat betreft activiteiten was Velocitas wel heel traditioneel. Er werden wedstrijden 

georganiseerd op de Friesestraatweg en ook was er een aantal toertochten.171 De club heeft 

waarschijnlijk maar korte tijd bestaan want in 1898 werd de club voor het laatst genoemd in de 

Kampioen.172 Uit de activiteiten van Velocitas kan echter wel de voorzichtige conclusie worden 

getrokken dat de groep van nieuwe fietsers na 1895 nog dezelfde activiteiten ondernam. Daarmee 

valt vast te stellen dat de fiets tot 1900 voornamelijk gebruikt werd voor toertochten en wedstrijden 

en daarmee echt gezien kan worden als gebruiksvoorwerp voor in de vrije tijd.  

 

De vrouw en de fiets 

 

In het vorige hoofdstuk kwamen enkele zaken met betrekking tot vrouwen en het fietsen in 

Groningen naar voren. Pas na 1895, als er luchtbanden onder de Safety zitten, zijn het ook de 

vrouwen die gaan fietsen. Ze verschenen ook meteen in de rijwielreclame, er kwam een speciale 

wielrijschool voor vrouwen en de Adelaar wilde een vrouwenafdeling oprichten. Toch zijn dit flarden 

waaruit moeilijk een gebruikspatroon onder vrouwen valt te destilleren. Het helpt om de vrouw op 

de fiets in Groningen, in de bredere context van fietsende vrouwen zowel internationaal als in 

Nederland te plaatsen, om zo weer bij het fietsgebruik 

van de Groningse vrouw uit te komen.  

 De opkomst van het fietsgebruik onder 

vrouwen viel samen met de eerste feministische golf in 

Nederland (1880-1920).173 Van de bekende Groningse 

feministe Aletta Jacobs was ook bekend dat ze een 

fervent fietsster was.174 De fiets werd voor vrouwen 

vaak gezien als een belangrijk middel in hun strijd voor 

gelijkwaardigheid.175 Deze visie is echter in de laatste 

jaren sterk genuanceerd. Tekenend hiervoor is de 

presentatie van de fiets op de nationale 

tentoonstelling van vrouwenarbeid, die in 1898 in Den Haag werd gehouden. Deze tentoonstelling 
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geldt als één van de hoogtepunten van de eerste feministische golf. De fiets echter, werd op deze 

tentoonstelling neergezet als een praktisch vervoermiddel voor vrouwen, niet als het wapen 

waarmee ze konden strijden.176 Hoe komt de fiets dan aan het beeld van bevrijder van de vrouwen? 

 In gender studies is er veel onderzoek naar fietsen gedaan.177 Hierbij is het belangrijk om op 

te merken dat het begrip gender niet alleen betrekking heeft op vrouwelijkheid en feminisme, maar 

net zo goed mannelijkheid en paternalisme onderzoekt.178 Hierbij is de fiets een mooi voorbeeld 

omdat dit transportmiddel gender onderscheidende kenmerken kreeg toegekend.179 Zoals hoofdstuk 

1 al laat zien, was de fiets voor jonge mannen een machovoertuig. Mannen moesten laten zien wie 

het hardste kon fietsen, hierdoor kreeg de fiets een genderconnotatie, vrouwen die deze mannelijke 

gebruiksfuncties van de fiets gingen overnemen, zorgden voor veel ophef. In het buitenland waren er 

vrouwen die broeken gingen dragen of wedstrijden hielden op fietsen. In Nederland betrachtten 

vrouwen voorzichtigheid en gematigdheid in hun fietsgebruik om ophef te voorkomen.180 Vrouwen 

dienden een fiets op een dusdanige manier te gebruiken, die niet als mannelijk werd beschouwd. 

Waarom gingen vrouwen dan in de eerste plaats fietsen? 

 De fiets gold aan het einde van de negentiende eeuw nog steeds als statussymbool. Het laten 

zien van de klassenstatus in het publieke domein was erg belangrijk in het fin de siècle.181 Hierbij 

hoorde ook de aanschaf van een rijwiel, zodat vrouwen konden laten zien hoe welgesteld een familie 

was.182 Dit beeld van de vrouwelijke statusfietser heeft vermoedelijk niet langer dan vijf jaar bestaan 

(1895-1900). Daarna verloor de fiets snel zijn functie als statussymbool omdat meer mensen hem 

gingen gebruiken. De vijf jaar als statussymbool waren echter lang genoeg om voor de vrouw 

vrouwelijke fietsregels te ontwikkelingen, die zich afzetten tegen de mannelijke machofietser.  

  Vrouwen werden onder druk gezet om aan de heersende burgerlijke fatsoensnormen te 

voldoen. Zo was inspanning op de fiets iets dat voor mannen was en voor vrouwen totaal 

ongeoorloofd. “Wanneer de weg voortdurend merkbaar stijgt, is het beter dat de dame naast haar 

wiel voortgaat. De frissche gelaatskleur mag nooit overgaan in geheele verhitting en transpiratie; dat 

is ook hoogst onaesthetisch!”.183 Het fietsen voor vrouwen werd in de bestaande opvattingen over 

vrouwelijk gedrag ingepast.184 Een ander kenmerkend voorbeeld voor deze opvatting is een editorial 
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uit Harpers Weekly uit 1896. Het blad was een toonaangevend blad uit New York met antwoorden 

voor de beschaafde burger. Zo ook in het geval van een lekke band voor een vrouwelijke fietser:  

 

“It is recognized as befitting a gentlemen to offer his services in repairing a punctured tire, 

adjusting a nut, or arranging something that has gone astray with a woman’s wheel, and it is 

not considered improper for a woman to accept his politely offered services for the mending 

of a wheel, which he can do better than herself.”185  

 

Dit laat duidelijk zien hoe de vrouwelijke fietser zeker nog aan de heersende tijdsgeest moest 

voldoen. Voor de feministen uit de eerste feministische golf was het kiesrecht en het recht op 

betaalde arbeid belangrijker dan het recht op vrije en zelfstandige mobiliteit.186 Daarom had het 

fietsen ook geen feministisch karakter. Het feministische karakter werd er alleen opgeplakt door 

tegenstanders van vrouwenemancipatie.187 Zij hoopten hiermee dat het mannelijke genderbeeld dat 

bij het fietsen veel ouder was en daarmee herkenbaarder, af zou geven op fietsende vrouwen. 

Daarmee werden feministen als  mannelijk weggezet, wat hun zaak geen goed zou doen.  

 De houding van de Nederlandse vrouw op de fiets kan het beste worden samengevat in de 

kledingkeuze. Onderstaande quote vat de afwegingen goed samen:  

 

“Wat de mannen zoo goed kleedt, krijgt, als de vrouwen het navolgen, steeds een schijn van 

emancipatie en buitensporigheid. Sportkleeding moet altijd een zeker mannelijk karakter 

dragen, wanneer zij er niet zonderling en theatraal zal uitzien. Wij zijn er vast van overtuigd 

dat er maar één volkomen oplossing is voor het vraagstuk de vrouw op het rijwiel en hare 

kleeding, en deze hebben de Zweedsche dames gevonden. […] Zij bestijgen namelijk het wiel, 

zooals zij gaan en staan. Het wielrijden is daardoor iets heel gewoons geworden, niet een 

coquette sport om in het oog te vallen, die eene bepaalde maskerade noodig heeft.”188   

 

Op afbeelding 12  is inderdaad te zien dat ook in Groningen de vrouw haar dagelijkse kleding op de 

fiets droeg en zelfs de fietsende Alleta Jacobs op afbeelding 11 voldoet aan dit beeld. Daarmee 

onderscheidden de Nederlandse vrouwen zich van vrouwen in Engeland en de Verenigde Staten 

waar vrouwen zelfs broeken gingen dragen.189 Het blijven dragen van de rok tot de enkels had wel tot 
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gevolg dat er in de kranten een groot aantal fietsongelukken met vrouwelijke fietsers te vinden is, 

waarbij de rok in de ketting verstrikt was geraakt.190  

 Vrouwen ontwikkelden 

een aparte fietsstijl, waarmee zij 

zich onderscheidde van de 

mannelijke fietsstijl. Blijft de 

vraag waar ze de fiets dan voor 

gebruikten? Ebert heeft hiervoor 

een duidelijk voorbeeld uit de 

Kampioen van 1900 gehaald.191 

Dit betreft de zogenaamde 

dienstbodenkwestie. In de 

damesrubriek stelt Cosmopolita 

dat meiden liever winkeljuffrouw 

of naaister worden omdat dienstboden geen vrije tijd hebben. Cosmopolita schrijft dat als het rijwiel 

goedkoper wordt, het binnen het bereik van de dienstmeid komt. Hun werkgever zou dan niet het 

recht hebben de dienstmeid ontspanning te ontzeggen.192 In de volgende Kampioen zijn de reacties 

niet mals: wielrijden hoort niet bij dienstmeiden. “Prostitutie is het eind van meisjes die in hun vrije 

tijd aan dingen beginnen die niet bij hun klasse horen.”193 In het Nieuwsblad van het Noorden 

verschijnen in dezelfde periode artikelen van gelijke strekking. Dienstmeisjes die over een fiets 

beschikten, werd te kennen gegeven dat de keuze tussen de fiets of de baan moest worden 

gemaakt.194 Wat bij deze discussie opvalt, is dat de gedachte dat dienstboden met de fiets ook sneller 

boodschappen zou kunnen doen, niet in hun werkgevers opkwam. De fiets werd nog gezien als 

vrijetijdsvermaak.195 Dit is typerend voor het fietsgebruik onder dames aan het einde van de 

negentiende eeuw. Voor Groningen zijn er geen harde cijfers voor vrouwelijke fietsers, maar het is 

aannemelijk dat er geen grote verschillen met de rest van Nederland zijn, getuige ook de foto’s in dit 

hoofdstuk en het affiche van Fongers in hoofdstuk 1. Het enige verschil met andere grote steden was 

dat de Groningse vrouw pas na 1895 ging fietsen, wat relatief laat was.   

  

                                                           
190 Nieuwsblad van het Noorden (vanaf 1880) raadpleegbaar via Delpher: http://www.delpher.nl/ (laatst 

geraadpleegd 31-5-2016). Gebaseerd op onder andere:  23-06-1901, 29-05-1906.   
191

 Ebert, “paard der democratie” 217.  
192

 Ibidem, 217-218.  
193

 Ibidem, 218. 
194

 Nieuwsblad van het Noorden (vanaf 1880) raadpleegbaar via Delpher: http://www.delpher.nl/ (laatst 
geraadpleegd 31-5-2016). 19-08-1896, 23-06-1901.  
195

 Ebert, “paard der democratie” 218. 

Afbeelding 12, Vrouwen fietsen op de Hereweg ter hoogte van de 
Fongersfabriek 1914 Bron: Groninger Archieven, beeldbank NL-
GnGRA_1785_1221 



47 
 

Van vrije tijd tot transportmiddel 

  

In zijn beschrijving van het eerste fietsen overwoog Waalko Jan Roelfsema al om de fiets voor zijn 

zaken te gebruiken.196 Hij besloot dit niet te doen, maar gaf aan dat er zeker tijdgenoten waren die 

van de fiets gebruik maakten voor hun bedrijf. Dat de fiets dus ook voor iets anders dan vermaak kon 

dienen, werd vanaf het begin ingezien. In 1890 ronde de A.N.W.B. een onderzoek onder haar leden 

af, waarin gevraagd werd of het rijwiel ook voor zaken werd gebruikt. De A.N.W.B. wilde zich, in heel 

Nederland, meer met de regelgeving rondom fietsen gaan bemoeien en als de fiets voor het werk 

gebruik werd, zou de overheid hier makkelijker te overtuigen zijn. Deze wens heeft mogelijk invloed 

gehad op de uitkomst van het onderzoek omdat de A.N.W.B. belang had bij een zo hoog mogelijke 

score. Uit het onderzoek bleek dat vooral artsen de fiets gebruikten, evenals kooplieden en 

fabrikanten.197 Ook tijdens de afdelingsvergadering in Groningen werd het onderzoek besproken. 

Beroepen werden hier niet genoemd, maar vijftig leden gaven in 1890 aan de fiets ook voor hun 

zaken te gebruiken.198 De afdeling Groningen had in 1890 honderd leden, dus zeker de helft 

gebruikte de fiets op enige manier voor het werk. Ondanks dat de het vrijetijdsaspect van het fietsen 

het belangrijkste bleef, kan de fiets niet louter als vermaak worden omschreven.   

 Vanwege de nadruk op de vrijetijdsbesteding van de fiets, zorgde het gebruik in de eerste 

plaats voor het ontstaan van een nieuw begrip, toerisme.199 De Kampioen moedigde leden aan om de 

provincie in te trekken en liet de elite en hoge middenklassen het platteland weer waarderen. Dit 

paste in een ontwikkeling die veel breder was dan alleen de A.N.W.B., waarover in hoofdstuk 3 meer.  

In Amerika vertrokken op zondag zoveel mensen per fiets naar het platteland, dat 

bezoekersaantallen in de kerk flink afnamen.200 Voor Nederland is deze correlatie niet onderzocht, 

maar tochten op zondag waren zeker populair. Hotels en cafés speelden hier ook op in door 

bijvoorbeeld fietsenstallingen te plaatsen of door lid te worden van de A.N.W.B..201 Grafiek 13 laat 

zien dat in de fietsprovincies van Nederland, (Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Groningen) veel 

cafés en hotels zich bij de Bond aansloten. Het fietsen had een grote impact op de toeristensector en 

creëerde een nieuw toeristennetwerk van pleisterplaatsen, door de A.N.W.B. samengevat in de 

reiswijzer.202  
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 Naast het fietsgebruik in de vrije tijd werd aan het einde van de negentiende eeuw het 

gebruik van de fiets voor het werk steeds gewoner. Naast de meeste traditionele fietsers die het 

fietsen in de vrije tijd hadden geleerd kwam er nu ook een nieuwe groep fietsers in aanraking met de 

fiets doordat bijvoorbeeld de overheid het nut van de fiets ging inzien. Deze nieuwe groep leerde 

fietsen op het werk. 203 Al in 1888 stond er in de Kampioen een stuk over een pakketdienst in 

Amsterdam die door middel van rijwielen pakketten rondbracht.204 Pas midden jaren negentig 

volgden verschillende overheden en werd de fiets voor de post en telegraaf ingezet. Vanwege de 

vele ongunstige rijwielverordeningen in Nederland duurde het voor de politie langer om ook fietsen 

te gebruiken.205 In Groningen huurde de gemeente pas na 1900 fietsen voor de politie.206 In de 

steekproef onder de fietsers van Fongers zit ook de Onderlinge Hypotheekbank die een rijwiel 

aanschafte. De gemeente duikt pas in 1920 op, waarbij de gemeentewerken aan het Zuiderdiep een 

Fongers kochten. Mogelijk heeft de gemeente dit eerder ook al gedaan, alleen is dit niet in de cijfers 

terecht gekomen.207 Winkeliers in Groningen gaan de fiets ook meer gebruiken. Of het hierbij om 

bakfietsen gaat, vertelt de belasting niet. Tussen 1899 en 1906 steeg het aantal fietsen van winkeliers 
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van 477 naar 1046 in de provincie Groningen.208 De fiets was bezig van functie te veranderen, getuige 

ook de afname van het aantal fietsclubs in Groningen. De middenstand gebruikte de fiets voor het 

werk, arbeiders hadden nog geen fiets zoals uit hoofdstuk 1 bleek.  

 De opmars van de fiets als transportmiddel is lastig te specificeren.  Volgens Gijs Mom en 

Rudolf Filarski bedroeg het aantal werklieden onder de fietsers in 1902, 30 procent.209 Toch zal het 

vooral de middenstand, zoals winkeliers en ambtenaren, zijn geweest die de fiets ook voor hun 

beroep gebruikten. Want hoewel Tweede Kamerlid Carel Gerritsen, de man van Aletta Jacobs, al in 

1897 pleitte voor goedkope rijwielen als oplossing voor het woningvraagstuk, zou er pas in de jaren 

twintig van de twintigste eeuw een scheiding van woon- en werkfuncties optreden in de stad 

Groningen.210 Tot die tijd woonden de meeste winkeliers boven hun winkel en de arbeiders dicht bij 

hun fabriek. In een Nederlands nummer van de Times in 1921 staat dan ook dat de fiets in Nederland 

zowel voor zaken als vrije tijd wordt gebuikt.211 Geen van de gebruiksfuncties lijkt de ander te 

overheersen, maar hoe lagen deze verhoudingen precies? 

 Voor 1928 zijn er verkeerstellingen in de stad en voor 1932 voor de provincie die een inzicht 

geven in het fietsgebruik in Groningen. Hoewel het niet mogelijk is om de ontwikkeling van de 

verhoudingen vrije tijd en werk in het fietsgebruik te onderzoeken, is het hierdoor wel mogelijk om 

het eindpunt van deze ontwikkeling vast de leggen. In grafiek 14 is de verkeerstelling van maandag 

24 en dinsdag 25 september 1928 zichtbaar. De cijfers voor dinsdag zijn iets hoger dan die van 

maandag, maar verschillen wat betreft patroon niet. Uit de grafiek is een eerste piek te zien om 8 uur 

’s ochtends, waarschijnlijk gebruikten de meeste mensen die fiets om naar het werk te rijden. Tijdens 

het middagmaal vertrokken veel fietsers uit het centrum om een uur later weer terug te keren. 

Mogelijk ging een grote groep thuis eten. De laatste piek laat het vertrek van fietsers uit het centrum 

zien aan het einde van de dag. Daaruit valt de conclusie te trekken dat de fiets voor het werk 

gebruikt werd. Aan de andere kant is ook zichtbaar dat het aantal fietsen per uur voor zowel van als 

naar het centrum nooit onder de 1200 daalt. Dat geeft een gemiddelde van 20 fietsers per minuut, 

die ongeacht het tijdstip zowel het centrum in als uit fietsen. Dit laat zien dat de fiets niet alleen voor 

het werk werd gebruikt, maar waarschijnlijk ook voor boodschappen of andere bezigheden. In 

hoeverre dit vrijetijdsbesteding betreft, valt lastig vast te stellen, maar de fiets valt in Groningen in 

1928 niet alleen weg te zetten als transportmiddel van en naar het werk, ook al was dit een 

belangrijke functie.  
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     De verkeerstelling voor de stad Groningen is gehouden op een maandag en een dinsdag. 

Hierdoor valt er alleen wat te zeggen over het fietsgebruik op werkdagen. Bij de provinciale 

verkeerstelling van 1932 zijn alle dagen van de week meegenomen. Hierdoor kan onderzocht worden 

of er een verschil zat tussen een zondag, waarop men van de vrije tijd kon genieten, en de andere 

dagen van de week.  Doordat ook voetgangers en auto’s zijn geteld, valt meteen al op dat de fiets het 

belangrijkste vervoersmiddel was in de provincie.  Verder zijn de cijfers voor maandag, woensdag 

donderdag en vrijdag vergelijkbaar. De zaterdag vertoont een dip, die verklaard kan worden doordat 

het een regenachtige dag was.212 De andere dagen hadden goed weer. De daling zal voornamelijk 

hebben plaatsgevonden onder fietsers die de fiets niet echt nodig hadden. Dat deze daling niet zo 

groot is, laat zien dat de meeste mensen in de provincie de fiets op deze dag wel moesten gebruiken, 

waaruit geconcludeerd kan worden dat ze hem voor het werk gebruikten. Dit was dan ongeveer 

tachtig procent van de mensen.  

 De andere twee dagen die er uitspringen zijn dinsdag en zondag. Dinsdag kan verklaard 

worden door de markt in Groningen, die getuige de grote stijging, een regionale functie had. De 

stijging voor de zondag is interessant omdat het hier om het gebruik van de fiets in de vrije tijd gaat. 
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Van het aantal fietsers was het totaal van de drie groepen voor de zondag het hoogste. Het vrije 

tijdsgebruik is groter dan het gebruik van de fiets op een gemiddelde werkdag. Waarschijnlijk 

doordat op zondag ook meer vrouwen de fiets gebruikten. Nu zou een verhoogd fietsgebruik op 

zondag Groningen ook tot een zeer vrome provincie kunnen maken. Daarom zijn de aantallen van de 

verkeerstelling ingetekend op de originele kaart die in 1932 gebruikt werd.  

 

De gegevens van de verkeerstelling van 1932 staan in eindeloze tabellen verwerkt, waardoor 

het lastig is om patronen te ontdekken. Om hier meer duidelijkheid in te brengen, zijn voor deze 

scriptie de aantallen uit de tabellen gehaald en op de kaart die voor 1932 werd gebruikt, en alle 

meetpunten bevatte, ingetekend. Per meetpunt staat er een groot getal dat het aantal gemiddelde 

fietsers voor de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op dit punt weergeeft. De drie getallen 

eronder zijn de indexcijfers voor respectievelijk dinsdag, zaterdag en zondag (met weekgemiddelde = 

100). Naast provinciale wegen (blauw) en gemeentewegen (rood) werd er in de telling van 1932 een 

heel aantal nieuwe meetpunten toegevoegd (bruin). Op deze nieuwe meetpunten werd alleen op 

dinsdag, donderdag en zondag geteld, waardoor hier het indexcijfer voor zaterdag ontbreekt (met 

donderdag = 100).   

Voor het fietsgebruik rond de stad Groningen valt op dat dit op dinsdag inderdaad een stuk 

hoger is. Daarnaast valt op dat er op de zaterdag op de weg naar Hoogkerk geen verlaging van het 
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aantal fietsers is. Relatief gezien was de werkverhouding met Hoogkerk sterk, niet opvallend gezien 

de fabrieken in Hoogkerk. Dat de zondag niet werd gebruikt om naar de kerk te gaan maar om te 

fietsen, laat de weg naar Eelde zien. Van oudsher was dit een populaire bestemming bij fietsers. Op 

zondag is op deze weg bijna een verviervoudiging van het aantal fietsers zichtbaar. Het 

vrijetijdsaspect van de fiets was dus nog steeds van een even groot belang als de transportfunctie 

naar het werk, getuige de aantallen in grafiek 16. Als laatste valt op dat, hoewel fietsen overal in de 

provincie te vinden zijn, de toegangswegen tot de steden de hoogste concentratie kennen. Het 

Herewegviaduct spant met gemiddeld 14680 fietsen per dag de kroon. Maar ook in Hoogezand, 

Veendam, Winschoten en Stadskanaal zijn hogere aantallen te vinden. De aantallen op de huidige A7 

en N33 waren toen ook al hoog rond de steden. Hieruit valt te concluderen dat de fiets in 1932 voor 

de eerste vormen van forensisme heeft gezorgd. Verder valt het hoge cijfer voor zondag rond Ezinge 

op, dit kan verklaard worden door een grote boerderijbrand die veel bekijks trok. Ook in het uiterste 

zuidoosten zijn de cijfers hoog die komen door een lokale kermis.213  Alleen de hoge aantallen rond 

Uithuizen kunnen niet verklaard worden. Wat hieruit wel blijkt is dat veel mensen een fiets hadden 

en dat deze voor allerlei soorten doeleinde gebruikt kon worden.  
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Bron: Provinciale waterstaat Groningen, verkeerstellingen (1920,1926,1929 en 1932) Groninger 

archieven, toegangsnummer: 742 inventarisnummer: 1201,1766,1996. 

 

 

 

 

 

Kaart 1, Verkeerstelling van 1932, met aantallen fietsers per meetpunt  als gemiddelde van maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag en indexcijfers voor dinsdag, zaterdag en zondag.  
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Beeldvorming rondom de fiets 

 

Dit hoofdstuk behandelt de beeldvorming rond de fiets. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de fiets 

zowel voor de vrije tijd als voor het werk gebruikt werd. Dit heeft invloed gehad op de beeldvorming 

omtrent de fiets. Dit hoofdstuk betrekt ook de factor verzuiling op het fietsen. Er waren verschillen in 

gebruik van de fiets in verticaal opzicht, maar heeft dat er ook toe geleid dat er voor de verschillende 

zuilen ook een verschil in beeldvorming rondom de fiets ontstond? De hoofdstuk gaat in op deze 

beeldvorming per zuil waarbij eerst de liberale opvatting worden onderzocht omdat de eerste 

fietsers zich waarschijnlijk het meeste tot deze zuil voelden aangetrokken. Daarna zal ook voor de 

socialisten en protestants christelijken hun beeld over het fietsen worden besproken.    

 

De liberale elite en burgerij 

Vooral de eerste jonge mannelijke fietsers, die uit de liberale elite en burgerij afkomstig waren, zagen 

zichzelf als atleten op de machofiets.214 Op dit nieuwe apparaat konden ze hun kunsten tonen. Ze 

lieten zich zien als progressieve mannen met een antwoord op de moderne tijd.215 Op deze manier 

verbonden ze aan het fietsen ook bepaalde voorstellingen van het moderne leven en de 

voorbereiding daarop.216 Het fietsen betekende dus meer dan alleen de kracht van het eigen lichaam 

te ervaren.217 Met het fietsen toonde de jonge man de kracht van het eigen lichaam, dat na de 

Pruisische overwinning in 1871 als een zeker ideaalbeeld gold, en combineerde dat met de nieuwste 

techniek om zo een voorwaarde te scheppen voor een succesvol leven. Met de opkomst van de 

A.N.W.B. werd dit beeld verder ontwikkeld en kreeg het een nieuw element, namelijk 

nationalisme.218  

 Doordat de jonge fietser zich spiegelde aan de Engelse gentleman, op een fiets die in 

Engeland was ontwikkeld, klaagde het niet-fietsende deel van de elite dat de jeugd leed aan 

anglomanie en dat ze de ziel van hun land te grabbel gooide.219 Daarnaast zagen ze het tonen van 

krachten op de fiets als gevaarlijk, wat in veel plaatsen tot negatieve rijwielverordeningen ter 

bescherming van voetgangers leidde.220 De A.N.W.B., die in 1885 niet voor niets het woord 

vélocipède in de naam verving door rijwiel, zag in dat sturing richting het nationalisme het nieuwe 

beschavingsideaal meer aanzien kon geven.  
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 Het nationalisme van de A.N.W.B. werd in de vorm van toerisme gegoten. De fietsers werden 

aangemoedigd om naar het platteland te fietsen en de schoonheid van Nederland te ontdekken. 

Ebert noemt in haar werk een belangrijk startpunt voor dit nationalisme, namelijk de publicatie van 

Charles Boissevain, die in 1884 in de liberale Gids, een verslag publiceerde van zijn reis per fiets door 

Nederland. Hij vertelt hierin hoe prachtig het Nederlandse landschap is en hoe rustgevend en 

reinigend het toeren hierin kan zijn.221 De fietser kwam uit de Nederlandse steden, die inmiddels per 

trein met elkaar verbonden waren. Door de fiets kon hij weer een bezoek brengen aan het platteland 

en zou zo ook de band tussen stad en platteland versterken.222 Daarnaast moest het ook de band 

tussen regio’s versterken omdat de A.N.W.B. in de Kampioen liet zien wat ook andere regio’s te 

bieden hadden en dat er samen evenementen georganiseerd konden worden. Een andere 

opvallende link die Boissevain maakte, is met het schaatsen. Schaatsen stond symbool voor plezier, 

typisch Nederlands en was te zien op veel schilderijen uit de gouden eeuw. Het schaatsen 

ontwikkelde zich, aan het einde van de negentiende eeuw, net als het fietsen tot een sport. Door het 

fietsen aan het schaatsen te koppelen in de beeldvorming, kreeg fietsen iets Hollands, met wortels 

tot in de gouden eeuw.223 Helden als Jaap Eden, die zowel op de fiets als op de schaats succesvol was, 

pasten in dit plaatje en werden in de Kampioen op de voet gevolgd.224 Als hoogtepunt van deze 

beeldvorming van de A.N.W.B. kan de inhuldiging van Wilhelmina in 1898 worden gezien. Leden van 

de A.N.W.B. vormden een optocht, met vlaggen van de Nederlandse regio’s in kleren uit de gouden 

eeuw.225 Daarmee had het fietsen zich in minder dan twintig jaar losgemaakt van zijn Engelse imago.  

 De nieuwe aandacht van de A.N.W.B. voor de Nederlandse natuur stond niet op zichzelf. Dit 

was een bredere beweging die vanaf 1895 belangrijker werd. Een van de aanjagers van deze 

beweging, onderwijzer Jac. P. Thijsse werd in 1905 ook lid van de A.N.W.B. en in 1912 betuigde hij in 

de Kampioen zijn dank voor het grote aantal nieuwe leden dat de A.N.W.B. voor natuurmonumenten 

had geworven.226 Thijsse en zijn generatiegenoten, zoals Eli Heimans komen ook uit het HBS milieu 

en daarmee valt een belangrijke parallel te trekken met de eerste fietsers. Dat de A.N.W.B. en de 

natuurbeweging dus hand in hand gingen, is niet zo vreemd. De bredere herwaardering voor de 

Nederlandse natuur kwam ook terug in de kunst met de Haagse School. Verder werden er boeken 

voor de jeugd om de jongeren uit de stad weer kennis van de natuur bij te brengen uitgegeven. Het 

zou de jongeren klaar stomen voor de moderne tijd.227 De natuurbeweging bracht zo een 
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beschavingsoffensief op gang, al is de vraag of dit ook echt het doel van de beweging was omdat het 

enthousiasme voor de natuur bij veel aanjagers van de natuurbeweging op de eerste plaats kwam.228  

Ook de A.N.W.B. was bezig met 

een beschavingsoffensief dat veel 

invloed had op de beeldvorming 

omtrent de fiets. Onder de eerste 

fietsers werd het fietsen als een 

beschaafde moderne sport gezien, maar 

bij veel mensen die niet fietsten was dat 

niet het geval. De A.N.W.B. kwam op 

voor de belangen van fietsers en dat 

ging makkelijker als fietsers breed 

geaccepteerd werden. Daar is het 

belang van de A.N.W.B. uit te verklaren. 

Fietsen ging niet alleen meer om racen, maar een nieuw verbond sluiten met het eigen land 

doormiddel van toertochten was het nieuwe doel. 229  

 In Groningen was dit ook het geval, afbeelding 13 is hier een goed voorbeeld van.  Op  de 

afbeelding van rond 1895 staan leden van de Adelaar. De vogel als symbool van de stad Groningen, 

verbond het fietsen zo aan de stad. Dit past bij de nationalistische trend van de A.N.W.B.. Ook is er 

een link met de natuur en het platteland, te zien aan alle bloemversieringen die in vergelijkbare mate 

voor kwamen op het voorblad van de kampioen.230 Daarnaast laat de foto ook het sportelement zien 

omdat de leden niet in dagelijkse kleding op hun fiets zitten. In speciale kostuums staan zij keurig in 

formatie, daarmee aansluitende bij het sportieve aspect van het fietsen.   

 Dat het fietsten jonge mannen klaarstoomde voor de moderne tijd, laat de foto niet zien. 

Daarvoor moeten we ons richten op de wereldtentoonstelling die in 1903 in Groningen werd 

gehouden. Met deze tentoonstelling wilde Groningen laten zien dat het een echte grote stad was, 

klaar was voor de moderne tijd.231 Op de tentoonstelling was ook een hal ingeruimd voor 

vervoermiddelen, prominent vooraan stonden hier de fietsen van Fongers.  
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 Wat betreft de activiteiten van de verenigingen, zien 

we ook dat deze bij de beeldvorming rondom het fietsen in 

de elite en burgerij aansloten. Zo was er de jaarlijkse 

Bondstocht vanuit Groningen om de “sportbroeders” uit 

Friesland te ontmoeten.232 Daarnaast kwamen ook 

verenigingen als Celeritas (snelheid) uit Zwolle en Hermes 

(god van wegen en reizigers) uit Assen naar Groningen voor  

activiteiten georganiseerd door de verenigingen.233 Het 

regionale bewustzijn werd gecombineerd met ontmoetingen 

met, de term sportbroeders laat het al zien, eensgezinde 

andere fietsers die ook het nationalistische aspect van het 

fietsen steunden door dezelfde sport.  

 De beschaafde fietser die bij de beeldvorming 

hoorde, werd ook via een Gronings beschavingsoffensief 

gecreëerd. Zo stelt afdelingsconsul J.H. Sauveur het racen op 

de Hereweg aan de kaak.  

 

“[…] rende hij in woeste vaart pijlsnel stadwaarts, doch niet dan na sommige brave 

wandelaars een ‘God zij ons genadig’ ontlokt te hebben. Ik meen te weten dat de grijze 

jongeling gelukkig geen lid was van den A.N.W.B.. Aan zulke toestanden nu moet een einde 

komen. Ook werd mij van officiëele zijde het verzoek gedaan daarvoor een lans te breken. […] 

Dat wij door ons voorbeeld aan de niet-leden van den A.N.W.B. zoowel als aan onze overeige 

stadsgenooten, toonen, dat deze Vereeniging niet alleen de velosport helpt beoefenen, maar 

ook het onzinnig en gevaarlijk wielrennen op daarvoor niet bestemde plaatsten uit alle macht 

helpt tegengaan.”234  

 

Ook in Groningen moesten de leden van de A.N.W.B. de beeldvorming rond het fietsen veranderen. 

Op die manier kon ook de rest van de mensen het beschaafde aspect van het fietsen getoond 

worden. Door niet “onzinnig en gevaarlijk” te fietsen, konden de leden laten zien dat het fietsen 

alledaags kon zijn.  

 In de beginjaren van de fiets bestond het beeld in eigenlijk alle West-Europese landen uit de 

twee componenten, vooruitgang, moderniteit en snelheid aan de ene kant en de brenger van 
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beschaving en dus rustig en netjes fietsen, aan de andere. In alle andere landen ging men zich echter 

steeds meer op de vooruitgang en moderniteit richten terwijl in Nederland, de A.N.W.B.  juist de kant 

van de beschaving koos.235 Dit kan mogelijk komen doordat de A.N.W.B. wat betreft de 

herwaardering voor de natuur, binnen een bredere beweging in Nederland paste. De bijzondere 

positie van Nederland is erg belangrijk om ook het latere succes van het fietsen te kunnen begrijpen.  

 In zijn The Invention of Traditon behandelt Eric Hobsbawm de ontwikkeling van Engelse 

sporten en hoe zij in Europa door de massa omarmt werden. De meeste aandacht krijgt voetbal. 

Deze sport, ontwikkelde zich in eerste instantie in Engeland als amateursport en gold als 

karaktervormend voor de hoge middenklasse.236 Deze beschrijving die ook op fietsen van toepassing 

is. Voetbal werd echter snel geproletariseerd en daardoor ook geprofessionaliseerd. De Engelse elite 

moest niets hebben van professionele sport, amateurs waren in die tijd de echte sporters. Een 

voorbeeld zijn de Olympische Spelen van Coubertin in 1896, waarin de amateursport omarmd werd. 

Door de professionalisering van het voetbal trok de filantropische, moralistische nationale elite zijn 

handen af van de sport. Hierdoor kwam de sport in handen van lokale geldschieters die er volgens 

Hobsbawm een raar beeld van klassenbegrip op nahielden. Belangrijk aan dit voorbeeld is dat op het 

moment dat de sport professionaliseerde, de elite er niets meer mee te maken wilde hebben. In 

Europa bleven de sporten die uit Engeland geïmporteerd werden veel langer hun amateurstatus 

behouden dan in Engeland. Er was echter één uitzondering, namelijk het wielrennen.237  

 In Duitsland bleef de snelheid die met het fietsen bereikt werd als belangrijkste doel gelden, 

snelheid betekende namelijk vooruitgang.238 In een stad als Berlijn waren voor 1913 al vier 

velodromen. Daarbij kwamen in Duitsland de beste wielrenners allemaal uit een arbeidersmilieu.239 

Deze wielrenners hadden geen vrije tijd en moesten geld verdienen met het fietsen. 

Rijwielfabrikanten sprongen hier op in door te laten zien dat hun fietsen de snelste waren, met de 

beste rijders en zo professionaliseerde de sport snel. Professionele fietskampioenschappen 

ontstonden in 1892 in Italië en Zwitserland, in 1894 in België en het meest kenmerkend is de Tour de 

France die in 1903 voor het eerst werd verreden.240 Met een focus op snelheid professionaliseerde 

de wielersport en zoals uit het voorbeeld van het voetbal blijkt, zorgde professionele sport ervoor dat 

de elite er zich op andere dingen ging richten. In Nederland lag de focus bij de meeste clubs al 

spoedig niet meer op snelheid.   
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   De A.N.W.B. hield vast aan zijn beschavingsoffensief en bleef veel aandacht besteden aan 

toerisme en het maken van tochten door de Nederlandse natuur. Deze tochten zouden van fietsers 

beschaafde mensen maken.241 Het racen paste niet in dit plaatje en waar in andere landen de elite 

niks meer met het professionele wielrennen te maken 

wilde hebben, was het juist de elitaire A.N.W.B. die het 

wielrennen ging bestrijden voordat het zich volledig kon 

ontwikkelen zoals in andere landen. In de jaren negentig 

van de negentiende eeuw dacht de A.N.W.B. het 

wielrennen te kunnen reguleren door vrijstellingen toe te 

kennen. De bond voelde zich echter steeds 

ongemakkelijker bij de wedstrijdsport en in 1898 kwam 

het tot een splitsing waarbij de A.N.W.B. verder ging als 

toeristenbond en de wedstrijdsport voor zichzelf begon.242 

Nu had de bond het daarbij kunnen laten, maar de 

A.N.W.B. bleef strijd leveren tegen de wedstrijdsport. De 

A.N.W.B. had altijd al tegen hardrijders en andere 

uitwassen gestreden en waarschijnlijk bleef dit een 

reflex.243 Omdat er nog steeds veel mensen uit de elite lid waren van de Bond, had de A.N.W.B. veel 

invloed. Zo slaagde de Bond erin om het wielrijwedstrijden op de weg verboden te krijgen in de 

motor- en rijwielwet van 1905. Dit vormde de doodsteek voor het Nederlandse wielrennen en 

betekende de overwinning voor het beschavingsoffensief van de A.N.W.B.. In de provincie Groningen 

was het wielrennen onder boeren populair en er werden ook regelmatig wedstrijden om geld 

georganiseerd zoals uit het Nieuwsblad van het Noorden blijkt. Of de Groninger rijwielfabrieken hier 

invloed op hadden valt niet te achterhalen, maar als het niet tot een verbod was gekomen had de 

wielersport zich in Groningen waarschijnlijk op een andere manier ontwikkeld.  
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De A.N.W.B. heeft het beschavingsaspect van het fietsen nog 

lang gebruikt. Dat er steeds meer mensen gingen fietsen, maakte het 

voor de A.N.W.B. in eerste instantie dan ook moeilijk om daar op in te 

spelen. Bestuurslid van de A.N.W.B., J.C. Burkens, schreef in 1900 in 

het Boek der Sporten, dat vroeger slechts “menschen van één 

beschaving, van eenzelfde maatschappelijke positie […] reden”.244 

Terwijl nu ook de slagersjongen op de fiets zat. Het probleem met de 

slagersjongen was dat deze over het stuur gebogen een zo hoog 

mogelijke snelheid probeerde te halen. Vanuit de A.N.W.B. werd een 

gecontroleerde fietsstijl gepropagandeerd waarmee men fatsoenlijke 

burgers kon opleiden.245 Ook bij de invoering van de rijwielbelasting in 

1924 kwam het beschavingsoffensief van de A.N.W.B. om de hoek 

kijken. De A.N.W.B. was niet tegen de belasting omdat zij opkwam voor 

de fietsers, het belangrijkste argument was dat de fiets bijdroeg aan de 

drankbestrijding onder arbeiders.246 Nu zelfs arbeiders een fiets 

konden kopen, vond de A.N.W.B. niet dat zij ontmoedigd moesten 

worden omdat een fietsende arbeider niet in de kroeg kon zitten. Ook met de uitbreiding van het 

kiesrecht zag de A.N.W.B. een belangrijke rol voor de fiets weggelegd. Het fietsen was een 

lichamelijke en geestelijke ervaring waarmee men controle, zelfstandigheid en onafhankelijkheid kon 

aanleren, zeer belangrijk voor de nieuwe kiezers.247 Dus terwijl iedereen ging fietsen, zelfs het 

koningshuis bezat een Fongers, bleef de beeldvorming van de liberale elite en burgerij onveranderd. 

De fiets zorgde voor beschaving bij alle burgers. Daarmee was de fiets het minst klassenbewust van 

alle sporten.248 De vraag is echter of andere groepen uit de samenleving dit ook zo zagen.  

 

De socialisten 

 

Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de fiets als gebruiksvoorwerp dat alleen in de vrije tijd 

werd gebruikt veranderde naar een transportmiddel, dat ook voor het werk kon dienen. Daarbij 

stonden vrije tijd en de fiets als transportmiddel gelijk aan elkaar. Uit het eerste hoofdstuk kwam 

naar voren dat de arbeider pas na 1920 massaal gingen fietsen. Nu zijn dit vooral de cijfers, het kan 

zijn dat de beeldvorming voor de socialisten voor de fiets anders was dan het gebruik.  
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 De beeldvorming van de socialisten rondom de fiets was anders dan die van de A.N.W.B. die 

het liberale elitebeeld representeert. De socialisten gebruikten het vooral voor hun eigen 

propaganda. Dit blijkt uit de oproepen in het Volksweekblad, sociaaldemocratisch orgaan voor 

Groningen en Drenthe. Met het prominent SDAP-raadslid Eltjo Rugge als hoofdredacteur, is deze 

krant een goede graadmeter.249 In 1920 werd in 

deze krant opgeroepen tot het vormen van 

fietsclubs voor propagandadoeleinden. In de stad 

Groningen lukte dit en er staan enkele verslagen 

in, waarin deze fietsclub naar vergaderingen is 

geweest, met als hoogtepunt een lezing in 

Zuidlaren door Suze Groeneweg (eerste 

vrouwelijke kamerlid voor de SDAP).250 Daarnaast 

zijn er ook verslagen van 1 meifeesten te vinden 

waar optochten met fietsen werden gehouden. 

Volgens de krant waren er enkele honderden 

fietsers aanwezig, maar dit kan wellicht wat 

overdreven zijn.251 Verder opende de krant 

steevast met de aankondigingen van 

bijeenkomsten in de provincie met daaronder de 

oproep, “Vormt overal fietsclubs, al onze 

meetings moeten slagen”.252 Hieruit blijkt dus dat 

de socialisten in tegenstelling tot de liberale elite de fiets als propagandamiddel zagen voor de eigen 

zaak.  

 In het Volksweekblad stonden ook veel advertenties van fietsenfabrikanten. In hun reclame 

zorgden fabrikanten dat hun beeld aansloot bij de beeldvorming van de consument. Daarom 

vertellen de advertenties ons ook wat over de beeldvorming van de fiets bij de socialisten. Alle 

advertenties bevatten lage prijzen en een garantie van goed kwaliteit. Dit zijn normale aanbevelingen 

maar daarnaast valt nog een aantal zaken op. Zo staan er opvallend veel advertenties voor 

bakfietsen. Zo koos Glaudé, die een fietsenzaak had aan de voet van het Herewegviaduct, ervoor om 

met bakfietsen te adverteren terwijl hij ook gewone fietsen verkocht. Dit duidt erop dat veel 
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winkeliers de krant lazen en mogelijk een bakfiets aanschaften. Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat onder socialisten de fiets naast propagandamiddel voornamelijk gebruikt werd voor het werk. 

Het beste komt dit terug in een advertentie van het bandenmerk Vredenstein, die de fiets linkt aan 

het typische beeld van de arbeider. De fiets als beste vriend van de arbeider, die hem naar zijn werk 

brengt. Nu adverteerden beide merken ook in het Nieuwsblad van het Noorden waardoor een 

vergelijking gemaakt kan worden. Het Nieuwsblad van het Noorden was de grootste krant van 

Groningen en sprak daardoor veel meer mensen aan. Dat is ook te zien aan de advertenties die in dit 

blad veel algemener zijn en veel minder aansluiten op het beeld van de arbeider en zijn fiets. In 

onderstaande afbeeldingen staan zijn de verschillen duidelijk zichtbaar.  

 

Afbeelding 18, Advertenties in het Volksweekblad (Links en boven) en NvhN, van Glaudé en Vredenstein bron: Het 
volksblad: sociaal democratisch orgaan voor de provincie Groningen en Drenthe (1920-1921) Groninger archieven, 
toegangsnummer: 999 inventarisnummer: 3919. 26-6-1920; Nieuwsblad van het Noorden, 23-7-1927, 17-5-1929. 

  

 Doordat de arbeiders gingen fietsen, werd er een nieuw aspect  aan de beeldvorming 

toegevoegd, waar de A.N.W.B. van zou gruwen. Er werd weer geracet op fietsen en voor de arbeiders 

waren deze mannen helden. Volgens de theorie van Hobsbawm past dit racen ook bij de 

arbeidersklasse. In het Volksweekblad staan naast de voetbaluitslagen, uitgebreide verslagen van 

wielerwedstrijden in het buitenland. De titel boven een stuk over de zesdaagse in Berlijn, laat zien 
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hoe deze renners beschouwd werden: “Zesdaagschen-rijden is beulenwerk”.253 In Nederland begon 

de wedstrijdsport ook langzaam weer van de grond te komen. Dit begon in het Noorden vooral door 

zogenaamde slagerswedstrijden. Dit waren wedstrijden op het type slagersfiets.254 De slagersfiets is 

de fiets die wij tegenwoordig kennen als een hip model, met rekje voorop. Deze wedstrijden vonden 

plaats op wielerbanen of afgezette circuits, zoals dat van Assen. Wielerwedstrijden werden weer 

populair en overal werden wielerbanen geopend. Het houden van wedstrijden op de weg was 

immers nog steeds verboden. Het Volksweekblad pakte groot uit met verslagen over de opening van 

de Groninger Wielerbaan, waar helden als Leddy, Snoek en Schlebaum meededen aan 

stayerwedstrijden achter de motor. Verder was er een groot programma voor amateurs, want de 

professionalisering van de wielersport was zoals hierboven is beschreven uitgebleven. Het is  

opmerkelijk dat op het moment dat arbeiders gingen fietsen in Nederland ook de wielrensport weer 

populairder werd. 

 De arbeiders zagen de fiets als een middel voor drie doeleinden: propaganda voor het 

socialisme, als middel voor de werkende man en daarnaast als sportmiddel waarmee helden 

wedstrijden wonnen. Daarbij bestaat ook bij de socialisten een scheiding tussen werk en vrije tijd wat 

betreft de fiets, maar staat dit totaal los van het beschaafde fietsen waar de A.N.W.B. voor stond.  

 

Afbeelding 19, Links, Jan Snoek tijdens het wereld kampioenschap 1925, rechts op de foto. Rechts, slagerswedstrijden in 
Holland 1927. Bron: Het geheugen van Nederland. http://www.geheugenvannederland.nl/ (Laatst geraadpleegd 6-6-
2016). 

 

De antirevolutionairen 

 

De protestant christenen zijn een moeilijke groep om te vatten. Omdat zowel rijke als arme mensen 

tot deze zuil behoorden. Daar komt nog eens bij dat vanaf 1880 in Groningen de ontkerkelijking 

                                                           
253 Volksblad voor Groningen en Drenthe, sociaal democratisch dagblad (1931-1935) Groninger archieven, , 

toegangsnummer: 999 inventarisnummer:3920-3950. 
254

 Ibidem.  



64 
 

begon.255 In Groningen bestond de Nieuwe Provinciale Groninger Courant (NPGC).256 Dit blad, dat 

eerst drie keer per week en later zes keer per week uitkwam, was de krant van de 

antirevolutionairen. Deze krant zal gebruikt worden om de beeldvorming rondom de fiets bij deze 

groep vast te stellen.  

 In de literatuur over het fietsen in de Verenigde Staten is al aandacht besteed aan de relatie 

tussen de kerk en het fietsen. Daar had de kerk vooral een negatief beeld van het fietsen om dat men 

liever ging toeren dan de kerk bezocht op zondag.257 De kerk verspreidde zelfs geruchten dat men 

een lelijk verweerd fietsgezicht kon krijgen als men op zondag liever ging fietsen dan de kerk 

bezocht.258 In Groningen fietsten de clubs 

ook op zondag, waarbij de start van een 

toertocht steevast tussen acht en negen uur 

’s ochtends lag. Kerkbezoek zat er voor deze 

clubs niet in. Uit de verkeerstellingen van 

1932 kwam ook naar voren dat vooral op 

zondag de fiets gebruikt werd voor 

uitstapjes. Er zijn verhalen bekend van de 

regio rond Staphorst waar fietsers op 

zondag werden aangevallen, maar in de 

NPGC is geen kwaad woord te vinden over 

het fietsen op zondag.259  

 Het fietsen in de vrije tijd werd juist 

aangemoedigd en fietsen op zondag was de 

normaalste zaak van de wereld. Zo staat in 

het verslag van de pinksterdagen van 1931 

beschreven dat: “het weer was zoo goed als 

zich maar wenschen laat, zoodat de uittocht 

uit de stad reeds spoedig begon. [ …] per 

rijwiel, auto of te voet gingen velen naar 

buiten. […] op het rijwielpad waren de 
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fietsen ontelbaar. “260 Ook de advertenties richten zich op de vrije tijd zoals in afbeelding 19 te zien 

is. In tegenstelling tot de socialisten zijn er geen advertenties te vinden die de fiets verbinden aan het 

werk, dit maakt de beeldvorming anders. Deze sluit meer aan bij die van de A.N.W.B., de fiets zorgt 

ervoor dat mensen buiten komen. In de sportrubrieken ontbreken ook de wielerverslagen die bij de 

socialisten wel op duiken. De wielersport was duidelijk alleen een sport voor de socialistische 

arbeider. Ook werd de fiets niet gebruikt voor propagandistische doeleinden.  

 Wat verder opvalt is het grote aantal stukken in de krant dat over rijwieldiefstallen gaat.261 

Deze zijn ook in het Nieuwsblad van het Noorden te vinden, maar niet in het Volksweekblad.262 In de 

meeste van deze stukken gaat het over arbeiders die een fiets hebben gestolen. Mogelijk is dat de 

verklaring dat deze stukken niet in het Volksweekblad staan.  

 De hier nu besproken drie groepen, de liberale elite, de socialisten en de antirevolutionairen 

verschilden in de beeldvorming die zij van de fiets hadden. Daarbij verschilden de socialisten het 

meeste van de andere twee groepen. In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht hoe deze 

verschillen terugkwamen in de politieke besluitvorming rondom de fiets.  

  

                                                           
260

 Nieuwe Provinciale Groninger Courant, (1885-1935) Groninger archieven, toegangsnummer: 999, 
inventarisnummer 2910-3002. 22-05-1931.  
261

 Ibidem.  
262 Nieuwsblad van het Noorden (vanaf 1880) raadpleegbaar via Delpher: http://www.delpher.nl/ (laatst 

geraadpleegd 31-5-2016).  



66 
 

De fiets in de politiek 

 

In dit hoofdstuk wordt de informatie uit de drie voorgaande hoofdstukken gebruikt om een 

verklaring te vormen van de manier waarop de fiets in de politiek is behandeld. Daarbij ligt de focus 

op de gemeenteraad van Groningen, maar grote maatregelen van de landelijke politiek maken het 

soms noodzakelijk om ook Den Haag in dit hoofdstuk te betrekken. Dit hoofdstuk behandelt vier 

fases van het rijwiel in de politiek, die ongeveer samen vallen met de vier groeifasen uit hoofdstuk 1. 

Wat betreft de Groninger gemeentepolitiek is het nog goed om op te merken dat tot 1923 vooral de 

liberale partijen aan de macht waren. In 1923 werden de socialisten de grootste en volgden er 

pragmatische coalities met de liberalen.263   

 

De fiets, een nieuwigheid 

 

Op 21 april 1892 bespreekt de gemeenteraad een ingekomen stuk van vertegenwoordigers van de 

verenigingen van wielrijders in Groningen. Zij vragen de raad voor ontheffing voor het rijden op de 

voetpaden langs de Hereweg en door het Noorderplantsoen.264 Er bestaat dan kennelijk in Groningen 

al een verordening die het wielrijders verbiedt op voetpaden te fietsen. De ondertekenaars van het 

verzoekschrift stellen dat het fietsen op de Hereweg gevaarlijk is vanwege de naar de kanten sterk 

aflopende bestrating. Verder valt hen op dat de voetgangers bij voorkeur op de weg lopen en niet op 

de daarvoor bestemde voetpaden. Het advies van het college van burgemeester en wethouders 

(B&W) is echter om geen toestemming te geven voor een ontheffing.265 Volgens het college zullen bij 

een ontheffing gevaarlijke situaties ontstaan. Aan het feit dat voetgangers op de weg schijnen te 

lopen en dus ook voor gevaarlijke situaties veroorzaken, wordt geen aandacht geschonken. De raad 

neemt het advies zonder discussie over.  

 De reactie van de politiek op het verzoek van de Groninger fietsers past bij het beeld van 

deze tijd. De clubs probeerden, hoewel ze aangesloten waren bij de A.N.W.B, zonder de steun van de 

Bond een verandering aan te brengen. De leden van de gemeenteraad, die ook tot de liberale elite 

behoorden, maar een stuk ouder waren, namen de voetgangers in bescherming tegen de fietsers. Dit 

zou gaan veranderen op het moment dat de A.N.W.B. zich ook gaat mengen in de besluitvorming.  
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De A.N.W.B. en de Groninger politiek 

 

In februari 1899 komt het college van B&W met een nieuwe verordening voor het wielrijden. Als 

reden geven zij dat het aantal wielrijders gestaagd toenam.266 Ze stellen dat de snelheid waarmee 

wielrijders zich bewogen hinder veroorzaakte voor rijtuigen. Er kwam een aantal maatregelen:  

fietsen moeten een signaalhoorn hebben en een lamp die ontstoken moest worden na 

zonsondergang. Er mocht niet met een meer dan met een matige snelheid worden gereden, rijwielen 

moesten tien meter voor een hoek geluid maken met hun signaalhoorn voordat zij een kruising 

opreden. Verder kon de politie op elk wenselijk moment de fietser dwingen te stoppen.267 Opvallend 

aan deze verordening is dat artikel 1 voor het eerst over door mechanische kracht voortbewogen 

vervoermiddelen spreekt. De bestuurders van een auto moesten hiervoor toestemming krijgen van 

B&W. Straffen konden oplopen tot een boete van vijftig gulden of zes dagen hechtenis. De nieuwe 

verordening was zeer nadelig voor fietsers.  

 Als reactie op deze conceptverordening stuurde de A.N.W.B. een brief naar de raad om ze op 

andere gedachten te brengen. Daarin stelden ze dat het wielrijden “thans niet meer de jongenssport 

van voor een tiental jaren is, maar het voornaamste vervoermiddel”.268 Ze benadrukten daarbij dat 

tegenwoordig vele geneesheren en ambtenaren van de fiets gebruikmaken. Hieruit blijkt hun 

beeldvorming, door de fietsers niet als racende jongeren neer te zetten. De A.N.W.B. was van 

mening dat de gemeente alleen heeft geprobeerd het niet-wielrijdende publiek tegen wielrijders te 

beschermen.  In de verordeningen is er geen enkele bepaling te vinden die fietsers in bescherming 

neemt tegen bijvoorbeeld een onwillige koetsier.269 De A.N.W.B. hoopte dat de raadsleden de fiets 

als gelijke van de andere weggebruikers gingen zien, waarmee ze de fiets neer wilden zetten als een 

normaal vervoersmiddel.  

 In een reactie op het schrijven van de A.N.W.B. was het college bereid de willekeur van de 

politie te voorkomen, door het artikel in de verordening aan te passen, maar het stelde dat fietsers 

niet hetzelfde zijn als andere weggebruikers. De A.N.W.B. kwam met een volgende brief waarin de 

bond een beroep doet op de fietsende raadleden:  

 

“Dat de leden van Uwen raad, die met het wielrijden vertrouwd zijn, zeker zeer de opinie van 

adressant zullen deelen, dat voetgangers die op rijwegen loopen, en niet willen uitwijken, het 

den wielrijder zéér lastig kunne maken, en hem feitelijk kunnen beletten zijn weg te 
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vervolgen. Het is een volks-idée, dat rijwielen, voertuigen zijn die slechts geduld en niet 

gerespecteerd behoeven te worden.”270  

 

Uit dit stuk komt duidelijk het beschavingsoffensief van de A.N.W.B. naar voren. Het fietsen is een 

nette sport, het woord ‘volk’ laat zien dat ze neerkijken op hen die dat niet inzien. Dat is ook de 

reden waarom zondagsrijders en het racen door de A.N.W.B. moesten worden aangepakt. Door het 

fietsen een goed imago te geven, had de A.N.W.B. meer invloed op politieke beslissingen.  

 Bij de beraadslagingen in de raad kwamen ook de verschillende ideeën over de fiets naar 

voren. De eerste die zich in het debat mengde was G. van Mesdag, een bankier die voor de 

kiesvereniging van de Groninger middenstand in de raad zit.271 Belangrijker nog is dat Mesdag het 

tweede Groningse lid van de A.N.W.B. was, maar in 1889 alweer zijn lidmaatschap opzegde. Van 

Mesdag had een aantal punten voor het debat. Ten eerste vond hij niet dat er een regeling moest 

komen waarin stond hoe een fietsers moet uitwijken voor een voetganger, dat zouden ze onderling 

kunnen oplossen. Ten tweede vond hij dat de fietser hier in het nadeel was. Hij stelde dat hij als 

fietser vaak bij het volk hoorde: “wijk toch niet, hij (de wielrijder) moet wijken”.272 Ook andere leden 

van de raad konden dit bevestigen. Wel wilde Van Mesdag, benadrukken dat hij van mening was dat 

de A.N.W.B. een overdreven manier had van het maken argumenten. Dat had waarschijnlijk veel te 

maken met het beëindigen van zijn lidmaatschap in 1889.  

 De voorzitter, die stelde dat hij “zou wenschen dat zijn bezigheden hem vergunden de 

wielersport te beoefenen” hield er toch een ander standpunt op na. Hij wil benadrukken dat fietsers 

anders zijn: “ze zijn jonger en hebben beter zicht. Voetgangers zijn er van alle pluimage en moeten 

dus worden ontzien”.273 Verder kon hij zich niet voorstellen dat in een stad als Groningen met zoveel 

beschaving, ontwikkeling en scholen, het publiek zich tegen wielrijders zou keren. Dat vond hij eerder 

iets voor een klein dorp achteraf.274 Deze standpunten laten het debat aan de liberale kant zien, de 

oude generatie tegen de nieuwe fietsers, een de nieuwe generatie voor de fietsers, hoewel die in 

Groningen traditioneel wat minder met de A.N.W.B. op hadden. 

 In 1899 was er ook voor het eerst sprake van partijvorming, waardoor we ook de 

standpunten van de andere groepen kunnen achterhalen. Het SDAP-raadslid J.H. Schaper stelde dat 

hij het hoogst opmerkelijk vond dat er in een rijwielverordening regels voor voetgangers kwamen te 

staan.275  Hoewel zijn punt snel werd verworpen, is het duidelijk dat hij hier de kant van de 
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voetganger koos, wat niet opmerkelijk is in een tijd dat arbeiders nog niet fietsten. Het raadslid voor 

de ARP, R. van Veen, nam ook stelling tegen de fietsers. Hij stelde dat rijtuigen wel op de trottoirs 

mogen op de singels bij het plantsoen, maar dat dit voor fietsers verboden moest worden. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat Van Veen vaak deed waar hij zelf zin in had zonder rekening te houden 

met de achterban.276 Hoewel de partijpolitiek nog in de kinderschoenen stond neemt hier een ARP 

man een elitair pro-ruituigen standpunt in en is het socialistische standpunt dat arbeider ter voet 

naar hun werk gingen en dus tegen fietsers beschermd moesten worden.  

 Als laatste is het nog interessant om Brugmans van de Vrijheidsbond te noemen, die liever 

helemaal geen verordening zag omdat hij niet vond dat de overheid zich met het fietsen moest 

bemoeien. De voorzitter stelde dat dit toch echt noodzakelijk was omdat rijden met licht en in matige 

snelheid nodig waren voor de veiligheid.277 Ook opvallend is dat een deel van de discussie gaat over 

auto’s terwijl deze op dit moment nog nauwelijks rondreden in de provincie.  

 Uit het bovenstaande blijkt een spanning tussen de A.N.W.B. en alle leden van de raad, ook 

diegene voor de fiets opkwamen. Het begin van de twintigste eeuw was de periode waarin de 

A.N.W.B. streed voor rechten van fietsers en overal verkeersborden plaatste om het toerisme te 

bevorderen. Het toerisme zou namelijk voor beschaving zorgen. Uit de aanvragen van de A.N.W.B. en 

vergelijkbare aanvragen die in dezelfde periode niet van de A.N.W.B. kwamen, valt een contrast op 

te merken dat de politieke beweegredenen in Groningen verklaart.  

 Op 5 juli 1906 vroeg de Vereeniging Fietspad Winsum-Groningen een subsidie van 250 

gulden voor de aanleg van een fietspad tussen beide plaatsen aan.278 De verenging droeg als 

argument aan dat ook het belang van de gemeente Groningen er voldoende bij betrokken was om 

het bedrag te vragen. Daarnaast beloofde de vereniging dat er op rijwielen geen tol geheven zou 

worden. Voor het college zijn deze argumenten blijkbaar genoeg, want men wilde 200 gulden in het 

project steken.279 Dat lijkt wat zuinig, maar met een vergelijkbaar verzoek van de A.N.W.B. werd heel 

anders omgegaan. Op 18 juni 1907 vroeg de A.N.W.B. een bijdrage van 500 gulden voor de rijwielpad 

aan de Eelderweg tussen Eelde en Groningen dat de A.N.W.B. zelf wilde aanleggen. De A.N.W.B. 

heeft volgens de brief verzoeken gehad van wielrijders uit Groningen.280 Volgens de A.N.W.B. was de 

aanleg van het fietspad in het belang van het toerisme in de gemeente Groningen. Verder zat er bij 

de brief een zeer gedetailleerd en uitgewerkt plan om de gemeente te overtuigen. Het college 

erkende in een advies aan de raad dat “het verkeer, van rijwielen op dezen, niet breeden, bochtigen, 

in den regel met andere voertuigen veelvuldig bereden en door voetgangers druk beganen weg, zeer 
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levendig is”.281 Het college stelde echter om het verkeer te regelen, dat er ook een voetpad moet 

worden aangelegd, dat niet aanwezig was in de plannen van de A.N.W.B.. Dit zou volgens het college 

ook niet haalbaar zijn omdat het voetpad als strook door de beperkte ruimte door wielrijders onveilig 

zou worden gemaakt. De A.N.W.B. ontving dan ook geen geld. Het voorstel van B&W werd door de 

raad overgenomen.282  Ook twee andere verzoeken over rijwielpaden langs het Winschoterdiep en 

de Stationsweg werden afgewezen.283  

Wat het verschil in een keuze 

om wel of geen subsidie toe te 

kennen veroorzaakte is niet te 

achterhalen. Mogelijk heeft het er 

mee te maken dat een fietspad naar 

Winsum ook voor de handelsbelangen 

van de stad aantrekkelijk was en dat 

een fietspad naar Eelde alleen voor 

het plezier beoordeeld werd. Mogelijk 

zag men de A.N.W.B. als een 

organisatie uit Holland waar men 

minder mee te maken wilde hebben. 

Het is moeilijk vast te stellen, maar 

duidelijk wordt dat het 

beschavingsoffensief van de A.N.W.B. in de Groningse gemeentepolitiek niet gesteund werd. Op het 

aantal fietsers had dit echter geen invloed, want uit hoofdstuk 1 bleek dat Groningen een echte 

fietsprovincie was.  

 Wel moet worden opgemerkt dat Groningen zich naar de A.N.W.B pragmatisch opstelde. 

Toen de provincie van de A.N.W.B. een subsidie van 1000 gulden kreeg voor de aanbouw van een 

brug over het Reitdiep bij Rode Haan werd dit bedrag wel geaccepteerd.284 De A.N.W.B. kon 

daardoor bedingen dat er geen bruggeld geheven zou worden. In  een later nummer van de 

Kampioen geeft het stuk over de wereldtentoonstelling aan dat Groningen wel wat positiever over de 

A.N.W.B. mocht zijn.  

 

“Propaganda voor den Bond is trouwens in het Noorden geen overbodige zaak, want in de 

provincie, die percentsgewijze de meeste wielrijders telt, moet men het aantal Bondsleden 
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zoeken met een fietslantaarntje. Toch doet de Bond zoveel voor Groningen. Nog onlangs gaf 

hij duizend gulden subsidie voor de overbrugging van het Reitdiep bij Roodehaan. Zou dat de 

brug zijn waarover de Groningers tot den Bond komen?...” 285  

 

De rijwielbelasting 

 

Om de beeldvorming van de fiets in de politiek nog beter te begrijpen, is het goed een uitstap naar 

Den Haag te maken. Het onderwerp van de rijwielbelasting was zo ingrijpend voor heel Nederland, 

dat dit de keuze verantwoordt om ook de nationale politiek te onderzoeken. Door vervolgens de 

kranten te bestuderen kan ook de Groningse reactie worden onderzocht.  

 Al in 1896 besloot men dat er een belasting voor rijwielen moest komen. De fiets werd als 

een luxeartikel gezien en moest dan volgens het draagkrachtbeginsel ook belast worden. De fiets 

moest onderdeel worden van de personele belasting die werd geheven op uiterlijke tekenen van 

welstand, maar de precieze uitvoering was nog onduidelijk. Dit werd geregeld in het wetsontwerp 

van minister N.G. Pierson van 31 januari 1898. Het stelde voor om de grondslag deuren en vensters 

in de personele belasting te vervangen door rijwielbelasting.286 Bij de kamer bestond al lange tijd het 

verlangen om deuren en vensters uit de personele belasting te halen dus het voorstel kreeg meteen 

al veel bijval. Het voorstel werd aangenomen en vanaf 1899 had Nederland een rijwielbelasting. In 

hoofdstuk 1 stond al uitgelegd dat deze belasting gekoppeld was een de huurwaarde, waardoor niet 

iedereen hetzelfde bedrag hoefde te betalen. Omdat het aantal fietsen snel groeide, kwam er ook al 

snel kritiek op de belasting. In 1912 stelde het Groninger kamerlid, Kornelis ter Laan van de SDAP dat:  

 

“Ik geloof dat het hardop moeten worden gezegd dat de rijwielbelasting, zij moge al ooit 

goed zijn geweest, nu niet meer is te verdedigen. De rijwielbelasting is gemaakt in den tijd, 

dat dit nuttige voertuig het eerst opkwam, maar thans nu ieder een fiets noodig heeft, nu een 

arbeider, van welk vak ook, met een fiets naar zijn werk gaat, nu is er geen reden meer, om 

het rijwiel te nemen als grondslag der personeele belasting.“287  

 

Interessant aan dit betoog is dat de socialist eerst een voorstander van rijwielbelasting is geweest, 

maar nu er steeds meer mensen de fiets voor het werk gebruiken, er tegen is. Uit hoofdstuk 1 blijkt 
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dat in 1912 nog slechts 1 op de 10 mensen een fiets had, dus zo wijdverbreid was de fiets nog niet. 

Toch laat dit duidelijk het standpunt van de socialisten zien, die de fiets aan arbeid koppelden.  

 De rooms-katholieke minister M.J.C.M. Kolkman stelde in dezelfde beraadslagingen het eens 

te zijn met de heer ter Laan en hoopt op een later tijdstip de belasting te kunnen afschaffen.288 Het 

was uiteindelijk Minister van Financiën, M.W.F. Treub, die op 23 oktober 1915 een voorstel indiende 

tot afschaffing van de rijwielbelasting, omdat het niet meer bij het draagkrachtbeginsel paste.289 

Treub was een belangrijk lid van de Radicale Bond en later van de Vrijzinnig Democratische Bond 

(VDB). Treub was een liberaal, maar kwam op voor sociale wetgeving en uitbreiding van het 

kiesrecht. Deze linkse standpunten pasten dan ook bij de afschaffing van de rijwielbelasting. Het 

voorstel werd aangenomen, maar het duurde uiteindelijk nog tot 1919 voordat het wet werd en de 

rijwielbelasting werd afgeschaft.  

 Op 28 januari 1924 kwam er een nieuwe wet voor rijwielbelasting. Deze werd ingevoerd door 

Minister van Financiën, H. Colijn, van de ARP. Colijn gebruikte het nationalistische van de A.N.W.B. 

om deze wet er door te krijgen. Er was sprake van crisis en de gulden moest gered worden. Dit was 

een nationale crisis en elke Nederlander moest deze samenhorig het hoofd bieden en hoe kon dit 

dan beter dan door  het meest Nederlandse vervoersmiddel te belasten.290 De reacties op dit 

voorstel waren fel.  

 De A.N.W.B. was tegen omdat in een tijd waarin arbeiders 

fietsten, men de fiets niet moest belasten. Deze kon van deze arbeiders 

beschaafde mensen maken en dat zou Colijn met de rijwielbelasting 

vergooien.291 De socialisten waren ook tegen. Helaas is de jaargang van 

1924 van het Volksweekblad niet bewaard gebleven, daarom moeten 

we ons richten op landelijke bladen In de Groene Amsterdammer stond 

treffend weergegeven hoe de socialisten over de belasting dachten. 

Colijn kon het heen en weer krijgen met zijn nieuwe belasting, die voor 

arbeiders zwaar zou zijn. Hij zit in een wurggreep aan de muur 

vastgemaakt met zijn eigen uitvinding, het lodenplaatje dat als 

betaalbewijs aan de fiets bevestigd moest worden. De prijs van een 

rijwiel daalde in deze jaren naar 30 gulden, een rijwielbelasting van 3 

gulden was dan wel een erg zware last voor de arbeider. Bovendien kon 

hij in deze tijd van crisis beter zijn fiets inzetten om geld te verdienen. 292 
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Bij de stemming was het dan ook de volledige SDAP-fractie die tegen het voorstel stemde.293 

Opmerkelijk is dus ook hier weer dat de liberalen niet de lijn van de A.N.W.B. volgenden, en voor 

stemden. Wel werd er bedongen dat de maatregel tijdelijk zou zijn om op korte termijn de tekorten 

aan te vullen.294  

   De jaargang van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant is wel bewaard gebleven. Op 29 

januari berichtten zij over de nieuw in te voeren rijwielbelasting. Deze krant, met een ARP ideologie, 

volgt het standpunt van de minister: 

 

“Het moge waar zijn dat in den tegenwoordigen tijd het rijwiel een algemeen gebruiksartikel 

is geworden onder alle standen der maatschappij, het is aan den anderen kant evenzeer 

waar, dat het gebruik van een rijwiel gemak en genoegen oplevert.”295  

 

Het plezier en vrijetijdsaspect dat ook in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, komt ook terug in 

deze redenatie. De fiets betekende binnen de ARP niet alleen arbeid, maar ook plezier. Dit plezier 

moest dan ook belast worden omdat men plezier als een luxe kon zien. Daarmee wordt zichtbaar dat 

in Groningen de protestant christelijken de beeldvorming van de vrije tijd van de A.N.W.B. 

overnemen maar voor een totaal ander doeleinde inzetten. Beeldvorming in de krant en politiek 

komen, net als bij de socialisten, dus overeen.  

 Het vrijetijdsaspect van het fietsen komt terug in nog een regel die past bij de beeldvorming 

van de ARP. In de nieuwe rijwielbelasting kwam een aantal vrijstellingen voor zoals voor diplomaten 

en buitenlanders die niet langer dan drie maanden in Nederland verbleven. Verder was er een 

vrijstelling voor hen die voor hun werk afhankelijk waren van de fiets en was er een vrijstelling voor 

werklozen. Er zat wel een belangrijke regel aan een vrijstelling van rijwielbelasting vast en dat was 

dat de fiets niet op zondag gebruikt mocht worden.296 Hieruit blijkt ook dat de maatregel vooral een 

belasting op vrije tijd was. Toch waren de vrijstellingen niet genoeg om de werkende bevolking te 

ontzien. Vrijstellingen waren moeilijk te verkrijgen en gezinnen met schoolgaande kinderen werden 

hard getroffen. Dit zijn argumenten die ook in verdere beraadslagingen in het parlement 

terugkwamen.  

 Zoals hierboven beschreven, was de rijwielbelasting bedoeld als tijdelijke maatregel om de 

staatskas te spekken. Toch werd de rijwielbelasting pas in 1941 door de Duitse bezetter afgeschaft.297 

Hoe kon het dan dat deze belasting zo lang bleef bestaan? Dat kwam omdat in 1926 de 
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rijwielbelasting onderdeel werd van het wegenfonds. Het wegenfonds was in het leven geroepen 

voor verbeteringen aan de wegen. De regering reageerde op de enorme stijging van het aantal 

fietsen in de jaren twintig. Het standpunt was echter wel dat de auto’s beschermd moesten worden 

tegen de fiets.298 Daarop kwam veel kritiek uit de Kamer.  

 Het Groningse kamerlid F.E.H. Ebels van de VDB stelde dat de fiets niet bijdroeg aan de 

slijtage van de wegen, nog dat er grote ingrepen moesten worden gedaan voor de veiligheid. 

Daarnaast benadrukte hij de betekenis voor het economisch leven. Hij stelde daarbij de vraag dat, als 

fietsers moesten betalen voor hun veiligheid, waarom voetgangers dan ontzien werden? Het SDAP-

kamerlid P. Hiemstra, sloot zich bij Ebels aan, maar kwam met een tussenoplossing waarbij de 

belasting verlaagd werd van 3 gulden naar 1,50 gulden. Opvallend aan de beraadslagingen is dat de 

beide heren uit het Noorden kwamen, waar het aantal fietsen hoog lag en het aantal auto’s laag. De 

Brabantse SDAP’er T. van der Waerden vond juist het bedrag goed te motiveren vanwege de aanleg 

van rijwielpaden. Er zat dus ook per regio verschil in de opvatting van een bepaalde zuil met 

betrekking tot het fietsen. Uit bovenstaande blijkt de positie in het Noorden het sterkste, 

waarschijnlijk ook door de grote socialistische aanhang. Dit heeft mogelijk effect gehad op de 

ontwikkeling van het fietsen in verschillende delen van Nederland. Verder dient nog opgemerkt te 

worden dat een traditionele liberaal als W. Boissevain de fiets een belemmering noemde voor het 

snelverkeer en het niet meer dan logisch vond dat deze belast werd. Dit bewijst nogmaals dat de 

liberale politiek niet altijd de standpunten van de A.N.W.B. volgde, die de fiets voor alle lagen van de 

bevolking zag. Alle kritiek ten spijt werd uiteindelijk op voorstel van de in Groningen geboren 

Minister van Financiën D.J. de Geer (CHU) de rijwielbelasting onderdeel van het wegenfonds.299  

 Een uiteindelijk verlaging van de rijwielbelasting kwam er in 1928. Ook hier gaan weer de 

inmiddels bekende en voorspelbaar geworden debatten aan vooraf, waarbij de socialisten voor 

afschaffing pleitten en de leden van christelijke partijen voor het nut van de staatkas opkwamen. Als 

laatste voorbeeld om dit te illustreren wil ik een debat tussen SDAP-senator F.M. Wibaut en CHU-

senator W.L. de Vos van Steenwijk gebruiken om het debat over de rijwielbelasting, waarbij de 

beeldvorming ronde fiets een rol speelde, samen te vatten. Wibaut stelt:  

 

“Ik acht de rijwielbelasting een van de slechtse, maar zeker de meest dwaze belasting die het 

Nederlandsche belastingstelsel kent […] omdat het eigenlijk is een belasting op het doelmatig 

gebruik van de menschelijke beenen. De afstand in de steden en die naar de werkplaats op 
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het platteland zijn grooter geworden en nu heeft het rijwiel in een goeiende behoefte 

voorzien.“ 300  

 

Als reactie stelt de Vos van Steenwijk: 

 

“Ik behoor tot hen, die de invoering van de rijwielbelasting hebben toegejuicht, als zijnde 

eene voortreffelijke, volstrekt niet drukkende heffing, welke er niet geheel onbeduidend toe 

zou bijdragen om ’s Rijks berooide schatkist te vullen. […] Aan mijne ingenomenheid met de 

belasting gaf ik eens uiting toen ik zeide: ‘ik zou willen, dat ik haar had uitgevonden’”301  

 

De aanpak van de rijwieldiefstal 

 

Een laatste punt dat in 1933 veel aandacht kreeg in de gemeente Groningen is de aanpak van 

rijwieldiefstallen. Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, werd dit alleen in de NGPC en het NvhN 

gemeld en niet in het Volksweekblad.  De voorzitter stelde in de vergadering dat niemand er iets voor 

voelde om de wielrijder onnodig lastig te vallen, maar dat er maatregelen nodig waren om de 

diefstallen te beperken. De voorzitter beschreef de idyllische toestand in Groningen, waar het was 

toegestaan de fiets overal te parkeren. Het college moest echter grijpen naar een maatregelen die in 

de rest van Nederland gewoon was geworden, het verplichtstellen van een fietsslot.  

 Het waren voornamelijk de leden van de SDAP die hier tegen het voorstel betoogden. H. 

Hollander heeft ernstige bezwaren omdat de fiets een belangrijk onderdeel vormde in de 

broodwinning van velen. In een periode dat veel arbeiders hun inkomen zagen dalen, zouden ze nog 

meer belast worden met de aanschaf van een slot. Daarnaast stelde Hollander dat het voor 

rijwieldieven een klein kunstje was om het slot door te knippen en het dus vooral een symbolische 

maatregel zou zijn. Van Erp stelde dat het voor een handelsstad als Groningen slecht is voor de 

handel als een slagersjongen niet eens meer iets aan de klant kon bezorgen zonder zijn fiets op slot 

te moeten zetten. Bij de stemming stemden dan ook alle leden van de SDAP in de raad tegen, terwijl 

de rest van de raad voor de verordening stemde.302  

 

Uit alle beraadslagingen kan vastgesteld worden dat in de socialisten opkwamen voor de arbeider die 

de fiets voor zijn werk nodig had. De christelijke partijen zien de fiets veel meer als een bron van 

inkomen en een middel van plezier, waardoor het gerechtvaardigd is om deze te belasten. De liberale 
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politiek vindt de fiets vooral hinderlijk, eerst voor voetgangers, later voor de auto. Dat is opmerkelijk 

gezien de A.N.W.B., die ook zijn wortels in dit liberale milieu had. Dat de A.N.W.B. zoveel voor de 

fietser in Nederland wist te betekenen, denk aan de paddenstoelen die wij nu nog steeds overal 

vinden, had er mee te maken dat de politiek zich zeer pragmatisch opstelde als de A.N.W.B. met geld 

over de brug kwam.  
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Conclusie 
 
In 1869 verschenen de eerste fietsen in Groningen in de vorm van de vélocipède. Door de technische 

ontwikkeling werd de fiets (in dit geval de Hoge Bi) vooral aantrekkelijk voor jonge mannen. In 

Groningen waren dit jonge HBS’ers, gymnasiasten en studenten uit de elite en de bovenste laag van 

de middenstand. Zij gebruikten de fiets voor wedstrijden en toertochten en verenigden zich in clubs 

naar Engels voorbeeld. De fiets maakte van hen progressieve mannen, klaar voor de toekomst met 

dit nieuwe wonder der techniek. De A.N.W.B. richtte zich steeds meer op de natuur en het toerisme 

en paste daarmee binnen een bredere natuurbeweging in Nederland. De A.N.W.B. paste deze 

beeldvorming zo aan dat het fietsen een nationalistisch karakter kreeg. Daarnaast begon de A.N.W.B. 

een beschavingsoffensief om van alle fietsers nette Nederlandse burgers te maken. Dit alles deed de 

bond om meer invloed te krijgen in de politiek, zoals al bleek uit het onderzoek naar het gebruik van 

de fiets dat in hoofdstuk 2 is beschreven.   

 Een belangrijke ontwikkeling was de uitvinding van de Safety in combinatie met de uitvinding 

van de luchtband van Dunlop. De fietsen werden hierdoor sneller en beter, maar ook makkelijker te 

berijden. Ze waren daarom door iedereen te gebruiken. Vanaf 1895 gingen  in de stad Groningen ook 

de vrouwen die fiets gebruiken. De Groningse vrouwen liepen hiermee iets achter op de dames uit 

de grote Hollandse steden. Hoewel de fiets vaak aan het feminisme gekoppeld wordt, bleef het 

fietsen voor vrouwen binnen de kaders van wat voor vrouwen fatsoenlijk was, revolutionair was de 

fiets dus allerminst. Ook in Groningen gingen vrouwen fietsen in hun dagelijkse kleding. Het fietsen 

leerden ze in speciale wielrijscholen voor dames.  

 Deze wielrijscholen waren zeker nodig, want vanaf 1895 groeide Groningen uit tot de 

fietsprovincie van Nederland, met zelfs een hoger aantal fietsen per inwoner dan andere provincies 

waar het fietsen populair was zoals Gelderland en Noord- en Zuid-Holland. Dit had mogelijk te maken 

met een bloeiende fietsenindustrie in Groningen die weliswaar ook in Gelderland en Noord- en Zuid-

Holland aanwezig was, maar in Groningen werd vergezeld door een groot aantal rijwielherstellers per 

inwoner zoals hoofdstuk 1 liet zien. De concurrentie was hoog wat de prijs van zowel de 

binnenlandse als buitenlandse fietsen deed dalen, hoewel de handelaren in het begin hun fietsen 

nog vooral uit het buitenland importeerden. Toch bleef het fietsen tot 1900 nog wel een hobby voor 

de rijkeren uit de samenleving, die het fietsen in hun vrije tijd beoefenden.  

 Vanaf 1900 zijn er twee grote groeifases in het fietsgebruik te onderscheiden, met als 

breekpunt de Eerste Wereldoorlog. In de eerste fase (1900-1920) ging de middenstand van 

Groningen fietsen. Na 1920 hadden ook arbeiders een fiets. Deze groei werd veroorzaakt door steeds 

lager wordende prijzen, waarbij de Nederlandse fabrieken in de jaren twintig de markt overnamen 

van hun buitenlandse concurrenten. De fiets kreeg ook steeds meer een transportfunctie en werd 
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voor het werk gebruikt, als vervoermiddel tijdens en na het werk. Uit de verkeerstelling van 1932 

bleek zelfs dat dit rond de Groningse steden tot de eerste vormen van forensisme heeft geleid. 

Daarbij kwam deze werkfunctie wel vooral naast de vrijetijdsfunctie en niet in plaats van het oude 

fietsgebruik.  

 In deze scriptie is voor verschillende groepen de beeldvorming onderzocht. Voor de 

socialisten was de fiets de vriend van de arbeider die hem naar zijn werk bracht. Daarnaast was het 

een prachtig middel om de socialistische propaganda te verspreiden. Ook deed het fietsen onder 

arbeiders vanaf 1920 de voor de arbeiders in 1905 gestorven wielersport weer herleven, waaruit 

nieuwe helden ontstonden. Voor de christelijken bleef de fiets in de beeldvorming vooral gelden als 

een middel voor de vrije tijd. Dit verschil was belangrijk want plezier mocht volgens de ARP ook 

belast worden. Dit verklaart in Nederland de houding van de christelijke partijen tegenover de 

rijwielbelasting en het fietsbeleid. De socialisten bleven juist voor de fiets strijden. De tegenstelling 

werd zo voorspelbaar in de beraadslagingen dat men vooraf de standpunten al kon opschrijven. Ook 

in Groningen zijn deze tegenstellingen in de standpunten na wijde verspreiding van het gebruik van 

de fiets zichtbaar. 

 Keren we vervolgens terug bij De la Bruhèze en Veraart, die stelden dat het de 

langetermijneffecten van decennia gevoerd lokaal verkeerbeleid waren die de fiets een plek naast de 

auto gaven en dat daarbij een sterke wisselwerking bleek te bestaan tussen het gevoerde beleid en 

de lokale beeldvorming over het fietsgebruik. Dan verdient de A.N.W.B. voor de periode tot 1920 alle 

aandacht. In de politiek voor 1900 waren er veel verbodsbepalingen voor rijwielen. De A.N.W.B. 

heeft hier enorm tegen gestreden al kunnen we stellen, zeker met het voorbeeld van Groningen, dat 

dit niet altijd succesvol was. Toch wist de A.N.W.B. veel te bereiken door voor een fietsinfrastructuur 

te zorgen en het wielrennen af te schaffen. Dit succes zit hem niet direct in het gevoerde beleid, waar 

de A.N.W.B. niet altijd invloed had, maar vooral in de beeldvorming van de A.N.W.B. die de fiets als 

iets typisch Nederlands wist te presenteren. Deze beeldvorming had later weldegelijk invloed op het 

gevoerde beleid. De Nederlandse positie is hier heel bijzonder, want waar in het buitenland de elite 

de fiets de rug toekeerde, bleef hier de elite de fiets trouw.  Dit heeft de basis gelegd voor Nederland 

als fietsland.  

 Vanaf 1920 werd de strijdende rol voor de fietser overgenomen door de socialisten. In de 

politiek streden zij voor een sterke positie voor de fietser. Vooral de Noordelijke socialisten maakten 

zich hier sterk voor. Mogelijk biedt dat ook een verklaring voor het feit dat de auto een veel mindere 

sterke opmars doormaakte ten opzichte van de fiets als dat wordt vergeleken met de rest van 

Nederland.  

 Komen we nu terug bij de hoofdvraag, want waren er nu verschillen in het fietsgebruik in 

Groningen? Als we kijken naar de verschillende lagen in de maatschappij en we brengen daarin 
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verticaal een onderscheid in dan zien we dat de verspreiding van de fiets zich, als gevolg van de 

prijsontwikkeling, top-down ontwikkeld heeft. Daarbij werd de fiets eerst in de vrije tijd gebruikt 

door de elite. Steeds meer mensen gingen de fiets gebruiken, waaronder eerst ook de middenklasse 

en later ook de arbeiders. Hierdoor werd de fiets ook voor het werk gebruikt. Aan het eind van de 

onderzochte periode was het gebruik van de fiets voor het werk en voor de vrije tijd aardig in balans 

en zijn er weinig verschillen tussen de verschillende lagen van Groningse samenleving.  

 Als we het beeld nu kantelen en naar de zuilen kijken. Dan waren er wel degelijk verschillen 

die voortkwamen uit de beeldvorming omtrent de fiets. Hierdoor ontstonden politieke 

tegenstellingen die van belang waren bij de politieke besluitvorming. Tegenstellingen die er in de 

politiek voor hebben gezorgd dat één partij nooit de overhand kreeg, waardoor het moeilijk was de 

opmars van de fiets te stoppen. Maar als we echt één verantwoordelijke moeten aanwijzen voor het 

succes van de verspreiding van de fiets in Groningen en Nederland, dan is het wel het meest 

praktische en minst klassenbewuste vervoersmiddel ooit: de fiets. 
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Bijlage 1, Groningse leden van de A.N.W.B. 1885-1899 

Naam Lidmaat-
schaps-
nummer 

Adres Geboortedatum Geboorte 
jaar 

Geloof Beroep 1880 Beroep 1890 Beroep 1900 Leeftijd 
begin 
lidmaatschap 

Lids sinds 
maand 

Lid sinds 
jaar 

bedankt als 
lid 

vereniging bijzonderheden 

Anton Tönnis 69 Heerenstraat E 24 15-aug 1858  Bediende Koopman  27 Juni 1885  de Mug  

G. van Mesdag 
jr.  

379 Oude 
Boteringestraat K 
109 

6-nov 1863 Doopgez. Geen beroep 
vermeld, later 
Partikulier 

  22 Juni 1885 Maart 1889   

Emmerich 
Schaer 

400 Guldenstraat 252        Juli 1885  Vel. Cl. 
Mitweida 

 

O. Gleuns 512 Westersingel  25-dec 1844 N.H. Landmeter   41 Oktober  1885 Februari 
1888 

  

Jan Jac. Bos 589 p.a.d.h. H. Hesse & 
Co 

10-feb 1860  Handelsagent   26 Februari 1886    

F. Brugsma 590 Oude Ebbingestraat 
A 152 

16-feb 1852 Ev. Luth. Zonder beroep, 
later juwelier 

  34 Februari 1886 November 
1888 

  

Waalko Jan 
Roelsema Pz.  

951 Brugstraat G 207 17-nov 1858  Oliefabrikant   28 Februari 1886  Mug  

Ferdinand 
Kranenburg 

613 Oude Ebbingestraat 
A 79 

18-mrt 1870 N.H. Zoon 
Tabaksfabrikant 

  16 Maart 1886 Januari 
1890 

  

Willem Albert 
Scholten Jr.  

672 Groote Markt Keert 
in juni 1892 weer 
terug 

4-apr 1871 N.H.   Fabrikant 15 Mei  1886 Juni 1889 
*Ver 

de Adelaar Commissaris 

(T)Rhéodor 
Frederle 
(Gebhard) 

673 Brugstraat G 198 18-sep 1870 Grev.   Scheepsbouwer 
(H) 

16 Mei  1886 Juni 1889 
*Ver 

  

Frederik Taber 
Beukema 

858 Heereplein 5-dec 1866 N.H. Student 
(Schoolleerling) 

 Fabrikant 20 Augustus 1886    

J.J. 
Beuzemaker 

859 p.a.d. H.W.G. Boom 
Stoeldraaierstraat 

       Augustus 1886    

J.N.J. Boom (of 
J.W.J.) 

860 Ubbo Emmiussingel 
S 449 

9-jul 1864 N.H. Surnumerair der 
dir. Belastingen 

  22 Augustus  1886 Februari 
1890 *ver 

  

Jacob 
Hommes 

867 Nieuwe Weg 28-nov 1861 Remonstr. (Zoon Koopman) 
Partikulier 

 Koffiehandel (H) 25 Augustus 1886  De Mug President van 
de 1ste 
Groningsche 
Vélocipéde 
Club de Mug 

Lunsingh 
Tonckens 

588 Hardingestraat F 
200 

12-apr 1868 N.H.    18 Augustus 
*Ver 

1886    

Jan Gerrit 
Holthuis 

952 Groote Markt 18-sep 1864 N.H. (Zoon 
Ijzerhandelaar) 

Bediende  22 Oktober  1886    

Derk van 
Houten 

953 Steentilpoort 21-aug 1865 Doopgez. (Zoon Koopman) Houtkoopman Houtkoopman 21 Oktober  1886 Januari 
1889 

  

Ph. Buttinger 965 Oude Ebbingestraat 21-okt 1853 N.H. Gas- en 
Waterleidingen 

Koopman van Lampen Winkelier (H) 33 November 1886    

H.C. Gerdes 966 Zwanestraat  26-apr 1868 Luthers  Student  18 November 1886    

J.C. Swaagman 967 Nieuwe 
Ebbingestraat 

5-sep 1856 Remonstr. Bediende(Zoon 
tabaksfabrikant) 

Tabaksfabrikant Tabaksfabrikant 30 November 1886    
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J.K. Tonkens 968 Haddingestraat        November 1886    

P.R. Boon 1011 p.a.d.h. Schavinga, 
Poelestraat 

8-feb 1866 N.H. Student Student  20 December  1886    

O. Cleveringa 1012 Pelsterstraat F 38, 
vanaf 1894 
Jacobijnestr. B 129. 

16-mrt 1867 N.H. Zonder Beroep Kassier  19 December  1886    

J.J. Hulsekamp 1013 Schuitendiep 22-feb 1846 N.H. Handelsagent Handelsagent   December 1886    

P. Lutteken 1014 Guldenstraat  28-aug 1859 R.K. Grossier in 
Manufacturen 

Grossier in 
Manufacturen 

Grossier in 
Manufacturen 

27 December  1886 Januari 
1889 

  

J.H.W. 
Veenhoven 

1015 Heersesingel 28-sep 1860 N.H. Wijnhandelaar Wijnhandelaar  26 December  1886    

H.W. 
Fresemann 
Viëtor 

947 Heereweg 30-jul 1867 N.H. (Zoon 
Hoogleeraar) 

 Wijnhandelaar 19 December 
*Ver 

1886    

Mees P.W.C. 
Dorhout 

1183 Vischmarkt 15-sep 1868 N.H. (Zoon Rechter)   19 Mei  1887  de mug  

J.W. de Jager 742  25-jan 1866 Remonstr. (Zoon 
Hotelhouder) 

(Zoon Hotelhouder)     Mei 1887 
*Contributie 
niet betaald 

  

E. Alofs 1283 Oude Ebbingestraat   26-feb 1866 R.K. Koopman   21 Juni 1887 Januari 
1889 

  

J.R. Roelsema 159 Heerestraat 19-feb 1869 Remonstr.  Advocaat Advocaat 18 September  1887    

G.C. Lelsz 788 p.a.d.h. P.L. 
Borgman, Grote 
Leliestraat 

6-feb 1863 Remonstr. Zonder beroep Zonder Beroep Agent rijwielen 24 Oktober 
*Ver 

1887    

R.A. Benthem 
Sypkens 

1443 Oude 
Boteringestraat K 
114 

23-aug 1870 N.H. (Zoon Predikant)  (Zoon Predikant)  17 November  1887  de Adelaar Commisaris 

G.J. Spandau 1444 Singel B 95, in 1888 
naar Schoolholm 

18-dec 1871 N.H. (Zoon Notaris)   16 November 1887  de Adelaar Secretaris 

H.A. Sypkens 1445 Oude 
Boteringestraat K 
114 

30-aug 1872 N.H. (Zoon Predikant)  Adjunct Commis Prov. 
Griffie 

 15 November 1887    

A.J. Wawen 1446 Oosterstraat 23-feb 1870 R.K. (Zoon 
sigarenfabrikant) 

Adjunct Commis. 1ste 
afd 2e klasse. Prov. 
Griffee 

Adjunct Commis. 
1ste afd 2e 
klasse. Prov. 
Griffee 

17 November 1887    

D.J.C. Romkes 1449 Brugstraat G 198 18-jul 1872 N.H. (Zoon Advocaat) (Zoon Advocaat)  15 November  1887    

J. Birnie 1483 Heerenweg 31-okt 1866 Remonstr.   Onderdirecteur 
bij Voranenburg 

22 Februari  1888 April 1891   

T. Bettema 1484 Zwanestraat     Student    Februari 1888    

G. de Jager 1485 St. Jansstr. 21-mrt 1875 N.H. (Zoon 
boekdrukker) 

 (Zoon 
Boekdrukker) 

13 Februari  1888 Februari 
1895 *Ver 

  

B. Noordhoff 1486 Oude 
Boteringestraat 

26-nov 1868 N.H. (Zoon 
boekdrukker) 

Student  20 Februari  1888    

F.R. ter Horst 1537 Oude 
Boteringestraat K 

25-nov 1870 Doopgez. (Zoon 
boekhandelaar) 

(Zoon boekhandelaar)   18 April 1888  de Adelaar President 
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77, 1894 p.a. Mej. 
Eerkes Kijk in 't 
Jatstr. 

R.G. Smith (of 
R.P.) 

1580 Poelestraat D 78 5-feb 1872 Remonstr. (Zoon Koopman) Koopman Koopman 16 Mei  1888 April 1890 
*Ver 

  

W.G. de Borst 
Verdoorn 

1741  19-jun 1864 N.H. Medisch Student Student  24 Juli 1888    

W.G. 
Hiddingin 

1742     Juridisch student    Juli 1888    

J.E.G.C. Dibbits 1826 Groote Markt E 9, 
vanaf 1894 p.a.d.h. 
Mulder 
Turftorenstr. 

12-mrt 1873 N.H. Zonder Beroep Zonder Beroep  15 Augustus 1888    

D. van Hoorn 1957 Kromme Elleboog 
p.a. Gebr. V. Hoorn 

5-nov 1870 N.H. (Zoon 
Handelaar) 

 Boekhouder 18 Oktober 1888 Augustus 
1894 

de adelaar  

W. 
Wachtendorf 

1964 Pelsterstraat    9-dec 1872 Ev. Luth. (Zoon 
Stucadoor) 

(Zoon Stucadoor)  16 Oktober 1888 April 1889 
*Ver 

de adelaar  

P.A.C. Douwes 1965 Oude Ebbingestraat 
p.a. Mej. Willeumier 

10-apr 1871 N.H.  Predikant  17 Oktober 1888 December 
1892 

de adelaar  

F. Doornbosch 1966 Vischmarkt        Oktober 1888  de adelaar  

H.H. 
Schierbeek 

1967 Oude 
Boteringestraat A. 
249 

14-feb 1871 Gereform. (Zoon 
Theehandelaar) 

(Zoon Theehandelaar)  17 Oktober 1888 April 1892 de adelaar  

N.W. 
Bennema 

1968 Oude Ebbingestraat 
A 71 

14-feb 1871 N.H. (Zoon 
Apotheker) 

(Zoon apotheker)  17 Oktober  1888  de adelaar  

R. Roelfzema 1969 Brugstraat, vanaf 
1894 p.a. firma K. 
Maathuis en zn. 

       Oktober 1888  de adelaar  

A. van 
Weteringen 

1971 Tusschen-2-markten        Oktober 1888  de adelaar  

G. Juchter 1972 Heerestraat 29-aug 1865 N.H. (Zoon Koopman) Fabrikant Fabrikant 23 Oktober 1888  de adelaar  

B. Warren 1973 Oosterstraat 23-apr 1873 R.K. (Zoon 
sigarenfabrikant) 

(Zoon fabrikant)  15 Oktober 1888  de adelaar  

J. van Houten 1974 ged. Damsterdiep 6-mei 1872 Doopgez. (Zoon Koopman)  Houthandel (O) 16 Oktober 1888  de adelaar Reroyeerd in 
1890 omdat hij 
de contributie 
niet heeft 
betaald 

C.F.J. 
Wreesmann 

1975 Oosterstraat 30-sep 1869 R.K. (Zoon Koopman) (Zoon Koopman)  19 Oktober 1888  de adelaar  

P.W. 
Schiethuis 

1976 Heerepoort        Oktober 1888  de adelaar  

T. Sleutelaar 
(of F.) 

1977 Brugstraat 29-jun 1874 N.H. (Zoon 
Ijzerhandelaar) 

(Zoon Ijzerhandelaar)  14 Oktober 1888 December 
1890 

de adelaar  

A. Catz 1978 Damsterkade Q 10 4-mrt 1872 N.H. (Zoon fabrikant) (Zoon fabrikant) Grossier in 
gedestileerd 

16 Oktober 1888  de adelaar  

A.H. Nuyens 1980 Heerestraat, 
p.a.d.h. Otté 

11-feb 1858 R.K.  Boekhouder/Koopman  30 Oktober 1888  de adelaar  

P.J. Muller 1981 Haddingestraat, in 
1889 naar 

8-nov 1863 Luthers (Zoon 
boekhandelaar) 

Houthandel  25 Oktober 1888  de adelaar  
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voormalige A poort 
T 141 in 1890 naar 
Preadiniussingel 

J. van 
Schouwenburg 

1986 Guldenstraat        Oktober 1888 November 
1890 

de adelaar  

P. Clant 
Blindervoet 

1989 Gelkingestraat 13-mei 1866 Remonstr.    22 Oktober 1888  de adelaar  

M.S. Lingbeek 1990 Oude Kijk in 't 
jatstraat 

9-apr 1864 N.H. Medisch Student   24 Oktober 1888  de adelaar  

J. Hoeth 1991 St. Jansstraat 6-nov 1864 Remonstr. Commies der 
posterijen 

Commies der 
posterijen 

 24 Oktober 1888  de adelaar  

T. Fongers 1962 Nieuwe Kerkhoff 
219,220 

23-aug 1871 N.H. (Zoon Smid) Smid Directeur 
Rijwielen 

17 Oktober 1888    

J.Q. Dorhout 
Mees 

933  7-mei 1870 N.H. (Zoon Rechter) (Zoon Rechter)  18 Oktober 
*Ver 

1888    

L.S. Meijer 1306 Loopende diep K 
158 

16-mei 1870 N.H.     Oktober 1888 * Ver Oktober 
1889 

  

J. Berbers 1994 Helpman bij 
Groningen 

       November 1888  de adelaar  

J.H. van 
Gongrijp 
Bungenberg 

1995 Oude 
Boteringestraat 

3-sep 1871 N.H. (Zoon Directeur 
Posterij) 

(Zoon Directeur 
postkantoor) 

 17 November 1888  de adelaar  

H. Mees 1996 Hooge der A.         November 1888  de adelaar  

T. Bos 1997 Stationstraat        November 1888  de adelaar  

A. Munro 2000 Oude Ebbingestraat 20-feb 1859 N.H. (Zoon 
Wijnhandelaar) 

Wijnhandelaar Wijnhandelaar 29 November 1888 December 
1890 

de adelaar  

W. Bos 2019 Hoek Nieuweweg        November 1888 December 
1889 

de adelaar  

H. Brüce 2020 Groote Markt 25-nov 1868 N.H. (Zoon 
bekleeder) 

  20 November 1888  de adelaar  

F. Hettema 1484 Turftorenstraat p.a. 
de Wed. Mooi 

15-dec 1868 N.H.    20 November 
*Ver 

1888    

C.J.H. Schepel 1979 p.a.d.h. Hoitsema, 
Vischmarkt 

5-jan 1871     17 November 
*Ver 

1888    

J. van Drooge 586 Loopende diep v.d. 
Bos 

30-jan 1870 N.H. Student   18 December 1888    

P.B. van 
Leggelo 

590 St.Jansstraat p.a. 
J.E. Meijer 

26-nov 1867 N.H.  Medisch Student  21 December 1888    

W.J. 
Roelfsema 
Ezn.  

696 Heerestraat 17-jun 1867 Remonstr. (Zoon 
likeurstoker en 
Zeepzieder) 

(Zoon likeurstoker en 
Zeepzieder) 

Zeepzieder (H) 22 Januari 1889  de Mug  

P.E. Pruissen 916 Munnikeholm p.a. 
mevr. Drijber, in 
1889 naar 
Damsterdiep 

18-dec 1871 Geen    18 Februari  1889    

Jhr. M. 
Quintus 

1954 Groote Markt 6-jul 1864     25 Februari  1889    

A.W.F.H. 
Sänger 

??0 Heereplein 21-aug 1866 Ev. Luth. (Zoon 
Hoogleeraar) 

(Zoon Hoogleeraar)  23 April 1889    
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A.W. Heidema 2133 Oude Ebbingestraat 21-mei 1865 N.H. Rijksveearts Rijksveearts  24 Mei  1889    

J.P. Waalkens 2134 Martinikerkhof p.a. 
Mej. Hoven 

14-aug 1865 N.H.    24 Mei  1889    

D. van der 
Goot 

2195 p.a.d.h. Croon 
Groote Markt 

       Mei 1889 Januari 
1890 

  

A. Reinders 2298 p.a.d.h. Cannegieter 
Stoeldraaierstraat 

       Juni 1889  de adelaar  

J.C.H.F. v. 
Deun 

2268 Guldenstraat 16-jun 1845 N.H. gep. Officier   44 Juni 1889    

G.P. Smith 2276 Poelestraat D 78 11-aug 1868 Remonstr. (Zoon Koopman)   21 Juni 1889    

M.F. Rasker 2437 Noorderhaven 27-jan 1859 N.H. (Zoon Koopman)  Handelsagent 30 Augustus 1889    

M.J. Boss 2440 Guldenstraat 2-jun 1856 N.H. Koopman Koopman  33 Augustus 1889    

D. Lelsz 1924 Nieuwe 
Ebbingestraat 
p.a.d.h. R. Drewes 

11-okt 1864 Remonstr.  Notaris Notaris 25 November 
*Ver 

1889    

H.L. Swarte 1610 Poelestraat   16-feb 1861 R.K.   Goudsmit 28 December 1889 September 
1894 

  

M.A.C. v. Laar 382  7-jun 1864 N.H. Arbeider      December 
1889 

  

J. Geertsema 592     Ijzerhandel    Januari 
*Ver 

1890     

J.S.P.P. 
Oppenraay 

118 Oosterstraat 
p.a.d.h. Wachters 

29-jun 1867 R.K.    23 Maart 1890    

A. ter Horst 214 Oude 
Boteringestraat 

29-jan 1874 Doopgez.  (Zoon Boekhandelaar)  16 Maart 1890 September 
1893 

  

T.G. Liefthinck 1347 Gelkingestraat 26-jan 1872 Geen  (Zoon 
Tabaksfabrikant) 

Fabrikant Sigaren 18 April  1890  de adelaar  

Felix A. 
Delgorge 

1469 St. Jansstraat C57 28-mei 1847 R.K.  Dansmeester Dansmeester 43 April  1890    

K.A. v. 
Bemmelen 

1991 Stationsweg 16-apr 1864 Remonstr.  Klerk  26 April  1890    

P.G. Tiddens 1743 Rapenhaupstraat 
Z285 

12-jul 1872 N.H.  Zonder Beroep  18 April *Ver 1890    

K. de Leeuw 856 Oude Ebbingestraat 
150, verhuisd naar 
Nieuwe 
Ebbingestraat 39 

19-sep 1870 N. Israel.  Aphotheker  20 April *Ver 1890 December 
1890 *Ver 

  

Jonkvr. Th. 
Von Geusau 

2677 Heereweg Y 1130 8-feb 1869 N.H.  (Dochter bewaarder 
hypot. Kadaster) 

Vrouw 
Wijnhandelaar 

21 Juni 1890    

T.H. Tiktak 2784 Damsterdiep P 719 15-mei 1872 Remonstr.  (Zoon Koopman Koffie 
& Thee) 

Koffie en 
Theehandel (H) 

18 September  1890    

Mej. J.M. 
Schilthuis 

2796 Westersingel  23-dec 1865 Doopgez.  (Dochter Koopman)  25 September  1890    

Th. O.M.J.Br. 
V. Wijnbergen 

2814 Gr. Kr. Elleboog p.a. 
J. Verhagen  

15-aug 1864 R.K.    26 September  1890    

T. Hettema 1484 Oude Kijk in 't 
jatstraat p.a. 
Renken 

27-jul 1866 N.H.  Letteren Student  24 September 
*Ver 

1890    
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W. Bouman 
Ozn 

2868 p.a. H.E. Kolk 
Groningen 

       November 1890    

D.J. du Saar 2869 Steentilstr. R 22 26-feb 1870 N.H.  Zonder Beroep  20 November 1890    

L.L. 
Beckeringh v. 
Loenen 

2870 Zuiderdiep p.a. 
Rosenback 

29-jun 1870 N.H.    20 November 1890 December 
1892 

  

J.H. Willems 2872 Heerestraat 7-mei 1854 Remonstr.  Restauranthouder Restauranthouder 36 November 1890    

H.G. v. 
Munster 

2884  26-jan 1859 R.K.  Wijnhandelaar  31 November 1890    

W. Nanninga 872 Astraat (tijdelijk) 22-mei 1865 Remonstr.    25 November 
*Ver 

1890    

P. Cremer 1796 Damsterdiep P 676 9-feb 1871 N.H.  Ijzerhandelaar Ijzerhandelaar 20 April  1891    

R. Hammink 
Veltman Kolk 

2360 Damsterdiep 
p.a.d.h. H.B. Kolk 

23-feb 1875 Geen  (Zoon fabrikant)  16 Mei  1891  De postduif  

J.G.R. 
Warmolts 

741  7-feb 1875 N.H.    16 Mei*Ver 1891    

H.R. Roelsema 319 Carolieweg 21-jun 1875 Remonstr.  (Zoon likeurstoker) Likeurstoker 16 Juli 1891    

C. de Savornin 
Lohman 

1089  17-jan 1873 N.H.  (Zoon Commissaris)     Oktober 
1891 

  

C.W. 
Stheeman 

3098 Heerplein p.a. Mevr. 
Dull 

3-okt 1874 N.H.  Adv. Prov Hoofd Commis. 
Prov. Gron. Griffie 

18 Juni 1892    

P.L. Onnes 3727 Damsterdeip p 685 13-aug 1876 N.H.  (Zoon commis. 
Granen) 

 16 September 1892  de postduif  

L. de Boer 3695 Nieuwe 
Ebbingestraat O 45 
p.a.d.h. R.W. Bakker 

       September 1892    

K. Olivier 3919 Akerkhof hoek 
Akerkstr. 

31-aug 1869 N.H.  Student  23 December  1892    

H. Beekhuis 1918 Gr. Leliestr. P.a. 
Borgman 

5-jan 1872 N.H.  Arts  21 Februari* 
Ver 

1893    

K.O. Doornbos 2761 Letter 53        Juni 1893    

H.O. Hemmes 4204 Ebbingstr. A 154 19-apr 1864 N.H.  Bediende bij de 
Telegrafie 

Commies bij de 
Telegrafie 

29 September 1893    

W.A. Alberti 185 Steentilstr.p.a.d.h. 
Scholtens 

18-jan 1874 N.H.  Student  20 Januari 1894 November 
1894 

  

R.J. Roelofs 600 Zwanestr. P.a. Wed. 
Dobbenga 

30-jan 1868 N.H.  Student  26 Maart 1894 September 
1894 *Ver 

  

J. Doets 2540 Heerenstr. P.a. 
firma Tetzner 

       Maart 1894 Oktober 
1894 *Ver 

  

C.H. 
Holsbergen 

2455  21-nov 1867 N.H.  Stucadoor  27 April 1894    

J. Flik 2046 Heersestr. S 1 30-jan 1869 N.H.  Bediende  25 April 1894    

J.H. Drewes 2060 Oude Ebbingestr. A 
73 

9-aug 1871 N.H.  Kaaskoopman  23 April  1894    

C.A. Valk Jr.  4052 Schutend. B.d. 
Bloemstr. P 58 

       April 1894    
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J. Aldershoff 2820 Munnickeholm G 
148c 

26-apr 1868 N.H.  Student  26 April  1894 December 
1894 

  

P.H. Hendriks 3599 Gr. Markt 16-apr 1875 N.H.  (Zoon Koopman)  19 Mei*Ver 1894    

J.P. Heijligers 2971  27-jan 1872   Zonder Beroep     Mei 1894   

J.J. Kolthoff 321 Munikenholm G 153        Mei 1894       

R.A. Benthem 
de Grave 

 Peperstr. D 112 25-mrt 1871 N.H.    23 Juni 1894    

J.J. Huizinga 3392        0   Juni 1894   

Baarn 376        0   Juli 1894   

A.W. 
Cleveringa 

4589 Peperstraat D 103 12-mrt 1876 N.H.  (Zoon Wijnhandelaar) (Zoon 
Wijnhandelaar) 

18 Augustus 1894    

E.J. Putman 3187 Ossemarkt 258        Augustus 
*Ver 

1894     

G.W. Kiewiet 
de Jonge 

3583 Oude Ebbingestr. A 
145 

14-jul 1876 N.H.   (Zoon winkelier) 18 Augustus 
*Ver 

1894    

P.L. Bender 2532  16-jan 1874 N.H.  Student     September 
1894 

  

A.C.A. Frowein 3475 Nieuwe 
Ebbingestraat 
p.a.d.h. de Haan 

1-jan 1874 Ev. Luth.  Student  20 September 
*Ver 

1894    

J.W. 
Folkersma 

1181  7-nov 1874 N.H.  (zoon Rechter)     September 
1894 *Ver 

  

E. Prak 4723 Poelestraat C27        Oktober 1894    

J. Bolt 4759 Friessche straatweg        Oktober 1894    

A. Pienot 4789 Radesingel R 551a 24-apr 1850   Leraar  44 Oktober 1894    

S.C. Alberda 807 Oude Botersingel K 
99 

       Oktober 
*Ver 

1894  December 
1894 

  

G. de Jager 1485 St. Jansstr.         Oktober 
*Ver 

1894     

Th.A.J. Jentink 2769  26-apr 1876 N.H.  Student Student    Oktober 
1894 *Ver 

  

F. Tjalma 1014 Ged. Zuiderdiep G. 
267 

14-dec 1867 N.H.  Journalist Journalist 27 Oktober 1894    

H.P. Krull 4873 Poelestr. D 126        Oktober 1894    

J. Hannema 4874 O. Kijk in t jatst. 
P.a.d.h. de Vries 

13-nov 1869 N.H.  Student Student 25 Oktober 1894    

L.A. Leopold 3100 Oude Ebbingestr. A 
197 

       Oktober 
*Ver 

1894     

W. 
Groeneveld Jz. 

3395  3-dec 1878 N.H.  Koperslager     Oktober 
1894   

  

B. Brouwer 4416 Ged. Kattendiep 
p.a.d.h. S.J. Lofvers 

       November 
*Ver 

1894  Mei 1895 
*Ver 

  

E. de Ranitz 1045 Oosterstr. E 221 18-okt 1873 N.H.   Arts 21 November 1894    
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P.D.H. 
Hendriks 

5012 Westerkade 10-nov 1878 N.H.  (Zoon Kaashandelaar) (Zoon 
Kaashandelaar) 

16 November 1894    

J. Noordhoff 3340  22-nov 1870 N.H.    (Zoon 
boekhandelaar) 

24 December 
*ver 

1894    

C. Witholt 453 Westersingel 381a 3-feb 1854 N.H.  Griffier der Rechtbank Griffier der 
Rechtbank 

40 December 
*Ver 

1894    

G. Wilhelmij 3881  18-nov 1875 N.H.  (Zoon Handelsagent) (Zoon 
Handelsagent) 

   December 
1894 

  

H.J. ten Berge 1204           December 
1894 

  

M.J. Galama 1563  20-jan 1865 R.K.  Koopman     December 
1894 

  

J. 
Westermann 

995  4-aug 1866 R.K.   Manufacturen (H)    December 
1894 

  

D.W. van Ees 3050           December 
1894 *Ver 

  

W.A. 
Groenendaal 

5096 Heerenstraat E 33 3-apr 1874 Remonstr.  Café Restaurant Suisse (Zoon 
caféhouder) 

20 December 1894    

N. de Jager 4380 St. Jansstr. C 56 
(tijdelijk) 

27-sep 1876 N.H.   Boekdrukker 18 December 1894    

E. Kolk 1032  26-jan 1873 N.H.   Kantoorbediende    Mei 1895 
*Ver 

  

B. Sijbrandij 1833 Lage der A. p.a. 
Brongers 

31-jul 1872 C.G.    23 Augustus  1895    

O. de Leeuw 3387 Gr. Markt p.a.d.h. 
H.P. Hemmes 

18-mei 1875 N.H.    20 November 
*Ver 

1895    

Mevr. 
M.A.C.C. Beets 
Tetrode 

5956           November 
1895 

  

Herman K. 
Koch 

7426 Oude stationsweg 6-sep 1869 N.H.  Bediende  27 April  1896  Velocitas  

Willy Dorst 7424 Zuiderdiep G268 30-sep 1867 R.K.  Bureauchef  29 April  1896  Velocitas  

C.A. Valk Jr.  4052 p.a.d.h. R. Bleeker 
Stoeldraaierstr. K 
113a 

       April * Ver 1896     

J. Thummler 274  4-mei 1872 Ev. Luth.  Handelaar  24 Mei 1896    

F. Rispens 3288  19-jan 1870 N.H.  Koopman  26 Mei  1896    

E.A. Veening 
Jzn.  

7939 Kerkstraat H 16        Mei 1896    

H. Knol Bruins 7950  13-nov 1863 N.H.  Kassier  33 Mei 1896    

H.C. Krings 8008 Turftorenstraat H 52 20-jun 1876 R.K.  (Zoon Koopman)  20 Mei 1896    

U.G. Schilhuis 
Jzn 

8015 Noorderhaven H 73 16-mrt 1857 Geen  Graanhandelaar  39 Mei 1896    

G.W. Kortrijk 3838   11-mei 1876 N.H.  (zoon fabrikant) Fabrikant 20 Mei 1896    

H.F. v. 
Bommel 

96  30-okt 1871 N.H.       Mei 1896 
*Overl. 
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Dr. E. Wiersma 9458 Guldenstr.         Juli 1896    

Dr. Ch. H. Ali 
cohen 

7478  5-feb 1859 Israël  Geneeskundig 
inspecteur 

Geneeskundig 
inspecteur 

37 Juli 1896    

F.A.F. 
Groneman 

9599 Achterweg Z 426II 5-sep 1874     22 Juli 1896    

Mej. A.M.E. 
Tjaden 
Busmann 

9608 Zuiderpark IJ 843 24-feb 1859 N.H.  (Dochter Rechter)  37 Juli 1896    

G.M. Tjaden 
Busmann 

8703      Commies der 
Posterijen 

    Juli 1896 
*Ver 

  

Jan Hinijst 
Azn.  

10618 Oude Kijk in 't Jatstr. 
I 33a 

       Oktober 1896    

P. Hunse 10668 Steentilstraat R 23 6-jan 1860 Geen  Landmeter  36 Oktober 1896    

J.D. v. Houten 1475  15-jun 1848 Remonstr.  Koopman Koopman 48 Oktober 1896  Velocitas  

A. Reinders 9332 Heeresingel R 595        Oktober 
*Ver 

1896     

H.C. Nauta 9176 Westerhavenstr. F 
34 

8-apr 1871 N.H. Semi Arts   25 Oktober 
*Ver 

1896    

J.O. 
Werumues 
Buning 

10269 Stoeldraaierstr. H 
10 

5-feb 1875 N.H.    21 Oktober 
*Ver 

1896    

G.W.H. Br. V. 
Imhoff 

3791 p.a.d.h. F.A. 
Delgorge Snt. Janstr.  

26-mrt 1876 N.H.  Student Adv. V. Provincie 20 Oktober 
*Ver 

1896    

W.J. Duyvené 
de Wit 

12841 Vischmarkt 221 19-jun 1872 N.H.    25 April  1897    

Mej. A.R. 
Lijphart 

12845 Spilsluizen 28-apr 1857 N.H.    40 April 1897    

T.E. van dijk 12884 Gr. Markt A 3 28-jul 1852 N.H.  Apotheker Apotheker 45 April 1897    

Dr. J. v. 
Wageningen 
Jr.  

11861  2-feb 1864 Geen  Leraar Leraar 33 April  1897    

G.L. Voerman 12901 Westersingel T. 372 3-feb 1879 Remonstr.  (Zoon rijksontvanger) Student 18 April 1897    

J. v.d. Blij  12913 Martiniepl.  27-sep 1876 Geen    21 April 1897    

D. de Witt 12378 Kl. Leliestr. M 21        April 1897    

H. Beets 1542  11-jan 1852 N.H.  Wijnhandelaar Wijnhandelaar 45 Juli 1897    

H.C. La Gro 2156 A Kerkhof G 10 27-mei 1881 N.H.  (zoon 
Zaakwaarnemer) 

(zoon Handelaar) 16 Juli 1897    

P.J. Nanninga 7274  24-aug 1870    Handelsagent 27 Juli 1897    

J.J.A. Quintus  Ged. Zuiderdiep 70 11-nov 1861 N.H.  Advocaat Advocaat 36 Juli 1897    

A.H. Koning 11329 Heerestr. 317 7-jan 1874 N.H.   Student 23 Juli *ver 1897    

Mr. J.B. Cohen 18322 Brugstr. G 201 10-aug 1879 Israël  (Zoon koopman) (Zoon koopman) 19 April  1898    
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E.G. Rondeel 2394         Juni 1898    

S.J. v.d. Goot 3581         Juni 1898    

D. Boerema 10726         Juni 1898    

J.W. 
Holsbergen 

11042  15-jul 1879 N.H.  (Zoon onderwijzer) (Zoon 
onderwijzer) 

19 Juni 1898    

A.M. Hartog 14474  8-jan 1871 N.H.  Student  27 Juni 1898    

C.Av. Fenema 19308 Rabenhaubstr. 12-dec 1870 N.H.  1e Lt.   28 Juni 1898    

A.G. Hamel 19353 Heerenplein 17-jan 1842 Geen  Hoogleeraar Hoogleeraar 56 Juni 1898    

Mev. C.M. 
Hamel v. 
Storkum 

19354 Heerenplein 30-jun 1869 N.H.  (dochter Hoogleeraar) (Dochter 
Hoogleeraar) 

29 Juni 1898    

A.F. Holleman 12490  28-aug 1859 N.H.  Hoogleeraar Hoogleeraar 39 Juni 1898    

W. Reijenga 
Hzn 

19802 Brugstr.   9-okt 1860 N.H.   Kunstschilder 38 Juli 1898    

R.F. Mulder 19803 N. Ebbingstr. O 29-jan 1881 N.H.    17 Juli 1898    

J.H. Mulder 6197 Poelestr. C 108        Juni 1899    

J.C. Onnes 18206  26-jun 1879 Geen  (Zoon commissaris 
Granen) 

Bouwkundiger 20 Juni 1899    

Mr. H.v.d. Wal 6429 Heerestr.          Juni 1899    

Kunstlievende leden 

Naam Nummer Adres Geboortedatum   Beroep     Lid sinds 
bedankt 
als lid vereniging Bijdrage 

E.B. ter 
Horst Jr.  103b 

Oude 
Boteringestraat K 
76         

Februari 
1886   f2,50 

Derk van 
Houten 104b Steentilpoort         

Februari 
1886   f2,50 

A. Fongers 124b Nieuwe Kerkhoff    
Velocipède-
fabriekant     Mei 1886 

Januari 
1890  

f2,50, in 
februari 1888 
naar f3,50 

G.M. 
Busman 174b Zuiderpark    

Surnumerair 
der Posterijen     

Augustus 
1886   f2,50 

F.A. Thiele 161 Stoeldraaierstraat          
Oktober 
1888   f2 

A. Smit Nzn.  162 Poelestraat         
Oktober 
1888   f2 

B.L. Catz 163 
Boteringestraat 
p.a.dh. Klein         

Oktober 
1888   f2 

J.A. Willems 165 Heerestraat         
November 
1888   f3,50 
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Mej. De 
Wed. R.P. 
Steltman ??7     

Café 
Boschhuis     April 1889 

Februari 
1894  f3,50 

G.C. Lelsz 211 
Grote Leliestraat 
p.a.d.h. Borgman         

Januari 
1890   f2,50 
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Bijlage 2,fietsen uit het garantieboek van Fongers 1902, 1910, 1920 van het filiaal Groningen  

1902 

Nummer Soort 
Hoogte 

Datum Naam Koper Woonplaats (adres) Wijknummer Opmerkingen Beroep Geboorte 
Datum 

Geboorte Jaar Geloof Kohier H.O. 

10182 BDG3 55 31-5-1902 Mej. De Wit  Winschotendiep O.Z. 35 X     1-mrt 1852   8 

10195 BDG3 60 24-5-1902 Mej. P. Ningen Noorder Kerkstraat 8 N Vrouw onderwijzer   11-jul 1847   5 

10231 CCG55 27-5-1902 Mevr. Bosch Koppius Radesingel 15 Niet 
gevonden 

          26 

10236 CCG60 7-6-1902 J. van Dam  Oliemulderstraat 6 Y   Assurantiën (H) 22-mei 1872   35 

10257 CCG60 31-5-1902 J.W. Bakker Aweg 5 U   Koopman 7-dec 1846   27 

10263 CCG60 31-5-1902 F.J. Domela Nieuwenhuis Emmasingel 5a Z Beroep niet goed 
leesbaar 

  4-jul 1864 Luth.   

10288 CCG60 21-6-1902 A.W. Groenman Zwanestraat Wel op 31 
maar met 
andere 
voornaam 

          10 

10320 BDG3 55 27-6-1902 Mej. M Ludeling Oosterweg 26 Y   Onderwijzeres 18-mei 1868 N.H. 3 

10338 CCG60 16-7-1902 W.J. Eldering Jacobijnerstraat 12 B   Boekhouder 26-aug 1871 Remonstr. 12 

10378 F60 21-6-1902 Mej. Douma Ubbo Emmiussingel 27 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          43 
(waarschijnlijk 
vader) 

10383 BDG3 60 14-6-1902 Mej. Berghuis Lodewijkstraat 32 Y Twee dochters (33) 
(31) 

Onderwijzeres of 
Modiste 

2-jul 1867 N.H.  3 

10401 CCG60 12-7-1902 J. Plaat Oude Ebbingestraat 70 A   Winkelier (H) 3-mrt 1858 Ev. Luth. 9 

10403 CCG60 3-7-1902 Y. Kuipers Boterdiep 36 OZ G   Voerman (H) 18-okt 1842 N.H. 7 

10411 F60 22-8-1903 Mevr. Viëtor Gelkingestraat Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

10439 BB65 18-6-1902 Prof. H. Krabbe Zuidersingel 31 I   Hoogleeraar 3-feb 1857 N.H. 39 

10445 BD3 55 19-6-1902 Mej. H.H. Hovendaal Reitdiepskade 4 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          4 

10449 C60 14-3-1903 H. Doyer Zuidersingelstraat 33,1 I   Imp. Levensw. 3-jan 1865 D.G. 23 

10450 C60 19-6-1902 Dr. W.G.Van den Berg Stoeldraaierstraat 16 H   Arts 19-aug 1859   47 

10486 CC60 24-6-1902 H.T. de Jong  Damsterdiep ZZ 35 Q   Aanemer 8-okt 1872 N.H. 2 

10501 CCG65 21-6-1902 Dr. Roessingh Akerkhof 45 Niet 
gevonden of 

          43 
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ingescand 

10502 BDG3 55 21-6-1902 Mej. A. Kleve Nieuweweg 15 P Alleen een meneer A 
Kleve  

Winkelier  23-sep 1847 Remonstr. 2 

10512 BDG3 55 21-6-1902 Mej. A. Nieveen Westersingel 1a U Vrouw expediteur   11-okt 1860 Geref 9 

10513 BDG3 55 21-6-1902 Mej. M. Bosma Heereweg   Nummer 18 of 20         2 

10514 BDG3 55 21-6-1902 Mej. Michels Leeuwarderstraat  
(dwars?) 

Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

10517 BDG3 55 21-6-1902 Mevr. Oldenbanning Zuiderbinnensingel I     4-jul 1848 N.H. 32 

10521 CCG65 21-6-1902 N.A. Wichers Ged. Zuiderdiep 50 F   Bem. in Effect. (H) 14-mrt 1863   35 

10556 CCG55 26-7-1902 H. de Grave Heerestraat 91 T Zoon van fabrikant   19-jul 1888 Remonstr. 64 (vader) 

10558 CCG55 12-7-1902 J. Rasker Aweg 2 U   Winkelier 18-mrt 1857 N.H. 27 

10562 CCG55 1-7-1902 H.Ph. Hendriks Westerhavenstraat 3 T   Timmerman (H) 25-apr 1852 R.K.  14 

10587 BB60 11-4-1902 van Lessen Steenhouwerskade 6 U     12-mrt 1856   48 

10607 DZ55 10-7-1902 Mej. Vos Heereweg 32 Y     30-okt 1876 N.H. 8 

10616 DZ55 12-7-1902 Mej. Beck Folkingestraat 9 G     7-jul 1886 N.H. 23 

10624 CCG65 3-7-1902 H.J. Kuinders Groote Markt 41 E Zoon van Grossier in 
Porselein 

  12-jan 1878 R.K.  40 (vader) 

10654 CC60 10-10-1902 D. Bekkering  Zwanestraat 20 K   Huisschilder 9-mei 1861 N.H. 20 

10661 HZ55 11-7-1902 Mr. H. Frima Oosterstraat 15a E   Adv. Prov. 4-aug 1851 N.H. 51 

10670 CC60 2-8-1902 K. v. Wijke Westersingel 35 T Zoon Hoogleeraar   23-mrt 1886 N.H. 41 (vader) 

10684 CC55 29-7-1902 J. Allen Nieuwe Boteringestraat 23 N     24-sep 1848 N.H. 13 

10710 CCG60 17-7-1902 G. Elings Spilsluizen 9 N     5-sep 1843 N.H. 51 

10715 CCG60 19-7-1902 P.R. Bos  Nieuwe Boteringestraat 76 M   Leeraar Rijks HBS 19-feb 1847 N.H. 34 

10727 CCG60 19-7-1902 G.W. Sikkens en Co Heerebinnensingel 7 Niet met 
deze naam 
op dit adres 

            

10736 BD3 60 2-8-1902 Freule Quintus Ubbo Emmiussingel 6 I   Notaris 15-jan 1820 N.H.  62 

10755 BDG3 60 21-7-1902 Mej. De Haan Heerestraat 111 I   Dienstbode 29-jan 1877 Geref.    

10779 BDG3 60 12-9-1902 Mevr. Wartena Brugstraat 11a Niet onder 
deze naam 
op dit adres 

          26 

10780 BDG3 60 19-7-1902 W. de Vries Zuiderbinnensingel 15a I   Leeraar Gynasium 11-mrt 1863   17 
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10796 BDG3 60 30-7-1902 Mej. Diephuis Grote Markt 20 B Dochter Arts   17-mei 1877 Luthers. 46 (vader) 

10823 BDG3 55 13-8-1902 Mej. Wals Pelsterstraat 9a Niet 
gevonden of 
ingescand 

          6 

10847 BD3 13-8-1902 Mevr. V. 't Kruys Zuidersingelstraat Niet 
gevonden of 
ingescand 

          25 (inkomen 
man) 

10849 CC60 1-8-1902 H.M. v. 't Kruys Zuidersingelstraat 35 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          25 

10860 DZ60 15-8-1902 J.D. Kolk Zuidersingelstraat Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

10868 HZ65 30-8-1902 B. Oving Poelestraat 2 C   Juwelier (H) 26-okt 1841 N.H. 42 

10883 HZ65 9-8-1902 H. Weits Westerbinnensingel Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

10886 CC65 10-9-1902 W. Niemeyer Westersingel 16 U   Tabaksfabrikant 21-feb 1853 Remonstr. 42 

10887 CC58 16-8-1902 J.D. Rol. Hagedoorn Emmasingel 7 Z   Oud dir. 
Rijwielfabriek 

6-aug 1870 Ger. 26 

10890 HZ65 9-8-1902 J. Blaauw Oosterhavenstraat 12 Q   Reperateur (o) 30-apr 1879 N.H. 3 

10904 BDG3 55 14-8-1902 Mevr. V.d. Meulen Verlengde Nieuwe Weg Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

10910 BDG3 55 2-8-1902 Mej. Bonsema Kraneweg 19 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          3 

10936 BDG3 55 9-8-1902 Mej. Visser Schuitendiep 19 OZ Niet 
gevonden of 
ingescand 

          38 

10938 BDG3 55 13-8-1902 Mej v. Lessen Steenhouwerskade 6 U     12-nov 1868 Doopsgez. 48 (inkomen 
man) 

10944 CCG65 7-8-1902 R.E. Wiersema Aweg 35 U Beroep niet goed 
leesbaar 

Conmissionair? (H) 20-aug 1856 Doopsgez. 28 

10954 BDG3 60 4-8-1902 Mej. Penon Oosterstraat 72a D     14-jun 1880   26 

11003 CCG65 21-3-1902 R. Leyds Westersingel 51 T   Leeraar 6-jul 1858 Remonstr. 28 

11017 BDG3 60 20-8-1902 Mevr. Potjer Peperstraat 27 D Vrouw Handelsagent 
(H) 

  12-sep 1862 N.H. 34 (inkomen 
man) 

11023 BD3 60 24-10-1902 Mevr. Meihuizen Schuitendiep 17             30 (inkomen 
man) 

11024 BD3 60 16-2-1903 Mej. H.A. Folmer Turfsingel 17 C Dochter Arts   28-sep 1875 Remonstr. 33 (inkomen 
vader) 
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11028 BD3 60 3-7-1902 Mej. V. Calcar Hooge der Aa 18 I     25-okt 1867 Geref. 38 

11035 BDG3 55 16-8-1902 Mevr. Doijer Zuidersingelstraat Niet 
gevonden of 
ingescand 

          23 (inkomen 
man) 

11040 BDG3 55 12-9-1902 Mevr. Wartena Brugstraat 11a H Niet gevonden of 
ingescand 

        26 

11067 BD3 55 1-7-1903 Mevr. Wijnne Westersingel 18 U     28-jul 1859   44 

11069 BD3 55 25-4-1903 Mevr. Botje Zuiderpark 14 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          43 

11093 C65 9-4-1903 H. Koops Oosterweg 70 Y   Reiziger 17-jul 1855   16 

11161 CC60 18-4-1903 H. Groeneveld Lodewijkstraat 42 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          3 

11164 CC65 6-7-1902 Mr. J.A. Feith Martinikerkhof 10 G   Rijksarchivaris 25-sep 1858 N.H. 64 

11226 C65 11-4-1903 Dr. J.W. van Calcar Zwanestraat 2 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          12 

11233 C60 14-3-1903 Dr. R Tijmstra  Zwanestraat 1 K     31-okt 1853 N.H. 29 

11244 CCG60 26-5-1903 Nieuwe Ziekenhuis St. Jansstraat               

11245 CCG60 26-3-1903 J.W. Maassen Zuiderpark 22 Y Beroep niet goed 
leesbaar 

Insp. Registraten 16-mrt 1854 N.H. 31 

11246 CCG60 11-5-1903 J. Kijven Brugstraat   Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

11247 CCG60 20-5-1903 F. Boerma A. Kerkhof 30a G Dochter Hot. houder   7-mei 1868 Remonstr. 28 (inkomen 
vader) 

11250 C60 20-8-1902 Mej. A.A. de Boer  Noorderhaven 32a Niet 
ingescand 

          2 

11271 HZ60 13-7-1902 C.A. Backer Steentilstraat 1 R   Banketbakker 30-dec 1873   5 

11296 BDG3 55 25-3-1903 M.J. Boss Guldenstraat 1 A   Koopman (H) 2-jun 1856   19 

11325 BB55 28-2-1903 S.P. Barghoorn Pelsterstraat 2 F   Agent in Assuratien 29-jul 1834 N.H. 37 

11329 BDG3 60 11-4-1903 I. van der Bosch Radesingel 15 R   Kap. Ter Zee 11-sep 1852 N.H. 7  (1900) 

11330 BDG3 60 9-3-1903 Mej. L de Visser Schuitendiep OZ 19             38 

11331 BDG3 60 26-3-1903 Mej. De Grave  Heerestraat 91             64 

11334 BDG3 60 6-3-1903 Mej. G. Mulder Emmasingel 4             35 

11351 BDG55 11-4-1903 Mej. W. J. Blankerterg Preadiniussingel               
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11352 BB60 28-3-1903 L.G. Klaassens Schuitem. str.              14 

11355 BDG55 28-3-1903 Dr. H. Kremer Heereplein 6 I   Geneesheer 19-nov 1859   36 

11360 BDG55 26-3-1903 Mej. Barghoorn Pelsterstraat 2             37 

11373 CCG65 7-10-1902 J. Boerema Boterdiep 4 Q   Kleermaker (H) 28-mei 1871 N.H. 3 

11402 CCG65 13-2-1903 A.W.de M. Keizer Groote Markt 11 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          30 

11408 BDG3 55 23-10-1902 Mej. Brouwer Reitdiepskade 4             6 

11410 BB60 9-3-1903 H. Zijlstra Oosterstraat 17 E   Koopman (H) 21-jul 1859 Remonstr. 18 

11462 CCG60 26-3-1903 J.W. Maassen Zuiderpark 22 Y   Knop? Registratie 16-nov 1854 N.H. 31 

11467 CCG60 9-3-1903 D. Feenstra Groote Markt Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

11469 CCG60 7-3-1903 E.P.C. Lommer Spilsluizen                 

11477 Carrier 
57,5 

24-10-1903 E.B. ter Horst Oude Boteringestraat 20 Niet 
gevonden of 
ingescand 

          81 

11479 BDG3 55 31-1-1903 Mevr. Postma Oude Ebbingestraat 4 A Vrouw Griffier (H)   23-sep 1859 Remonstr. 14 (inkomen 
man) 

11481 CC60 28-3-1903 J.H.A.T. Fresling Oude Ebbingestraat Niet 
gevonden of 
ingescand 

            

11482 BD3 55 8-11-1903 Mej. Z. Pothoff-Hulst Nieuwe Ebbingestraat 27a             1 

1910 

Nummer 
Soort 
Hoogte Datum Naam Koper Woonplaats (adres) Wijknummer Opmerkingen Beroep 

Geboorte 
Datum Geboorte Jaar Geloof Kohier H.O. 

34697 HIK 50 25-3-1910 F.Jansen 
Groningen (Jan 
Goevern.str. 34)       2 

34746 HL 65 31-3-1910 F.A. de Klerck H.W. Mesdagstraat 20   
Post en Telegraaf 
beambte 17-jun 1883  6 

34757 DZ 55 26-5-1910 B.E. van Hoorn Ubbo Emmiussingel 27   Koopman 18-mrt 1849 N.H. 48 

34766 DZ55 12-5-1910 Mej. Gratama Ubbo Emmiussingel 25  

Niet onder deze naam 
op dat adres, 
Damsterdiep nz 11?     3 

34767 DZ55 14-4-1910 G. Filippus Reitdiepkade 9   Muzicus (O) 15-jan 1858 Gerkerk 6 

34770 DZ55 2-6-1910 W.S. Mulder Frieschestraatweg 18    23-jul 1850 N.H. 20 

34780 DZ55 10-6-1910 B.J. Otté Oosterstraat 53   Tandarts 23-mrt 1850 R.K. 55 
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34808 DZ55 25-5-1911 Mej. Hamaken Radesingel  

Geen nummer nog 
niet gezocht Kraneweg 
17a?     10 

34882 BB60 24-2-1910 J.Noordhoff Poststraat 3  Niet gescand     62 

34886 BB69 4-5-1911 S de Swaan Loopendediep ZZ 8   
Fabrikant/Koopman 
(H) 5-sep 1874 N.H. 18 

34892 BB60 7-7-1910 Dr.A. Kappers Heerestraat 75   Arts 3-jul 1870  18 

34909 BB65 7-4-1910 P.A. Camphuis Heeresingel 22   Koopman 16-dec 1860 Remostr. 53 

34915 BB65 21-7-1910 R.P. Cleveringa Peperstraat 3a    27-jul 1887  
37? Adres 
klopt niet 

34971 NH60 20-6-1910 
Onderlinge Nederlandse 
Hypotheek Bank Roodeweeshuisstr. 9        

35062 NH65 17-3-1910 A. Hulsekamp Zuiderdiep 37   Handelsagent (O) 9-dec 1876  16 

35127 ND55 17-3-1910 H. Holdendorp Oude Ebbingestraat 82  
Niet onder deze naam 
op dat adres      

35128 ND55 17-3-1910 P.J.Roose Nieuwe Ebbingestraat 82       2 

35137 ND60 24-2-1910 J.M.Hofoever Oude Ebbingestraat    
Geen nummer nog 
niet gezocht      

35154 CCG55 31-3-1910 M. de Waal Nieuwe Ebbingestraat 45   Boekdrukkker (H) 23-jun 1869 
Rem. 
Gem. 20 

35144 ND60 17-3-1910 G.Puister Rabenhauptstraat 40   
Hoofd der School 
(O) 24-jun 1852 N.H. 20 

35176 CCG60 24-3-1910 P. v/d Meulen Oude Ebbingestraat 29  
Geen nummer nog 
niet gezocht     6 

35278 CCG65 31-3-1910 H.M Rubertus Hoendiep ZZ 1   Scheepsbouwer (H) 10-mrt 1868 N.H.  20 

35332 NH65 30-6-1910 D. de Jager Rodenburg Oude Ebbingestraat 17   Behanger (H) 12-jul 1856 
Rem. 
Gem.  22 

35383 BB60 17-3-1910 D.J.H. Fresling Guldenstraat 16a   
Officier Konlijke 
Marine 23-okt 1874   

35401 BB60 30-6-1910 C.A. van Fenema Preadiniussingel 33   Officier   12-dec 1870 N.H. 22 

35408 BB60 12-5-1910 C.H. Vroom Heerestraat 47   Koopman 8-nov 1846  40 

35425 BD60 21-4-1910 Mevr. Pik Hofstraat 16    1-apr 1881  52 

35456 ND55 2-6-1910 H.G. Nanninga Zuiderpark 2   Houthandelaar 16-apr 1864  39 

35493 BB65 21-4-1910 Jhr. W.R. Feith Zuidersingel 2   Bankier 26-mei 1848  82 

35548 GH60 3-3-1910 J. Prummel Korenstraat 1 O Niet goed leesbaar Zakkenverhuurder    4 

35560 GH60 24-3-1910 W. Folkers Pelsterstraat 36   Houtdraaier (H) 5-feb 1863 Ev. Luth. 5 

35580 Gh65 31-3-1910 J.Muller Hooge der A. 13  Lege bladzijde      
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35590 GH65 12-5-1910 A. v/d Wal Frederiksstraat 12  
Niet onder deze naam 
op dat adres     1 

35608 GH65 28-4-1910 L. T. Brink Damsterdiep ZZ 13  
Niet onder deze naam 
op dat adres     10 

35617 GH65 22-9-1910 J. Kamminga Davidsstraat 28 2 Z 

Niet ingescand of niet 
onder deze naam op 
dat adres      

35627 GH65 2-6-1910 J.Wolthers Westerbinnensingel 46    25-jan 1846 
Rem. 
Gem. 1 

35687 GD60 31-3-1910 M.S. Sijbenga H.W. Mesdagstraat 2  
Niet onder deze naam 
op dat adres     44 

35707 GD60 24-2-1910 W.Wagenaar 2e Willemstraat 22a Y  Biljartfabriek (H) 31-mei 1880 N.H. 8 

35731 GH60 10-3-1910 A.B. van Hessen Oude Kijk in 't Jatstraat 38 K  Zoon van Slager 11-mei 1893 Ned. Isr. 8 

35746 GH60 21-4-1910 Gebr. Van Hoorn, Dirk en F.H. Grote Kromme Elleboog 2 H  
Koopman (O) en 
boekhouder (O) 5-nov 1870 N.H. 13 

35833 GH65 25-8-1910 E.D. Kunst Oude Ebbingestraat 6 A  Pianohandel (H) 7-mei 1861  29 

35875 GD55 14-4-1910 Z. Roerdink Gedempte Zuiderdiep 6 R  Schoenmaker (H) 4-feb 1865 Gerkerk 7 

35882 ND60 7-4-1910 G. v/d Zee Westersingel 5 T  Huisschilder 2-feb 1863 Gerkerk 8 

35899 ND60 21-4-1910 Mej. C.W. Beek Folkingestraat 9 G Vader in klasse 27 Onderwijzeres 7-dec 1880 Ned. Her 3 

35901 Nd60 16-6-1910 G. Bouman Gelkingestraat 37 E 
Vader (52) en Zoon 
(21) zelfde naam Slager (H) of (O) 24-aug 1889 Gerkerk 9 

35933 GD60 21-4-1910 W.F. Oosterheert 
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 
46a L  

Scheepsmakelaar 
(O) 16-feb 1862 N.H. 8 

35943 HZ55 25-5-1910 H. Smilda Oude Ebbingestraat 10 A  Leeraar bijzn 28-jun 1866  29 

35988 HZ60 5-5-1910 W. Struik Grachtstraat 1 V  Leeraar (O) 9-jan 1972 N.H. 20 

35990 HZ60 21-4-1910 W.Wolthers Heerestraat 41 F  Muziekhandel 20-okt 1860  34 

35997 HZ60 26-5-1910 A. Beckerer Rabenhauptstraat 7 G  Reiziger (O) 30-jan 1883 N.H. 6 

36017 HZ60 21-4-1910 Gebr. Hemmes Heerestraat 12 E  Goudsmit 29-mei 1859 N.H. 22 

36040 HZ65 15-5-1910 W.R. Diephuis Kruitlaan 23a P Beroep onleesbaar  2-feb 1887 Luth. 3 

36068 HZ65 5-5-1910 J.K. Terpstra Preadiniussingel 27 I   3-mei 1860 N.H. 62 

36069 HZ65 5-5-1910 H.P. Steenhuis Oude Boteringestraat 14   Koopman 25-jan 1850  20 

36080 HZ65 12-5-1910 S.Waboldas Westerbinnensingel 23a 

Niet onder 
deze naam 
op dit adres       

36082 HZ65 14-4-1910 J.H. Schut Noorderhaven NZ 30a L  Leeraar (H) 2-apr 1879  4 

36084 HZ65 12-5-1910 P.A. Camphuis Heerensingel 22 R  Koopman 16-dec 1860 Remonstr. 53 
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36093 HZ65 28-4-1910 G.L. Evenhuis Grachtstraat 65 V  Veehandelaar 16-jun 1862 Doopg. 1 

36097 HZ65 7-7-1910 J. Offerhaus Nzn.  Marktstraat 17 N  Notaris 10-jun 1864 N.H. 64 

36161 DZ60 26-5-1910 W. Kuiper Grachtstraat 49 V  
Onderwijzer 
Godschl. (O) 15-okt 1860 Ned.Her. 5 

36168 DZ60 19-5-1910 Mev. J.A. Bulting Westersingel 25a T Weduwe  26-aug 1851  9 

36170 DZ60 2-6-1910 G. Meyer Lodewijkstraat 16 Y   21-mei 1865 N.H. 11 

36185 DZ 60 1-8-1910 Prof. Dr. C.W. Wollgraff Radesingel 11a R  Hoogleeraar (O) 5-jun 1876   

36195 DZ60 7-7-1910 E. Smit A. Nzn.  Reitdiepskade 7 T  Koopman (H) 28-okt 1860  48 

36216 GD60 12-5-1910 Mej. De Haan Westerbinnensingel 46 T 
Vrouw 
Zakkenverhuurder  12-okt 1878  3 

36217 GD60 19-5-1910 Joh. Aarsen Folkingestraat 15 G  Dir. Arbeidsbeurs 31-mrt 1864 N.H. 9 

36220 BB60 7-4-1910 J. Boeke Eemskanaal ZZ 1 K  Koopman (H) 9-apr 1964 Doopg. 69 

36233 BB60 30-6-1910 Dr. E.J. Diddens Zuidersingel 25 I  Arts (H) 7-sep 1861 N.H.  61 

36321 HZ60 16-5-1910 B. Wigersma Eemskanaal ZZ 7 K  Ingenieur 5-okt 1877  22 

36337 HZ60 7-7-1910 R.J. Kahrel Vischmarkt 34 F  Theehandel 1-mei 1865 Doopg. 59 

36338 HZ60 4-8-1910 J.J. Smit Jozef-Israelstraat 62a U 
In een pension/ pas in 
1911 naar klasse 1  25-mrt 1884   

36369 HZ65 21-4-1910 R.J.. Hopma Oude Ebbingestraat 43 B  Handelsagent  20-feb 1883  3 

36371 HZ65 12-5-1910 J.Wieringa Aweg 26 U  Graanhandelaar 15-feb 1864  30 

36396 HZ65 16-5-1910 K.Kievit de Jonge Oude Ebbingestraat 54 A  
Directeur 
Lakfabriek 9-dec 1845 N.H. 45 

36406 HZ65 14-7-1910 J.M. Marle Josef Israelstraat 81  Zonder nummer     4 

36409 HZ 65 18-8-1910 Mr. P.B. J. Reeling Brouwer Zuidersingel 27 I  
Directeur 
Hypotheekbank 9-mrt 1865 N.H. 64 

36418 HZ65 21-4-1910 R. Smit Parklaan 22 Y   21-jan 1895 N.H.  

36494 DZ60 23-2-1911 Mevr. Wed. Spirum Weekeres Parklaan 98 

Niet 
ingescand of 
niet te 
vinden       

36541 CCG60 30-6-1910 A.W. de Muinch Keizer Kraneweg 48 U  Fabrikant 3-nov 1867  51 

36578 CCG60 18-8-1910 Harddraverij Verees Groningen        

36607 CCG60 21-4-1910 J. Koning Kerklaan 21 V  Expert 12-apr 1868 N.H. 14 

36631 BDG55 13-4-1910 Mevr. E. Ettema 
H.W. Mesdagstraat 68 
(70a) 

Niet onder 
deze naam 
op dit adres      8 
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woonde 
volgens 
belasting 
oude bot str. 
65 

36635 BDG55 19-3-1910 Mej. E Valentini Schuitendiep 67 

Niet onder 
deze naam 
op dit adres       

36646 BDG55 20-4-1911 Dr. A.A. Boonacker Heeresingel 28 R  Arts 3-nov 1879 N.H. 36 

36685 CCG65 28-4-1910 Dr. H.G. Hamaker Westersingel 41 T  Geneesheer 9-mei 1872  20 

36718 CCG65 2-6-1910 H.D. Hovinga 
Oude Kijk in 't Jatstraat 
29a K   27-mei 1891   

36739 CCG65 14-4-1910 Dr. J.G. Somer Heerestraat 26a E  Oogarts 20-mei 1853  26 

36750 BDG60 24-9-1910 Mej. F.J. Eldering Jozef Israelstraat 7 

Verhuisd van 
Akerkhof 15a 
naar Jozef 
Israëlstraat 7      23 

36780 BDG60 23-3-1910 Dr. W. Schutter Oude Boteringestraat 69 A  Hoogleraar/Arts 30-okt 1853 Luthers 59 

36795 NH60 28-4-1910 M. Cohen Waagstraat 4a A  Damesconfectie 18-nov 1876  38 

36810 ND55 7-4-1910 Mej. Z. Wieringa Winschoterdiep 74a X 

Op 18 woont er ook 
één even nakijken die 
zit in klasse 5 Dienstbode 3-sep 1872 GrefK  

36818 ND55 21-4-1910 Mevr. Schaafsma v. Hoorn Oosterstraat 20 D   18-feb 1877 Remst. 4 

36834 NH65 16-6-1910 A. Heres Kleine Badstraat 14a U  Kantoorbediende 7-mrt 1880 N.H. 2 

36838 NH65 7-7-1910 Mevr. Barlefs Westerkade 18a T   2-mei 1858 N.H.  

36840 NH65 14-7-1910 L. Mekel Peperstraat 23 D  Koopman 18-aug 1861 N.H. 36 

36955 NH65 18-8-1910 Harddraverij Ver.  Groningen        

37012 GD60 30-6-1910 Mej. G.H. Sikkens Rabenhauptstraat 35 G Man/vader in klasse 4 Onderwijzeres 3-mrt 1887 N.H.  

37020 GD60 16-6-1910 G.W. Nennsticht Noorderhaven M 30b 

Woonde 
eerst Nieuwe 
Kerkhof 14a      1 

37070 HZ60 18-8-1910 J.J. Batman Marktstraat 6a N  Reiziger 11-feb 1884 Gerk.  

37074 HZ60 25-8-1910 A. Kessener Oosterhaven 14 

Wonde eerst 
in de 
singelstraat 
27 en daarna 
naar 
oosterhaven      23 
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zz16a 

37075 HZ60 14-7-1910 W.J. Eldering Jacobijnestraat 12 R  
Administraat Nuts 
Spaarbank 27-aug 1971 Remonstr. 20 

37081 HZ60 14-7-1910 N. Mees Zuiderpark 13 Y  Handelaar (H) 5-jul 1868  51 

1920 

Nummer 
Soort 
Hoogte Datum Naam Koper Woonplaats (adres) Wijknummer Opmerkingen Beroep 

Geboorte 
Datum Geboorte Jaar Geloof 

Belastbaar 
inkomen 

88448 HZ60 3-4-1920 J. Noordhoff Zuiderpark 1       27200 

88455 Hz60 11-6-1920 E.W. Beukema Hooge der A 2        

88469 HZ60 22-4-1920 A. Norden A. Kerkhof 27a       19525 

88497 HZ65 20-4-1920 M de Waal Nieuwe Ebbingestraat 45 O  Boekdrukker 23-jun 1869 Rem.Gem. 27525 

88503 HZ65 26-4-1920 H. Mulder Radesingel 31       2700 

88505 HZ65 8-4-1920 N. Mees Zuiderpark 13       24350 

88760 BB60 14-5-1920 J.R. Boenhuis De Brink 16 X       

88780 BB65 13-5-1920 Wed. J. v. Nelle Schuitendiep 79 P   10-mei 1858   

88782 BB65 20-5-1920 W.A. Brink Pottebakersrijge        

88799 BB65 3-6-1920 H. v. Diepen Oosterhaven ZZ 9. X      25450 

88820 HZ55 24-6-1920 A.W. Groenman Guldenstraat 24 K       

88839 HZ60 7-5-1920 S. Sijbenga Heereweg 82       3800 

88899 HZ65 28-5-1920 A. Drewes Heereweg 19 Z   15-dec 1895 N.H.   

88934 HD55 8-4-1920 Mej. D. Muntinga Veemarktstraat 91       275 

88941 HD55 8-4-1920 J.J. Tonekens Heereweg 2       29275 

88949 HD55 10-6-1920 J.A. Delhaas Groote Leliestraat 43       1075 

88997 HD60 18-3-1920 B. Feltkamp Heereweg 98a       625 

89010 HD60 13-5-1920 J. Wagenaar Lodewijksstraat 1a       1800 

89259 DZ55 19-7-1920 Mevr. Dommering Werfstraat 4        

89273 DZ60 20-8-1920 A.W. Groenman Guldenstraat 24        

89308 DZ60 19-8-1920 D.K. Hildebrand Nieuwe Stationstraat 39       4075 

89331 HD55 3-6-1920 G. Bakker Sabangplaats 25       800 

89379 HD60 19-4-1920 J.C. Beverlanden A. Kerkhof ZZ 18        
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89380 HD60 20-6-1920 D.A. v Voorthuysen H.W. Mesdagstraat 26       7875 

89386 HD60 20-5-1920 H.W. Blijham Moesstraat 40a       1400 

89387 HD60 22-4-1920 K.A.B. Kastne Carolieweg 8       4850 

89410 HD60 20-5-1920 A.W. Niemeyer Emmasingel 27       
5400(inkomen 
vader) 

89470 DZ60 10-4-1920 Mej. J. Stikker 2 Heereplein       8200 

89485 DZ60 20-5-1920 Mej. F. Detmers Zuidersingel 15       1150 

89497 DZ60 13-5-1920 S. Sijbenga Heereweg 82       3800 

89504 DZ60 3-6-1920 J. Krooder Groote markt 1       950 

89532 BD50 20-5-1920 J. Polak Ossenmarkt       144050 

89554 BD55 1-7-1920 Dr. J.H.A.F. Tresling Hofstraat 16       7100 

89576 BD60 13-5-1920 H. Sanders Stationstraat 9       59300 

89579 BD60 9-4-1920 P. Reinders Nieuwe Stationstraat 28        

89583 BD60 18-6-1920 Mevr. de Wed. B.A. Niemyer Oude Boteringestraat 4?       8125? 

89598 BD60 20-5-1920 F.R.M.Th. Gaiwem Spilsluizen N. 23        

89603 BD60 7-6-1920 A.B. Schaap Verlengde Heereweg 127        

89606 BD60 13-5-1920 Dr. J.P. Hamming Schoolholm 8        

89619 HH55 4-3-1920 Fa. Ottenhof Bruns Coehoornsingel        

89637 HH60 10-6-1920 S. Tholen Loopende diep ZZ 4       750 

89701 HH65 2-4-1920 J. Koopman Zuiderdiep        

89833 HZ60 1-7-1920 Kor. Krules 2e drift Spilsluizen 5       2725 

89844 HZ60 5-8-1920 H.F. Swarte Kattendiep 19-21       1850 

89866 HZ60 17-6-1920 Prof. Dr. C.F.A. Koch Schuitendiep WZ. 21       32550 

89915 HH55 15-4-1920 Mr. J.F. Beins Praediniussingel 13       13750 

89917 HH55 7-4-1920 Prof. Nijhoff Zuidersingel 9       10425 

89960 HH60 13-5-1920 P. Dam Folkingestraat 7a        

89996 HH65 3-6-1920 N.W. Blijham Moesstraat 40         

90051 HD55 24-6-1920 Mej. G. Siemelink Nieuwe Ebbingestraat 93       500 

90052 HD55 17-6-1920 Mevr. H. Kuiken Anna Palownastraat 49       575 
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90096 HD60 25-3-1920 B.G. d. Witt TacoMesdagstraat 32a       9325 

90145 HZ60 13-8-1920 J. van Doormaal Hoendiep ZZ 40       40725 

90243 HZ60 1-7-1920 Faatz Nieuweweg        

90247 HZ60 7-8-1921 Dr. D. Kramer Schuitendiep Wz. 13       3000 

90256 HZ60 15-8-1920 Dr. S. Tromp de Ruyter Radesingel 13        

90258 HZ60 3-9-1920 Dr. H. Stigter Noorderstation 33        

90262 HZ60 15-7-1920 P.J. v. Rijn Jozef Israelstraat 22a       1950 

90274 HZ65 16-7-1920 Fa. H.S. Steenhuis Oude Boteringestraat 28        

90313 HH55 10-6-1920 J. Noordhoff Zuiderpark 1       27200 

90317 HH55 1-7-1920 J. v. Hilde Nieuwe Ebbingestraat 68       4725 

90460 DZ55 19-7-1920 J.K. Boss Vismarkt 12        

90464 DZ60 22-7-1920 R.J. Sterenborg A Weg 14       350 

90465 DZ60 8-7-1920 D.A. Dommering  Prinsenstraat 2       3850 

90472 DZ60 29-7-1920 Mej. C. Spruit Herman Colleniusstraat 19        

90481 DZ60 8-7-1920 Th. A. Verhagen Oude Ebbingestraat 47       29325 

90484 DZ60 20-7-1920 J. Bolhuis Veemarkstraat 63       450 

90490 DZ60 3-8-1920 Zs. Niemeyer Verl. Heereweg 21?        350? 

90491 DZ60 22-7-1920 Mej. L. Luttiken Guldenstraat 18       

9025 
(inkomen 
vader) 

90446 DZ60 3-6-1920 D. Serjontein Parklaan 22        

90509 DZ60 10-6-1920 W. Smit Rabenhauptstraat 14       2950 

90611 HH55 19-8-1920 J.F. Klein Nieuwe Ebbingestraat 48 N  Koopman 7-dec 1865 Israeliet 33300 

90612 HH55 10-6-1920 D.T. Fakei Folkingestraat 71        

90615 HH55 10-6-1920 Fa. Ottenhoff Bruns Coehoornsingel 5        

90626 HH60 17-6-1920 Gemeente Werken Zuiderdiep        

90642 HH60 19-8-1920 Dr. O. Postma Herman Colleniusstraat 32  niet terecht gekomen      

90652 HH60 19-8-1920 J. Langmuren H.W. Mesdagstraat 6       1025 

90668 HH60 2-9-1920 Dr. O Postma Herman Colleniusstraat 32        

90679 HH60 20-12-1920 Fa. Th. Niemeyer N.V.  Hoornschedijk        
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90690 HH65 19-8-1920 M. Holteman Eemskanaal ZZ 7        

90757 HZ60 1-10-1920 M. Dijkhuis Oranjestraat 21a       2275 

90759 HZ60 9-9-1920 Prof. Dr. L. Polak Daniels Eemskanaal ZZ 2       27050 

90795 HZ65 17-9-1920 R. Meinders Graaf Adolfstraat        

90801 HZ65 19-8-1920 Dr. J. v. Gulik Academisch Ziekenhuis        

90848 BB60 26-3-1920 G. Westerhoff Kruitlaan 23       43150 

90914 HH55 22-7-1920 F. Rinsma Heerestraat 117       9375 

90929 HH60 2-9-1920 FA. J. Oppenheim Turftorenstraat 7       28450 

90961 HH65 5-11-1920 J. Noordhoff Rabenhauptstraat 24        

91003 HH65 8-10-1920 K. de Haas Musschengang 1       550 

91072 HZ65 25-2-1921 W. Rubertus Heeresingel 2       9350 

91073 HZ65 10-3-1921 K.K. Wijk Boterdiepstr 1.        4950 

91141 HD60 19-7-1920 J.A. Delhaas Gr. Leliestraat 39a       3375 

91144 HD60 29-7-1920 Mej. A. Radema Nieuwe Kerkhof 7        

91150 HD60 2-9-1920 F. Aarts en Co A Kerkhof        

91168 HD60 1-7-1920 A.W. Niemeyer Emmasingel 27       122475 

91192 HD60 22-7-1920 G. Mulder Zuiderpark 18       15875 

91206 HD60 4-2-1921 
Mevr. Wed. J.F. de Ruyter de 
Weldt Heereweg 77       9750 

91271 HZ65 14-3-1921 G. Walker Nieuwe Ebbingestraat 58        

91273 HZ65 24-3-1921 Minnema & v. Hemmen Visscherstraat 53        

91274 HZ65 17-3-1921 Koning Anna Palownastraat 44        

91289 HZ65 28-4-1921 J.H. Glas Herman Colleniusstraat 9a       3300 

91290 HZ65 10-6-1921 Dr. C.J.P.J. v.d. Kamp Verlengde Heereweg 84a        

91299 HZ65 18-2-1921 K. Bouwman p.  Poelestraat 30       3750 

1910 Fietsen gekocht in Groningen maar koper niet woonachtig in Groningen 

Nummer 
Soort 
Hoogte Datum Naam Koper Woonplaats (adres)        

34737 HZ 65 24-2-1910 W.L Dijkhuis Ulrum        

35047 NH65 16-5-1910 H.Clevering Harendermolen        
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35064 NH65 10-3-1910 H.J. Antema Nieuwolda        

35184 NH55 6-1-1910 Notaris Drenth Zuidbroek        

35607 GH65 28-4-1910 K. Bolwijn Helpman        

35931 GD60 21-4-1910 R. Dijkstra Noordbroek        

36099 DZ55 9-6-1910 S. Hailema Warfhuizen        

36162 DZ60 29-5-1910 S. Rooda Middelstum        

36165 DZ60 2-5-1910 J.K. Hemmes Essen bij Haren        

36200 GD60 12-5-1910 Mej. W. Kooi de Punt        

36221 BB60 14-4-1910 S. de Haas Harendermolen        

36298 HZ60 26-5-1910 P.Bentema Warffum        

36325 HZ60 10-6-1910 H. Rijzenburg Hellum        

36339 HZ60 4-8-1910 J.H. van Hemmen Haren         

36420 HZ65 23-6-1910 C.J. Tichelaar Uithuizen        

36433 DZ55 1-9-1910 D.B.J. Graatsma Beerta        

36511 BDG60 4-5-1911 S. Meitema Loppersum        

36558 CCG60 4-8-1910 S. Kooistra Buitenpost        

36698 CCG65 14-7-1910 D. v. Hasselt Assen        

36885 GH60 5-5-1910 K. Bosklopper Niekerk        

36962 NH65 29-9-1910 H.W. Roemeling Oostwold        

37010 GD60 16-6-1910 Mej. H. Buruma Groote Gast        

1920 Fietsen gekocht in Groningen maar koper niet woonachtig in Groningen 

Nummer 
Soort 
Hoogte Datum Naam Koper Woonplaats (adres)        

88762 BB60 1-4-1920 A. v. Petten Oosterhoogebrug        

88911 HD55 9-4-1920 H. de Koning Euvelgunne        

88980 HD60 8-4-1920 H. de Koning Euvelgunne        

89233 DZ55 29-7-1920 Dr. M Heuges Assen        

89392 HD60 20-5-1920 Z. Venekamp Oosterwolde        

89461 DZ60 15-4-1920 P.H. ten Have Beerta        
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89680 HH60 15-7-1920 D. Boon Haren        

89834 HZ60 20-6-1920 R. Koops  Haren        

90063 HD55 1-7-1920 B v. Dam  Warffum        

90150 HZ60 16-9-1920 J. Oosterhof Oosteinde bij Roodeschool        

90190 HZ65 18-11-1920 D. Boon Haren        

90205 HZ65 30-9-1920 H. Klimp  Norg        

90275 HH65 19-8-1920 L. Houtlini Harendemolen        

90286 HZ65 23-7-1920 Dr. M. Henges Assen       
 

90297 HZ65 2-7-1920 J. Emmelkamp Ruischerbrug       
 

90333 HH60 29-7-1920 Dr. R. Huges Assen       
 

90468 DZ60 24-7-1920 Mej. A. v. Calcar Ezinge       
 

90659 HH60 19-8-1920 C. Andringa Zuidlaren       
 

90741 HZ60 19-8-1920 J. Bosting Engelbert       
 

90742 HZ60 19-8-1920 D. R. v. Snoekoeld Winsum       
 

90822 BB60 20-5-1920 J. Douma Glimmen       
 

90869 BB65 1-7-1920 Stroocartonfabriek Winschoten       
 

90979 HH65 23-9-1920 F. Beck.  Oostwold       
 

91170 HD60 29-7-1920 Dr. R. Huges Assen       
 

91193 HD60 24-9-1920 Wed. J.J. Prins Emumatil       
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Bijlage 3 
Verkeerstelling Provincie Groningen 1932 
 

Donderdag Dinsdag Zondag Zaterdag Woensdag Maandag Vrijdag 

Af en toe regen Goed weer, 
markt in 
Groningen 

Goed weer, 
tussen de 
middag 
onweer 

Regenachtig Goed weer Goed weer Goed weer 

Tellings nummer & Kleur Begin weg Eind weg Naam weg Waarnemingspunt Rijwielen 28 juli Rijwielen 9 
Augustus 

Rijwielen 21 
Augustus 

Rijwielen 3 
September  

Rijwielen 14 
September 

Rijwielen 26 
September 

Rijwielen 7 
Oktober 

1 Blauw, van begin tot km 16 Poffert Friesche palen Provincialen Hondenhoek K.M. 13,5 887 1544 1283 591 936 965 945 

2 Blauw, van km 16 tot einde Poffert Friesche palen Provincialen Tolbert 868 957 963 492 850 758 613 

3 Blauw, van begin tot einde Bril Friesche grens Provincialen Sebaldeburen 712 924 621 642 843 843 825 

4 Blauw, van begin tot Poffert Groningen Stroobos Provincialen Hoogkerk bij k.m. 5,3 1075 3015 1869 1557 2236 2106 2306 

7 Blauw, van begin tot einde Aduard Roodehaan Provincialen den Ham k.m. 12.575 345 460 791 181 418 320 319 

9 Blauw, van km 22.425 tot km 
26.788 

Rondezijnstak Niezijl Provincialen Krommerzijl 412 487 1014 *brand 
nabij 

216 416 367 307 

10 Blauw, van begin tot einde Roodehaan Den Hoorn Provincialen Warfhuizen k.m. 21.000 527 598 531 358 584 579 652 

12 Blauw, van begin tot einde Abelstokstertil Zoutkamp Provincialen de Houw k.m. 31.800 548 511 456 268 541 475 522 

13 Blauw, van Ranum naar Prasquert Ranum Noordpolder Provincialen Rasquert k.m. 24,800 457 611 665 334 593 565 613 

14 Blauw, van begin tot einde Groningen Winsum Provincialen k.m. 11,000 429 687 269 248 620 414 562 

15 Blauw, van km 2 tot km 11,5 Groningen Abelstokstertil Provincialen Noorderhoogebrug k.m. 
3.000 

1560 2027 1276 805 1586 1683 1610 

16 Blauw, van km 11,5 tot 14.700 Groningen Abelstokstertil Provincialen Onderdendam k.m. 14.000 670 809 840 456 849 727 670 

17 Blauw, van km 20 tot km 21,5 Groningen Abelstokstertil Provincialen Obergum Plattil 536 828 1116 386 753 647 717 

19 Blauw, van begin tot km 21,5 Onderdendam Uithuizen Provincialen Middelstum k.m. 18.000 656 707 623 436 693 624 616 

20 Blauw, van 25,8 tot einde  Onderdendam Uithuizen Provincialen Usquert k.m. 26.500 838 948 1323 498 978 876 901 

21 Blauw, van begin tot 16,5 Kokshorn Uithuizen Provincialen Spijk k.m. 10 535 610 647 435 613 570 582 

22 Blauw, van km 16,5 tot einde Kokshorn Uithuizen Provincialen Uithuizermeeden k.m. 
20,300 

1079 945 1056 947 1256 1208 1377 

23 Blauw, van km 5 tot einde Middelstum  Loppersumerdraaibrug Provincialen Loppersum k.m. 8,000 428 457 425 257 485 472 375 

24 Blauw, van begin tot km 7 Appingedam Loppersum Provincialen Brug te Holwierde 933 1081 755 667 1161 1036 1103 

25 Blauw, van km 7 tot einde Appingedam Loppersum Provincialen Brug te Zeerijn 257 316 422 232 329 276 332 

26 Blauw, van begin tot 4,5 Appingedam Woldendorp Provincialen Brug over het Eemskanaal 867 1266 1953 679 1153 937 914 

27 Blauw, van km 4,5 tot km 8 Appingedam Woldendorp Provincialen Brug te Weiwerd 750 996 949 522 963 819 721 

28 Blauw, van km 8 tot einde Appingedam Woldendorp Provincialen Oude sluis te Fermunterzijl 446 544 540 341 569 482 448 

29 Blauw, van begin tot km 19.123 Woldendorp Oostwolderpolderzijl Provincialen Woldendorp bij k.m. 17.750 438 476 464 347 502 415 373 
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30 Blauw, van km 19.123 tot einde Woldendorp Oostwolderpolderzijl Provincialen Finsterwolderpolder bij km 
20.500 

129 144 135 71 84 97 120 

31 Blauw, van begin tot km 8,5 Appingedam Noordbroek Provincialen Steendam 612 1377 1762 315 619 527 559 

32 Blauw, van km 8,5 tot 14,5 Appingedam Noordbroek Provincialen Schildwolde 1059 1365 1368 800 1290 1237 1038 

33 Blauw, van km 13.986 tot km 16,5 Martenshoek Scheemda Provincialen Martenshoek bij de Sluis 2691 4360 3610 2425 2884 2589 3048 

34 Blauw, van km 16,5 tot km 22 Martenshoek Scheemda Provincialen Sappemeer 3402 3943 3387 2565 3531 3346 3499 

35 Blauw, van km 26.2 tot km 33.210 Martenshoek Scheemda Provincialen Noordbroek bij km 26.5 611 746 1007 357 584 534 466 

36 Blauw, van begin tot km 36,5 Scheemda Winschoten Provincialen Scheemda bij km 35 1034 1136 1472 536 835 912 906 

37 Blauw, van km 36,5 tot einde Scheemda Winschoten Provincialen Winschoten bij km 39 3706 4484 2866 3422 4270 4452 4357 

38 Blauw, van begin tot km 49.742 Blijham Nieuweschans Provincialen Belingwolde Zuid bij km 
49,5 

1138 1209 1313 735 1197 1215 1168 

39 Blauw, van km 53.254 tot einde Blijham Nieuweschans Provincialen Boonenschans bij km 60 240 304 419 121 268 248 219 

40 Blauw, van begin tot km 44 Winschoten Bourtange Provincialen Winschotenhoogebrug 1565 1976 3350 846 1625 1849 1419 

41 Blauw, van km 47,5 tot km 56 Winschoten Bourtange Provincialen Wedde bij km 50 1119 1134 1754 653 1025 1133 1044 

1 Rood, van Sebaldeburen tot Tolbert Grijpskerk Tolbert Gemeente Boerakker 835 876 733 331 666 668 827 

2 Rood, van Grijpskerk tot 
Sebaldeburen 

Grijpskerk Tolbert Gemeente Huis te Gaarkeuken 456 640 511 289 428 482 420 

3 Rood, van begin tot einde Aalsum Zoutkamp Gemeente Ophaalbrug schutsluis 
Lammerburen 

97 187 146 78 112 108 92 

4 Rood, van begin tot einde Mensingeweer Baflo Gemeente Ernstheem 126 167 468 61 126 121 107 

5 Rood, van begin tot einde Rasquert Usquert Gemeente Kleine Marne 189 279 511 126 278 276 257 

6 Rood, van t Zandt tot einde Tjamsweer Uithuizermeeden Gemeente Oosternieland 340 472 1266 303 423 466 429 

7 Rood, van begin tot t Zandt Tjamsweer Uithuizermeeden Gemeente Leeumens 381 477 653 307 503 478 551 

8 rood, van begin tot einde Stedum Winneweer Gemeente Venhuizen km 3 130 228 132 77 163 122 133 

9 rood, van begin tot einde Ten Post Schildwolde Gemeente Brug 7 over het Eemskanaal 198 239 354 76 198 190 77 

10 rood, van begin tot einde Heveskes Nw. Scheemda Gemeente tussen Zenuwlijdersgesticht 
en weg naar Nieuwolda 

455 510 414 361 500 461 496 

11 rood, van begin tot oostwolde Scheemda Finsterwolde Gemeente 1 km bewesten Oostwold 984 858 985 675 957 898 926 

12 rood, van km 4 tot einde Finsterwolde Nieuweschans Gemeente bij kmp 13 441 493 581 370 482 409 407 

13 rood, van begin tot km 4 Winschoten Beerta Gemeente bij kmp 3 931 1122 798 577 720 1151 479 

14 rood, van begin tot einde Slochteren Hoogezand Gemeente Kolham bij kmp 18 705 906 1381 556 838 823 452 

15 rood, van begin tot sledenerdal Zuidbroek Bareveld Gemeente Gemeentehuis Muntendam 2515 2708 2447 1847 2217 2428 2025 

16 rood, van Winschoten tot den weg 
naar Zuidenending? 

Winschoten Nieuwe-Pekela Gemeente ophaalbrug o/d 
Gochingawijk 

1493 1738 1996 1456 1772 2027 1637 



113 
 

17 rood, van begin tot brug o.h. 
zuidwinschoten hoofdiep 

Veendam Nieuwe-Pekela Gemeente Molenstreek, 800m 
beoosten 
spoorwegovergang 

2882 2900 2836 2498 3011 2792 2306 

18 rood, van begin tot einde Nieuwe-Pekela Onstwedde Gemeente Alteveer bij kmp 4 471 473 648 362 486 456 407 

19 rood, van begin tot einde Onstwedde Stadskanaal Gemeente bij Ter Haan 168 248 182 126 144 217 182 

20 rood, de gehele weg Stadskanaal Nieuwe-Pekela Gemeente bij de koppelsluis 554 556 1091 360 514 506 507 

21 rood, van begin tot km 5,5 Vlagtwedde Ter Apel Gemeente bij weende 334 244 308 132 252 321 193 

22 rood, van 5,5 tot einde Vlagtwedde Ter Apel Gemeente bij ter Haan 235 297 356 208 278 320 265 

23 rood, van 2e exloermond tot ter 
Apel 

Bareveld Ter Apel Gemeente 6e verlaat ter-apelkanaal 900 1169 1689 659 1125 1105 1218 

24 rood, van Bareveld tot km 11,4 Bareveld Ter Apel Gemeente tusschen 2e Gietermond en 
het 1e verlaat te stadskanal 

1433 1681 2201 971 1313 1201 1142 

25 rood, van begin tot einde Veendam Borgercompagnie Gemeente nabij de uitspanning het 
vosje 

1872 2715 2590 1631 3999 912 2179 

26 rood, van begin tot einde Hoogezand Borgercompagnie Gemeente 0,7 km ten zuiden van 
spoorweg Groningen - 
Nieuweschans 

353 539 472 135 284 241 197 

27 rood, de gehele weg (spramex, 
beton) 

Groningen Martenshoek Gemeente Brug Waterhuizen 1063 2854 1794 687 1075 928 998 

28 rood, de gehele weg Groningen Eelde Paterswoldscheweg Grens Groningen-Eelde 1990 2190 5200 650 1240 1050 1170 

29 rood, de gehele weg Groningen Peize Peizerweg Weg naar Hoogkerk 440 1360 1369 773 847 878 737 

1 bruin, de gehele weg Groningen Assen Heerenweg Viaduct 14680 21961 17300     

2 bruin de gehele weg Groningen Groningen Ringweg H. Coleniusstr. (Brug 
Reitdiep) 

2272 2900 1206     

3 bruin, van begin tot einde Haren  Waterhuizen Gemeente bij natuurmonument 
Wildernis 

405 700 886     

4 bruin, van begin tot einde Glimmen Noordlaren Gemeente bij tol te Blankeneer 718 1520 2045     

5 bruin, van 14,6 tot 16,4 Midwolde Leek Provincialen Zijtak naar Leek bij kmp 16 953 909 1021     

6 bruin, van 16,2 tot 22,4 Rondezijnshok voor 
Niehove en 
Kommerzijl 

Niezijl Provincialen km 16,8 292 407 429     

7 bruin, van 21,5 tot einde Groningen Abelstokstertil Provincialen haarhuizen 325 450 802     

8 bruin, van 14,7 tot km 20 Groningen Abelstokstertil Provincialen km 18 230 295 340     

9 bruin, van 21,5 tot 25,8 Onderdendam Uithuizen Provincialen Helwerdertil km 24,3 223 389 513     

10 bruin, van begin tot km 5 Middelstum  Loppersumerdraaibrug Provincialen km 3 269 352 324     

11 bruin, van begin tot einde Kropswolde Zuidlaren Gemeente te kropswolde, 600m ten z. 
van de kerk 

621 890 1802     

12 bruin, van ??? Tot Wildervank Kiel Wildervank Gemeente bovenste klap 
keilwindeweer 

244 286 549     

13 bruin, van Veendam tot Bareveld Zuidbroek Bareveld Gemeente Verlaatshuis bij Batjeverlaat 1965 1989 2173     
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14 bruin, van Meedemertol tot 
Veendam 

Zuidbroek Bareveld Gemeente 2 km bezuiden 
meedemertol 

1892 2262 1869     

15 bruin, van brug over het 
zuiderhoofddiep tot pekela 

Veendam Pekela Gemeente Openbare school 
zuidwending 

727 813 887     

16 bruin, van km 22 tot km26,2 Martenshoek Scheemda Provincialen km 25.6 1002 1283 1323     

17 bruin, van 14,5 tot einde Appingedam Noordbroek Provincialen kmp 18 173 229 454     

18 bruin, de gehele weg Siddeburen Noordbroek Gemeente Voormalige tol Siddeburen 330 450 544     

19 bruin, de gehele weg Oostwold Finsterwolde Gemeente bij Goldoorn 317 327 408     

20 bruin, de gehele weg Muntendam Heiligerlee Gemeente diepsloot tusschen Meeden 
en Westerlee 

673 692 783     

21 bruin, km 49,7 tot km 53,3 Blijham Nieuweschans Provincialen Bellingwolde, noord bij kmp 
53 

968 996 1541     

22 bruin, km 49,7 tot einde Bellingwolde Rhede Provincialen Rhederbrug 718 728 624     

23 bruin, km 44 tot km 47,5 Winschoten Bourtange Provincialen Blijham kmp 45 1561 2122 3183     

24 bruin, km 56 tot einde  Winschoten Bourtange Provincialen brug o/h Ruiten A Kanaal 607 799 1083     

25 bruin, de gehele weg Wedde Onstwedde Gemeente bij Achterholte 377 448 524     

26 bruin, de gehele weg Onstwedde Vlagtwedde Gemeente brug over het mussel a 
kanaal 

424 264 437     

27 bruin, 11,4 tot 2 exloermond 
(spramex beton) 

Bareveld Ter Apel Spramex 4e verlaat musselkanaal 2056 2036 2482     

28 bruin, km 0 tot km 2 Ter Apel Nieuw Weerdinge Straat Km paal 1 1235 1278 1607     

29 bruin, van km 28 tot km 90 Ter Apel Emmer Compascuum Straat Ophaalbrug over het 
Rütenbroekerkanaal 

884 1123 3914     

30, bruin, de gehele weg Winschoten Winschoten Gemeente ringweg 
om Winschoten 

Wilhelminasingel 250 m ten 
zuiden Posttil 

524 856 930     

31 bruin, de gehele weg Sappemeer Noordbroek Gemeente Gemeentegrens ten zuiden 
Staatshorn 

255 332 527     

32 bruin, de gehele weg Midwolda Nieuwwolda Gemeente Kerkenlaan kmp 2.  104 158 143     

33 bruin, de gehelen weg Nieuwwolda Nw. Scheemda Gemeente Brug over het 
Termunterzijldiep 

309 325 430     

34 bruin, van loopvaarbrug tot herm. 
Coll. Brug 

Groningen Groningen Ringweg bij de Hoornsche brug 6104 6947 2752     

35 bruin, de gehele weg Hoogkerk Peizerweg Gemeente Spoorwegovergang ten Z. 
van Hoogkerk 

453 474 1138     

36 bruin, begin tot km 16,5 Bril  Friesche grens Provincialen 0,5 km bezuidwesten Briltil 635 738 507     

37 bruin, de gehele weg Leek Zevenhuizen-
kibbelhoogen 

Gemeente Kmp 3,5 tusschen diepswal 
en zevenhuizen 

614 673 609     

38 bruin, de gehele weg Zoutkamp Friesche grens Provincialen Provinciale sluis Zoutkamp 354 383 157     

39 bruin, de gehele weg Bedum St. Annen - Ten Boer Gemeente Brug over het 
Kardingermaar 

181 284 257     

Tellings nummer & Kleur Begin weg Eind weg Naam weg Waarnemingspunt 
Pers. Auto 28 juli 

Pers. Auto 9 
Augustus 

Pers. Auto 
21 Augustus 

Pers. Auto 3 
September  

Pers. Auto 
14 

Pers. Auto 
26 

Pers. Auto 7 
Oktober 
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September September 

1 Blauw, van begin tot km 16 Poffert Friesche palen Provincialen Hondenhoek K.M. 13,5 
184 178 136 115 192 209 126 

2 Blauw, van km 16 tot einde Poffert Friesche palen Provincialen Tolbert 
216 148 108 86 178 154 107 

3 Blauw, van begin tot einde Bril Friesche grens Provincialen Sebaldeburen 
65 89 43 58 96 86 59 

4 Blauw, van begin tot Poffert Groningen Stroobos Provincialen Hoogkerk bij k.m. 5,3 
361 264 148 187 283 302 239 

7 Blauw, van begin tot einde Aduard Roodehaan Provincialen den Ham k.m. 12.575 
75 66 69 51 70 60 50 

9 Blauw, van km 22.425 tot km 
26.788 

Rondezijnstak Niezijl Provincialen Krommerzijl 
53 31 54 37 54 42 56 

10 Blauw, van begin tot einde Roodehaan Den Hoorn Provincialen Warfhuizen k.m. 21.000 
51 40 45 39 63 60 45 

12 Blauw, van begin tot einde Abelstokstertil Zoutkamp Provincialen de Houw k.m. 31.800 
95 59 73 60 85 83 87 

13 Blauw, van Ranum naar Prasquert Ranum Noordpolder Provincialen Rasquert k.m. 24,800 
112 79 104 71 110 103 118 

14 Blauw, van begin tot einde Groningen Winsum Provincialen k.m. 11,000 
173 154 181 97 167 74 150 

15 Blauw, van km 2 tot km 11,5 Groningen Abelstokstertil Provincialen Noorderhoogebrug k.m. 
3.000 223 222 124 149 320 214 234 

16 Blauw, van km 11,5 tot 14.700 Groningen Abelstokstertil Provincialen Onderdendam k.m. 14.000 
171 170 120 108 242 219 174 

17 Blauw, van km 20 tot km 21,5 Groningen Abelstokstertil Provincialen Obergum Plattil 
136 150 195 126 178 148 148 

19 Blauw, van begin tot km 21,5 Onderdendam Uithuizen Provincialen Middelstum k.m. 18.000 
114 118 104 94 172 162 141 

20 Blauw, van 25,8 tot einde  Onderdendam Uithuizen Provincialen Usquert k.m. 26.500 
155 116 128 75 131 135 134 

21 Blauw, van begin tot 16,5 Kokshorn Uithuizen Provincialen Spijk k.m. 10 
58 54 56 45 51 58 41 

22 Blauw, van km 16,5 tot einde Kokshorn Uithuizen Provincialen Uithuizermeeden k.m. 
20,300 65 86 85 70 85 117 111 

23 Blauw, van km 5 tot einde Middelstum  Loppersumerdraaibrug Provincialen Loppersum k.m. 8,000 
84 65 92 49 105 109 94 

24 Blauw, van begin tot km 7 Appingedam Loppersum Provincialen Brug te Holwierde 
71 72 51 58 80 75 78 

25 Blauw, van km 7 tot einde Appingedam Loppersum Provincialen Brug te Zeerijn 
67 33 62 36 52 50 51 

26 Blauw, van begin tot 4,5 Appingedam Woldendorp Provincialen Brug over het Eemskanaal 
76 74 112 72 66 41 82 

27 Blauw, van km 4,5 tot km 8 Appingedam Woldendorp Provincialen Brug te Weiwerd 
73 54 88 47 75 65 82 

28 Blauw, van km 8 tot einde Appingedam Woldendorp Provincialen Oude sluis te Fermunterzijl 
35 37 44 25 34 40 44 

29 Blauw, van begin tot km 19.123 Woldendorp Oostwolderpolderzijl Provincialen Woldendorp bij k.m. 17.750 
34 24 35 35 37 32 44 

30 Blauw, van km 19.123 tot einde Woldendorp Oostwolderpolderzijl Provincialen Finsterwolderpolder bij km 
20.500 26 16 34 27 34 16 30 

31 Blauw, van begin tot km 8,5 Appingedam Noordbroek Provincialen Steendam 
93 86 173 82 70 76 75 

32 Blauw, van km 8,5 tot 14,5 Appingedam Noordbroek Provincialen Schildwolde 
161 80 129 91 111 100 94 
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33 Blauw, van km 13.986 tot km 16,5 Martenshoek Scheemda Provincialen Martenshoek bij de Sluis 
407 739 363 322 596 458 421 

34 Blauw, van km 16,5 tot km 22 Martenshoek Scheemda Provincialen Sappemeer 
302 303 278 206 364 260 266 

35 Blauw, van km 26.2 tot km 33.210 Martenshoek Scheemda Provincialen Noordbroek bij km 26.5 
225 238 213 146 296 223 207 

36 Blauw, van begin tot km 36,5 Scheemda Winschoten Provincialen Scheemda bij km 35 
248 163 169 118 218 147 162 

37 Blauw, van km 36,5 tot einde Scheemda Winschoten Provincialen Winschoten bij km 39 
274 271 162 184 302 254 240 

38 Blauw, van begin tot km 49.742 Blijham Nieuweschans Provincialen Belingwolde Zuid bij km 
49,5 85 96 91 46 83 80 98 

39 Blauw, van km 53.254 tot einde Blijham Nieuweschans Provincialen Boonenschans bij km 60 
35 23 29 13 41 39 29 

40 Blauw, van begin tot km 44 Winschoten Bourtange Provincialen Winschotenhoogebrug 
211 169 173 148 194 200 149 

41 Blauw, van km 47,5 tot km 56 Winschoten Bourtange Provincialen Wedde bij km 50 
68 85 97 53 84 92 81 

1 Rood, van Sebaldeburen tot Tolbert Grijpskerk Tolbert Gemeente Boerakker 
51 34 25 21 41 34 22 

2 Rood, van Grijpskerk tot 
Sebaldeburen 

Grijpskerk Tolbert Gemeente Huis te Gaarkeuken 
43 27 29 22 41 26 24 

3 Rood, van begin tot einde Aalsum Zoutkamp Gemeente Ophaalbrug schutsluis 
Lammerburen 15 7 34 13 24 20 16 

4 Rood, van begin tot einde Mensingeweer Baflo Gemeente Ernstheem 
69 29 72 38 40 32 52 

5 Rood, van begin tot einde Rasquert Usquert Gemeente Kleine Marne 
95 49 77 47 76 52 91 

6 Rood, van t Zandt tot einde Tjamsweer Uithuizermeeden Gemeente Oosternieland 
33 29 45 22 41 44 44 

7 Rood, van begin tot t Zandt Tjamsweer Uithuizermeeden Gemeente Leeumens 
34 21 40 22 36 47 48 

8 rood, van begin tot einde Stedum Winneweer Gemeente Venhuizen km 3 
13 17 19 14 26 24 22 

9 rood, van begin tot einde Ten Post Schildwolde Gemeente Brug 7 over het Eemskanaal 
36 38 54 35 34 32 23 

10 rood, van begin tot einde Heveskes Nw. Scheemda Gemeente tussen Zenuwlijdersgesticht 
en weg naar Nieuwolda 47 34 16 19 27 39 35 

11 rood, van begin tot oostwolde Scheemda Finsterwolde Gemeente 1 km bewesten Oostwold 
143 91 80 95 98 121 91 

12 rood, van km 4 tot einde Finsterwolde Nieuweschans Gemeente bij kmp 13 
72 61 83 62 120 86 42 

13 rood, van begin tot km 4 Winschoten Beerta Gemeente bij kmp 3 
78 95 75 77 90 91 77 

14 rood, van begin tot einde Slochteren Hoogezand Gemeente Kolham bij kmp 18 
90 67 80 93 93 78 69 

15 rood, van begin tot sledenerdal Zuidbroek Bareveld Gemeente Gemeentehuis Muntendam 
126 105 126 85 135 127 106 

16 rood, van Winschoten tot den weg 
naar Zuidenending? 

Winschoten Nieuwe-Pekela Gemeente ophaalbrug o/d 
Gochingawijk 50 49 26 34 81 69 56 

17 rood, van begin tot brug o.h. 
zuidwinschoten hoofdiep 

Veendam Nieuwe-Pekela Gemeente Molenstreek, 800m 
beoosten 
spoorwegovergang 100 112 75 70 145 165 141 

18 rood, van begin tot einde Nieuwe-Pekela Onstwedde Gemeente Alteveer bij kmp 4 
37 41 19 31 48 48 35 
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19 rood, van begin tot einde Onstwedde Stadskanaal Gemeente bij Ter Haan 
39 31 34 27 30 38 29 

20 rood, de gehele weg Stadskanaal Nieuwe-Pekela Gemeente bij de koppelsluis 
50 56 40 39 51 62 45 

21 rood, van begin tot km 5,5 Vlagtwedde Ter Apel Gemeente bij weende 
22 14 13 6 10 7 19 

22 rood, van 5,5 tot einde Vlagtwedde Ter Apel Gemeente bij ter Haan 
42 26 38 23 26 20 21 

23 rood, van 2e exloermond tot ter 
Apel 

Bareveld Ter Apel Gemeente 6e verlaat ter-apelkanaal 
99 115 81 92 175 127 137 

24 rood, van Bareveld tot km 11,4 Bareveld Ter Apel Gemeente tusschen 2e Gietermond en 
het 1e verlaat te stadskanal 206 168 117 125 232 171 177 

25 rood, van begin tot einde Veendam Borgercompagnie Gemeente nabij de uitspanning het 
vosje 217 283 219 145 367 147 322 

26 rood, van begin tot einde Hoogezand Borgercompagnie Gemeente 0,7 km ten zuiden van 
spoorweg Groningen - 
Nieuweschans 163 146 93 115 195 180 153 

27 rood, de gehele weg (spramex, 
beton) 

Groningen Martenshoek Gemeente Brug Waterhuizen 
413 407 231 293 525 417 365 

28 rood, de gehele weg Groningen Eelde Paterswoldscheweg Grens Groningen-Eelde 
170 191 348 82 120 105 80 

29 rood, de gehele weg Groningen Peize Peizerweg Weg naar Hoogkerk 
41 69 53 28 42 42 40 

1 bruin, de gehele weg Groningen Assen Heerenweg Viaduct 
1743 1614 1582     

2 bruin de gehele weg Groningen Groningen Ringweg H. Coleniusstr. (Brug 
Reitdiep) 211 234 162     

3 bruin, van begin tot einde Haren  Waterhuizen Gemeente bij natuurmonument 
Wildernis 125 96 148     

4 bruin, van begin tot einde Glimmen Noordlaren Gemeente bij tol te Blankeneer 
82 101 103     

5 bruin, van 14,6 tot 16,4 Midwolde Leek Provincialen Zijtak naar Leek bij kmp 16 
135 121 123     

6 bruin, van 16,2 tot 22,4 Rondezijnshok voor 
Niehove en 
Kommerzijl 

Niezijl Provincialen km 16,8 

41 35 42     

7 bruin, van 21,5 tot einde Groningen Abelstokstertil Provincialen haarhuizen 
101 87 147     

8 bruin, van 14,7 tot km 20 Groningen Abelstokstertil Provincialen km 18 
48 35 69     

9 bruin, van 21,5 tot 25,8 Onderdendam Uithuizen Provincialen Helwerdertil km 24,3 
76 78 94     

10 bruin, van begin tot km 5 Middelstum  Loppersumerdraaibrug Provincialen km 3 
59 37 75     

11 bruin, van begin tot einde Kropswolde Zuidlaren Gemeente te kropswolde, 600m ten z. 
van de kerk 52 28 73     

12 bruin, van ??? Tot Wildervank Kiel Wildervank Gemeente bovenste klap 
keilwindeweer 47 15 36     

13 bruin, van Veendam tot Bareveld Zuidbroek Bareveld Gemeente Verlaatshuis bij Batjeverlaat 
301 197 224     

14 bruin, van Meedemertol tot 
Veendam 

Zuidbroek Bareveld Gemeente 2 km bezuiden 
meedemertol 150 111 124     

15 bruin, van brug over het 
zuiderhoofddiep tot pekela 

Veendam Pekela Gemeente Openbare school 
zuidwending 77 53 37     
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16 bruin, van km 22 tot km26,2 Martenshoek Scheemda Provincialen km 25.6 
194 183 251     

17 bruin, van 14,5 tot einde Appingedam Noordbroek Provincialen kmp 18 
59 49 64     

18 bruin, de gehele weg Siddeburen Noordbroek Gemeente Voormalige tol Siddeburen 
51 33 53     

19 bruin, de gehele weg Oostwold Finsterwolde Gemeente bij Goldoorn 
76 70 65     

20 bruin, de gehele weg Muntendam Heiligerlee Gemeente diepsloot tusschen Meeden 
en Westerlee 93 84 91     

21 bruin, km 49,7 tot km 53,3 Blijham Nieuweschans Provincialen Bellingwolde, noord bij kmp 
53 58 40 44     

22 bruin, km 49,7 tot einde Bellingwolde Rhede Provincialen Rhederbrug 
17 24 23     

23 bruin, km 44 tot km 47,5 Winschoten Bourtange Provincialen Blijham kmp 45 
132 125 132     

24 bruin, km 56 tot einde  Winschoten Bourtange Provincialen brug o/h Ruiten A Kanaal 
55 62 53     

25 bruin, de gehele weg Wedde Onstwedde Gemeente bij Achterholte 
62 70 73     

26 bruin, de gehele weg Onstwedde Vlagtwedde Gemeente brug over het mussel a 
kanaal 43 27 32     

27 bruin, 11,4 tot 2 exloermond 
(spramex beton) 

Bareveld Ter Apel Spramex 4e verlaat musselkanaal 
198 174 112     

28 bruin, km 0 tot km 2 Ter Apel Nieuw Weerdinge Straat Km paal 1 
55 89 65     

29 bruin, van km 28 tot km 90 Ter Apel Emmer Compascuum Straat Ophaalbrug over het 
Rütenbroekerkanaal 74 100 121     

30, bruin, de gehele weg Winschoten Winschoten Gemeente ringweg 
om Winschoten 

Wilhelminasingel 250 m ten 
zuiden Posttil 121 98 105     

31 bruin, de gehele weg Sappemeer Noordbroek Gemeente Gemeentegrens ten zuiden 
Staatshorn 79 72 44     

32 bruin, de gehele weg Midwolda Nieuwwolda Gemeente Kerkenlaan kmp 2.  
17 17 22     

33 bruin, de gehelen weg Nieuwwolda Nw. Scheemda Gemeente Brug over het 
Termunterzijldiep 32 31 36     

34 bruin, van loopvaarbrug tot herm. 
Coll. Brug 

Groningen Groningen Ringweg bij de Hoornsche brug 
498 520 440     

35 bruin, de gehele weg Hoogkerk Peizerweg Gemeente Spoorwegovergang ten Z. 
van Hoogkerk 23 52 22     

36 bruin, begin tot km 16,5 Bril  Friesche grens Provincialen 0,5 km bezuidwesten Briltil 
58 64 35     

37 bruin, de gehele weg Leek Zevenhuizen-
kibbelhoogen 

Gemeente Kmp 3,5 tusschen diepswal 
en zevenhuizen 57 44 29     

38 bruin, de gehele weg Zoutkamp Friesche grens Provincialen Provinciale sluis Zoutkamp 
65 36 51     

39 bruin, de gehele weg Bedum St. Annen - Ten Boer Gemeente Brug over het 
Kardingermaar 26 23 11    

 
 

Tellings nummer & Kleur Begin weg Eind weg Naam weg Waarnemingspunt 
Voetgangers 28 
juli 

Voetgangers 
9 Augustus 

Voetgangers 
21 Augustus 

Voetgangers 
3 September  

Voetgangers 
14 
September 

Voetgangers 
26 
September 

Voetgangers 
7 Oktober 

1 Blauw, van begin tot km 16 Poffert Friesche palen Provincialen Hondenhoek K.M. 13,5 
31 75 21 39 30 79 13 
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2 Blauw, van km 16 tot einde Poffert Friesche palen Provincialen Tolbert 
113 22 198 15 27 45 31 

3 Blauw, van begin tot einde Bril Friesche grens Provincialen Sebaldeburen 
93 124 297 127 230 239 216 

4 Blauw, van begin tot Poffert Groningen Stroobos Provincialen Hoogkerk bij k.m. 5,3 
234 230 934 284 395 443 549 

7 Blauw, van begin tot einde Aduard Roodehaan Provincialen den Ham k.m. 12.575 
29 54 76 60 35 58 65 

9 Blauw, van km 22.425 tot km 
26.788 

Rondezijnstak Niezijl Provincialen Krommerzijl 
5 46 

810 *brand 
nabij 10 49 37 44 

10 Blauw, van begin tot einde Roodehaan Den Hoorn Provincialen Warfhuizen k.m. 21.000 
190 171 238 195 207 238 239 

12 Blauw, van begin tot einde Abelstokstertil Zoutkamp Provincialen de Houw k.m. 31.800 
47 53 139 15 44 32 45 

13 Blauw, van Ranum naar Prasquert Ranum Noordpolder Provincialen Rasquert k.m. 24,800 
19 48 98 4 19 19 28 

14 Blauw, van begin tot einde Groningen Winsum Provincialen k.m. 11,000 
6 4 49 1 11 11 1 

15 Blauw, van km 2 tot km 11,5 Groningen Abelstokstertil Provincialen Noorderhoogebrug k.m. 
3.000 82 85 196 64 202 204 163 

16 Blauw, van km 11,5 tot 14.700 Groningen Abelstokstertil Provincialen Onderdendam k.m. 14.000 
21 77 260 33 55 44 76 

17 Blauw, van km 20 tot km 21,5 Groningen Abelstokstertil Provincialen Obergum Plattil 
23 27 29 19 22 17 37 

19 Blauw, van begin tot km 21,5 Onderdendam Uithuizen Provincialen Middelstum k.m. 18.000 
128 83 245 57 101 96 116 

20 Blauw, van 25,8 tot einde  Onderdendam Uithuizen Provincialen Usquert k.m. 26.500 
139 89 226 77 142 144 179 

21 Blauw, van begin tot 16,5 Kokshorn Uithuizen Provincialen Spijk k.m. 10 
138 95 446 59 141 147 136 

22 Blauw, van km 16,5 tot einde Kokshorn Uithuizen Provincialen Uithuizermeeden k.m. 
20,300 335 330 639 232 390 484 662 

23 Blauw, van km 5 tot einde Middelstum  Loppersumerdraaibrug Provincialen Loppersum k.m. 8,000 
64 64 225 47 88 62 23 

24 Blauw, van begin tot km 7 Appingedam Loppersum Provincialen Brug te Holwierde 
264 132 221 111 237 306 321 

25 Blauw, van km 7 tot einde Appingedam Loppersum Provincialen Brug te Zeerijn 
19 36 89 45 51 55 75 

26 Blauw, van begin tot 4,5 Appingedam Woldendorp Provincialen Brug over het Eemskanaal 
121 152 288 50 76 84 55 

27 Blauw, van km 4,5 tot km 8 Appingedam Woldendorp Provincialen Brug te Weiwerd 
33 54 55 4 28 19 22 

28 Blauw, van km 8 tot einde Appingedam Woldendorp Provincialen Oude sluis te Fermunterzijl 
306 291 313 224 270 219 317 

29 Blauw, van begin tot km 19.123 Woldendorp Oostwolderpolderzijl Provincialen Woldendorp bij k.m. 17.750 
131 102 118 83 105 88 137 

30 Blauw, van km 19.123 tot einde Woldendorp Oostwolderpolderzijl Provincialen Finsterwolderpolder bij km 
20.500 36 40 23 19 16 14 16 

31 Blauw, van begin tot km 8,5 Appingedam Noordbroek Provincialen Steendam 
16 22 78 16 24 7 6 

32 Blauw, van km 8,5 tot 14,5 Appingedam Noordbroek Provincialen Schildwolde 
151 88 216 51 315 155 217 

33 Blauw, van km 13.986 tot km 16,5 Martenshoek Scheemda Provincialen Martenshoek bij de Sluis 
262 181 373 281 321 299 586 

34 Blauw, van km 16,5 tot km 22 Martenshoek Scheemda Provincialen Sappemeer 
1002 513 850 617 962 1135 1268 
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35 Blauw, van km 26.2 tot km 33.210 Martenshoek Scheemda Provincialen Noordbroek bij km 26.5 
124 132 91 103 161 109 116 

36 Blauw, van begin tot km 36,5 Scheemda Winschoten Provincialen Scheemda bij km 35 
83 79 197 31 105 112 102 

37 Blauw, van km 36,5 tot einde Scheemda Winschoten Provincialen Winschoten bij km 39 
 1501 1825 1342 1577 1518 2007 

38 Blauw, van begin tot km 49.742 Blijham Nieuweschans Provincialen Belingwolde Zuid bij km 
49,5 165 132 227 136 239 182 265 

39 Blauw, van km 53.254 tot einde Blijham Nieuweschans Provincialen Boonenschans bij km 60 
80 41 47 76 62 63 68 

40 Blauw, van begin tot km 44 Winschoten Bourtange Provincialen Winschotenhoogebrug 
120 259 164 40 58 58 76 

41 Blauw, van km 47,5 tot km 56 Winschoten Bourtange Provincialen Wedde bij km 50 
126 103 235 164 299 281 157 

1 Rood, van Sebaldeburen tot Tolbert Grijpskerk Tolbert Gemeente Boerakker 
213 90 392 138 265 81 293 

2 Rood, van Grijpskerk tot 
Sebaldeburen 

Grijpskerk Tolbert Gemeente Huis te Gaarkeuken 
65 74 82 49 64 54 73 

3 Rood, van begin tot einde Aalsum Zoutkamp Gemeente Ophaalbrug schutsluis 
Lammerburen 70 10 122 73 33 40 43 

4 Rood, van begin tot einde Mensingeweer Baflo Gemeente Ernstheem 
13 43 22 3 5 14 8 

5 Rood, van begin tot einde Rasquert Usquert Gemeente Kleine Marne 
5 11 27 6 8 4 0 

6 Rood, van t Zandt tot einde Tjamsweer Uithuizermeeden Gemeente Oosternieland 
80 61 166 70 109 126 123 

7 Rood, van begin tot t Zandt Tjamsweer Uithuizermeeden Gemeente Leeumens 
56 58 185 33 59 95 154 

8 rood, van begin tot einde Stedum Winneweer Gemeente Venhuizen km 3 
14 29 5 6 15 9 3 

9 rood, van begin tot einde Ten Post Schildwolde Gemeente Brug 7 over het Eemskanaal 
0 3 0 2 10 4 12 

10 rood, van begin tot einde Heveskes Nw. Scheemda Gemeente tussen Zenuwlijdersgesticht 
en weg naar Nieuwolda 162 148 319 27 82 130 69 

11 rood, van begin tot oostwolde Scheemda Finsterwolde Gemeente 1 km bewesten Oostwold 
292 245 494 200 341 321 347 

12 rood, van km 4 tot einde Finsterwolde Nieuweschans Gemeente bij kmp 13 
17 26 45 14 36 44 39 

13 rood, van begin tot km 4 Winschoten Beerta Gemeente bij kmp 3 
54 32 10 37 31 28 20 

14 rood, van begin tot einde Slochteren Hoogezand Gemeente Kolham bij kmp 18 
32 47 109 30 60 76 41 

15 rood, van begin tot sledenerdal Zuidbroek Bareveld Gemeente Gemeentehuis Muntendam 
998 961 2540 1207 1025 863 862 

16 rood, van Winschoten tot den weg 
naar Zuidenending? 

Winschoten Nieuwe-Pekela Gemeente ophaalbrug o/d 
Gochingawijk 106 97 109 43 57 74 62 

17 rood, van begin tot brug o.h. 
zuidwinschoten hoofdiep 

Veendam Nieuwe-Pekela Gemeente Molenstreek, 800m 
beoosten 
spoorwegovergang 222 180 165 323 156 203 247 

18 rood, van begin tot einde Nieuwe-Pekela Onstwedde Gemeente Alteveer bij kmp 4 
147 35 204 45 159 48 110 

19 rood, van begin tot einde Onstwedde Stadskanaal Gemeente bij Ter Haan 
4 2 3 0 0 6 3 

20 rood, de gehele weg Stadskanaal Nieuwe-Pekela Gemeente bij de koppelsluis 
21 26 150 8 12 21 10 
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21 rood, van begin tot km 5,5 Vlagtwedde Ter Apel Gemeente bij weende 
30 15 17 12 15 11 14 

22 rood, van 5,5 tot einde Vlagtwedde Ter Apel Gemeente bij ter Haan 
52 32 25 32 34 23 23 

23 rood, van 2e exloermond tot ter 
Apel 

Bareveld Ter Apel Gemeente 6e verlaat ter-apelkanaal 
251 150 148 92 304 175 360 

24 rood, van Bareveld tot km 11,4 Bareveld Ter Apel Gemeente tusschen 2e Gietermond en 
het 1e verlaat te stadskanal 481 105 449 91 486 393 189 

25 rood, van begin tot einde Veendam Borgercompagnie Gemeente nabij de uitspanning het 
vosje 373 254 252 403 719 112 455 

26 rood, van begin tot einde Hoogezand Borgercompagnie Gemeente 0,7 km ten zuiden van 
spoorweg Groningen - 
Nieuweschans 28 61 115 37 30 41 57 

27 rood, de gehele weg (spramex, 
beton) 

Groningen Martenshoek Gemeente Brug Waterhuizen 
107 57 69 52 61 86 87 

28 rood, de gehele weg Groningen Eelde Paterswoldscheweg Grens Groningen-Eelde 
niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld 

29 rood, de gehele weg Groningen Peize Peizerweg Weg naar Hoogkerk 
niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld 

1 bruin, de gehele weg Groningen Assen Heerenweg Viaduct 
niet geteld niet geteld niet geteld     

2 bruin de gehele weg Groningen Groningen Ringweg H. Coleniusstr. (Brug 
Reitdiep) niet geteld niet geteld niet geteld     

3 bruin, van begin tot einde Haren  Waterhuizen Gemeente bij natuurmonument 
Wildernis 43 19 58     

4 bruin, van begin tot einde Glimmen Noordlaren Gemeente bij tol te Blankeneer 
87 50 74     

5 bruin, van 14,6 tot 16,4 Midwolde Leek Provincialen Zijtak naar Leek bij kmp 16 
289 133 312     

6 bruin, van 16,2 tot 22,4 Rondezijnshok voor 
Niehove en 
Kommerzijl 

Niezijl Provincialen km 16,8 

8 31 77     

7 bruin, van 21,5 tot einde Groningen Abelstokstertil Provincialen haarhuizen 
14 18 34     

8 bruin, van 14,7 tot km 20 Groningen Abelstokstertil Provincialen km 18 
8 0 5     

9 bruin, van 21,5 tot 25,8 Onderdendam Uithuizen Provincialen Helwerdertil km 24,3 
16 23 45     

10 bruin, van begin tot km 5 Middelstum  Loppersumerdraaibrug Provincialen km 3 
11 18 34     

11 bruin, van begin tot einde Kropswolde Zuidlaren Gemeente te kropswolde, 600m ten z. 
van de kerk 33 54 113     

12 bruin, van ??? Tot Wildervank Kiel Wildervank Gemeente bovenste klap 
keilwindeweer 3 3 23     

13 bruin, van Veendam tot Bareveld Zuidbroek Bareveld Gemeente Verlaatshuis bij Batjeverlaat 
443 952 159     

14 bruin, van Meedemertol tot 
Veendam 

Zuidbroek Bareveld Gemeente 2 km bezuiden 
meedemertol 393 224 167     

15 bruin, van brug over het 
zuiderhoofddiep tot pekela 

Veendam Pekela Gemeente Openbare school 
zuidwending 180 56 56     

16 bruin, van km 22 tot km26,2 Martenshoek Scheemda Provincialen km 25.6 
143 149 150     

17 bruin, van 14,5 tot einde Appingedam Noordbroek Provincialen kmp 18 
11 29 13     
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18 bruin, de gehele weg Siddeburen Noordbroek Gemeente Voormalige tol Siddeburen 
7 6 26     

19 bruin, de gehele weg Oostwold Finsterwolde Gemeente bij Goldoorn 
22 20 29     

20 bruin, de gehele weg Muntendam Heiligerlee Gemeente diepsloot tusschen Meeden 
en Westerlee 13 25 24     

21 bruin, km 49,7 tot km 53,3 Blijham Nieuweschans Provincialen Bellingwolde, noord bij kmp 
53 163 154 110     

22 bruin, km 49,7 tot einde Bellingwolde Rhede Provincialen Rhederbrug 
70 75 155     

23 bruin, km 44 tot km 47,5 Winschoten Bourtange Provincialen Blijham kmp 45 
107 112 214     

24 bruin, km 56 tot einde  Winschoten Bourtange Provincialen brug o/h Ruiten A Kanaal 
63 348 103     

25 bruin, de gehele weg Wedde Onstwedde Gemeente bij Achterholte 
30 42 34     

26 bruin, de gehele weg Onstwedde Vlagtwedde Gemeente brug over het mussel a 
kanaal 98 23 30     

27 bruin, 11,4 tot 2 exloermond 
(spramex beton) 

Bareveld Ter Apel Spramex 4e verlaat musselkanaal 
304 372 497     

28 bruin, km 0 tot km 2 Ter Apel Nieuw Weerdinge Straat Km paal 1 
145 329 210     

29 bruin, van km 28 tot km 90 Ter Apel Emmer Compascuum Straat Ophaalbrug over het 
Rütenbroekerkanaal 111 309 406     

30, bruin, de gehele weg Winschoten Winschoten Gemeente ringweg 
om Winschoten 

Wilhelminasingel 250 m ten 
zuiden Posttil 118 174 357     

31 bruin, de gehele weg Sappemeer Noordbroek Gemeente Gemeentegrens ten zuiden 
Staatshorn 6 11 11     

32 bruin, de gehele weg Midwolda Nieuwwolda Gemeente Kerkenlaan kmp 2.  
1 6 2     

33 bruin, de gehelen weg Nieuwwolda Nw. Scheemda Gemeente Brug over het 
Termunterzijldiep 46 78 59     

34 bruin, van loopvaarbrug tot herm. 
Coll. Brug 

Groningen Groningen Ringweg bij de Hoornsche brug 
2871 3344 3500     

35 bruin, de gehele weg Hoogkerk Peizerweg Gemeente Spoorwegovergang ten Z. 
van Hoogkerk 172 255 688     

36 bruin, begin tot km 16,5 Bril  Friesche grens Provincialen 0,5 km bezuidwesten Briltil 
112 101 126     

37 bruin, de gehele weg Leek Zevenhuizen-
kibbelhoogen 

Gemeente Kmp 3,5 tusschen diepswal 
en zevenhuizen 23 132 51     

38 bruin, de gehele weg Zoutkamp Friesche grens Provincialen Provinciale sluis Zoutkamp 
108 79 332     

39 bruin, de gehele weg Bedum St. Annen - Ten Boer Gemeente Brug over het 
Kardingermaar 22 5 28     
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 Donderdag Dinsdag Zondag Zaterdag Woensdag Maandag Vrijdag 

 Af en toe regen Goed weer, markt 
in Groningen 

Goed weer, 
tussen de middag 
onweer 

Regenachtig Goed weer Goed weer Goed weer 

Totalen en gemiddelden Rijwielen 28 juli Rijwielen 9 
Augustus 

Rijwielen 21 
Augustus 

Rijwielen 3 
September  

Rijwielen 14 
September 

Rijwielen 26 
September 

Rijwielen 7 
Oktober 

Blauw totaal 33559 43982 42280 24741 38139 36303 36246 

Blauw gemiddeld 932 1222 1174 687 1059 1008 1007 

Rood totaal 22971 29126 34112 16682 24951 22035 20816 

Rood gemiddeld 792 1004 1176 575 860 760 718 

Bruin totaal 46674 60068 58503     

Bruin gemiddeld 1197 1540 1500     

Totalen en gemiddelden 
Pers. Auto 28 juli 

Pers. Auto 9 
Augustus 

Pers. Auto 21 
Augustus 

Pers. Auto 3 
September  

Pers. Auto 14 
September 

Pers. Auto 26 
September 

Pers. Auto 7 
Oktober 

Blauw totaal 
4882 4652 4168 3226 5319 4583 4347 

Blauw gemiddeld 
136 129 116 90 148 127 121 

Rood totaal 
2594 2412 2242 1775 2969 2451 2382 

Rood gemiddeld 
89 83 77 61 102 85 82 

Bruin totaal 
5391 4929 5013     

Bruin gemiddeld 
138 126 129     

Totalen en gemiddelden Voetgangers 28 
juli 

Voetgangers 9 
Augustus 

Voetgangers 21 
Augustus 

Voetgangers 3 
September  

Voetgangers 14 
September 

Voetgangers 26 
September 

Voetgangers 7 
Oktober 

Blauw totaal 
4736 5535 9726 4731 7094 7103 8434 

Blauw gemiddeld 
132 154 270 131 197 197 234 

Rood totaal 
3893 2852 6224 3033 4176 3082 3704 

Rood gemiddeld 
134 98 215 105 144 106 128 

Bruin totaal 
6294 7759 8312     

Bruin gemiddeld 
161 199 213     
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Kaart verkeerstelling en huidige situatie  

Voetgangers 28 juli Voetgangers 9 Augustus Voetgangers 21 Augustus Voetgangers 3 September  Voetgangers 14 September Voetgangers 26 September Voetgangers 7 Oktober 

4736 5535 9726 4731 7094 7103 8434 

132 154 270 131 197 197 234 
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Oorspronkelijke kaart verkeerstelling 1932 
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