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Inleiding  

De industriële ‘revolutie’, en de daarmee gepaard gaande industrialisering van vrijwel heel 

Europa, is een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest in de Europese geschiedenis. 

Afgelopen decennia is het idee ontstaan dat de industriële revolutie niet moet worden gezien 

als een plotselinge verandering, maar als een geleidelijke ontwikkeling die de samenleving 

structureel veranderde en zijn weerga historisch gezien niet kende.1 Deze revolutie begon in 

Engeland en België vanaf het vierde kwart van de 18de eeuw. In de daaropvolgende eeuw 

doorliepen ook andere delen van Europa dit proces van industrialisatie. Wanneer een land 

industrialiseerde, kwam een proces van relatief snelle en aanhoudende economische groei op 

gang, waarbij economische groei gedefinieerd kan worden als de toename van de productie per 

hoofd van de bevolking. Veelal ging dit gepaard met een toename van de hoeveelheid 

kapitaalgoederen per arbeider.2 Tijdens dit proces van industrialisatie vond een verschuiving 

plaats van de kleinschalige productie van goederen in de ambachtelijke (huis)nijverheid naar 

de massaproductie van goederen in fabrieken.3 Hier werden veelal technische innovaties 

geïntroduceerd die productie op grotere schaal mogelijk maakten. Er ontstonden zogenaamde 

‘economies of scale’.4 Daarnaast werd de schaalvergroting verder bevorderd door de daling de 

van transportkosten dankzij de integratie van de regionale infrastructuur in een overkoepelend 

nationaal transportnetwerk.5  

In Nederland kwam het industrialiseringsproces halverwege de jaren zestig van de 

negentiende eeuw op gang.6 Deze relatief late industrialisatie valt te wijten aan de weinig 

flexibele arbeidsmarkt en de afwezigheid van grote ijzer en kolen voorraden.7 Ook werd de 

                                                           
1 B. A’Hearn, “The British industrial revolution in a European mirror,” in The Cambridge Economic History of 

Modern Britain, eds. R. Floud, J. Humphries & P. Johnson (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 45. 
2 J. Touwen, “Expansie, stagnatie en globalisering: economische ontwikkelingen,” in de wereld en Nederland: 

een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar, eds. K. Davids en M. ’t Hart (Amsterdam: 

Boom, 2011), 186. & B.M.A. de Vries “De industriële revolutie,” in Van agrarische samenleving naar 

verzorgingsstaat: demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000, ed. B.M.A. de 

Vries (Groningen: Martinus Nijhof, 2000), 219-220. 
3 O.A.L.C. Atzema & E. Wever, De Nederlandse industrie: vernieuwing, verwevenheid en spreiding (Assen: 

Van Gorcum, 1999), 14. 
4 J.P. Smits, “The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing, 1815-1913.” European Review 

of Economic History 4 (2) (2000), 237. 
5 J.P. Smits, “Economische ontwikkeling, 1800-1995,” in Nationaal goed: feiten en cijfers over onze 

samenleving (ca.) 1800-1999, eds. R. van der Bie & P. Dehing (Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek, 

1999), 20., D. Bogart, “The transport revolution in industrialising Britain,” in The Cambridge Economic History 

of Modern Britain, eds. R. Floud, J. Humphries & P. Johnson (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 

389. & Smits, ‟The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing,”, 226. 
6 J.L. van Zanden & A. van Riel, Nederland 1780-1914: staat, instituties en economische 

ontwikkeling (Amsterdam: Balans, 2000), 347. 
7 R.W.J.M. Bos, “Industrialization and economic growth in the Netherlands during the nineteenth century: an 

integration of recent studies,’’ in The economic development of the Netherlands since 1870, ed. J.L. van Zanden 

(Cheltenham/Brookfield: Edward Elgar Publishing Limited, 1996), 30. 
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industrialisatie belemmerd door het protectionistische beleid van de Nederlandse overheid.8 

Voor de industrialisatie was het kleinbedrijf met gemiddeld vijf werknemers de dominante 

bedrijfsvorm. Deze bedrijfjes hadden een beperkt afzetgebied en produceerden hoofdzakelijk 

voor de lokale markt.9 Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde de 

prijsverhouding tussen stoommachines en arbeid, waardoor het rendabel werd om in 

innovatieve productietechnieken te investeren.10 Stoommachines werden in eerste instantie 

maar in beperkte mate geïntroduceerd, omdat het tijd kostte om het productieproces aan te 

passen op deze nieuwe techniek.11 In de periode 1850-1872 werd alleen in de textielindustrie, 

de ijzerindustrie en de suikerraffinaderijen veelvuldig gebruik gemaakt van deze nieuwe 

techniek.12 Tegen het einde van de negentiende eeuw waren de chemische, textiel-, metaal- en 

voedselverwerkende industrieën de meest geïndustrialiseerde economische sectoren.13 Het 

concentreren van de productie in fabrieken had tot gevolg dat de afzetmarkten expandeerden, 

waarbij het zwaartepunt verschoof van lokale naar nationale en internationale markten.14 

In dit onderzoek staat de ontwikkeling van de industrie en ambachtelijke nijverheid in 

de regio Hunsingo in de periode 1850-1911 centraal. Huidig onderzoek naar industrialisatie 

richt zich met name op gebieden en industriële sectoren waar de meeste industrialisatie 

plaatsvond. De ontwikkeling van de ambachtelijke nijverheid en traditionele industrie in meer 

perifeer gelegen gebieden ten tijde van de industrialisatie blijft hierdoor nogal onderbelicht. 

Volgens de sociaaleconomische historici Van Zanden en Van Riel en Atzema en Wever ging 

het concentreren van de productie in grote fabrieken ten koste van de huisnijverheid die in de 

eeuwen daarvoor zo’n belangrijke bron van werkgelegenheid was geweest in Nederland.15 Deze 

historici gaan echter niet in op de ontwikkeling van de industrie en ambachtelijke nijverheid in 

perifere regio’s, maar richten zich op de overkoepelende economische ontwikkelingen.16  

De historicus Eric Hopkins stelt dat de ambachtelijke nijverheid negatieve gevolgen 

ondervond van de opkomende industrieën. Hij geeft in tegenstelling tot Van Zanden en Van 

Riel wel een aantal specifieke voorbeelden over de ontwikkeling van de ambachtelijke 

                                                           
8 Smits, “The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing,”, 226. 
9 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen: Socialistische Uitgeverij 

Nijmegen, 1976), 24-27., Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 69. & J. Mokyr, Industrialization in the 

Low Countries, 1795-1850 (New Haven, Conn., etc.: Yale University Press, 1976), 124. 
10 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 377. 
11 Smits, “The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing,”, 224. 
12 De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 167. 
13 Smits, “The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing,”, 239. 
14 H. Knippenberg & B.C. de Pater, De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800 

(Nijmegen: SUN, 1990), 13. 
15 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 302. & Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 69. 
16 Zie bijvoorbeeld Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914., Atzema & Wever, De Nederlandse 

industrie. & Mokyr, Industrialization in the Low Countries 1795-1850. 
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nijverheid en industrie, maar gaat daarbij niet uitgebreid in op deze ontwikkeling. Volgens 

Hopkins legde de textielnijverheid op het platteland het af tegen de textielfabrieken in de steden 

in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw. Ook hadden door wind en water 

aangedreven korenmolens vanaf 1875 te lijden onder de opkomst van door stoom aangedreven 

korenmolens. Daartegenover stelt hij dat in sommige gevallen plattelandsindustrieën wisten te 

overleven en dat nieuwe industrieën zoals steenfabrieken werden opgericht.17 De historicus W. 

A. Armstrong bevestigt het beeld dat Hopkins schetst en geeft als aanvulling dat deze 

problematiek niet los kan worden gezien van de ontsluiting van rurale gebieden door 

spoorwegen. Bedrijven op het platteland, die voorheen weinig last hadden van industrie elders 

vanwege de hoge transportkosten, gingen failliet of gingen over op de import van halffabricaten 

uit de steden.18 Net als Van Zanden en Van Riel en Atzema en Wever leggen ook deze historici 

de nadruk op de opkomst van industrieën en niet op de ontwikkeling van de ambachtelijke 

nijverheid. 

Ten slotte moet de sociaaleconomische historicus Nigel Goose worden genoemd in het 

kader van dit onderzoek. Hij gaat in op de Engelse strovlechtnijverheid, waarbij hij stelt dat er 

sprake was van groei in deze bedrijfstak gedurende de eerste drie kwarten van de negentiende 

eeuw. Vanaf de jaren 70 van de negentiende eeuw kregen de strovlechters te maken met steeds 

sterker wordende concurrentie uit Japan en China met als gevolg dat steeds meer strovlechters 

failliet gingen.19 Toch blijft de ontwikkeling van de ambachtelijke nijverheid en industrie ook 

in dit werk onderbelicht. In de laatste decennia van de negentiende eeuw had industrialisatie in 

combinatie met de ontsluiting van rurale gebieden negatieve consequenties voor de traditionele 

industrie en nijverheid omdat deze te maken kregen met sterke concurrentie uit zowel binnen- 

als buitenland.  

In tegenstelling tot de hierboven genoemde historici hanteren de sociaaleconomische 

historici Richard Paping en Geurt Collenteur juist wel een lokaal perspectief in hun onderzoek 

naar de gemeente Hoogkerk. Rond het einde van de achttiende eeuw en het begin van de 

negentiende eeuw waren weinig ambachtslieden aanwezig in deze gemeente vanwege de 

geringe bevolkingsomvang.20 De groei van de gemeente in de tweede helft van de negentiende 

eeuw had tot gevolg dat de nijverheidssector groeide tot aan het begin van de jaren 90 van de 

                                                           
17 E. Hopkins, Industrialisation and society: a social history, 1830-1951 (London: Routledge, 2000), 89. 
18 W.A. Armstrong, “The countryside,” in The Cambridge Social History of England, 1750-1950: regions and 

communities, ed. F.M.L. Thompson (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 116-118. 
19 N. Goose, “Regions, 1700-1870,” in The Cambridge economic history of modern Britain,  

eds. R. Floud, J. Humphries & P. Johnson (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 166-167. 
20 G.A. Collenteur & R.F.J. Paping, “Arbeid: van boerderij naar fabriek,” in Dorp naast een stad: Hoogkerk 

1770-1914, ed. P. Kooij (Assen: Van Gorcum, 1993), 42. 
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negentiende eeuw.21 Rond de eeuwwisseling maakte Hoogkerk definitief de overgang naar een 

agrarisch-industriële gemeente.22 

In dit onderzoek zal een regionaal perspectief worden gehanteerd. Het is interessant om 

Hunsingo centraal te stellen in dit onderzoek vanwege zijn agrarisch georiënteerde economie.23 

Ook is er geen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de traditionele ambachten en 

industrie voor specifiek de regio Hunsingo in de hier behandelde periode. In het boek Voor een 

handvol stuivers: werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en 

middenstanders op de Groninger klei schrijft Paping over de ontwikkeling van de industrie en 

nijverheid in de Groninger kleigebieden, waartoe ook de regio Hunsingo behoort.24 In dit boek 

behandelt hij slechts de periode 1770-1860, maar wel een breder scala aan thema’s. In het boek 

Levensloop en levenslot: arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw 

schrijft Paping ook over de Groninger kleigebieden, en ditmaal over de periode die in dit 

onderzoek gehanteerd wordt. Paping richt zich in dit boek met name op gezinsmigratie en de 

beroepskeuze van kinderen.25 Hij wijdt echter ook een aantal pagina’s aan de ontwikkeling van 

de beroepsstructuur in de Groninger kleigebieden. Paping gaat echter alleen in op de 

ontwikkeling van de industrie en besteedt weinig aandacht aan de ontwikkeling van de 

ambachtelijke nijverheid.26 Het mag duidelijk zijn dat er een hiaat is in de historiografie en dat 

met dit onderzoek gepoogd zal worden dit gat op te vullen. 

De volgende onderzoeksvraag staat centraal binnen dit onderzoek: hoe ontwikkelden de 

diverse takken van de industrie en ambachtelijke nijverheid zich in Hunsingo in de periode 

1850-1911 en waardoor werden deze ontwikkelingen beïnvloed?27 Wanneer gesproken wordt 

                                                           
21 G.A. Collenteur & R.F.J. Paping, “Productie: groei en verandering,” in Dorp naast een stad: Hoogkerk 1770-

1914, ed. P. Kooij (Assen: Van Gorcum, 1993), 78. & Collenteur & Paping, “Arbeid: van boerderij naar 

fabriek,”, 42. 
22 Collenteur & Paping, “Arbeid: van boerderij naar fabriek,”, 34. 
23 R.F.J. Paping, “Gezinnen en cohorten: arbeidsstrategieën in een marktgerichte agrarische economie: de 

Groningse kleigebieden 1830-1920,” in Levensloop en levenslot: arbeidsstrategieën van gezinnen in de 

negentiende en twintigste eeuw, eds. J. Kok, A. Knotter, R. Paping & E. Vanhaute (Groningen/Wageningen: 

Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 1999), 22. & G.A. Collenteur & R.F.J. Paping, “The economic 

development of the clay area of Groningen 1770-1910: income and socio-economic groups,” in Where the twain 

meet: Dutch and Russian regional demographic development in a comparative perspective 1800-1917, ed. P. 

Kooij (Groningen/Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 1998), 35. 
24 R.F.J. Paping, Voor een handvol stuivers: werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, 

arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860 (Groningen: Nederlands Agronomisch-Historisch 

Instituut, 1995), 85-95. 
25 Paping, “Gezinnen en cohorten,”,71. 
26 Paping, “Gezinnen en cohorten,”, 24-28. 
27 In Hunsingo was een divers aantal nijverheden en industrieën aanwezig in de periode 1850-1914. In dit 

onderzoek zal hoofdzakelijk worden ingegaan op de bakkers, de diverse soorten smeden, kleding en 

textielproducenten, kuipers en wagenmakers, schoenmakers en leerlooiers, timmerlieden en metselaars, ververs 

en glazenmakers, slachters en vleeshouwers en verschillende soorten molens en industrieën zoals koren- en 

pelmolens, houtzaagmolens, oliemolens. Daarnaast is er nog een breed scala aan andere vormen van industrie en 
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over ontwikkelingen, dan gaat het om veranderingen in het aantal bedrijven, het aantal mensen 

dat werkzaam was in de ambachtelijke nijverheid en industrie, hoe groot het afzetgebied van 

de betreffende bedrijven was en of er sprake was van mechanisatie.  

De ontwikkeling van de industrie en ambachtelijke nijverheid in Hunsingo zal worden 

geschetst aan de hand van de gemeenteverslagen, de geboorteakten en de beroepentelling van 

1909. In de gemeenteverslagen staat genoteerd welke ambachten aanwezig waren, hoeveel dit 

er waren, hoeveel mensen werkzaam waren in deze ambachten en of er sprake was van 

mechanisatie. In de regio Hunsingo was een aantal ambachten aanwezig die vrijwel in alle 

gemeentes voorkwamen.28 Van deze ambachten is het aantal per 1.000 inwoners uitgerekend 

om een voor de bevolkingsontwikkeling gecorrigeerd beeld te krijgen van de ontwikkeling van 

de ambachtelijke nijverheid. Om de industriële ontwikkeling te schetsen is dezelfde methode 

gehanteerd, zodat kan worden achterhaald of dit een relatieve groeisector was. De 

gemeenteverslagen zijn niet in alle gevallen volledig ingevuld, wat hiaten in de data oplevert. 

Dit geldt vooral voor de gemeenteverslagen uit het vierde kwart van de negentiende eeuw. Deze 

problematiek kan worden opgelost door de betreffende gemeenten te vergelijken met de andere 

gemeenten in Hunsingo. Op deze manier kunnen beredeneerde schattingen worden gedaan van 

de ontbrekende gegevens. Ook kunnen de gegevens in de gemeenteverslagen worden aangevuld 

door gebruik te maken van de beroepentelling van 1909.  

Naast de vaak voorkomende beroepen waren er ook ambachten aanwezig die niet in alle 

gemeenten voorkwamen.29 Het is lastig om beredeneerde schattingen te doen van deze 

ambachten, omdat het onbekend is of deze ambachten überhaupt voorkwamen in sommige 

gemeenten. Daarom zal aan de hand van de beschikbare gegevens worden geanalyseerd welke 

overige ambachten in welke gemeenten voorkwamen.  

Ook de geboorteakten geven een beeld van de ontwikkeling van de industrie en 

nijverheid in Hunsingo. De geboorteakten zijn per gemeente geregistreerd. Door te kijken naar 

de beroepen van de vaders kan worden vastgesteld hoe groot het aandeel van de industrie en 

ambachtelijke nijverheid was in verhouding tot het totaalaantal beroepen in de geboorteakten 

door de jaren heen. Een aantal vormen van nijverheid zal ook worden uitgesplitst, zodat de 

ontwikkeling per sector duidelijk wordt. Deze methode is vooral erg nuttig als aanvulling op de 

jaren waarvan gegevens ontbreken in de gemeenteverslagen. Het moet wel worden opgemerkt 

                                                           
nijverheid aanwezig die minder frequent en niet in alle gemeenten voorkomen. Deze zullen minder uitgebreid 

worden behandeld. 
28 Het gaan dan om bakkers, slachters en vleeshouwers, grof- en hoefsmeden, kuipers en wagenmakers, 

timmermannen en metselaars, ververs en glazenmakers, kleermakers en schoenmakers en wevers en naaisters. 
29 We moeten dan bijvoorbeeld ambachten waar men luxeproducten produceerde zoals uurwerkmakers, goud- en 

zilversmeden en sigarenmakers. 
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dat de geboorteakten een minder betrouwbaar beeld geven dan de gemeenteverslagen wanneer 

ze per jaar worden behandeld, omdat niet alle personen elk jaar kinderen kregen of überhaupt 

kinderen kregen waardoor ze niet altijd of helemaal niet in de geboorteakten worden genoemd. 

Dit probleem kan ten dele worden opgelost door perioden van tien jaar te nemen.  

Om de gevonden ontwikkelingen te verklaren zal gebruik worden gemaakt van de 

concepten backwash en spread effecten van de socioloog, econoom en politicus Gunnar Myrdal, 

de concepten verzorgende en stuwende sectoren en de theorie van de comparatieve 

kostenvoordelen van de econoom David Ricardo. Deze concepten en theorie zullen worden 

behandeld in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 zal in worden gegaan op de regio Hunsingo. Hier 

zullen kort het economische karakter, de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van het 

transportnetwerk van deze regio worden behandeld. In hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op de 

ontwikkeling van de verschillende bedrijfstakken binnen de ambachtelijke nijverheid in de 

regio Hunsingo. In hoofdstuk 4 zal de ontwikkeling van de verschillende industrieën in 

Hunsingo worden geanalyseerd.  
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Hoofdstuk 1: Het theoretische kader 

In dit onderzoek staan een viertal concepten en een theorie centraal om de ontwikkeling van het 

aantal ambachten en industrieën beter te kunnen verklaren. In de inleiding zijn deze concepten 

en theorie al kort genoemd. Het is verstandig om nog wat uitgebreider in te gaan op deze 

concepten en theorie voordat wordt ingegaan op de ontwikkeling van de industrie en 

ambachtelijke nijverheid in Hunsingo, zodat het duidelijk is wat er met de verschillende termen 

wordt bedoeld en in wat voor kader de gevonden ontwikkelingen moeten worden geplaatst.  

 In het boek Economic theory and under-developed regions introduceert Myrdal de 

concepten backwash en spread effecten in het licht van een bredere problematiek, namelijk de 

steeds groter wordende economische ongelijkheid tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde 

landen.30 Myrdal beperkt zich niet tot het behandelen van de groeiende ongelijkheid tussen 

landen, maar gaat ook in op de ongelijkheid tussen verschillende regio’s binnen landen.31 Voor 

dit onderzoek is dat laatste interessant. Wanneer een regio economisch groeit ten koste van een 

andere regio kan er gesproken worden van backwash effecten. Dit betekent dat een ‘kernregio’ 

arbeid, kapitaal, goederen en diensten wegtrekt uit meer perifeer gelegen regio’s. In het licht 

van dit onderzoek is het vooral belangrijk om te kijken naar het aspect handel. Volgens Myrdal 

profiteren kernregio’s van de economische integratie van meer perifeer gelegen regio’s in een 

groter economisch netwerk. Dit vergroot de afzetmarkten van de bedrijven in de kernregio’s en 

heeft tot gevolg dat traditionele ambachten en industrieën in perifere regio’s te maken krijgen 

met sterkere concurrentie, waardoor deze perifere regio’s vaak een meer agrarisch en vaak ook 

armmoedig karakter krijgen.32  

Economische groei in kernregio’s kan ook positieve gevolgen hebben voor perifere 

regio’s. Wanneer dat het geval is, kan worden gesproken van spread effecten. Hierbij moeten 

we denken aan een situatie waarbij de bedrijven in kernregio’s steeds meer grondstoffen gaan 

aanvoeren om aan de stijgende vraag naar producten te kunnen voldoen. De economieën van 

de perifere regio’s, waar deze grondstoffen worden gewonnen, zullen hierdoor een boost 

krijgen. Perifere regio’s kunnen kernregio’s worden wanneer de spread effecten groter zijn dan 

de backwash effecten.33  

 Bij stuwende en verzorgende sectoren gaat het om de economische functie die bedrijven 

uitoefenen. Ondernemingen kunnen als stuwend worden beschouwd wanneer ze hun producten 

                                                           
30 G. Myrdal, Economic theory and under-developed regions (London: Duckworth, 1957), vi. 
31 Myrdal, Economic theory and under-developed regions, 39. 
32 Myrdal, Economic theory and under-developed regions, 26-29. 
33 Myrdal, Economic theory and under-developed regions, 31-32. 
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buiten de regio afzetten. Deze bedrijven zijn als het ware de motor van de regionale economie.34 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten stuwende bedrijven, namelijk 

‘oorspronkelijk’ en ‘afgeleid’ stuwende bedrijven. Oorspronkelijk stuwende bedrijven zijn 

bedrijven die zich bij voorkeur vestigen op of in de buurt van locaties waar grondstoffen worden 

gewonnen, waar goedkope arbeid beschikbaar is of waar goede infrastructuur aanwezig is.35 

Wanneer wordt gesproken over afgeleid stuwende bedrijven dan gaat het om bedrijven die zich 

vestigen op plaatsen waar al een concentratie van afnemers aanwezig is. Deze bedrijven 

profiteren van de agglomeratievoordelen die deze concentratie van bedrijven met zich 

meebrengt. Afgeleid stuwende bedrijven kunnen vaak als hulpnijverheid worden 

gekarakteriseerd. Bij hulpnijverheid gaat het om bedrijven die goederen leveren aan de 

oorspronkelijk stuwende bedrijven.36 Verzorgende bedrijven zijn daarentegen ondernemingen 

die voornamelijk alledaagse goederen produceren voor de lokale of regionale markt.37  

 De theorie van Ricardo van de comparatieve kostenvoordelen gaat over het vraagstuk 

waarom landen handel met elkaar drijven en waarom ze besluiten zich te specialiseren in de 

productie van bepaalde goederen. Deze theorie gaat in tegen het idee van absolute 

kostenvoordelen. Er kan gesproken worden van een absoluut kostenvoordeel wanneer een land 

een bepaald product het goedkoopst kan produceren.38 Dit zou betekenen dat de 

onderhandelingspositie van ontwikkelingslanden per definitie ongunstig is, omdat ontwikkelde 

landen in vrijwel alle sectoren producten goedkoper kunnen produceren. Ricardo ging in tegen 

dit idee toen hij in 1817 zijn theorie van de comparatieve kostenvoordelen publiceerde. Hij stelt 

dat twee landen kunnen profiteren van internationale handel ook al heeft een van de twee landen 

absolute kostenvoordelen voor de productie van alle goederen. Internationale handel is mogelijk 

en voordelig zolang de relatieve productiekosten verschillen.39 Hierdoor kunnen technologisch 

minder ontwikkelde landen ook profiteren van internationale handel.  

 De theorie van de comparatieve kostenvoordelen van Ricardo neemt internationale 

handel dus als uitgangspunt. In het licht van dit onderzoek zal de nadruk echter liggen op 

interlokale en interprovinciale handel. Het valt te verwachten dat bedrijven in Hunsingo niet 

werden weggeconcurreerd zolang de lokale en regionale bedrijven hun goederen relatief 

goedkoper konden blijven produceren dan bedrijven in gebieden buiten de regio. Wanneer 

                                                           
34 Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 68. 
35 Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 67-68. 
36 Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 68. 
37 Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 68. 
38 L. Oldenski, “International trade, comparative and absolute advantage, and trade restrictions,” in 21st century 

economics: a reference handbook, ed. R.C. Free (London: SAGE, 2010), 411. 
39 Oldenski, “International trade,”, 411. 
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stuwende bedrijfssectoren in andere regio’s wel kostenvoordelen hadden voor de productie van 

bepaalde goederen, dan kon dit backwash effecten tot gevolg hebben, waardoor bedrijven juist 

verdwenen uit Hunsingo.  
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Hoofdstuk 2: De regio Hunsingo 

Hunsingo is een streek gelegen in het noorden van de provincie Groningen en moet gerekend 

worden tot de Groninger kleigebieden. De regio wordt aan de westkant door het Reitdiep, aan 

de oostkant door het Maarvliet en in het noorden door de Waddenzee begrenst. Daarnaast grenst 

Hunsingo aan de oostkant aan de regio Fivelingo, in het westen aan het Westerkwartier en 

Friesland en in het zuiden aan Gorecht. Anno 2018 bestaat de regio uit de gemeenten De Marne, 

Eemsmond, het overgrote deel van de gemeente Bedum en delen van de gemeente Winsum.  

Voorafgaand aan de gemeentelijke herindelingen bestond Hunsingo uit de volgende 

veertien gemeenten: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. Deze 

veertien gemeenten bestonden uit een aantal grote dorpen, kleinere dorpen en afgelegen 

boerderijen en arbeidershuisjes. Gedurende de negentiende eeuw vonden de meeste 

economische activiteiten plaats op dorpsniveau. Deze economische activiteiten waren in vrijwel 

alle gevallen verbonden met de agrarische activiteiten die werden ontplooid in de regio.40 De 

boeren richtten zich niet op zelfvoorziening, maar produceerden voornamelijk voor de markt. 

De economie van Hunsingo kan daarom gekarakteriseerd worden als een marktgerichte 

agrarische economie.41 De boeren kochten producten en diensten in de dorpen bij de lokale 

winkeliers en ambachtslieden en hielden daarmee de lokale economie draaiende.42 De 

agrarische sector vormde de spil van de lokale economie. Dit betekent dat wanneer er sprake 

was van agrarische crises, dit gevolgen had voor de hele samenleving. Naast de landbouw 

speelde ook de visserij een rol van betekenis vanwege de ligging van de regio aan de 

Waddenzee.43 

 Uit grafiek 1 blijkt dat er in Hunsingo geen sprake was van een grote 

bevolkingstoename, zeker in vergelijking met de provincie Groningen als geheel. In Hunsingo 

nam de bevolking toe van 33.145 tot 40.360 inwoners in de periode 1854-1911. Dit is een 

toename van 22%. Ter vergelijking, in de jaren 1849-1920 groeide de bevolking van de 

provincie Groningen met 94%, namelijk van 188.446 tot 365.586 inwoners.44 Binnen de regio 

was alleen in Bedum sprake van een redelijk sterke bevolkingsgroei in de hier behandelde 

periode, namelijk van 3.507 tot 4.952 inwoners. 

                                                           
40 R.F.J. Paping, Voor een handvol stuivers, 22. 
41 Paping, “Gezinnen en cohorten,”, 22. 
42 Zie appendix figuur 1 voor een goed overzicht van de positie van de boerderij in de economie van de 

kleigebieden. 
43 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van 

Groningen, 1814-1942, inv.nr. 8889.1. 
44 Paping, “Gezinnen en cohorten,”, 28. 
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Grafiek 1: Bevolkingsontwikkeling van de regio Hunsingo (1854-1911). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

De bevolkingsontwikkeling van Hunsingo in de periode 1850-1911 kan in twee fasen 

worden opgedeeld, namelijk in een periode van groei en een periode van stagnatie. In de periode 

van 1854 tot 1886 was er sprake van bevolkingsgroei. Volgens Paping valt de groei in de 

periode voor 1886 te wijten aan het feit dat er sprake was van een geboorteoverschot in de 

Groninger kleigebieden.45 Vanaf 1886 stagneerde de bevolkingsgroei in de regio, wat volgens 

Paping en Collenteur veroorzaakt werd door een toename van de emigratie. De meeste mensen 

vertrokken naar Groningen stad of emigreerden naar Noord-Amerika.46 Het vertrekoverschot 

valt te wijten aan de lage reële lonen die men verdiende op de Groninger kleigebieden als gevolg 

van de agrarische depressie die rond 1880 de kop opstak in Nederland.47 Deze crisis werd 

veroorzaakt door een wereldwijde toename van de graanproductie en dalende transportkosten 

waardoor landbouwproducten goedkoper verder verplaatst konden worden. Na 1895 begon de 

agrarische sector zich te herstellen.48   

 Tenslotte zal de ontwikkeling van het infrastructurele netwerk in de provincie 

Groningen, en dan specifiek in de regio Hunsingo, worden behandeld. Het begrip infrastructuur 

kan breed worden opgevat. 49 In dit onderzoek zal echter alleen de ontwikkeling van de 

infrastructuur die het transport van personen en goederen mogelijk maakte worden 

                                                           
45 Paping, “Gezinnen en cohorten,”, 29 
46 P. Kooij, “Het Noorden en de Nederlandse economie: trekpaard of wingewest?” in Nederland en het Noorden, 

eds. K. van Berkel, H. Boels en W.R.H. Koops (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1991), 167., Collenteur & 

Paping, “The economic development of the clay area of Groningen 1770-1910,”, 36. & Paping, “Gezinnen en 

cohorten,”, 29.  
47 Paping, “Gezinnen en cohorten,”, 34. 
48 Touwen, “Expansie, stagnatie en globalisering,”, 196. 
49 P. Groote, “Infrastructuur, 1800-1995,” in Nationaal goed: feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-

1999, eds. R. van der Bie & P. Dehing (Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek, 1999), 75. 
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geanalyseerd. Hieronder zal enkel worden geanalyseerd vanaf wanneer, en in welke mate, 

Hunsingo geïntegreerd werd in een nationaal infrastructureel netwerk. De ontwikkeling van de 

drie belangrijkste vormen van personen- en goederenvervoer zal de revue passeren, namelijk 

de ontwikkeling van respectievelijk landwegen, waterwegen en spoorlijnen. 

De kwaliteit van wegen is cruciaal om fatsoenlijk en snel vervoer van goederen en 

personen via landwegen mogelijk te maken.50 Vanaf de Provinciale wet van 1850 kwam in 

Nederland het proces op gang waarbij steeds meer wegen werden verhard. Hierdoor werden 

wegen minder weersgevoelig, waardoor de reistijd daalde en de kwaliteit van de reis toenam.51 

In de negentiende eeuw werden de wegen vooral gebruikt voor het vervoer van goederen en 

personen over korte afstanden, omdat wegen daar een comparatief voordeel in hadden ten 

opzichte van waterwegen en spoorlijnen.52 Al in 1850 was Hunsingo goed ontsloten in 

vergelijking met de rest van Groningen. In de daaropvolgende jaren werd het wegennet in 

Hunsingo verder uitgebreid totdat dit netwerk vrijwel voltooid was in 1879. Dit wegennetwerk 

kan gekarakteriseerd worden als een goed geïntegreerd en fijnmazig systeem waarop bijna ieder 

dorp was aangesloten.53 Dit wegenpatroon liep vaak parallel aan de landkavels vanwege de 

centrale positie die de landbouw innam in de regio.54  

Het vervoer via waterwegen was vooral in de kustgebieden, zeker tot het einde van de 

negentiende eeuw, één van de belangrijkste manieren om mensen en goederen te vervoeren en 

was cruciaal voor de industrialisatie van Nederland.55 Voor Groningen geldt dat het grootste 

gedeelte van het waterwegennetwerk al was aangelegd vóór 1800.56 Het ging hier om 

trekvaarten die de gemeenten Middelstum, Usquert, Uithuizen, Warffum, Eenrum, Baflo, 

Winsum, Leens en Ulrum aansloten op het hoofdnetwerk, dat op zijn beurt weer verbonden was 

met Groningen stad.57 Na 1800, en dan vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw, was 

er sprake van uitbreiding en verbetering van het bestaande waterwegennetwerk.58  

                                                           
50 Bogart, “The transport revolution in industrialising Britain,” 370. 
51 A. van der Woud, Een nieuw wereld: het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam: Uitgeverij Bert 

Bakker, 2007), 371. & Clement, Transport en economische ontwikkeling, 13. 
52 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 14. 
53 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 21-22. 
54 C. van Welsenes, “Winsum in het stoomtijdperk,” in Winsum: gedenkboek 1982, ed. W.J.  

Formsma (Groningen: Wolters-Noordhoff & Bouma’s Boekhuis, 1982), 148. 
55 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 45. & E. Nijhof & P. Scholliers, “Ontstaan van een 

industriecultuur,” in Het tijdperk van de machine: industriecultuur in België en Nederland, eds. E. Nijhof & P. 

Scholliers (Brussel: Vubpress, 1996), 26., J.P. Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de 

Nederlandse dienstensector, 1850-1913 (Amsterdam: Vrije Universiteit, 1995), 40., Van Welsenes, “Winsum in 

het stoomtijdperk,”, 148. & Bogart, “The transport revolution in industrialising Britain,”, 374. 
56 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 50. 
57 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 49. 
58 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 47-48. & Van der Woud, Een nieuw wereld, 367. 
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Het meest belangrijk voor de economische integratie van Nederland was echter de 

ontwikkeling van het spoorwegennet.59 Door middel van dit nieuwe transportmiddel konden 

markten worden geopend die voorheen niet goed bereikbaar waren en konden grondstoffen en 

eindproducten goedkoper en in grotere hoeveelheden door het hele land worden verplaatst.60 In 

1839 werd de eerste spoorlijn geopend in Nederland, maar pas vanaf de spoorwegwet van 1860 

kwam de ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegnetwerk pas echt op gang.61 In de periode 

1866-1884 werden de belangrijkste hoofdspoorlijnen aangelegd die Groningen verbonden met 

de rest van Nederland en het buitenland. In 1884 werd de laatste hoofdspoorlijn voltooid, 

namelijk die tussen Groningen en Delfzijl. Deze spoorlijn liep onder andere door de gemeentes 

Bedum en Adorp en was daarom erg belangrijk voor Hunsingo.62 Betreffende de ontsluiting 

van de provincie Groningen door middel van railvervoer is het goed om kort de ontwikkeling 

van de lokaalspoorwegen en trams aan te stippen. Deze lijnen waren minder kapitaalintensief 

en hadden de ontsluiting van het Groninger platteland als primaire doel. Met de aanleg van de 

lokaalspoorlijn tussen Sauwerd en Roodeschool in 1893 werd het noorden van de provincie 

Groningen aangesloten op het hoofdtraject tussen Groningen en Delfzijl.63 Daarnaast werd er 

een tramweg aangelegd tussen Winsum en Ulrum in de periode 1890-1915.  

De integratie van het noorden met de rest van Nederland en het buitenland zorgde ervoor 

dat dit gebied sterk marktgericht werd.64 Dit had ook tot gevolg dat de handel in Groningen 

vanaf de jaren 1860 meer divers werd. Steeds meer producten en grondstoffen werden 

geïmporteerd. Hierbij moet gedacht worden aan grondstoffen, zoals steenkool, en industriële 

producten.65 Toch bleef het aandeel van de agrarische producten tot de jaren 80 van de 

negentiende eeuw het grootst. Na 1880 begon dit aandeel verhoudingsgewijs af te nemen, 

waardoor te verwachten valt dat ook een meer divers scala aan goederen Hunsingo bereikte.66  

 

 

 

                                                           
59 Nijhof & Scholliers, “Ontstaan van een industriecultuur,”, 28. 
60 Atzema & Wever, De Nederlandse industrie, 17. & Bogart, “The transport revolution in industrialising 

Britain,”, 376. 
61 S. de Boer Sap, Spoorwegen in Groningen (Utrecht: Stichting Matrijs, 1987), 7-8. & Clement, Transport en 

economische ontwikkeling, 100. & Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de Nederlandse 

dienstensector, 36. 
62 De Boer Sap, Spoorwegen in Groningen, 13-14. & Clement, Transport en economische ontwikkeling, 100. & 

Van Welsenes, “Winsum in het stoomtijdperk,”, 151. 
63 B.P. Tammeling, “Van 1850 tot heden,” in Winsum: gedenkboek 1982, ed. W.J. Formsma (Groningen: 

Wolters-Noordhoff & Bouma’s Boekhuis, 1982), 137. 
64 Kooij, “Het Noorden en de Nederlandse economie,”, 162.   
65 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 216-217. 
66 Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensector, 193. 
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Hoofdstuk 3: De ontwikkeling van de ambachtelijke nijverheid  

In Hunsingo waren allerlei soorten ambachten aanwezig. De ambachtslieden produceerden 

vaak op kleine schaal, hadden weinig werknemers en kapitaal en genoten veel aanzien in de 

dorpsgemeenschappen.67 Aan de hand van de gevonden gegevens uit de gemeenteverslagen, de 

geboorteakten en de landelijke beroepentelling van 1909 is de ontwikkeling van de 

ambachtelijke nijverheid in de periode 1850-1911 geschetst. In dit hoofdstuk zullen de 

gevonden ontwikkelingen worden gepresenteerd en verklaard. Allereerst zullen de 

belangrijkste ambachten worden behandeld en vervolgens zullen de overige ambachten 

gezamenlijk aan bod komen.  

 

De bakkers en slagers 

Uit de gemeenteverslagen blijkt dat er veel bakkers aanwezig waren in Hunsingo. De grote 

hoeveelheid bakkers getuigt volgens Paping van het feit dat er weinig brood werd gebakken bij 

de mensen thuis in deze periode.68 De aanwezige bakkers vervulden een cruciale rol in het 

dagelijkse leven van de Groningers die woonachtig waren in Hunsingo.  

 

Grafiek 2: Het Aantal bakkers per 1.000 inwoners in de regio Hunsingo (1854-1901). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Grafiek 2 laat de ontwikkeling van het aantal bakkers per 1.000 inwoners zien. 

Gedurende de gehele periode bleef het aantal bakkers vrij stabiel, namelijk tussen de 3 en 3,5 

                                                           
67 A. Bolt, Geschiedenis van Uithuizen: van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978 (Uithuizen: Bakker, 

1982), 109. & R. Paping, V. Tassenaar, S. Harmsma, H. Veldman & G. Sommer, “Economische ontwikkeling 

vanaf het einde van de achttiende eeuw,” in Onder vele torens: een geschiedenis van de gemeente Bedum, eds. R. 

van Schaik, G. Collenteur & A. de Valk (Bedum: Profiel, 2002), 141. 
68 Paping, Voor een handvol stuivers, 85. 
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bakkers per 1.000 inwoners. Aanvullend blijkt uit grafiek 3 dat het percentage personen dat 

werkzaam was als bakker ook stabiel bleef, namelijk tussen de 1,8 en 2 procent. Het aantal 

bakkers groeide mee met de bevolking en had weinig te lijden onder conjuncturele 

schommelingen en concurrentie van elders. Gegeven het feit dat het aantal bakkers gedurende 

de hele periode gelijk bleef laat zien dat dit een verzorgende sector was die niet viel weg te 

denken uit het dorpsbeeld en dat er geen sprake was van schaalvergroting of opmerkelijke 

productiviteitsstijgingen. 

 

Grafiek 3: Het percentage vaders dat werkzaam was als bakker op basis van de geboorteakten (1850-1909). 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

 Ook de slagers vervulden een belangrijke rol in de voedselvoorziening van de 

dorpelingen. Uit de gemeenteverslagen en geboorteakten valt af te leiden dat onderscheid 

gemaakt moet worden tussen vleeshouwers en slachters voor anderen. Dit levert een 

methodologisch probleem op, namelijk dat in sommige gemeenteverslagen de slachters voor 

anderen en vleeshouwers onder dezelfde noemer worden vermeld, terwijl in andere 

gemeenteverslagen deze twee beroepen apart worden genoemd. In dit onderzoek is ervoor 

gekozen om deze twee beroepen samen te trekken tot slagers, omdat het optellen van de twee 

beroepen eenvoudiger is. Beide beroepen bleven naast elkaar bestaan gedurende de negentiende 

eeuw.69 Het verschil tussen slachters voor anderen en vleeshouwers zat hem in het feit dat 

vleeshouwers permanente slagers waren, terwijl slachters voor anderen tijdens de 

slachtmaanden hun beroep op oproepbasis uitoefenden.70  

                                                           
69 Zie appendix: tabellen 11 t/m 24. 
70 Paping, Voor een handvol stuivers, 87. 
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Grafiek 4: Het aantal slagers per 1.000 inwoners in de regio Hunsingo (1856-1901). 

  

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Grafiek 5: Het percentage vaders dat werkzaam was als slager op basis van de geboorteakten (1850-1909). 

  

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

In grafiek 4 en 5 is de ontwikkeling van het aantal slagers in Hunsingo weergegeven. 

Uit grafiek 4 valt af te lezen dat het aantal slagers afnam van 2,5 naar 1,9 slagers per 1.000 

inwoners. Grafiek 5 laat daarentegen zien dat het aantal vaders werkzaam als slager toenam van 

0,51% naar 1,13%. Hierbij moet worden opgemerkt dat het beroep van slachter voor anderen 

geen hoofdberoep was. Dit betekent dat de slachters voor anderen wel werden opgenomen in 

de gemeenteverslagen, maar niet in de burgerlijke stand. Daarom kan op basis van de 

geboorteakten worden geconcludeerd dat er een toename was van het aantal vaders dat 

werkzaam was als vleeshouwer. Een verklaring voor deze tegengestelde ontwikkelingen is dat 

er een verschuiving plaatsvond van tijdelijke slachters naar permanente vleeshouwers. Dit 

verklaart ook de daling van het aantal slagers per 1.000 inwoners. Paping constateerde deze 

0

1

2

3

4

1856 1866 1876 1886 1901

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909



 

17 
 

ontwikkeling al voor het hele kleigebied in de periode 1770-1860. Deze verschuiving deed zich 

voor omdat gezinnen steeds minder vaak zelf vee gingen houden dat moest worden geslacht.71  

De toenemende welvaart na 1860 heeft waarschijnlijk een stijging van de 

vleesconsumptie tot gevolg gehad. Logischerwijs valt te verwachten dat het aantal 

vleeshouwers daardoor toenam, omdat er voor 1890 vrijwel geen grote industriële slagerijen 

aanwezig waren in Nederland.72 Er valt ook geen afname van het aantal slagers tijdens de 

agrarische depressie van 1880 waar te nemen. Men moest immers toch eten, want op een lege 

maag kan niet goed gewerkt worden. Daarnaast werd vlees waarschijnlijk relatief goedkoper 

omdat de prijzen van agrarische producten daalden tijdens de agrarische crisis en gezinnen dus 

relatief meer geld te besteden hadden. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de beroepssectoren die de productie van voedselwaren 

voor hun rekening namen bij uitstek gekarakteriseerd kunnen worden als verzorgende sectoren 

die amper tot geen last hadden van backwash effecten. De transportkosten voor brood en vlees 

waren hoog omdat het geen bulkgoederen waren. Daarnaast waren deze goederen maar beperkt 

houdbaar. Hierdoor behielden deze sectoren hun comparatieve voordeel voor de productie. Het 

verdwijnen van bakkerijen, slagers en ook bijvoorbeeld kruideniers is een proces dat de 

afgelopen decennia pas op gang is gekomen met de komst van grote supermarktketens die hun 

producten aanschaffen bij grootschalige bedrijven.  

 

De timmerlieden, metselaars, ververs en glazenmakers 

De bouwnijverheid was een van de grootste verschaffers van werkgelegen in Hunsingo. Er kan 

onderscheid worden gemaakt tussen een aantal ambachten wanneer het gaat over de 

bouwnijverheid in Hunsingo, namelijk timmerlieden, metselaars, ververs en glazenmakers, 

stro- en rietdekkers en molenmakers. De stro- en rietdekkers zullen hier niet uitgebreid worden 

behandeld omdat dit geen hoofdberoep was.73 In tabel 1, 2 en 3 zijn de stro- en rietdekkers 

opgenomen die in de gemeenteverslagen worden genoemd. De molenmakers zullen later in dit 

onderzoek worden behandeld, namelijk in het onderdeel waar in wordt gegaan op de molens. 

Uit de gemeenteverslagen blijkt dat het beroep van timmerman en metselaar, net als het beroep 

van verver en glazenmaker, vaak gezamenlijk werd uitgeoefend.74 Om te beginnen zal worden 

                                                           
71 Paping, Voor een handvol stuivers, 87. 
72 M. Wintle, An economic and social history of the Netherlands, 1800-1920: demographic, economic and social 

transition (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 183. 
73 Paping, Voor een handvol stuivers, 95. 
74 Zie appendix: tabellen 11 t/m 24. 
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ingegaan op de timmerlieden en metselaars in Hunsingo en vervolgens zullen de ververs en 

glazenmakers aan bod komen. 

 

Grafiek 6: Het aantal timmerlieden en metselaars per 1.000 inwoners in de regio Hunsingo (1854-1909). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum & Nationale beroepentelling 

1909. 

 

Grafiek 7: Het percentage vaders dat werkzaam was als timmerman en metselaar op basis van de geboorteakten 

(1850-1909). 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Het beroep van timmerman en metselaars was het beroep waarin veruit de meeste 

mensen werkzaam waren. Zo waren er in 1871 240 timmermans- en metselaarsbedrijfjes 

aanwezig in Hunsingo.75 De belangrijkste bezigheid van de timmerlieden en metselaars was het 

bouwen en onderhouden van huizen. Naast deze taak hielden de timmerlieden zich vaak bezig 

                                                           
75 Zie appendix: tabellen 11 t/m 24. 
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met het maken van andere gebruiksvoorwerpen zoals meubels en doodskisten.76 De 

ondernemingen waren vaak klein en werden geëxploiteerd door een patroon of meester. Deze 

meester had een aantal knechten in dienst.77 Opvallend is de sterke toename van het aantal 

timmermannen en metselaars in de periode 1854-1861 zoals te zien is in grafiek 6. De 

belangrijkste verklaring is de groeiende rijkdom van de boeren, wat tot gevolg had dat ze een 

groter deel van hun inkomen gingen besteden aan zaken als nieuwe woonhuizen en grotere 

schuren. Naast deze groeiende rijkdom zorgde ook de bevolkingsgroei voor een toenemende 

vraag naar nieuwe huizen.78  

Zoals te zien is in grafiek 6 bleef het aantal timmerlieden en metselaars per 1.000 

inwoners redelijk stabiel in de periode 1861-1901. Opvallend is de ontwikkeling dat het aandeel 

vaders dat werkzaam was in deze sector afnam.79 Sterke concurrentie van elders kan hier geen 

verklaring voor zijn gezien de plaatsgebondenheid van de productie van de bouwsector. Een 

betere verklaring voor deze daling is de agrarische depressie van 1880. Deze crisis had tot 

gevolg dat vooral de boeren minder geld te besteden hadden, waardoor de bouw van nieuwe 

huizen en schuren of grootschalig onderhoud werd uitgesteld. Uit de analyse van de 

geboorteakten komt naar voren dat de timmerlieden en metselaars hun personeelsbestand 

verkleinden als reactie op de dalende vraag naar hun diensten. In het boek onder vele torens: 

een geschiedenis van de gemeente Bedum wordt deze ontwikkeling ook voor enkel de gemeente 

Bedum waargenomen tijdens de agrarische depressie.80 Hieruit valt op te maken hoe belangrijk 

de agrarische sector was en wat er gebeurde wanneer het economisch slecht ging. Vanaf 1901 

tot 1909 zette zich een daling in van het aantal timmerlieden en metselaars, terwijl het aantal 

knechten procentueel gezien weer toe begon te nemen. Het ambacht van timmerman en 

metselaar kan worden gekarakteriseerd als een verzorgende sector die erg gevoelig was voor 

conjuncturele schommelingen, maar daarentegen weinig tot geen last had van concurrentie van 

buiten de regio.  

De ververs en glazenmakers waren na de timmerlieden en metselaars de belangrijkste 

beroepsgroep in de bouwsector. Het zetten van glazen en het verven van huizen en rijtuigen 

werd vaak gecombineerd uitgeoefend omdat deze beroepen individueel niet voldoende 

inkomsten opleverden.81 De ontwikkeling van de ververs en glazenmakers was vrijwel gelijk 

                                                           
76 Paping, Voor een handvol stuivers, 92. 
77 De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 196. 
78 Paping, Voor een handvol stuivers, 93-94. 
79 Zie tabel 7. 
80 Paping, Tassenaar, Harmsma, Veldman & Sommer, “Economische ontwikkeling vanaf het einde van de 

achttiende eeuw,”, 147. 
81 Paping, Voor een handvol stuivers, 94. 
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aan die van de timmerlieden en metselaars. Grafiek 8 laat zien dat het aantal ververs en 

glazenmakers toenam van 1,8 tot 2,2 per 1.000 inwoners in 1876 en vervolgens stabiel bleef. 

In dat jaar waren er 84 bedrijfjes aanwezig waar men zich met dit ambacht bezighield.82 

Wanneer gekeken wordt naar het percentage vaders dat werkzaam was in deze sector op basis 

van de geboorteakten, zoals te zien is in grafiek 9, kan worden geconcludeerd dat het aantal 

ververs en glazenmakers af begon te nemen dankzij de agrarische depressie.  

 

Grafiek 8: Het aantal ververs en glazenmakers per 1.000 inwoners in Hunsingo (1856-1901). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum.  

 

Grafiek 9: Het percentage vaders dat werkzaam was als verver en glazenmaker op basis van de geboorteakten 

(1850-1909). 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

                                                           
82 Zie appendix: tabellen 11 t/m 24. 
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De grof- en hoefsmeden, kuipers en wagenmakers 

Nu de bouwnijverheid is behandeld, zal in worden gegaan op de beroepen die de productie van 

alledaagse goederen en gereedschappen voor hun rekening namen. Het gaat dan specifiek om 

de grof- en hoefsmeden en kuipers en wagenmakers. De grof- en hoefsmeden en kuipers en 

wagenmakers kunnen eveneens worden gekarakteriseerd als verzorgende sectoren. Allereerst 

zullen de grof- en hoefsmeden worden behandeld die aanwezig waren in Hunsingo. 

  

Grafiek 10: Het aantal grof- en hoefsmeden per 1.000 inwoners in Hunsingo (1854-1909). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum & Nationale beroepentelling 

1909. 

 

Grafiek 11: Het percentage vaders dat werkzaam was als grof- en hoefsmid op basis van de geboorteakten (1850-

1909). 

.  

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 
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Naast alledaagse gebruiksvoorwerpen en gereedschappen produceerden de smeden 

ingewikkelde landbouwwerktuigen wanneer de kennis daarvoor aanwezig was.83 Het 

gemeenteverslag van 1886 uit de gemeente Uithuizermeeden levert een interessante observatie 

op: ‘‘De gemeentelijke nijverheid maakt langzaam maar zeker den invoer van Duitsche 

landbouwwerktuigen onnodig, daar de grofsmederijen zich ijverig en met goed gevolg op het 

vervaardigen daarvan toeleggen.’’84 Dit betekent dat deze lokale smederijen een comparatief 

voordeel hadden voor de productie van landbouwwerktuigen. De smederijen in 

Uithuizermeeden konden met goed gevolg concurreren met het buitenland.  

 Uit grafiek 10 valt af te lezen dat het aantal grof- en hoefsmeden redelijk stabiel bleef 

in de periode 1854-1909. Alleen in 1901 kan een daling van het aantal grof- en hoefsmeden 

worden waargenomen. Dit contrasteert met de ontwikkeling van het aantal vaders dat werkzaam 

was als smid. Waarom bleven de smederijen wel bestaan, maar nam de hoeveelheid personeel 

dat ze in dienst hadden af? De eerste verklaring voor deze daling is de agrarische depressie. De 

slechte economische omstandigheden hadden tot gevolg dat boeren de aanschaf van nieuwe 

werktuigen en andere ijzerwaren uitstelden. Daarnaast is een mogelijke verklaring dat 

ijzersmeden steeds vaker ijzerwaren gingen importeren. Dit werd vast en zeker in de hand 

gewerkt door de komst van grote ijzergieterijen in bijvoorbeeld Groningen (1843) en 

Hoogezand (1852) die een comparatief voordeel hadden voor de productie van grotere 

ijzerwaren.85 Ook de groei van de metaalwarensector tussen 1859 en 1889 droeg vast bij aan de 

achteruitgang van de lokale smederijen, mede mogelijk gemaakt door de ontsluiting van 

Hunsingo gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw.86 De opkomende 

ijzerindustrieën hadden backwash effecten voor deze sector tot gevolg. De consequentie van de 

toenemende concurrentie was dat smeden in Hunsingo steeds vaker een handelaarsfunctie 

kregen, waarbij ze zich toelegden op de productie en reparatie van kleine ijzerwaren.87 Voor 

een handelsfunctie waren minder knechten nodig dan voor het produceren van ijzeren goederen, 

wat een verklaring kan zijn voor de daling van het aantal vaders dat werkzaam was als smid. 

 Uit het de gemeenteverslagen komt naar voren dat ook het beroep van kuiper en 

wagenmaker vaak gezamenlijk werd uitgeoefend. Deze ambachtslieden produceerden net als 

de grof- en hoefsmeden voornamelijk voor de plaatselijke boeren, waardoor eenzelfde soort 

                                                           
83 De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 160. 
84 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van 

Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8876.1, blz. 64.  
85 Paping, Voor een handvol stuivers, 95-96. 
86 De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 185. 
87 Paping, Tassenaar, Harmsma, Veldman & Sommer, “Economische ontwikkeling vanaf het einde van de 

achttiende eeuw,”, 145. 
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ontwikkeling van deze sector valt te verwachten. Kuipers en wagenmakers hielden zich bezig 

met de productie van botervaten, biervaten, melkemmers, houten landbouwgereedschappen, 

wagens en houten onderdelen voor deze wagens.88
 

 

Grafiek 12: Het aantal kuipers en wagenmakers per 1.000 inwoners in Hunsingo (1856-1901). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum.  

 

Grafiek 13: Het percentage vaders dat werkzaam was als kuiper en wagenmaker op basis van de geboorteakten 

(1850-1909). 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

In grafiek 12 en 13 zien we dat het aantal kuipers en wagenmakers per 1.000 inwoners en het 

aantal vaders dat werkzaam was in deze sector sterk begon af te nemen vanaf ongeveer 1871. 

Ook hier speelde de agrarische depressie een belangrijke rol in de dalende vraag naar nieuwe 

                                                           
88 Paping, Tassenaar, Harmsma, Veldman & Sommer, “Economische ontwikkeling vanaf het einde van de 

achttiende eeuw,”, 146. 
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vaten en wagens. Daarnaast hadden de kuipers en wagenmakers eveneens last van backwash 

effecten. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden kuipers en wagenmakers steeds 

vaker weggeconcurreerd omdat vaten en wagens steeds vaker werden geïmporteerd.89 

Daarnaast zag de tweede helft van de negentiende eeuw ook de opkomst van een aantal zuivel- 

en boterfabrieken in de regio. Dit had tot gevolg dat de boeren zelf minder zuivel gingen 

verwerken, waardoor de vraag naar vaten nog verder afnam. Toch zal de vraag naar vaten niet 

helemaal zijn verdwenen. De zuivel moest immers vervoerd worden van de boerderijen naar de 

fabrieken en de consumenten. 

 

De wevers, naaisters, kleermakers en schoenmakers 

Voordat in wordt gegaan op de ontwikkeling van de wevers, naaisters, kleermakers en 

schoenmakers in Hunsingo zal eerst de ontwikkeling van de textiel- en schoenenindustrie 

worden geschetst. De groei van de textielsector in het oosten van Nederland begon ongeveer 

vanaf de jaren 50 van de negentiende eeuw. Deze groei komt het meest duidelijk naar voren 

wanneer gekeken wordt naar het aantal aanwezige spillen in de katoenspinnerijen en naar het 

aantal arbeiders dat werkzaam was in deze fabrieken. In de periode 1861-1910 nam het aantal 

spillen toe van gemiddeld 55.800 naar 487.000.90 Naast de toename van het aantal spillen viel 

een daling van het aantal arbeiders waar te nemen. Dit betekende dat de arbeidsproductiviteit 

per arbeider toenam.91 In de tweede helft van de negentiende eeuw valt ook de opkomst van de 

schoenindustrie in Brabant waar te nemen. Deze industrie had aanvankelijk nog last van sterke 

concurrentie uit Duitsland. De mechanisatie in deze sector gedurende de laatste twee decennia 

van de negentiende eeuw zorgde ervoor dat de concurrentie uit Duitsland werd 

teruggedrongen.92 

 De wevers en naaisters hadden het meest te lijden onder de opkomst van grote 

textielcentra elders. Deze ambachtslieden hielden zich bezig met het in elkaar zetten van 

kledingstukken.93 Uit grafiek 14 valt af te lezen dat het aantal wevers per 1.000 inwoners al 

laag was rond 1854 en dat het aantal wevers alleen nog maar verder zou afnemen in de loop 

van het derde kwart van de negentiende eeuw. In 1881 kwam dit ambacht al niet meer voor in 

                                                           
89 Paping, Tassenaar, Harmsma, Veldman & Sommer, “Economische ontwikkeling vanaf het einde van de 

achttiende eeuw,”, 146-147. 
90 De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 104. 
91 H. Lintsen & M. Bakker, Geschiedenis van de techniek in Nederland: De wording van een moderne 

samenleving 1800-1890 (Leiden: DBNL, 2009), 43. 
92 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 378. & De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 

1850 en 1914, 74-75. 
93 Paping, Voor een handvol stuivers, 88-89. 
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Hunsingo. Grafiek 15 laat eenzelfde ontwikkeling zien. In deze grafiek worden de wevers ook 

voor het laatst genoemd in de periode 1881-1889. Daarnaast valt uit grafiek 14 af te lezen dat 

het aantal naaisters drastisch begon af te nemen vanaf 1871. Naaisters bleven, in tegenstelling 

tot de wevers, wel aanwezig in de regio, maar dit waren er maar ongeveer 0,5 per 1.000 

inwoners. De ambachten van wever en naaister zijn ambachten waar men bij uitstek last had 

van backwash effecten. De wevers en naaisters konden niet concurreren met de opkomende 

textielindustrieën waar goedkope stoffen van goede kwaliteit werden geproduceerd. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw verloren ze al snel hun comparatieve kostenvoordeel 

voor de productie van textiel.  

 

Grafiek 14: Het aantal wevers en naaisters per 1.000 inwoners in Hunsingo (1854-1901). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Grafiek 15: Het percentage vaders dat werkzaam was als wever op basis van de geboorteakten (1850-1909).  

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 
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Grafiek 16: Het aantal kleermakers per 1.000 inwoners in Hunsingo (1856-1909). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum & Nationale beroepentelling 

1909. 

Grafiek 17: Het percentage vaders dat werkzaam was als kleermaker op basis van de geboorteakten (1850-

1909). 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

In tegenstelling tot de wevers en de naaisters wisten de kleermakers hun comparatieve 

kostenvoordeel langere tijd te behouden, maar toch zou ook deze sector te maken krijgen met 

backwash effecten. Vanaf 1871 valt een substantiële daling waar te nemen van het aantal 

kleermakers per 1.000 inwoners. Uit grafiek 16 blijkt dat het aantal kleermakers afnam van 5 

per 1.000 inwoners in 1871 naar 3 per 1.000 inwoners in 1909. Grafiek 17 laat zien dat het 

percentage vaders dat werkzaam was als kleermaker eveneens afnam. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw kregen kleermakers steeds vaker te maken met de invoer van goedkope, 

kwalitatief goede en vaak ook meer modieuze confectiekleding. Dit had tot gevolg dat steeds 

meer kleermakers verdwenen en dat anderen zich toelegden op enkel de verkoop en reparatie 
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van geïmporteerde kleding.94 Dankzij de sterker wordende concurrentie veranderde het 

kleermakersambacht grondig van karakter. 

 Als laatste moeten de schoenmakers en leerlooiers worden behandeld die aanwezig 

waren in Hunsingo. Zoals de naam van dit ambacht al verraad, hielden de schoenmakers zich 

voornamelijk bezig met het fabriceren en lappen van schoenen. Daarnaast produceerden ze ook 

vaak andere lederwaren zoals zwepen en riemen. Het fabriceren van leren zadels werd echter 

overgelaten aan gespecialiseerde zadelmakers.95 Het ambacht van zadelmaker kwam in vrijwel 

alle gemeentes in Hunsingo voor.96 Ook looide een aantal schoenmakers hun eigen leer, zoals 

valt op te maken uit de gemeenteverslagen.97 Volgens Paping werd dit met name gedaan door 

de rijkere schoenmakers. Dit leer werd gebruikt voor de eigen productie of werd verkocht aan 

bijvoorbeeld andere schoenmakers of zadelmakers.98  

 

Grafiek 18: Het aantal schoenmakers en leerlooiers per 1.000 inwoners in Hunsingo (1850-1909). 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum & Nationale beroepentelling 

1909. 

 

Uit grafiek 18 valt af te lezen dat het aantal schoenmakers licht daalde van 4,2 naar 3,8 

schoenmakers per 1.000 inwoners in de periode 1856-1909. Daarentegen valt de ontwikkeling 

waar te nemen dat in de loop der jaren steeds minder leer werd gelooid in Hunsingo. Het aantal 

                                                           
94 Collenteur & Paping, “Arbeid: van boerderij naar fabriek,”, 47. & Paping, Tassenaar, Harmsma, Veldman & 

Sommer, “Economische ontwikkeling vanaf het einde van de achttiende eeuw,”, 142 
95 Paping, Voor een handvol stuivers, 88.  
96 Zie tabel 1,2 en 3. 
97 Zie appendix: tabellen 11 t/m 24. 
98 Paping, Voor een handvol stuivers, 88. 
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leerlooiers per 1.000 inwoners begon te dalen vanaf 1861. Deze daling zette zich voort totdat 

er in 1900 vrijwel geen leerlooiers meer aanwezig waren in Hunsingo. Het percentage vaders 

dat werkzaam was in deze sector nam af van 2,46% in 1850-1859 naar 0% in 1900-1909, zoals 

te zien is in grafiek 19. Waar de leerlooiers steeds meer last kregen van backwash effecten in 

de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw wisten de schoenmakers zich juist nog 

goed te handhaven in Hunsingo. Ze hadden nog weinig last van de opkomende 

schoenenindustrie in Noord-Brabant. 

. 

Grafiek 19: Het percentage vaders dat werkzaam was als schoenmaker op basis van de geboorteakten (1850-

1909) 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

De overige ambachten 

Naast deze beroepen die vaak voorkwamen, waren er ook ambachten aanwezig die niet in alle 

gemeenten voorkwamen. Er moet dan worden gedacht aan bijvoorbeeld goud- en zilversmeden, 

steenhouwers, sigarenmakers, uurwerkmakers, koper- en blikslagers, meubelfabrikanten en 

producenten van luxueuze kleding. Deze ambachten zijn verwerkt in de onderstaande drie 

tabellen die laten zien welke ambachten in welke gemeenten voorkwamen in de periodes 1851-

1861, 1871-1881 en 1896-1911. Om de gebrekkigheid van de latere gemeenteverslagen te 

compenseren zijn de geboorteakten ter aanvulling gebruikt. In de volgende alinea’s zal een 

aantal van deze overige ambachten kort worden behandeld. 

 De gemeenteverslagen laten zien dat er in de periode 1851-1861 tien goud- en 

zilversmeden aanwezig waren in Hunsingo.99 In de periode 1871-1881 worden er nog maar zes 

                                                           
99 Zie tabel 1. 
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genoemd en in de periode 1896-1911 is dit aantal nog verder afgenomen tot twee. Deze afname 

kan werkelijkheid zijn, maar kan ook een gevolg zijn van de gebrekkigheid van de 

gemeenteverslagen uit deze periode. De gevonden ontwikkeling wordt echter bevestigd door 

de geboorteakten. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw oefenden steeds 

minder vaders het beroep van goud- en zilversmid uit. De laatste goud en zilversmid wordt 

genoemd in een geboorteakte uit 1889.100 Hoe kan deze daling verklaard worden? De meest 

voor de hand liggende verklaring is dat producten van goud en zilver steeds vaker in de stad 

werden gekocht. Zo waren er in 1900 achttien goud- en zilversmederijen aanwezig in 

Groningen stad, terwijl er nog amper goud- en zilversmeden aanwezig waren in Hunsingo.101 

Het was gunstiger voor goud- en zilversmeden, en eigenlijk voor vrijwel alle specialistische 

ambachten, om zich in de stad te vestigen, omdat ze daar een grotere afzetmarkt hadden. 

Daarnaast werd het voor de bewoners van Hunsingo steeds makkelijker en goedkoper om naar 

de stad te reizen dankzij de infrastructurele integratie van Hunsingo met de rest van Groningen. 

Hierdoor kregen specialistische ambachten steeds vaker te maken met concurrentie uit de stad. 

De betere bereikbaarheid had dus tot gevolg dat ze hun comparatieve kostenvoordeel verloren. 

 Deze ontwikkeling valt echter niet voor alle specialistischere ambachten waar te nemen. 

In tegenstelling tot de goud- en zilversmeden bleven de koper- en blikslagers wel aanwezig in 

Hunsingo. Koperslagers hielden zich bezig met het produceren van koperen goederen zoals 

dakbedekkingen, maar ook met de productie van koperen siervoorwerpen. De blikslagers 

produceerden, zoals de naam al suggereert, alledaagse gebruiksgoederen van blik. Dit betekent 

dat hun productieaanbod waarschijnlijk breder was dan dat van de goud- en zilversmeden. Ook 

waren de producten van de koper- en blikslagers hoogstwaarschijnlijk goedkoper. In de periode 

1851-1861 worden elf koper- en blikslagers genoemd in de gemeenteverslagen. Tabel 2 laat 

zien dat dit aantal toenam tot vijftien in de periode 1871-1881. In de periode 1896-1911 nam 

het aantal koper- en blikslagers af tot zeven. Toch bleef dit ambacht aanwezig wat erop duidt 

dat dit ambacht minder specialistisch was en zich kon blijven handhaven in de 

plattelandsgemeentes. Ook de geboorteakten bevestigen dit beeld.102 

 Het ambacht van horlogemakers kan worden beschouwd als een specialistisch beroep. 

Toch zien we dat dit ambacht nog lang aanwezig bleef in Hunsingo. Dit valt af te leiden uit 

                                                           
100 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, 

Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, 

Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
101 P. Kooij, Groningen 1870-1914: sociale veranderingen en economische ontwikkeling in een regionaal 

centrum (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1987), 313. 
102 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, 

Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, 

Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
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zowel de gemeenteverslagen als de geboorteakten.103 Niet alle specialistische ambachten 

verschoven hun productie naar de grote stad. In sommige gevallen was het haalbaar dat de 

productie aanwezig bleef in de plattelandsgemeenten. Vaak bleven deze specialistische 

ambachten aanwezig in de grotere gemeenten, omdat ze daar een grotere afzetmarkt hadden.104 

 Het is interessant om nog even kort in te gaan op de ontwikkeling van het aantal 

scheepstimmerlieden in Hunsingo. Dit ambacht kwam voor in de gemeenten Leens, 

Middelstum, Ulrum en Winsum. Ook dit ambacht werd steeds minder belangrijk in de loop van 

de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze ontwikkeling kan in zowel de 

gemeenteverslagen als in de geboorteakten worden waargenomen. In de periode 1851-1861 

waren nog zeven scheepstimmermannen aanwezig in Hunsingo. Uit tabel 2 valt af te lezen dat 

dit aantal afnam tot vijf. In tabel 3 worden nog maar twee scheepstimmermannen genoemd. In 

de geboorteakten uit de periode 1851-1861 worden zeventien scheepstimmermannen genoemd, 

terwijl er nog maar vier worden genoemd in de periode 1896-1909.105 Een belangrijke 

verklaring kan de opkomst van scheepswerven elders zijn. De lokale scheepstimmerlieden 

kregen hierdoor te maken met concurrentie en dus last van backwash effecten. Een aanvullende 

verklaring kan zijn dat steeds meer schepen van ijzer in plaats van hout werden gebouwd. 

Hiervoor was specialistischere scheepsbouwkennis verreist.   

 Ten slotte moet de afname van het aantal zwart- en blauwververs en 

hoofddekselfabrikanten worden aangestipt. Waar in de periode 1851-1861 nog zeven zwart- en 

blauwververs aanwezig waren in Hunsingo, wordt er in de gemeenteverslagen nog maar één 

genoemd in de periode 1896-1911.106 In de geboorteakten wordt dit ambacht voor het laatst 

genoemd in 1890.107 Voor Groningen stad valt eenzelfde ontwikkeling waar te nemen.108 De 

afname van het aantal zwart- en blauwververs valt te verwachten gezien de achteruitgang van 

de textielindustrie in Hunsingo. Door het verdwijnen van de wevers en de import van 

confectiekleding hoefde minder textiel geverfd te worden, wat tot gevolg had dat dit ambacht 

                                                           
103 Zie tabel 1, 2 en 3. & Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, 

geboorteakten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, 

Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
104 Zie tabel 1, 2 en 3. 
105 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, 

Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, 

Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
106 Zie tabel 1, 2 en 3. 
107 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, 

Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, 

Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
108 Kooij, Groningen 1870-1914, 313. 
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in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw begon te verdwijnen. De achteruitgang 

van het ene ambacht had negatieve gevolgen voor het andere.  

Voor de hoofddekstelfabrikanten kan eenzelfde ontwikkeling worden geschetst. Het 

begrip ‘hoofddekselfabrikanten’ is in dit onderzoek gebruikt als containerbegrip. Wanneer over 

deze fabrikanten wordt gesproken dan gaat het over bijvoorbeeld vrouwenhoedenmakers, 

pettenmakers en strohoedenmakers. Problematisch is dat de fabrikanten van hoofddeksels maar 

acht keer worden genoemd in de geboorteakten, terwijl tabel 1, 2 en 3 laten zien dat er 

respectievelijk negentien, negenentwintig en drie hoofddekselfabrikanten aanwezig waren in 

Hunsingo.109 Deze tegenstelling schept het vermoeden dat dit beroep, net als de slachters voor 

anderen, geen hoofdberoep was, maar wellicht werd uitgeoefend als nevenactiviteit door 

bijvoorbeeld kleermakers. Ook hier valt te verwachten dat deze achteruitgang wordt 

veroorzaakt door de import van hoofddeksels uit andere gebieden, of dat deze vaker werden 

gekocht in bijvoorbeeld Groningen stad. Dit is echter moeilijk te vast te stellen omdat het 

waarschijnlijk geen hoofdberoep was. 

Ten slotte is het interessant om aan te stippen dat de fiets zijn intrede deed in Hunsingo 

aan het einde van de negentiende eeuw. Dit kan worden afgeleid aan de komst van 

rijwielherstellers in de gemeenten Bedum, Middelstum en Uithuizen.  

In de periode 1851-1861 waren Leens, Middelstum, Uithuizen en Uithuizermeeden de 

gemeenten met de grootste concentratie aan specialistische ambachten. In de periode 1871-

1881 blijft dit beeld hetzelfde. Opvallend is de afname van het aantal overige ambachten in de 

periode 1896-1911. Dit valt deels te wijten aan de gebrekkigheid van de gemeenteverslagen uit 

deze periode. Toch kan geconcludeerd worden dat er over het algemeen een afname van het 

aantal specialistische bedrijven valt waar te nemen in deze periode in de gemeenten waarvan 

goede gegevens beschikbaar zijn. Alleen in Uithuizen, en in minder mate Middelstum, zijn nog 

diverse specialistische bedrijven aanwezig. Het is opvallend dat in Bedum niet meer 

specialistische ambachten aanwezig waren, gezien de grote bevolkingstoename in deze 

gemeente in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

                                                           
109 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, 

Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, 

Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
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Tabel 1: Overige ambachten aanwezig in de gemeenten Adorp (Ad), Baflo (Ba), Bedum (Be), Eenrum (Ee), Kantens (Ka), Kloosterburen (Kl), Leens (Le), Middelstum (Mi), 

Uithuizen (Uit), Uithuizermeeden (Uitm), Ulrum (Ul), Usquert (Us), Warffum (Wa) en Winsum (Wi) in de periode 1851-1861. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, 

Warffum en Winsum. 

 

 Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

Boekbinders             1   1           2 

Borstelmaker             1   3         1 5 

Goud- en zilversmeden             1 1 4 1 1   1 1 10 

Hoofddekselfabrikanten       4     2   4 5   1 2 1 19 

Houtenpompmakers             1               1 

Kamerbehangers                   3         3 

Kartonwerkers                 1           1 

Knoopmakers                           2 2 

Koper-, blikslagers en loodgieters     1 1     1 1 3 2     1 1 11 

Molenmaker     3   1   3 1 1           9 

Scheepstimmerman             1 1     3     2 7 

Schrijnwerkers                 1           1 

Steenhouwers       1 2 2 1   2 2         10 

Stoelenmatter                         1   1 

Stro- en rietdekkers       3 4     3 2 3   2 2   19 

Uurwerkmakers     3 2 1   3 1 1 2   2 1 2 18 

Wieldraaierij                 1           1 

Zadelmakers     1       1   1 1   1   1 6 

Zwart- en Blauwververs       1     2   2 1     1   7 
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Tabel 2: Overige ambachten aanwezig in de gemeenten Adorp (Ad), Baflo (Ba), Bedum (Be), Eenrum (Ee), Kantens (Ka), Kloosterburen (Kl), Leens (Le), Middelstum (Mi), 

Uithuizen (Uit), Uithuizermeeden (Uitm), Ulrum (Ul), Usquert (Us), Warffum (Wa) en Winsum (Wi) in de periode 1871-1881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, 

Warffum en Winsum. 

 Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

Boekbinders                 1       1   2 

Borstelmaker       1 1       2           4 

Goud- en zilversmeden             2 1 2         1 6 

Hoofddekselfabrikanten       6 2   1 3 6 4 1 2 4   29 

Houtenpompmakers             1               1 

Houtstekkers                 ?           ? 

Kartonwerkers                 1           1 

Klompenmakers ?                           ? 

Koper-, blikslagers en loodgieters     1 1   2 2 1 3 1 2 1 1   15 

Mandenmakers                       1     1 

Modegoedmaaksters                       2     2 

Molenmaker     2   1   2 1 1           7 

Scheepstimmerman             1 1     1     2 5 

Schoorsteenveger         2     4             6 

Steenhouwers           2 3 2 3 2   2     14 

Stoelenmatter                         1   1 

Stro- en rietdekkers ?       3   2 3   7   1 2   +-18 

Stukadoors       2                     2 

Uurwerkmakers     2 1 1   3 1 2 1 2 1 1 2 17 

Vederenbeddenmakers               1       2     3 

Wieldraaierij                 1           1 

Zadelmakers     1 1     1   1 1 1 1   1 8 

Zwart- en Blauwververs       1     1 1 1           4 



 

34 
 

Tabel 3: Overige ambachten aanwezig in de gemeenten Adorp (Ad), Baflo (Ba), Bedum (Be), Eenrum (Ee), Kantens (Ka), Kloosterburen (Kl), Leens (Le), Middelstum (Mi), 

Uithuizen (Uit), Uithuizermeeden (Uitm), Ulrum (Ul), Usquert (Us), Warffum (Wa) en Winsum (Wi) in de periode 1896-1911). 

 Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

Boekbinders               1             1 

Boekhandelaar                         1   1 

Borstelmaker       1         2           3 

Costuummaker         ?                   ? 

Goud- en zilversmeden                 1         1 2 

Hoofddekselfabrikanten   ?           ?         3   +/-3 

Klompenmakers       1   2   ?             +/-3 

Koper-, blikslagers en loodgieters   ? ? ?   3 2 ? 1   ? ? 1   +/-7 

Mandenmakers                       ?     ? 

Meubelmakerij             1   1           2 

Modist                 11     ?     +/-11 

Molenmaker     ? 1       1 1           +/-3 

Rijwielherstellers     ?         ? ?           ? 

Scheepstimmerman                     2       2 

Schoorsteenveger               ?             ? 

Sigarenmakerij     ?                       ? 

Steenhouwers             5 ?       ?     +/-5 

Stoelenmatter                 ?           ? 

Stro- en rietdekkers   ?       2     1     ? 1   +/-4 

Stukadoors                 ?           ? 

Uurwerkmakers   ?         3 2 3   ? ? 2   +/-10 

Zadelmakers             1   2     ?     +/-3 

Zwart- en blauwververs                 1           1 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, 

Warffum en Winsum. 
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Hoofdstuk 4: De ontwikkeling van de verschillende industrieën  

In dit laatste hoofdstuk wordt de ontwikkeling geschetst van de verschillende industrieën die 

aanwezig waren in Hunsingo in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een groot voordeel 

wanneer onderzoek wordt gedaan naar de industriële ontwikkeling van Hunsingo is dat het 

aantal molens en industrieën vaak vollediger is ingevuld dan het aantal ambachten in de 

gemeenteverslagen. Hierdoor kan een relatief goed beeld worden geschetst van de ontwikkeling 

van de verschillende industrieën. Het is belangrijk om te realiseren dat het in de meeste gevallen 

niet ging om ‘echte’ industrieën zoals we die tegenwoordig kennen, maar om uit de kluiten 

gewassen ambachten.110 In dit hoofdstuk zal allereerst in worden gegaan op de verschillende 

soorten windmolens die aanwezig waren in Hunsingo. Vervolgens zal de ontwikkeling van de 

andere industrieën worden behandeld. Om deze ontwikkeling te schetsen is dezelfde methode 

gebruikt als die van de overige ambachten in het vorige hoofdstuk. In tegenstelling tot de 

overige ambachten is hier wel het aantal molens en andere industrieën per 1.000 inwoners 

uitgerekend. Het is namelijk interessant om te kijken of er sprake was van relatieve groei of 

neergang in deze sector. 

 

De verschillende soorten windmolens 

De windmolen kan gekarakteriseerd worden als een van dé nationale symbolen van Nederland. 

Ook in Hunsingo waren veel molens aanwezig. Deze molens waren, samen met de 

steenfabrieken die later aan bod zullen komen, de meest kapitaalintensieve bedrijven in de 

nijverheid.111 Het belangrijkste en meest voorkomende type molen was de koren- en 

pelmolen.112 Veel van deze koren- en pelmolens waren vaak van oudsher korenmolens of 

pelmolens, totdat ze werden omgebouwd tot koren- en pelmolens. Het voordeel van deze 

combinatiemolens was dat molenaars niet langer afhankelijk waren van één product. Daarnaast 

waren koren- en pelmolens ook veel efficiënter dan hun voorgangers. Het malen vereiste 

namelijk minder wind dan het pellen.113 In deze molens werd tarwe en rogge gemalen voor de 

plaatselijke bakkers en werden granen en bonen vermalen tot veevoer voor de plaatselijke 

boeren. Daarnaast werd gerst tot gort gepeld in deze combinatiemolens. In tegenstelling tot het 

                                                           
110 Bolt, Geschiedenis van Uithuizen, 112. 
111 R.F.J. Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei, 1770-1860,” in Jaarboek voor de geschiedenis 

van bedrijf en techniek: negende deel, eds. E.S.A. Bloemen, C.A. Davids, B. Gales, F. de Goey, J.J. Seegers & 

G. Verbong (Amsterdam: Neha, 1992), 73. 
112 Zie tabel 4. 
113 Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 78. 
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gemaalde rogge en graan werd het gort wel buiten de regio afgezet.114 De korenmolens hadden 

dus een verzorgende functie, terwijl de pelmolens juist een stuwende functie hadden omdat ze 

voor de export produceerden. Logischerwijs hadden de koren- en pelmolens dus zowel een 

verzorgende als stuwende functie. 

 Uit tabel 4 valt af te lezen dat de koren- en pelmolen het meest voorkomende type molen 

was. In het jaar 1866 was het aantal van dit type molen het grootst, namelijk 54. In de 

daaropvolgende decennia zette zich een daling in van het aantal koren- en pelmolens, totdat er 

nog maar 23 van deze molens aanwezig waren in Hunsingo in 1901. Er waren in dat jaar nog 

maar drie korenmolens aanwezig. Pelmolens kwamen al langere tijd niet meer voor in 

Hunsingo, namelijk al vanaf 1876. Deze daling val te wijten aan de komst van meelfabrieken 

in bijvoorbeeld Bedum, Middelstum, Uithuizen en Uithuizermeeden aan het einde van de 

negentiende eeuw.115 In deze fabrieken werd efficiënter geproduceerd omdat er gebruik werd 

gemaakt van petroleummotoren in plaats van windkracht.  

 

Tabel 4: De verschillende soorten molens in Hunsingo (1854-1901). 

 1854 1866 1876 1886 1901 

Korenmolens 1 6 8 6 3 

Pelmolens 9 2 1     

Koren- en pelmolens 32 54 45 36 23 

Koren- en houtzaagmolens   1       

Oliemolens 8 7 6 3 3 

Olie- en pelmolens 1 1 1     

Houtzaag- en oliemolens         1 

Houtzaagmolens 3 5 6 3 3 

Mosterdmolens 7 7 3     

Totaal 61 83 70 48 33 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Naast deze korenmolens, pelmolens en koren- en pelmolens waren er een aantal 

oliemolens, houtzaagmolens, mosterdmolens en combinaties van deze molens aanwezig in 

Hunsingo. In de oliemolens werd raapzaad- en lijnzaadolie geslagen waarvan verf, zeep en 

                                                           
114 R.F.J. Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 74-76. 
115 Zie tabel 8. 
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bakolie werd gemaakt.116 De oliemolens kunnen gekarakteriseerd worden als een stuwende 

sector. De olie werd namelijk niet alleen binnen de regio afgezet, maar ook in het buitenland.117 

Toch valt de ontwikkeling waar te nemen dat het aantal oliemolens af begon te nemen in de 

loop van de tweede helft van de negentiende eeuw. Een verklaring hiervoor kan zijn dat olie als 

brandstof werd verdrongen door gas en elektriciteit.  

In tegenstelling tot de oliemolens werd in de houtzaagmolens hoofdzakelijk voor de 

lokale markt geproduceerd. Het was goedkoper om zelf hout te zagen dan om het te importeren. 

Houtzaagmolens hadden een comparatief kostenvoordeel voor de productie van gezaagd 

hout.118 Net als het aantal oliemolens begon ook het aantal houtzaagmolens af te nemen vanaf 

1866.119 Hiervoor kunnen twee verklaringen worden aangedragen. Allereerst kan het 

toenemende belang van ijzer tot gevolg hebben gehad dat de vraag naar gezaagd hout afnam.120 

Daarnaast had de agrarische depressie van 1880 tot gevolg dat er minder huizen werden 

gebouwd en gerenoveerd, waardoor de vraag naar hout ook afnam. 

 

Grafiek 20: Het aantal molens per 1.000 inwoners in Hunsingo (1854-1901).  

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

In de periode 1866-1901 nam het totaalaantal molens af van 83 naar 33. De belangrijkste 

verklaring voor de daling van het totaalaantal molens is het proces van mechanisatie.121 Dankzij 

                                                           
116 Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 84. 
117 Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 86-87. 
118 Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 89. 
119 Zie tabel 4. 
120 Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 91. 
121 Paping, “industriële windmolens op de Groninger klei,”, 70. 
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de introductie van nieuwe krachtbronnen, zoals de stoommachine, gas- en petroleummotor, 

werd het steeds minder rendabel om windkracht als krachtbron te gebruiken. Dit betekent dat 

de molens hun comparatieve kostenvoordeel verloren dankzij mechanisatie. Productie door 

middel van windkracht raakte steeds meer achterhaald. Uit grafiek 20 valt af te lezen dat het 

aantal molens afnam van 2,3 tot 0,8 per 1.000 inwoners in de periode 1866-1901. Deze daling 

ging gepaard met een afname van het aantal molenmakers in de regio, namelijk van negen 

molenmakers circa 1851-1861 tot ongeveer drie circa 1896-1911.122  

 

De andere industrieën 

Uit tabel 6 valt af te lezen dat er voornamelijk traditionele en kleinschalige industrieën aanwezig 

waren in Hunsingo in de periode 1851-1861, zoals grutterijen, bierbrouwerijen, 

kalkbranderijen, touwslagerijen en wolkammerijen. Een belangrijke uitzondering is echter de 

steenfabricage industrie. De steenfabrieken waren, zeker halverwege de tweede helft van de 

negentiende eeuw, de enige écht grootschalige industrie in Hunsingo. In deze fabrieken werden 

bakstenen, draineerbuizen en dakpannen gefabriceerd.123 De productie van deze goederen 

vereiste zowel klei als brandstof. De klei was beschikbaar in Hunsingo, maar de brandstof (turf) 

moest worden aangevoerd van elders.124 Zeker tot 1870 produceerden de steenfabrieken in 

Groningen vooral voor de lokale markt. De omvang van de productie werd bepaald door de 

bevolkingsontwikkeling, de economische omstandigheden en de infrastructurele ontwikkeling 

in Groningen.125  

In de periode tussen 1850-1870 vond er bijna een verdubbeling plaats van het aantal 

steenfabrieken in Groningen.126 Deze ontwikkeling voltrok zich ook in Hunsingo en was een 

gevolg van de economische voorspoed. De bevolkingsgroei wakkerde de vraag naar nieuwe 

huizen aan. Ook werden in deze periode, zoals blijkt uit hoofdstuk twee, verscheidene nieuwe 

wegen aangelegd wat de vraag naar stenen verder bevorderde. Uit de gemeenteverslagen valt 

af te leiden dat er zeven steenfabrieken aanwezig waren in Hunsingo in de periode 1851-

1861.127 In 1866 waren er 8 steenfabrieken aanwezig in Hunsingo die samen goed waren voor 

                                                           
122 Zie tabel 1, 2 & 3. 
123 Zie tabel 5, 6 & 7. 
124 P. Lourens & J. Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken: een geschiedenis van de Groningse 

steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900 (Groningen: Wolters-

Noordhoff/Forsten, 1987), 1. 
125 Lourens & Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, 20. 
126 Lourens & Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, 42. 
127 Zie tabel 5. 
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ongeveer 124 arbeidsplaatsen. Dit betekent dat de steenfabrieken werk boden aan gemiddeld 

zestien personen per fabriek.128  

 

Tabel 5: Fabrieksnijverheid in de gemeenten Adorp (Ad), Baflo (Ba), Bedum (Be), Eenrum (Ee), Kantens (Ka), 

Kloosterburen (Kl), Leens (Le), Middelstum (Mi), Uithuizen (Uit), Uithuizermeeden (Uitm), Ulrum (Ul), Usquert 

(Us), Warffum (Wa) en Winsum (Wi) in de periode 1851-1861. 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Tot 1870 zorgden de steenfabrieken echter niet voor aanvullende werkgelegenheid voor 

de plaatselijke bevolking. In de steenfabrieken werkten vooral Lipper trekarbeiders uit 

Duitsland. Deze gastarbeiders hadden het monopolie op de arbeid in steenfabrieken gedurende 

het grootste deel van de negentiende eeuw.129 Daarentegen werd het kleigraven 

hoogstwaarschijnlijk wel gedaan door plaatselijke arbeiders.130 Alleen in de periode 1870-1875 

waren er bijna geen Lipper trekarbeiders aanwezig in Groningen vanwege de Frans-Duitse 

                                                           
128 Zie appendix: tabel 13, 15 & 24. 
129 Lourens & Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, 52-53. 
130 R. Paping, “Bevolking en beroep: Winsum van de zestiende tot de twintigste eeuw,’’ in Winsum 1057-2007, 

eds. R. Alma, H. Bolhuis, A. Galema, A. Rinzema & J. Tersteeg (Winsum: Stichting Historische Uitgaven 

Winsum-Obergum, 2007), 202 

 Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

Bierbrouwerijen     1       2 1 1       1 1 7 

Cichoreibranderij 

en drogerij           1                 1 

Drukkerij                 1           1 

Grutterijen     1 1     2 1 2 1 2   1   11 

Kalkbranderijen     1       1 1         1 2 6 

Katoen, wollen en 

andere stoffen 

fabrieken                       1 1   2 

Leertouwerij                 1           1 

Steenbakkerijen     3                       3 

Steen- en 

pannenbakkerijen                           3 3 

Steen, draineerbuis 

en pannenfabriek         1                   1 

Touwslagerijen               1 1 1     1 1 5 

Vellenbloterijen             1               1 

Vlasbereiderijen     1                       1 

Wolkammerijen       2     2   1 1 1   1   8 
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oorlog. Vanaf 1879 was hun monopolie echter weer hersteld. Pas rond 1900 zouden de Lippers 

grotendeels verdwenen zijn van de Groninger arbeidsmarkt en konden de vrijgekomen 

arbeidsplaatsen in de steenfabrieken worden bezet door de lokale bevolking.131 Pas vanaf het 

einde van de negentiende eeuw werd de steenfabricage industrie een van de grootste 

verschaffers van werkgelegenheid in Hunsingo. 

In de periode 1896-1911 waren er elf gemechaniseerde steenfabrieken aanwezig in 

Hunsingo. In deze fabrieken waren in totaal 124 personen werkzaam. In deze jaren waren er 

dus meer steenfabrieken aanwezig in Hunsingo dan in 1866. Toch waren in deze elf 

steenfabrieken evenveel arbeidsplaatsen beschikbaar als in de acht steenfabrieken in 1866. De 

mechanisatie van de productie had tot gevolg dat er minder arbeiders nodig waren. Met het 

vertrek van de Lipper arbeiders droegen de steenfabrieken echter wel bij aan de regionale 

werkgelegenheid. Vijf van de hierboven genoemde elf fabrieken stonden in Bedum. In deze 

gemeente waren echter nog een of meer steenfabrieken aanwezig waar nog geen mechanisatie 

had plaatsgevonden. Dit bedrijf of deze bedrijven had of hadden 105 werknemers in dienst.132  

 

Tabel 6: Fabrieksnijverheid in de gemeenten Adorp (Ad), Baflo (Ba), Bedum (Be), Eenrum (Ee), Kantens (Ka), 

Kloosterburen (Kl), Leens (Le), Middelstum (Mi), Uithuizen (Uit), Uithuizermeeden (Uitm), Ulrum (Ul), Usquert 

(Us), Warffum (Wa) en Winsum (Wi) in de periode 1871-1881. 

 Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

Bierbrouwerijen     1 1     1 1 1       1 1 7 

Cichoreibranderij en 

drogerij           1                 1 

Graandorserij                       1     1 

Grutterij en 

mosterdmakerij               1             1 

Grutterijen       1     2   1   1   1   6 

Kalkbranderijen     1 1     1 1     1   1 2 8 

Leertouwerij                 1           1 

Portlandcementfabriek                     1       1 

Steenbakkerijen     5                       5 

Steen, draineerbuis en 

pannenfabriek         3                 4 7 

Strokartonfabriek                     1       1 

Touwslagerijen                 1 1       1 3 

Vellenbloterijen             1             1 2 

Vlas braken en 

zwingelen               1             1 

Vlasbereiderij/fabriek     1 2     2        1     6 

Vlasklopperij                           2 2 

                                                           
131 Lourens & Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, 52-53. 
132 Zie appendix: tabel 13. 15. 18 en 24.  
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Wolkammerijen       1     2             1 4 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Tabel 6 laat zien dat de periode 1871-1881 gekarakteriseerd wordt door de opkomst van 

een aantal nieuwe industrieën. Hierbij moet gedacht worden aan een cichoreibranderij en 

drogerij in Kloosterburen, een cementfabriek in Ulrum en een strokartonfabriek in Ulrum. Ook 

nam het aantal steenfabrieken in de regio toe tot twaalf. Het is interessant om even stil te staan 

bij de strokartonfabriek. De strokarton industrie is kenmerkend geweest voor de industrialisatie 

van Groningen. Deze op de export georiënteerde landbouwindustrie ontwikkelde zich 

gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw.133 Opvallend is de bijna algehele 

afwezigheid van de strokartonindustrie in Hunsingo. De strokartonfabriek in Ulrum is hierop 

de enige uitzondering. Deze strokartonfabriek wordt voor het eerst genoemd in het 

gemeenteverslag van 1876 van de gemeente Ulrum. In dat jaar waren 32 personen werkzaam 

bij deze, met een stoommachine uitgeruste, strokartonfabriek. In 1906 bood deze 

strokartonfabriek werk aan ongeveer 85 arbeiders. Opvallend is de buitenwerkingstelling van 

deze fabriek vanaf 1911.134 In tegenstelling tot de rest van Groningen kwam de 

strokartonindustrie dus niet van de grond in Hunsingo. De vraag is wat de oorzaken hiervoor 

waren. Moesten de grondstoffen van te veraf worden aangevoerd? Waren de plaatselijke 

omstandigheden niet geschikt voor het produceren van strokarton? 

De vlasindustrie was naast de steenfabricage een industrietak van redelijke omvang. De 

vlasfabrieken, of vlasklopperijen, waren vooral grote verschaffers van werkgelegenheid aan 

landarbeiders buiten het oogstseizoen.135 Deze industrie kwam op in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. In Winsum werd bijvoorbeeld een vlasfabriek opgericht rond 1870 door 

Klaas Drewes Riekels. In deze fabriek werd vlas verwerkt met behulp van een stoomwerktuig 

en was een belangrijke werkgever in de gemeente.136 Uit tabel 6 valt af te lezen dat er in de 

periode 1871-1881 zes bedrijven aanwezig waren in Hunsingo die zich bezighielden met het 

verwerken van vlas. Deze bedrijven hadden gemiddeld 23 arbeiders aan het werk. De 

vlasindustrie kan daarom, net als de steenindustrie, gekarakteriseerd worden als grootschalige 

industrie.  

                                                           
133 Clement, Transport en economische ontwikkeling, 217. 
134 Zie appendix: tabel 21. 
135 Paping, “Bevolking en beroep,”, 203. 
136 Tammeling, “Van 1850 tot heden,”, 137. & Paping, “Bevolking en beroep,”, 203. 
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De periode 1871-1881 wordt echter ook gekenmerkt door de afname van het aantal 

traditionele industrieën ten opzichte van de periode 1851-1861. Het aantal wolkammerijen nam 

bijvoorbeeld af van acht naar vier en het aantal grutterijen nam af van elf naar zes. Alleen het 

aantal bierbrouwerijen bleef gelijk. Vooral in deze traditionele industrieën had men last van 

backwash effecten. De productie kon elders goedkoper waardoor steeds meer van zulke 

industrieën verdwenen in de loop van de negentiende eeuw. Ze verloren hun comparatieve 

kostenvoordeel. 

 

Tabel 7: Fabrieksnijverheid in de gemeenten Adorp (Ad), Baflo (Ba), Bedum (Be), Eenrum (Ee), Kantens (Ka), 

Kloosterburen (Kl), Leens (Le), Middelstum (Mi), Uithuizen (Uit), Uithuizermeeden (Uitm), Ulrum (Ul), Usquert 

(Us), Warffum (Wa) en Winsum (Wi) in de periode 1896-1911. 

 Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

Bakkerswerktuigenfabriek     1                       1 

Bierbrouwerijen             1   1           2 

Botermakerijen             1               1 

Cichorei- en mosterdfabriek           1                 1 

Cichoreibranderij en 

drogerij           1                 1 

Draineerbuizenfabriek         1                   1 

Drukkerij     ?           2         1 +/-3 

Gasfabriek                 1           1 

Graandorserij                       4     4 

Grutterij en mosterdmakerij               1             1 

Grutterijen             1   1           2 

Houtzaagfabriek                 1           1 

IJzerdraadfabriek                   2         2 

Kaasfabrieken 1                           1 

Kalkbranderijen   1         1       ?       +/-2 

Koolzuurhoudend 

mineraalwaterfabriek                         2   2 

Korenmalerij             1         1     2 

Landbouwwerktuigen 

fabrieken     1                       1 

Machinale brei-inrichting                         1   1 

Machinefabriek     1         1 1       1   4 

Meel- en mosterdfabriek                 1           1 

Meelfabriek     1         1 5 1         8 

Pannenfabriek     1                     1 2 

Portlandcementfabriek                     1       1 
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Roomboterfabrieken   1                         1 

Schoenfabriek                       1     1 

Steenbakkerijen     ?, 5                       +/-5 

Steen- en pannenbakkerijen                           3 3 

Steen, draineerbuis en 

pannenfabriek         1     1             2 

Strokartonfabriek                     1       1 

Timmerfabriek               1 1         1 3 

Vlas braken en zwingelen               1             1 

Vlasbereiderij/fabriek   1 1 1     2       1 1     7 

Vlasklopperij                           1 1 

Zeepfabriek     1                       1 

Zuivelfabrieken 1   1       1 1       1   1 6 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. & Nationale beroepentelling 

1909. 

 

In tabel 7 zijn de aantallen en soorten fabrieken circa 1896-1911 weergegeven. In deze 

periode zien we de opkomst van een aantal nieuwe en modernere industrieën. Zo werden 

bijvoorbeeld een aantal meelfabrieken, zuivelfabrieken, machinefabrieken en graandorserijen 

opgericht in de regio. Zulke industrieën hadden vaak de vorm van productiecoöperaties die het 

efficiënter maken van de productie als doel hadden om de agrarische depressie het hoofd te 

kunnen bieden.137 De vier graandorserijen in Usquert verschaften bijvoorbeeld werk aan 45 

arbeiders in 1906.138 In de machinefabriek van Van Dam en Gorter in Uithuizen, die werd 

opgericht in 1901, werden zogenaamde ‘straatlocomotieven’ geproduceerd. In 1903 werd dit 

bedrijf fors uitgebreid met als gevolg dat het personeelsbestand flink toenam van 50 naar 86 

werknemers.139 De nieuwe industrieën waren erg belangrijk voor de werkgelegenheid. Ook 

waren ze veel minder afhankelijk van de lokale markt en kunnen dus gekarakteriseerd worden 

als stuwend voor de regio. Zeker dankzij het goed geïntegreerde infrastructurele netwerk was 

het voor deze bedrijven mogelijk om hun producten buiten de lokale markt af te zetten.  

Toch waren deze nieuwe industrieën ook voordelig voor de lokale bevolking. Producten 

als boter en zuivel konden nu op veel grotere schaal worden geproduceerd. Hierdoor kregen de 

                                                           
137 Touwen, “Expansie, stagnatie en globalisering,”, 196. 
138 Zie appendix: tabel 22. 
139 Bolt, Geschiedenis van Uithuizen, 112. & Appendix: tabel 19. 
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boeren een sterkere concurrentiepositie en gingen ze er economisch gezien op vooruit.140 Deze 

nieuwe bedrijven concentreerden zich vooral in de grotere bevolkingskernen omdat daar 

voldoende arbeidskrachten aanwezig waren. Er was sprake van toenemende diversificatie van 

de verschillende soorten industrieën in vergelijking met eerdere jaren. De nieuwe fabrieken 

zorgden voor aanvullende werkgelegenheid, voor extra afzetmogelijkheden voor de boeren en 

het binnenhalen van deviezen.141  

De hierboven beschreven ontwikkeling van de industrieën in Hunsingo wordt bevestigd 

wanneer gekeken wordt naar het aantal industrieën per 1.000 inwoners. In grafiek 21 is deze 

ontwikkeling weergegeven. In de periode 1854-1871 nam het aantal industrieën per 1.000 

inwoners af van 1,6 naar 1,4. In deze periode waren er nog relatief veel traditionele industrieën 

aanwezig in Hunsingo. Vervolgens daalde het aantal industrieën sterk van 1,4 naar 0,8 per 1.000 

inwoners in de periode 1871-1891. Kenmerkend voor deze periode is het steeds meer 

verdwijnen van traditionele industrieën. De daaropvolgende jaren worden gekenmerkt door een 

toename van het aantal industrieën per 1.000 inwoners. In deze periode vestigden nieuwe en 

modernere industrieën zich in Hunsingo die erg belangrijk waren voor het creëren van 

aanvullende werkgelegenheid. 

 

Grafiek 21: Het aantal industrieën per 1.000 inwoners in Hunsingo (1854-1906).  

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

                                                           
140 P. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910: een kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse (Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwuniversiteit, 1991), 447 & 

470. 
141 Kooij, “Het Noorden en de Nederlandse economie,”, 164.   
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De hierboven genoemde ontwikkeling wordt nogmaals bevestigd wanneer wordt 

gekeken naar de mate van mechanisering. Het valt te verwachten dat er sprake was van 

mechanisatie in modernere industrieën, in tegenstelling tot de traditionele industrieën. In tabel 

8 wordt deze mate van mechanisering weergegeven. Deze reconstructie aan de hand van de 

gemeenteverslagen laat zien dat Hunsingo begon te mechaniseren gedurende de jaren 70 en 80 

van de negentiende eeuw, tegelijkertijd met de opkomst van nieuwe industrieën. Circa 1871-

1881 ging het nog vooral om de introductie van stoommachines. In de periode 1896-1911 

werden daarentegen steeds vaker gas- en petroleummotoren geïntroduceerd.142  

 

Tabel 8: Het aantal stoommachines, gasmotoren en petroleummotoren in Hunsingo (1851-1911). 

 Ca. 1851/1861 Ca. 1871/1881 Ca. 1896/1911 

Adorp 0 0 0 

Baflo 0 0 2 

Bedum 0 6 12 

Eenrum 0 2 1 

Kantens 0 1 1 

Kloosterburen 0 0 1 

Leens 0 3 6 

Middelstum 0 2 7 

Uithuizen 0 0 10 

Uithuizermeeden 0 0 ? 

Ulrum 0 4 4 

Usquert 0 2 10 

Warffum 0 0 0 

Winsum 0 2 6 

Totaal 0 22 60 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 

 

Afsluiting 

Ter afsluiting is het interessant om nog even de algehele ontwikkeling van de ambachtelijke 

nijverheid en industrie te schetsen aan de hand van de geboorteakten van alle gemeenten in 

Hunsingo. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de vaders die als arbeider werkzaam waren 

niet zijn meegeteld omdat dit niet per sé fabrieksarbeiders waren. Uit grafiek 22 valt af te lezen 

dat ongeveer 20% van de vaders werkzaam was in de ambachtelijke nijverheid of industrie. In 

de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw valt echter een constante daling waar te 

nemen van het aantal mensen dat werkzaam was in de ambachtelijke nijverheid en industrie. 

                                                           
142 Zie appendix: tabel 11 t/m 24. 
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat het belang van deze beroepen in Hunsingo afnam. De 

productie verschoof in veel gevallen van de kleine werkplaats naar fabrieken buiten de regio 

waar goedkoper kon worden geproduceerd. Deze goederen konden vervolgens weer vrij 

goedkoop naar verder gelegen afzetmarkten worden vervoerd dankzij het landelijk 

geïntegreerde infrastructurele netwerk dat opkwam in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw. Er waren wel groeisectoren in de ambachtelijke nijverheid en industrie, maar over de 

hele rit was de afname groter dan de groei met als gevolg dat de industrie en ambachtelijke 

nijverheid steeds minder belangrijk werd in Hunsingo. 

 

Grafiek 22: de ontwikkeling van de totale ambachtelijke nijverheid en industrie op basis van de geboorteakten 

van Hunsingo 

 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 
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Conclusies 

In dit onderzoek is, ondanks de gebrekkigheid van de bronnen, de ontwikkeling van de industrie 

en nijverheid in Hunsingo geschetst en geanalyseerd. Voordat de conclusies zullen worden 

gepresenteerd is het goed om eerst even te recapituleren op de hoofdvraag. Deze vraag luidt: 

hoe ontwikkelden de diverse takken van de industrie en ambachtelijke nijverheid zich in 

Hunsingo in de periode 1850-1911 en waardoor werden deze ontwikkelingen beïnvloed?  

 Alle in dit onderzoek behandelde ambachten waren verzorgend van karakter. Ze richtten 

zich met hun productie op de lokale markt. Van alle ambachten die zijn behandeld bleef het 

aantal bakkers en slagers het meest stabiel in de regio. Deze ambachten hadden weinig tot geen 

last van concurrentie van elders, wat vooral te wijten valt aan de hoge transportkosten van 

stukgoederen. Dientengevolge hadden de bakkers en slagers geen last van backwash effecten. 

Wanneer gekeken wordt naar de bouwsector dan blijkt dat er in eerste instantie geen vuiltje aan 

de lucht was. Het aantal timmerlieden en metselaars en ververs en glazenmakers per 1.000 

inwoners bleef redelijk stabiel. Er was echter wel een afname van het aantal vaders dat 

werkzaam was in deze beroepsgroep tijdens de agrarische depressie van 1880. Knechten 

werden ontslagen als gevolg van een afnemende vraag naar hun diensten. De bouwsector was 

erg gevoelig voor conjuncturele veranderingen, maar had geen last van opkomende industrie 

van elders. De productie van de bouwsector was immers vooral plaatsgebonden. 

 In tegenstelling tot de voedselwarensector en de bouwsector hadden de grof- en 

hoefsmeden en kuipers- en wagenmakers wel degelijk last van concurrentie van elders. Ook 

hadden ze te lijden onder de agrarische depressie vanwege hun nauwe banden met de agrarische 

sector. In de loop van de negentiende eeuw werden steeds meer ijzerwaren geïmporteerd door 

de smeden wat tot gevolg had dat ze zich gingen toeleggen op het verkopen en repareren van 

geïmporteerde ijzerwaren. Hetzelfde geldt ook voor de kuipers en wagenmakers. Steeds vaker 

werden vaten en wagens geïmporteerd. De opkomst van zuivelfabrieken betekende daarnaast 

een daling van de vraag naar vaten. Beide beroepsgroepen hadden dus last van backwash 

effecten door opkomende industrieën elders en verloren hun comparatieve kostenvoordeel voor 

de productie en verkoop van hun goederen in de regio. 

 Ook de kleding- en stoffenfabrikanten hadden last van backwash effecten dankzij de 

opkomst van grote industriële complexen buiten de regio. Wevers werden weggeconcurreerd 

en ook de naaisters hadden het moeilijk. Net als de grof- en hoefsmeden verdwenen de 

kleermakers niet, maar nam hun aantal af en veranderde het karakter van hun beroep. Vanaf het 

laatste kwart van de negentiende eeuw verloren de kleermakers hun comparatieve 
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kostenvoordeel door goedkopere uniforme massaproductie elders en gingen ze zich steeds 

vaker toeleggen op de verkoop en reparatie van geïmporteerde kleding. Voor de schoenmakers 

moet een andere conclusie getrokken worden. Ze importeerden steeds vaker hun leer, maar 

wisten hun positie te handhaven. 

 Naast deze belangrijkste ambachten was er ook een breed scala aan meer 

gespecialiseerde nijverheid aanwezig in de regio. Deze ambachten kwamen met name voor in 

de grotere gemeenten. De meer gespecialiseerde ambachtelijke nijverheid verdween steeds 

vaker uit het dorpsbeeld in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw. Alleen in de 

grote gemeenten als Uithuizen en Middelstum bleven meer van deze ambachten aanwezig.  

 Er kunnen ook een aantal conclusies worden getrokken betreffende de ontwikkeling van 

de industrie in Hunsingo. Steeds meer molens verdwenen uit de regio. Dit was waarschijnlijk 

een gevolg van mechanisering waardoor het gebruik van door wind aangedreven molens minder 

rendabel werd. Voor het derde kwart van de negentiende eeuw valt de ontwikkeling waar te 

nemen dat traditionele industrieën, met uitzondering van de steenindustrie, uit het dorpsbeeld 

begonnen te verdwijnen. Deze afname werd gecompenseerd door de komst van een aantal 

nieuwe industrieën in Hunsingo, waar vaak gebruik werd gemaakt van stoommachines, 

gasmotoren of petroleummotoren. Deze nieuwe industrieën zorgden voor aanvullende 

werkgelegenheid en hadden een positieve invloed op de regio, omdat ze de concurrentiepositie 

van de boeren versterkten en voor extra werkgelegenheid in de regio zorgden. 

 Uit het bovenstaande valt te concluderen dat de ontwikkeling van de ambachtelijke 

nijverheid en industrie door een aantal factoren werd beïnvloed. Allereerst had de agrarische 

depressie dus een belangrijke invloed op de ontwikkeling van een aantal ambachten in de hier 

behandelde periode. De bij uitstek agrarische samenleving werd hard geraakt door deze periode 

van laagconjunctuur. Ten tweede werden de ambachten en industrieën geraakt door 

opkomende, zowel in als buiten de regio gelegen, industrieën. In het verlengde hiervan ligt de 

toenemende mechanisatie in Nederland. Traditionele krachtbronnen, zoals windkracht, 

begonnen te verdwijnen dankzij de komst van nieuwe krachtbronnen zoals stoommachines, 

gasmotoren en petroleummotoren. Al met al kan gesteld worden dat de nijverheid en industrie 

in Hunsingo onder druk stond. De regio Hunsingo was een verliezer in het 

industrialisatieproces. 
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Appendix 
 

Figuur 1: de positie van de boerderij in de economie van de kleigebieden. 

 

Bron: R.F.J. Paping.143  

Tabel 9: het aantal smeden, timmerlieden en metselaars, kleermakers, schoenmakers en zadelmakers in 

Hunsingo in 1909. 

  Smeden 

Timmerlieden en 

metselaars 

Kleermaker

s 

Schoenmaker

s 

Zadelmaker

s 

Adorp 3 7 4 5   

Baflo 7 17 8 11   

Bedum  10 23 15 20 1 

Eenrum 7 19 8 11 1 

Kantens 7 11 4 9   

Kloosterburen 6 13 5 10   

Leens 9 27 16 18   

Middelstum 5 12 8 8   

Uithuizen 7 19 13 12 1 

Uithuizermeede

n 11 22 14 16 1 

Ulrum 8 25 9 14   

Usquert 5 9 6 6 1 

Warffum 4 18 6 9   

Winsum 5 6 6 6   

Totaal 94 228 122 155 5 
Bron: Nationale beroepentelling 1909.144

                                                           
143 Paping, Voor een handvol stuivers, 23. 
144 Nationale beroepentelling 1909. Geraadpleegd via www.volkstellingen.nl. 
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Tabel 10: Bevolkingsaantallen van alle gemeenten in Hunsingo (1854-1911). Wanneer er een ‘*’ staat dan is gemeenteverslag uit het jaar daarvoor of daarna gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeenten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, 

Warffum en Winsum & Nationale beroepentelling 1909.145 

                                                           
145 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8117.4, 8118.1, ED08119x5, 

8120.1, 8121.1, 8122.1, 8123.1, 8124.1, 8125.1, 8126.1, 8127.1, 8128.1, 8129.1., 8165.4, 8166.1, 8167.1, 8168.1, 8169.1, 8170.1, 8171.1, 8172.1, 8173.1, 8174.1, 8175.1. 

8176.1, 8177.1., 8181.4, 8182.1, 8183.1, 8184.1, 8185.1, 8186.1, 8187.1, 8188.1, 8189.1, 8190.1, 8191.1, 8192.1, 8193.1, 8261.4, 8262.1, 8263.1, 8264.1, 8265.1, 8266.1, 

8267.1, 8268.1, 8269.1, 8270.1, 8271.1, 8272.1, 8273.1, 8440.4, 8441.1, 8442.1, 8443.1, 8444.1, 8445.1, 8446.1, 8447.1, 8448.1, 8449.1, 8450.1, 8451.1, 8452.1, 8456.4, 

8457.1, 8458.1, 8459.1, 8460.1, 8461.1, 8462.1, 8463.1, 8464.1,  8465.1, 8466.1, 8467.1, 8468.1, 8489.4, 8490.1, 8491.1, 8492.1, 8493.1, 8494.1, 8495.1, 8496.1, 8497.1, 

8498.1, 8499.1, 8500.1, 8501.1, 8554.4, 8555.1, 8556.1, 8557.1, 8558.1, 8559.1, 8560.1, 8561.1, 8562.1, 8563.1, 8564.1, 8565.1, 8566.1, 8852.4, 8853.1, 8854.1, 8855.1, 

8856.1, 8857.1, 8858.1, 8859.1, 8860.1, 8861.1, 8862.1, 8863.1, 8864.1, 8869.4, 8870.1, 8871.1, 8872.1, 8873.1, 8874.1, 8875.1, 8876.1, 8877.1, 8878.1, 8879.1, 8880.1, 

8881.1, 8885.4, 8886.1, 8887.1, 8887.5, 8889.1, 8890.1, 8891.1, 8892.1, 8893.1, 8894.1, 8895.1, 8896.1, 8897.1, 8902.4 , 8903.1, 8904.1, 8905.1, 8906.1, 8907.1, 8908.1, 

8909.1, 8910.1, 8911.1, 8912.1, 8913.1, 8914.1, 8951.4, 8952.1, 8953.1, 8954.1, 8955.1, 8956.1, 8957.1, 8958.1, 8959.1, 8960.1, 8961.1, 8962.1,  8963.1, 9014.4, 9015.1, 

9016.1, 9017.1, 9018.1, 9019.1, 9020.1, 9021.1, 9022.1, 9023.1, 9024.1, 9025.1 & 9026.1. 

& Nationale beroepentelling 1909. Geraadpleegd via www.volkstellingen.nl. 

Bevolkingstellingen Ad Ba Be Ee Ka Kl Le Mi Uit Uitm Ul Us Wa Wi Totaal 

31-12-1854 1163 2295 3507 2549 2183 1530 3220 1843 2978 3533 2717 1675 1949 2003 33145 

31-12-1856 1206 2323 3682 2577 2250 1570 3323 1936 2989 3666 2769 1707 2015 2014 34027 

31-12-1861 1201* 2206 3824 2561 2178 1638 3419 2046 3271 3620 2720 1731 2006 1938 34359 

31-12-1866 1312 2387 3962 2677 2401 1780 3552 2196 3321 3849 2776* 1834 2176 1974 36197 

31-12-1871 1395 2383 4330 2781 2179 1829 3836 2244 3072 3643 2910 1684 2290 2083 36659 

31-12-1876 1473 2446 4633 2777 2270 2018 3797 2278 3153 3740 3469 1842 2119 2289 38304 

31-12-1881 1403 2293 4991 2917 2223 2006 3952 2292 2989 3768 3463 1685 2259 2201 38442 

31-12-1886 1524 2341 5140 3272 2303 2105 4132 2319 3300 3869 3616 1802 2408 2152 40283 

31-12-1891 1515 2424 5042 2793 2206 1963 3939 2326 3394 3789 3507 1742 2295 2140 39075 

31-12-1896 1455 2563 5102 2749 2243 2054 3943 2379 3701 4021 3568 1947 2312 2234 40271 

31-12-1901 1281 2517 4856 2740 2099 1986 3954 2293 3857 4189 3579 1965 2313 2254 39883 

31-12-1906 1292 2703 5012 2785 2087 2103 4090 2367 4075 4415 3714 1862 2262 2308 41075 

1909 (op basis van 

beroepentelling) 1247 2680 5044 2709 2021 2014 3938 2247 3987 4264 3731 1821 2197 2320 40400 

31-12-1911 1276 2680 4952 2728 2067 2044 3986 2289 4075 4291 3670 1762 2200 2340 40360 

https://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?q=gemeenteverslagen+Adorp&mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1099&minr=9399271&miview=inv2&milang=nl
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Tabel 11 tot en met 24 moeten kort worden toegelicht. In deze tabellen zijn de bedrijventellingen van de gemeenten die in Hunsingo liggen weergegeven. Het getal vóór de 

haken geeft het aantal bedrijven weer en de getallen tussen de haken geven het aantal werknemers weer, waarbij het eerste getal het aantal volwassen aanduidt en het tweede 

getal het aantal kinderen. Wanneer er één getal tussen de haken staat, dan zijn er enkel volwassen werkzaam. Om de mechanisatie aan te duiden zijn te tekens *, # en ~ gebruikt. 

Deze staan respectievelijk voor de aanwezigheid van stoommotoren, petroleummotoren en gasmotoren. Wanneer de term ‘bw’ staat aangeduid dan betekent dit dat het 

betreffende bedrijf dat jaar buiten werking was. Met de term ‘eg’ wordt ‘voor eigen gebruik’ bedoeld. Wanneer achter een jaartal ‘NI’ staat dan betekent dit dat het betreffende 

gemeenteverslag niet is ingevuld. 

Tabel 11: Bedrijventellingen van Adorp (1854-1911) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Adorp.146 

                                                           
146 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8117.4, 8118.1, 8119.1, 

8120.1, 8121.1, 8122.1, 8123.1, 8124.1, 8125.1, 8126.1, 8127.1, 8128.1 & 8129.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Korenmolens 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1 ) 1 (1) 1 (1)                

Koren- en pelmolens 2 (4) 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (2) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (2) 2 (4)       

Broodbakkers 4 (3) 4 (5) 5 (3) 4 (?) 4 (?) 5 (7) ? (8) ? (7, 3)  5 (5, 2)  6 (9, 2)  ? (8, 1)  ? (8, 1)  ? (6, 2)  

Grof- en Hoefsmeden 3 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (?) 4 (?) 4 (5,1)  ? (7) ? (6) 2 (2) 3 (4,1)  ? (6,2)  ? (6,1)  ? (6,1)  

Kleermakers 4 (3) 4 (3) 5 (3) 5 (?) 5 (?) 5 (5,3)  ? (10) ? (7,1)  4 (3) 5 (6,1)  ? (6,2) ? (6,2) ? (6,2) 

Kuipers en wagenmakers 4 (2) 4 (4) 4 (2)  3 (?) 1 (?) 3 (6,1)  ? (5) ? (4,1) 2 (2)  3 (3) ? (3) ? (3) ? (3) 

Schoenmakers 6 (7) 6 (8) 7 (7) 9 (?) 7 (?) 6 (11,3)  ? (16) ? (14)  6 (4) 7 (14, 1)  ? (7)  ?  (7) ? (7) 

Timermans en Metselaars 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (?) 10 (?) 6 (15,2)  ? (12) ? (11, 1) 8 (12) 9 (10, 1)  ? (7) ? (7)  ? (7) 

Ververs en glazenmakers 2 (0) 2 (1) 3 (0) 3 (?) 3 (?) 4 (4, 2)  ? (7)  ? (6, 2)  2 (4) 3 (4) ? (2) ? (2)  ? (2) 

Wevers 2 (0) 2 (0) 1 (1) 1                   

Slachters             ? (2) ? (4)           

Strodekkers             ? (2) ? (2)           

Klompenmakers             ? (1) ? (1)           

Coöperatieve zuivelfabrieken                   1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (3) 

Kaasfabrieken                         1 (3)  
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Tabel 12: Bedrijventellingen van Baflo (1854-1911). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Baflo.147 

  

                                                           
147 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8165.4, 8166.1, 8167.1, 

8168.1, 8169.1, 8170.1, 8171.1, 8172.1, 8173.1, 8174.1, 8175.1. 8176.1 & 8177.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Koren- en pelmolens 5 (6) 5 (6) 5 (8) 
5 

(10) 
5 (10) 4 (4) 3 (4) 3   3 (7)       

Leerlooierijen 4 (5) 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5)                 

Bakkers 7 (8) 7 (6) 7 (6) 8 8 10 (15) ? (16)   ? (10) ? (10)       

Hoedenmaaksters                   ? (1)       

Horlogemakers                   ? (2)       

Kleermakers 11 (6) 12 (6) 11 (6) 14 17 16 (16,6) ? (14)   ? (12) ? (11)       

Kuipers en wagenmakers 6 (5) 8 (7) 9 (9) 10 14 12 (15) ? (7)   ? (6) ? (5)       

Schoenmakers 10 (8) 10 (8) 13 (7) 12 3 14 (18,2) ? (20)*   ? (11) ? (10)       

Koperslagers                   ? (1)       

Smeden 5 (5) 6 (6) 7 (6) 7 7 7 (14) ? (9)   ? (7) ? (7)       

Timmerlieden en metselaars 14 (7) 14 (9) 16 (19) 17 17 16 (21,3) ? (17)   ? (17) ? (30)       

Rietdekkers                   ? (1)       

Ververs en glazenmakers 3 (2) 3 (2) 3 (3) 3 4 5 (6) ? (9)   ? (7) ? (7)       

Wollennaaisters                   ? (3)       

Wevers 2 (1) 1 (1) 1 (1)                     

Slachters en vleeshouwers 4 4 6 5 6 5 (5) ? (6)     5       

Stoom roomboterfabrieken                 1 (3,1)* 1 (3,1)*  1 (3,1)* 1 (3,1)* 1 (2,1)* 

Kalkbranderijen                   1 (1)       

Vlasfabrieken                   1 (3, 14)*        
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Tabel 13: Bedrijventellingen van Bedum (1854-1911). 

 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Vlasbereiderijen       1* 

2 

(15,1)** 1 (15)* 

? (10, 

8)* 

1 

(8,12)* 1 (12,16) 

2 (15, 

34)** 

2 (10, 

7) 1 (25,5)* 1 (17, 4)* 

Oliemolens 2 (6) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 2 (2)* ? (2)* ? (4)* ? (2,1) ? (2)       

Houtzaagmolens 2 (4) 2 (4) 3 (9) 3 (9) 3 (9)* 3 (4)* ? (8)* ? (7)* 

? (4,1) & ? 

(3)* ? (5) ? (6)     

Korenmolens 1 (1)                         

Pelmolens 1 (2) 1 (2)   1 (1) 1 (1) 1 (1) ? (0)             

Koren- en 

pelmolens 4 (2) 6 (2) 8 (12) 7 (10) 7 (10) 6 (8) ? (5) ? (5) ? (2) ? (8)       

Kalkbranderijen 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) ? (1) ? (2)           

Bierbrouwerijen 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)                 

Leerlooierijen 1 (1) 1 (1)                       

Steenbakkerijen 2 (17,6) 3 (26, 10) 

3 (35, 

14) 4 (77) 5 (74)* 5 (55)* 

? 

(66)*** 

? 

(69)*** 

4 (44,11)**** 

& ?(13,7) 

? (23) & 

5 (78, 

2)***** 

6 (?, 

4) 

? (102,3), 

6 (93, 

1)****** 

? (102, 3) & 5 

(26, 1)***** 

Grutterijen     1 (1)                     

Bakkers 11 (22) 11 (22) 

14 

(14) 15 12 12 (14) ? (15) ? (16) ? (11,8) ? (18, 3) 

? (9, 

1) ? (12,2) ? (12, 2) 

Grof- en 

hoefsmeden 8 (16) 7 (14) 7 (10) 9 9 11 (12) ? 16 ? (11) ? (9,1) ? (9) 

? (18, 

1) ? (14,2) ? (14, 5) 

Koperslagers 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 1 1 (1) ? (0) ? (3) ? (0,1) ? (0, 2)       

Kleermakers 17 (9) 18 (11) 

17 

(11) 23 25 21 (13) ? (12) ? (8) ?  (7,5k) ? (8, 6) 

? (5, 

3) ? (17,5) ? (17, 5) 

Kuipers en 

wagenmakers 7 (9) 7 (9) 8 (9) 10 10 11 (9) ? (8) ? (9) ? (4) ? (5) 

? (6, 

3) ? (10,3) ? (10, 3) 

Schoenmakers 14 (13) 14 (8) 

14 

(14) 19 20 20 (13) ? (9) ? (8) ? (6,3) ? (11, 4) 

? (16, 

2) ? (15,6) ? (15, 6) 

Sigarenmakerijen                     ? (1,1)     
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Tabel 13: Bedrijventellingen van Bedum (1854-1911) (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Bedum148 

                                                           
148 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8181.4, 8182.1, 8183.1, 

8184.1, 8185.1, 8186.1, 8187.1, 8188.1, 8189.1, 8190.1, 8191.1, 8192.1 & 8193.1 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Timmermans en 

metselaars 18 (46) 26 (38) 28 (50) 25 26 37 (46) ? (21) ? (33) ? (14) ? (14) ? (16, 5) ? (43, 10) ? (43, 12) 

Touwslagers           1 (1) ? (1) ? (1)           

Ververs en 

glazenmakers 8 (10) 8 (10) 8 (6) 11 12 10 (14) ? (17) 12 (14) ? (7,1) ? (5) ? (14) ? (22,8) ? (28, 6) 

Uurwerkmakers 2 (2) 2 (2) 3 (3) 1 2 2 ? (0) ? (2)           

Wolnaaierijen                     ? (6)     

Wevers 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1                 

Zadelmakers 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1 1 (1) ? (0) 1 (1)           

Molenmakers 1 (8) 1 (8) 3 (5) 1 2 2 (1) ? (3) ? (5) ? (1) ? (1)       

Vleeshouwers                 ? (1) ? (6) ? (8)     

Zeepzieders                 ? (1,1) ? (1, 1)       

Zeepfabrieken                     1 (3,3)     

Zuivelfabrieken                     1 (2,1) 1 (2)# 1 (3)# 

Drukkerijen                     ? (2, 1)     

Fabriek 

landbouwwerktuigen                       1 (5)# 1 (4)# 

Machinefabrieken                       1 (4) # 1 (8)~ 

Meelfabrieken                       1 (2)#   

Pannenfabrieken                       1 (16,3)#   

Rijwielherstellers                       ? (10,2) ? (10, 2) 

Bakkerswerktuigen                          1 (1)~ 
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Tabel 14: Bedrijventellingen van Eenrum (1854-1911) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Korenmolens 1 (1)                         

Pelmolens 1 (2)                         

Koren- en pelmolen 2 (3)     4 (7,1) 5 (7)     5 (8) 5 (9) 5 (10) 5 (11) ? (6,4) ? (8,1) 

Houtmolens       1 (1, 1)                   

Mosterdmolens 1 (1)     1 (1) 1                 

Molenmakers               1   1 (2)   ? (2)   

Wolkammerijen 2 (2)     1 (1) 1                 

Grutterijen 1 (1)     1 (1) 1                 

Kalkbranderijen       1 (1) 1 (1)                 

Bierbrouwerijen       1 (1) 1 (1) 1 (1)   1 (2)           

Blaauwververs 1     1 (1) 1 (1) 1 (1)               

Borstelmakers           1     1 (1) 1 (2) 1 (2) ? (2) ? (1) 

Leerlooierijen       8 (5, 3) 7 (3,1) 6               

Smeden 6 (7)     7 (7, 5) 7 (8, 3) 8 (9)   7 (6) 9 (10) 8 (17, 3) 8 (15) ? (13,7) ? (15,1) 

Bakkers 6 (5) 7 (7) 8 (9) 8 9 9 (4,2)   9 (5) 11 (6,3) 10 (21) 8 (15) ? (9,9) ? (21, 1) 

Horlogemakers           1               
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Tabel 14: Bedrijventellingen van Eenrum (1854-1911) (vervolg). 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Eenrum.149 

 

                                                           
149 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8261.4, 8262.1, 8263.1, 

8264.1, 8265.1, 8266.1, 8267.1, 8268.1, 8269.1, 8270.1, 8271.1, 8272.1 & 8273.1.  

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Koperslagers, zinkwerkers en 

ketelboeters 1 (1) 1 1   1 1 (0, 1)             ? (2,1) 

Koekbakkers         3                 

Kleermakers 11 (2) 11 (6) 10 (10) 11 12 14 (6)   14 (2) 9 (5) 10 (13) 9 (10) ? (10,2) ? (8,1) 

Kuipers en wagenmakers 5 (4) 4 (4) 4 (4) 7 8 7 (2)   8 6 (6,1) 

5K (8) & 3W 

(5) 4 (6) ? (5, 2) ? (8,1) 

Klompenmakers                     1 (1)     

Linnen en wollennaaisters 17 22 18 20 20 4               

Hoofddekselfabrikanten   3 4 6 9 6               

Steenhouwers   1 1                     

Slachters en vleeshouwers 9 12 5 8 8 7   8 9   6 (8) ? (8) ? (11, 1) 

Stro- en rietdekkers 2 3 3 3 3 2               

Schoenmakers 12 (4) 12 (8) 14 (10) 13 13 12 (6)   15 (7) 11 (9,2) 12 (21,2) 12 (19) ? (13,7) ? (17) 

Timmermans en metselaars 10 (3) 

17 

(10) 26 (14) 20 20 18 (12)   16 16 

14T (18,2) & 

14M (18,3) 20 (20) ? (20,7) ? (24, 1) 

Uurwerkmakers   2                       

Ververs en glazenmakers en 

rijtuigschilders 5 (1) 5 (1) 6 (2) 8 9 7 (3)   6 (3) 6 (4) 6 (11,1k) 6 (10) ? (6,4) ? (11, 1) 

Vlasfabrieken           2** 

2 (27, 

19)** 

1 (16, 

15)* 

1 (27, 

11)* 1 (24, 7)* 

1 

(19,8)* 1 (19, 8)* 1 (bw)* 

Wevers 3 2 2 1                   

Zadelmakers         1                 
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Tabel 15: Bedrijventellingen van Kantens (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 
1886 

(NI) 

1891 

(NI) 

1896 

(NI) 
1901 1906 1911 

Steen-, draineerbuis- en 

pannenfabrieken     1 1 (8,2) 2 (16) 2 (14)* 3 (20,2)*       2 (27,1)** 2 (28, 1)** 1 (15)* 

Olie- en pelmolens 1 (3) 1 (3) 1 1 (2,1) 1 (2) 1 (3) 1 (3)             

Korenmolens 1 1 1                     

Pelmolens 2 (2) 1 (2)                       

Koren- en pelmolens 1 (1) 1 4 6 (8) 7 (9) 5 (9) 4 (8)             

Molenaars (niet gegeven van 

wat voor soort molen)                     ? (7) ? (8) ? (7) 

Leerlooierijen (door 

schoenmakers uitgeoefend) 4 4 4 4   4 2 (2)             

Borstelmakers           1 (1)               

Bakkers 7 (3) 8 (4) 8 (3) 8 8 8 (12) 8 (12)       ? (17) ? (14,2) ? (12,3) 

Smeden 6 (5) 6 (5) 6 6 6 6 (12) 6 (13)       ? (9,1) ? (13) ? (12, 3) 

Kleermakers 10 (5) 10 (4) 11 (3) 12 11 14 (16,2) 11 (13, 3)       ? (6) ? (8) ? (5) 

Kuipers en wagenmakers 6 (2) 8 (4) 7 (5) 6 5 5 (8,1) 5 (8)       ? (4,1) ? (6) ? (5) 

Linnen- en wollennaaister           1 (1, 1)               

Molenmakers 1 1 1 2 2 1 (2) 1 (2)             
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Tabel 15: Bedrijventellingen van Kantens (1854-1911) (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Kantens150 

 

 

 

                                                           
150 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8440.4, 8441.1, 8442.1, 

8443.1, 8444.1, 8445.1, 8446.1, 8447.1, 8448.1, 8449.1, 8450.1, 8451.1 & 8452.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 
1886 

(NI) 

1891 

(NI) 

1896 

(NI) 
1901 1906 1911 

Schoenmakers 12 (6) 10 (5) 8 (9) 8 7 8 (15) 9 (16)       ? (9) ? (12) ? (13) 

Schoorsteenvegers           1 (1) 2 (2)             

Slachters voor anderen 5 4 4 6 5 4 (4) 6 (6)             

Steenhouwers     2 2   3 (5) 3 (5)             

Stro- en rietdekkers 3 3 4 5 4 5 (6) 3 (5)             

Timmerlieden en metselaars 15 (11) 

14 

(17) 12 (7) 12 13 19 (28) 17 (24)       ? (14, 2) ? (16,2) ? (14,1) 

Uurwerkmakers 1 1         1             

Ververs en glazenmakers 2 2 (1) 4 (1) 4 4 4 (6,1) 4 (7)       ? (8) ? (7) ? (8,1) 

Vleeshouwers 1 1 1 1 2 3 (4) 2 (4)       ? slager (3) ? slager (3) ? slager (3) 

Vrouwenhoedenmakers           2               

Wevers 1 1 1   1                 

Draineerbuizenfabrieken 

(Eerder steenfabriek)                     1 (6) 1 (7) 1 (7) 

Costuummakers                     ? (8) ? (4) ? (5,1) 
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Tabel 16: bedrijventellingen van Kloosterburen (1854-1911). 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Kloosterburen.151 

                                                           
151 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8456.4, 8457.1, 8458.1, 

8459.1, 8460.1, 8461.1, 8462.1, 8463.1, 8464.1,  8465.1, 8466.1, 8467.1 & 8468.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 
1911 

(NI) 

Korenmolens 1 (1) 1 (2) 1 (1) 1 1 1 (2) 1 (2) ? (2)           

Pelmolens 1 (20)                         

Koren- en pelmolens 1 (1) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (2) 2 (4) 2 (4) ? (5) 3 (6) 3 (6) ? (6) ? (6)   

Leerlooierijen     2 (2) 2 2 2 (2) 2 (2) ? (2) 1 (1,1) 1 (3)       

Cichoreibranderij en drogerij 1 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1,1) 1 (3) 1 (2) ? (3) 1 (2,2) 2 (5, 4) 1 (1,2) 1 (3,1)   

Cichorei- en mosterdfabriek                     1 (6,7)* 1 (4,5)*   

Grofsmederij 4 (3,1) 4 (3,1)  5 (4) 5 (5) 5 (6) 5 (10) 5 (10) ? (11) 6 (9) 6 (12) ? (10,2) ? (12)   

Bakkers 4 (3) 4 (4) 4 (4) 4 4 4 (4) 5 (9) ? (11) 5 (9) 2 (11,3) ? (13,1) ? (13,1)   

Kuipers en wagenmakers 3 (1) 3 (1) 4 (2) 5 5 4 (8) 4 (7) ? (8) 4 (5,1) 4 (7,1) ? (8) ? (8)   

Stro- en rietdekkers                 2 (2) 2 (2) ? (1) ? (2)   

Schoenmaker 10 (4) 10 (5) 10 (3) 9 8 11 (13) 10 (15,2) ? (11) 10 (12,2) 9 (14,3) ? (16) ? (11)   

Timmermans en metselaars 7 (8) 7 (13) 10 (22) 13 12 12 (17) 13 (17) ? (20) 9 (14) 9 (15) ? (14) ? (18)   

Kleermaker 8 (5) 8 (5) 10 (5) 8 7 9 (14) 8 (10,3) ? (12,2) 7 (12,2) 6 (11, 1) ? (9,2) ? (8,1)   

Koperslagers           1 (1) 2 (2) ? (1) 3 (3) 3 (3) ? (3) ? (3)   

Verver en glazenmaker 3 3 (1) 3 4 4 6 (9) 3 (6) ? (6) 4 (7,1) 4 (7) ? (7,1) ? (8,2)   

Steenhouwers 2 2 2 3 3 2 (2) 2 (2) ? (2)           

Slachters voor anderen 6 5 5 5 4   4 (4) ? (4)           

Klompmakerijen                 3 (3) 2 (3) ? (3) ? (4)   

Vleeshouwers           2 (2) 2 (2) ? (3) 3 (3) 3 (3) ? (3) ? (3)   
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Tabel 17: bedrijventellingen van Leens (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 
1906 

(NI) 
1911 

Oliemolens 3 (8) 3 (6) 3 (6,1) 2 (5) 1 (3) 2 (6) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (4) 1 (2)     

Houtzaagmolens 1 (1) 1 (1) 1 (3) 1 (3) 1 (4) 1 (4) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (4) 1 (2)     

Korenmolens 3 (3) 3 (3) 1 (2) 1 (2)                   

Pelmolens 2 (4) 2 (4) 1 (2) 1 (2)                   

Pel- en korenmolens 2 (2) 2 (3) 5 (10) 5 (10) 7 (9) 7 (11) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 6 (16)     

Mosterdmolens 2 2 2 (2) 2 (2)                   

Grutterijen 2 2 2 (2) 2 (2) 2 2 (2) 2 (2) 2 (29) 1 (1) 1 (1,1) 1 (1)     

Kalkbranderijen 1 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)     

Bierbrouwerijen 2 (2) 2 (2)  2 (3) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)     

Vellenbloterijen 1 (5) 1 (6) 1 (8) 1 (8) 1 (8) 1 (6)               

Wolkammers 2 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (1) 2                 

Leerlooierijen (eg) 7 7 7 (7) 9 (5) 8 (4) 7 (9) 4 (5) 3 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2)   1 (2) 

Zwart en blauwververs 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1                 

Grofsmederijen 8 (7,1) 8 (7,1) 8 (8,1) 8 (9) 8 (9) 8 (11) 9 (18) 10 (19) 10 (19,2) 10 (22,1) 9 (20)     

Goud- en 

zilversmederijen   1 1 (1) 2 (1) 1 1 (1) 2 (2) 1 (1)           
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Tabel 17: bedrijventellingen van Leens (1854-1911 (vervolg). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 
1906 

(NI) 
1911 

Bakkers 9 (9) 9 (9) 13 (13) 13 12 13 (13) 14 (16) 14 (16) 15 (24,1) 15 (29, 1) 16 (30,5)     

Kuipers en 

wagenmakers 9 (3) 10 (7) 8 (6) 7 8   9 (17) 9 (17) 9 (17) 8 (17) 7 (10)     

Schoenmakers 17 (13) 11 (8) 17 (13) 19 18 18 (27) 16 (24) 17 (25) 16 (20,1) 16 (24,1) 17 (26,2)     

Scheepstimmermannen 1 (4) 1 (7) 1 (4) 1 1 1 (3) 1 (2) 1 (2)           

Timmermans en 

metselaars 13 (20) 20 (41) 25 (41) 32 32 33 (85) 33 (71) 35 (75) 35 (70,5) 33 (50, 4) 36 (52,4)     

Ververs en 

glazenmakers 6 (2) 8 (3) 6 (4) 8 8 8 (14) 10 (15) 11 (15) 10 (14,2) 11 (18,5) 10 (21,2)     

Kleermakers 10 (4) 13 (10) 14 (8) 18 20 19 (24) 18 (24) 20 (25) 22 (27) 18 (28,1) 13 (22)     

Horloge en 

uurwerkmakers 3 3 3 3 4 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 (5) 3 (4)     

Borstelmakers 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1                   

Molenmakers 2 (10) 3 (7) 3 (5) 3 2 2 (4) 2 (4) 2 (4)           

Koperslagers 1 1 (1) 2 (1) 1 2 2 (3) 2 (3) 2 (3) 1 (1) 2 (2,1) 2 (3)     

Zadelmakers 1 (1) 1 1 1 1 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)     

Houtenpompmakers 1 1 1 (1) 3 1 1 (1) 1 (2)             

Pettenmakers 2 2 1 2 1                 
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Tabel 17: bedrijventellingen van Leens (1854-1911) (vervolg). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 (NI) 1911 

Steenhouwers 1 1 1 (1) 1 3 3 (4) 3 (3) 5 (5) 4 (4) 5 (6) 5 (6)     

Vleeshouwers 5 6 4 6 6 9 (11) 8 (10) 12 (13) 12 (13) 11 13 (18)     

Slachter voor anderen 6 5 9 7 7                 

Stro- en rietdekkers         2                 

Boekbinders 1 1 1                     

Stoomoliemolens             1 (5)* 1 (4)* 1 (4)* 1 (4 á 6)* 1 (bw)     

Stoomvlasfabrieken           1 (10,5)* 

2 (20, 

12)** 

2 (30, 

7)** 

2 (30, 

8)** 

2 (34, 

8)** 

2 (61, 

10)**   2 (?)  

Stoomzuivelfabrieken                   1 (4)* 1 (4)*   1 (3) 

Korenmalerijen                     1 (2)#     

Botermakerijen 

(handkracht)                   1 (2) 1 (1)     

Stoomzaag- en 

oliemolens                     1 (5)*   1 (?) 

Meubelmakerijen                         1 (2) 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Leens.152 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8489.4, 8490.1, 8491.1, 

8492.1, 8493.1, 8494.1, 8495.1, 8496.1, 8497.1, 8498.1, 8499.1, 8500.1 & 8501.1. 
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Tabel 18: Bedrijventellingen van Middelstum (1854-1911) 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Oliemolens 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (10) 2 (7) 2 (6) 1 (3) 1 (3) 2 (8) 1 (4) 1 (2)     

Pel- en houtzaagmolens 1 (1) 1 (2) 1 (1)                     

Houtzaagmolens           1 (3) 1 (3) 1 (2) 1 1 (2) 1 (4)     

Koren- en 

houtzaagmolens       1 (3) 1 (3)                 

Korenmolens 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1,1) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)# 2(2)# ? (4) ? (9,1) 

Koren- en pelmolen 1 (1) 2 (3) 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 2 (4) 2 (4) 1 (2)     

Mosterdmolens     1 (1) 1 (1)                   

Kalkbranderijen 2 1 1 2 2 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (2) 1         

Bierbrouwerijen 1 (1,2) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 1 (2)           

Leerlooierijen voor eigen 

gebruik 5 5 6 (5)     4 (8) 1 (3) 2 (5)           

Grutterijen 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)                   

Grutterij en 

mosterdmakerij          1 (1,1)* 1 (1,2)* 1 (2)* 1 (3)* 1 (2)* 1 (2)* 1 (2) 1 (3)* 1 (3,1)* 

Vlas braken en zwingelen         1 (12,13) 1 (15, 6)* 1 (15,6)*   1 (25)* 1 (25)* 1 (20, 10) 1 (20)   

Zwart en 

Blaauwververijen 1 (1) 1                       

Smederijen 4 (4) 4 (5) 5 (6) 4 5 6 (13) 6 (10) 7 (11) 7 (14) 6 (4,1) ? (8,1) ? (8) ? (11,2) 

Touwslagerijen van dun 

werk 1 1 (1,1) 1 (2) 1 (2)                   

Goud- en 

zilversmederijen 1 1 1 1 1 1 (1) 1 (1)             
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Tabel 18: Bedrijventellingen van Middelstum (1854-1911) (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Apothekers 1 1                       

Blikslager                     ? (1)     

Bakkers 6 (6) 6 (7) 6 (8) 6 6 7 (13,3) 7 (15) 7 (20) 7 (14) 8 (7,3)   ? (17)  ? (16, 3) 

Boekbinders                 1 (1) 1       

Hoedenmaaksters                       ? (4) ? (1) 

Kleermakers 10 (3) 10 (6) 11 (2) 14 17   18 (3) 10 (15) ? (14) 9 (3,1) ? (4,3) ? (10) ? (11) 

Koperslagers 1 1 1 1 1 1 (1) 1 (1) 1 (1)     ? (1) ? (3) ? (3) 

Kuiper en wagenmaker 5 (3) 6 (5) 6 (5) 6 7 5 (9,3) 5 (9, 2) 6 (11) 6K (9) 5 (1,2) ? (3) ? (8) ? (9,1) 

Molenmakers 1 (4) 1 (5) 1 (2) 3 2 1 (4) 1 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2)   ? (2) ? (0) 

Scheepstimmerman 1 (2) 1 (1) 1 (3) 1 1 1 (2) 1 (2) 1 (2)           

Schoenmakers 8 (5) 8 (7) 8 (9) 8 10 9 (15, 4) 9 (17,4) 7 (15) ? (7) 8 (3,4) ? (3,2) ? (14) ? (13,2) 

Schoorsteenvegers           1 (1) 4 (4) 3 (3)       ? (5)   

Slachters voor anderen 3 4 5 7 8 6 (6) 6 (6) 5 (5)           

Steenhouwers           2 (2)           ? (1) ? (2) 

Stoffenververs zonder 

kuipen           1 (1) 1 (1) 1 (1)           

Stro- en rietdekkers 2 3 3 3 5 4 (4) 3 (3) 2 (2)           
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Tabel 18: Bedrijventellingen van Middelstum (1854-1911) (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Middelstum.153 

 

 

                                                           
153 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8554.4, 8555.1, 8556.1, 

8557.1, 8558.1, 8559.1, 8560.1, 8561.1, 8562.1, 8563.1, 8564.1, 8565.1 & 8566.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Timmerlieden en metselaars 10 (11) 14 (29) 11 (17) 12 16 14 (29,1) 10 (21) 14 (20) ? (10) 12 (4,5) ? (7,2) ? (20) ? (16,1) 

Tuiniers bij anderen           2 (2) 1 (1,1) 1 (3)           

Uurwerkmakers 1 (2) 1 1 1 1 1 (1) 1 (1, 1) 2 (3) 2 (3) 2    ? (1) ? (2) 

Vederenbeddenmakers           1 (1) 1 (1) 1 (1)           

Ververs en glazenmakers 6 (2) 6 (2) 4 (2) 4 5 6 (9,2) 7 (9,2) 5 (8) 6 (8) 6 (0,1) ? (2,2) ? (14) ? (13) 

Vleeshouwers 2 3 3 (1) 5 6 4 (4) 4 (4) 4 (4) 3 (4) 5   ? (8) ? (9) 

Vrouwenhoedenmaaksters           2 (3) 3 (3) 3 (3)           

Wevers 2 (1) 2 (1) 2 2 2 1 (1)               

Zadelmakers                           

Zuivelfabrieken                   1 (4)* 1 (7)   1 (43, 37)* 

Machinesmederijen                       1 (5)   

Steen, pannen en 

draineerbuizenfabrieken                       1 (20) 1 (18,2)* 

Meelfabrieken                       1 (2) 2 (3,1)## 

Klompenmakers                     ? (3) ? (2)   

Wol naaisters           2 (3,8) 1 (2,6) 3 (3,23) 3 (3,15) 3 (17)   ? (19) ? (8,4) 

Timmerfabrieken                         1 (2)# 

Rijwielreparateurs                         ? (2) 
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Tabel 19: Bedrijventellingen van Uithuizen (1854-1911). 

 

 

 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Houtzaag- en Oliemolens 1 1 1 1 (3,1) 1 (2) 1 (3) 1 (0) 1 (3) 1 (4) 1 (4)       

Pel- en roggemolens 2 2 3 4 (6) 4 (5)   3 (7)             

Korenmolens           3 (6)   4 (9) 4 (9) 4 (9)     ? (6) 

Roggemolen 1 1 1                     

IJzer smederijen 5 5 5 5 (7) 6 (9,1) 6   6 (15) 6 (11) 6 (14) 6 (16,2) ? (14,1) 

1 (2,1k)~, ? 

(12,4) 

Zwart en Blaauwververijen 1 2 2 2 (0) 1 (1) 1 (2) 1 (2)   ? (1) 1 (1)       

Bierbrouwerijen 1 1 1 1 (2) 1 1 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (2)       

Grutterijen 2 2 2 2 (1,1) 1 1 1 (1) 1 (1)* 1 (1)* 1 (1)*       

Wolkammerijen   1                       

Touwslagerijen 2 2 1 1 (1) 1 (1) 1 (1)   1 (2) ? (1)         

Leertouwerijen     1 1 (1,1) 1 (1) 1 (1)               

Leerlooierijen     4 4 (7,2) 4 (8, 3) 4 (5)   3 (eg)           

Boekdrukkerijen 1 1               1 (5)       

Goud- en Zilversmeden 3 3 4 3 (2) 2 (0) 2 (1) ? (2) 2 (2) ? (1) 1 (1)       

Schoenmakers   16 13 13 15 11 (9) ? (9,4) 13 (20) 11 (19) 15 (24) 11 (21) ? (11,2) ? (16,6) 

Bakkers 10 10 9 11 10 (9,1) 10 (15) ? (15,6) 13 (24) 14 (25) 14 (26) 14 (25,1) ? (17,3) ? (19,17) 

Apotheken     1                     

Timmerlieden en metselaars   16 18 20 18 19 (30)   ? (30) ? (24) ? (24) 

?T (40)& 

2M (4) ? (24,8) ? (40,18) 

Schrijnwerkerijen     1                     
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Tabel 19: Bedrijventellingen van Uithuizen (1854-1911) (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Wieldraaierijen     1 1 1 (0) 1               

Kuipers en wagenmakers   6 6 5 8 11 (8) ? (7) 9 (14) 6 (6) 5 (9) 4 (6,1k)   2 (4)~~, ? (4) 

Pettenmakers   1   2                   

Boekbinder     1 1 1                 

Ververs 4 6 8 6 7 7 (8)   6 (9) ? (7) 7 (14) ? (15) ? (12,5k) ? (15,11k) 

Zadelmaker   1 1 1 1 1 (1)   ? (2) ? (1) 1 (2) 2 (5) ? (2) ? (2) 

Strohoedenmakerijen     3                     

Kartonwerkerij     1 1 1 1 (0)               

Vrouwenhoedenmakers       5 6                 

Hoedenmakers           6 (3)               

Steenhouwerij     2 1   3 (1)               

Kleermakers   8 16 11 15 17 (8)   13 (16) ? (15) 7 (16) 11 (16) ? (18) ? (19,8k) 

Letterzetters                 ? (2)         

Vleeshouwers   4 6 7 5 7 (0)   11 (11) ? (9) 5 (10) 5 (12) ? (8) ? (8,5k) 

Spekslagers       2 1                 

Koperslagers   2 2 2 (2) 2 (2) 2 (3) ? (4) 2 (4) ? (4) 2 (4) 1 (2)   ? (6,2k) 

Blikslagerij     1 1 (1) 1 (0) 1 ? (1) 1 (1)           
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Tabel 19: Bedrijventellingen van Uithuizen (1854-1911) (vervolg). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Wevers   2 2 2 2 (0) 2 (2)               

Borstelmakerijen     3 2 1 2   2 (3) ? (3) 4 (4) 2 (3)   ? (3,3) 

Molenmakers   1 1 1 1 (0)     1 (2) ? (1) 1 (2) 1 (2)     

Horlogemakers   3 1 2 3 2   2 (4) ? (3) 3 (3)   ? (3,1) ? (3,2) 

Voegers                         ? (6,3) 

Riet- en strodekkers   2           2 (2) ? (2) 2 (3) 1 (0)     

Houtstekkers             ? (7,1) 3 (6)           

Stukadoors               1 (9) ? (5)     ? (2,1) ? (10) 

Meubelmaker                   1 (4) 1 (5,1) ? (1,2) 1 (4,2)~ 

Machinefabriek                      1 (46,4)* 1 (76,10)* 1 (5,2)# 

Meelmakerij                     5 (8,2)     

Houtzaagfabriek                     1 (2)     

Drukkerij                     1 (6) 1 (9,3)# 2 (8,5)~ 

Modist                     11 (15,3) ? (4,6) ? (7,15) 

Stoelenmatter                     ? (3)     

Meel- en mosterdfabriek                       1 (2)* 1 (2)* 

Timmerfabriek                       1 (2)*   

Gasfabriek                       1 (2)* 1 (3)~ 

Rijwielhersteller                       ? (5,4) ? (6,2) 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Uithuizen.154 

                                                           
154 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8852.4, 8853.1, 8854.1, 

8855.1, 8856.1, 8857.1, 8858.1, 8859.1, 8860.1, 8861.1, 8862.1, 8863.1 & 8864.1. 
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Tabel 20: Bedrijventellingen van Uithuizermeeden (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 
1896 

(NI) 

1901 

(NI) 

1906 

(NI) 

1911 

(NI) 

Koren- en pelmolens 6 (8) 5 (7) 5 (7,3) 6 (5,3) 6 (6) 6 (9) 6 (9) 6 (10) 5 (10)         

Korenmolen   1 (0) 1 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1)               

Mosterdmolen 1 (0)   1 (0)                     

Wolkammerijen 1 (0)                         

Touwslagerij 1 (0) 1 (1) 1 (1,1) 1 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) ? (1)         

Grof- en hoefsmeden 8 (8) 9 (8) 9 (9, 9) 9 (8,1) 10 (8) 10 (16) 11 (12) 11 (13) 

? (18) incl. 

zilversmeden         

Goud- en zilversmeden  2 (0) 1 (0) 1 (0)                     

Leerlooierijen 8 (0) 11 (0) 12 (8,7) 10 (eg) 9 (eg) 9 (10)(eg) 

6 

(8)(eg) 6 (9)(eg)           

Grutterijen 1 (0)                         

Blaauwververij 1 (0)                         

Bakkers 12 (16) 11 (11) 12 (9) 13 14 11 (14) ? (12) ? (14) ? (21)         

Timmermannen en 

metselaars 24 (74) 

19T 

(54), 

17M 

(31) 

17T (15), 

17M (15) 22 25 27 (30) ? (25) ? (30) ? (20)         

Hoedenmaaksters   4 (0) 5 (0)                     

Kuipers en wagenmakers 

8K (7), 

5W (6) 

10K (6), 

11W (6) 

9K (7), 

7W (3) 10 10 12 (10) ? (10)  ? (12) ?K (7)         

Schoenmakers 12 (22) 13 (15) 13 (7) 14 17 12 (10) ? (11) ? (14) ? (12)         
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Tabel 20: Bedrijventellingen van Uithuizermeeden (1854-1911) (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Uithuizermeeden.155 

 

 

 

 

                                                           
155 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8869.4, 8870.1, 8871.1, 

8872.1, 8873.1, 8874.1, 8875.1, 8876.1, 8877.1, 8878.1, 8879.1, 8880.1 & 8881.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 
1896 

(NI) 

1901 

(NI) 

1906 

(NI) 

1911 

(NI) 

Kamerbehangers     3 (0)                     

Kleermaker 13 (18) 11 (5) 13 (9) 12 17 11 (5) ? (4) ? (5) ? (6)         

Koperslager 1 (0) 1 (0) 1 (0) 2 1 1 (1) 1 (1) ? (1) ? (2)         

Loodgieters     1 (0)                     

Schrijnwerkers       1                   

Steenhouwers     2 (0) 1 3 2 (2) ? (2) ? (2)           

Ververs en glazenmakers   7 (3) 5 (2) 6 6 6 (5) ? (3) ? (5) ? (6)         

Vleeshouwers   9 (0) 5 (1) 6 5 4 (5) ? (1) ? (2) ? (7)         

Slagters voor anderen       5 6 6 (4) ? (4) ? (4) ? (2)         

Riet- en strodekkers   5 (5) 3 (0) 6 9 7 (2) ? (3) ? (3) ? (3)         

Strohoedenmakers       5 6 4 (2) ? (2) ? (3) ? (1)         

Wevers 5 (3) 3 (0)             ? (1)         

Horlogemakers 2 (0) 2 (0) 2 (1) 2 1 1 (1) ? (1) ? (2) ? (2)         

Zadelmakers   1 (0) 1 (0) 1 1 1 (1) ? (1) ? (2) ? (1)         
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Tabel 21: Bedrijventellingen van Ulrum (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Korenmolen 2 (1,1) 2 (1,1) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

1 (1), 

Vlasfabriek* 1 (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

Pelmolen 1 (1) 1 (1)                       

Koren- en 

pelmolens 2 (2,1) 2 (2,1) 4 (5) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (5) 4 (7,1) 4 (8) 4 (7) 4 (7) 4 (7) 4 (5) 

Mostaardmolens  2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2) ? (1) ? (2) ? (2)         

Houtzaagmolens           1 (3)* 1 (2)* 1 (2,1)* 1 (1,1)* 1 (2)* 1 (2)*     

Kalkbranderijen       1 (1) 2 (1) 1 (2) ? (2) ? (3) ? (3) ? (6) ? (6)     

Wolkammerijen 1 (0) 1                       

Leerlooierijen 3 (0)(eg) 3 (0) 3 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (2) ? (1)             

Grutterijen  2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1)               

Grofsmederijen 5 (5) 6 (6) 6 (6) 6 (12,1) 6 (12,1) 7 (17) ? (15) ? (16) ? (12,1) ? (14) ? (19,3) ? (20) ? (22,2) 

Goud- en 

zilversmeden 1 (0) 1 (0)                       

Bakkers  9 (9) 10 (9) 12 (8) 11 12 (6) 11 (24) ? (24) ? (21,2) ? (21,3) ? (23,3) ? (25,2) ? (32,2) ? (26,4) 

Kuipers en 

wagenmakers 7 (5) 8 (4) 8 (4) 8 8 7 (12) ? (10,1) ? (15,1) ? (11,1) ? (11,1) ? (11) ? (10) ? (8,1) 
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Tabel 21: Bedrijventellingen van Ulrum (1854-191) (vervolg). 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Ulrum.156 

 

 

 

 

                                                           
156 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8885.4, 8886.1, 8887.1, 

8888.1, 8889.1, 8890.1, 8891.1, 8892.1, 8893.1, 8894.1, 8895.1, 8896.1 & 8897.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Schoenmakers  13 (8) 11 (9) 12 (5) 13 14 12 (25,2) ? (24) ? (24,1) ? (22,5) ? (23,5) ? (23,5) ? (23,1) ? (21,1) 

Scheepstimmerlieden 2 (0) 2 (0) 3 (13) 1 1 1 (3) ? (3) ? (3) ? (1) ? (1)       

Timmerlieden en 

metselaars 12 (8) 12 (10) 13 (14) 14 22 13 (30,3) ? (31,4) ? (29,2) ?  (31) ? (27) ? (33) ? (51,1) ? (51,1) 

Ververs en glazenmakers 3 (4) 4 (3) 4 (4) 4 4 8 (15,1) ? (12,1) ? (13,2) ? (11,1) ? (11) ? (10,1) ? (15,1) ? (14) 

Kleermakers 7 (3) 8 (4) 6 (4) 8 11 9 (15,2) ? (12,2) ? (15,2) ? (13,1) ? (14) ? (14,1) ? (14,2) ? (11,1) 

Uurwerkmakers       2 1 2 (2) ? (2) ? (2) ? (3) ? (2) ? (2)     

Slachters voor anderen 4 (0) 4 (1) 4 (1) 5                   

Koperslagers       1 1 2 (1) ? (2) ? (2) ? (2) ? (2,1) ? (2,1) ? (3) ? (3) 

Vleeshouwers  3 (0) 4 (0) 4 4 4 4 (8) ? (6) ? (5) ? (10) ? (12) ? (14) ? (11) ? (14) 

Vischzouters                           

Zadelmakers         1 1 (3) ? (1) ? (2)           

Pettenmakers         1 1 (1)               

Portlandcementfabriek           1 (8)* 1 (7,2)* 1 (3,1)* 1 (1)* 1 (4)* 1 (0)*     

Strokartonfabriek           1 (27,5)* 1 (20,7)* 1 (25,5)* 1 (32)* 1 (80)* 1 (78)* 1 (85)* 1* (bw) 

Vlasfabriek                1 (13,4)* 1 (17,8)* 1 (7,7)* 1 (12,6)* 1* (bw) 1* (bw) 
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Tabel 22: Bedrijventellingen van Usquert (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Koren- en pelmolens 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (3,1) 2 (4) 2 (7) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2)   

Leerlooierijen 3 (0) 

3 

(0)(eg) 

4 

(0)(eg) 3 (0) 

3 

(0,1) 3 (5) 3 (5) ? (5) ? (2) ? (1)       

Katoen, wollen en andere 

stoffen fabrieken 1 (1) 1 (0) 1 (0)                     

Zwart en blaauwververij       1 (0)                   

Grof- en hoefsmeden 3 (6,1) 3 (5) 3 (5) 3 (5,1) 4 (8) 4 (11,2) 4 (8,1) ? (8,1) ? (10) ? (10) ? (10) ? (10) ? (7,2) 

Bakkers 4 (4) 4 (4) 4 (3) 5 4 4 (9,1) 4 (7,1) ? (7,1) ? (8) ? (10) ? (13) ? (13) ? (9,5) 

Kleermakers 9 (4) 9 (3) 9 (5) 10 8 8 (11)               

Kleermakers en naaisters             

15 

(17,2) ? (17,2) ? (18,3) ? (18,3) ? (13) ? (13) ? (13,2) 

Timmermannen en 

metselaars 9 (17) 9 (23) 9 (5) 8 6 6 (27) 7 (16) ? (14,5) ? (16,4) ? (15) ? (10) ? (10) ? (13, 4) 

Kuipers en wagenmakers 4 (4) 4 (4) 4 (5) 3 4 4 (7,1) 3 (7,1) ? (7,1) ? (7,2) ? (5) ? (5) 

? (5), 2 

(4)** ? (4) 

Koperslagers             1 (1) ? (1) ? (2) ? (2) ? (3) ? (3) ? (2) 

Stro- en rietdekkers 1 (0) 2 (1) 2 (1) 3 1 2 (2) 1 (2) ? (1) ? (2) ? (3) ? (1) ? (1) ? (2) 

Vleeshouwers 2 (0) 2 (0) 3 (0) 2   4 (7) 4 (5) ? (6) ? (6) ? (6) ? (4) ? (4)   

Slachters voor anderen 2 (0) 3 (0) 3 (0) 3   5 (5) 2 (2,1) ? (3) ? (4) ? (4) ? (3) ? (7) ? (6) slager 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Tabel 22: Bedrijventellingen van Usquert (1854-191) (vervolg). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Vleeshouwers & 

Slachters voor anderen         6                 

Ververs en 

glazenmakers 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3   3 (8) 3 (7) ? (7) ? (8) ? (10) ? (10) ? (10) ? (12) 

Ververs en 

steenhouwers         3                 

Steenhouwers           2 (5) 2 (2) ? (2) ? (2) ? (4)       

Schoenmakers 7 (4) 7 (5) 7 (4) 7 5 4 (10,1) 4 (10,2) ? (11,2) ? (9) ? (13) ? (20) ? (22) ? (20,1) 

Zadelmakers 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 1 1 (2) 1 (1) ? (2) ? (2) ? (1) ? (2) ? (2) ? (1) 

Uurwerkmakers 1 (0) 1 (0) 2 (0) 2 2 1 (1) 1 (1) ? (1) ? (1) ? (1) ? (1) ? (1) ? (2) 

Mandenmakers         1 1 (1) 1 (1) ? (1) ? (7) ? (2) ? (1) ? (1) ? (1) 

Modegoedmaaktsters           3 (6) 2 (5) ? (6)   ? (4)       

Linnen- en 

wollennaaisters 2 (0) 2 (0) 4 (0) 7 8 9 (12, 2)               

Strohoedenmakers 1 (0) 1 (0) 1 (0) 2 2                 

Vederenbeddenmaker         2 2 (2)               

Graandorserij           1 (12,1)* 1 (12,1k)* 2 (19, 3k)** 2 (19,3)** 2 (19, 25)** 3 (33)*** 4 (45)****   

Vlasbereiding           1 (15,7)* 1 (15, 8)* 1 (15,6k)* 1 (15, 27)* 1 (15, 27)* 1 (20)* 1 (20)*   

Zuivelfabriek                 1 (7)* 1 (7)* 1 (8)* 1 (8)*   

Korenmalerij                       1 (2)*   

Schoenfabriek                       1 (14)*   

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Usquert.157 

 

                                                           
157 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8902.4 , 8903.1, 8904.1, 

8905.1, 8906.1, 8907.1, 8908.1, 8909.1, 8910.1, 8911.1, 8912.1, 8913.1 & 8914.1. 
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Tabel 23: Bedrijventellingen van Warffum (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Pel- en korenmolens   2 (4) 3 (5) 3 (6,1) 3 (7) 3 (5,1) 3 (6) 3 (3) 3 (2) 3 (3) 3 (5) 3 (4,1) 3 (3,3) 

Korenmolens 1 (2)                         

Pelmolens 1 (2)                         

Mosterdmolens 1 (0) 1 (0) 1 (0)                     

Grutterij en mosterdmolen       1 (1) 1 (0) 1 (2,1)               

Kalkbranderijen 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)           

Bierbrouwerijen 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2)             

Wolkammerijen 2 (0) 1 (2) 1 (1)                     

Leerlooierijen 5 (0) 2 (5) 4 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (1)               

Grutterijen 1 (1) 1 (1) 1 (1)                     

Zwart- en blaauwververij 2 (0) 1 (0) ? 1 (1)                   

Katoen, wollen en andere 

stoffenfabrieken 2 (1) 2 (1) 1 (1)                     

Grofsmederijen 3 (6,2) 3 (6,3) 3 (6,4) 3 (6,2) 3 (6) 3 (8,2) 3 (8,1) 3 (6) 3 (7) 4 (6) 3 (8,1) 3 (9) 3 (8,3) 

Touwslagerijen 1 (0) 1 (0) 1 (0)                     

Goud- en zilversmeden 1 (0) 2 (0) 1 (0) 1 (0)       1 (1)           

Strodekkers 2 (0) 2 (0) 2 (0) 5 4 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Kleermakers 11 (2) 11 (3) 13 (8) 11 10 11 (11,1) 10 (11) 7 (2) 8 (4) 7 (3) 9 (11) 5 (8) 5 (8) 

Vleeshouwer 5 (0) 4 (0) 4 (0) 4 5 4 (4) 6 (6) 6 (1)           

Vleeshouwers en spekslagers                     8 (8) 9 (11,3) 7 (10) 

Timmerlieden en Metselaars 13 (8) 11 (14) 13 (25) 13 14 13 (26,3) 19 (28) 19 (5,1) 

15 

(10) 

13 

(10) 10 (17) 16 (22) 20 (23) 
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Tabel 23: Bedrijventellingen van Warffum (1854-1911) (vervolg). 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Warffum.158 

                                                           
158 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 8951.4, 8952.1, 8953.1, 

8954.1, 8955.1, 8956.1, 8957.1, 8958.1, 8959.1, 8960.1, 8961.1, 8962.1 & 8963.1. 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Ververs en schilders 3 (2) 2 (3) 3 (3) 4 4 5 (6,1) 4 (8)             

Ververs en glazenmakers               4 (2,1) 4 (4) 4 (4) 5 (9) 5 (12,1) 5 (10,3) 

Kuipers 2 (1) 2 (2) 3 (3) 4 4 4 (4,1) 4 (6,1) 3 (3)           

Kuipers en wagenmakers                 3 (2) 3 (2) 3 (4,1) 3 (3,4) 3 (3,3) 

Schoenmakers 7 (6) 10 (9) 10 (8) 10 11 7 (13,3) 11 (15) 10 (5,5) 10 (3,7) 10 (9) 9 (11) 8 (12,1) 9 (13) 

Slagers                 7 (0) 8 (1)       

Broodbakkers 5 (4) 5 (6) 6 (10) 6 6 6 (16,1) 7 (17) 7 (9,1) 7 (7) 7 (7) 7 (14,2) 7 (14,5) 8 (14,4) 

Koper- en blikslager 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 1 1 (2,1) 1 (2)  1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 (3,1) 1 (2,1) 

Strohoedenmakers 1 (0) 2 (0) 2 (0) 3 3 3 (3) 4 (4) 3 (0)           

Hoedenmaaksters                     2 (2) 1 (1) 3 (3) 

Uurwerkmakers 2 (0) 2 (0) 1 (0) 2 1 1 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (2,1) 

Stoel- en mattenmakers 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 1                 

Wagenmakers 2 (2) 2 (4) 2 (2) 4 4 2 (2) 2 (2) 2 (2)           

Slachters voor anderen 3 (0) 3 (0) 3 (0) 4 4 3 (3) 4 (4) 2 (0)           

Linnen- en wollennaaister 10 (0) 10 (0) 14 (0) 15 17 13 (13,3) 12 (12) 4 (0) 7 (0,5) 7 (8) 5 (6) 6 (9) 8 (9,4) 

Boekbinder         1 1 (1) 1 (1) 1 (1)           

Boekhandelaar                 1 (0) 1 (0) 1 (1)     

Machinale brei-inrichting                 2 (2) 2 (4) 2 (4) 2 (6) 1 (3,3) 

Koolzuurhoudendmineraalwaterfabriek                 1 (2) 1 (2) 1 (1) 2 (4) 2 (3,1) 

Machinefabriek                     1 (4)     
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Tabel 24: Bedrijventellingen van Winsum (1854-1911). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Houtzaag- en oliemolen 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (4) 1 (4) 1 (3) 1 (2) 1 (2)         

Koren- en pelmolens 2 (4) 2 (4) 4 (4) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 2 (2) 2 (4) 2 (5) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 

Vlasklopperijen         1 (24,10)* 2 (43,15)** 

2 (38, 

26)** 

2 (54, 

20)** 

1 

(16,9)** 1 (28,6)* 1 (20,6)* 1 (20,8)* 

1 

(17,7)* 

Steen- en 

pannenbakkerijen 

3 

(30,10) 3 (31,6) 3 (26,7) 1 (3,1) 1 (3,2) 3 (38,4) 

4 (24, 

2) 3 (20) 3 (32) 

4 

(45)*** 

4 

(63,1)*** 4 (85)**** 

3 

(55)*** 

Steen-, draineer- en 

dakpanbakkerijen       

2 

(27,6) 2 (30,7)                 

Pannenbakkerij                         1 (5,1) 

Vellenblooterijen       1 (1) 1 (2)                 

Wolkammerijen       1 (0) 1 (0)                 

Kalkbranderijen 1 (1) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1)         

Bierbrouwerijen 1 (2) 1 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) ? (1) ? (1) 1 (1)         

Goud- en zilversmeden 1 (3,2) 1 (3,4) 1 (3,2) 1 (5) 1 (3) 1 (3) ? (2) ? (2) 1 (2) 1 (2) 1 (3) 1 (3)   

Touwslagerijen 1 (2) 1 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (0)                 

Scheepstimmermannen 2 (8) 2 (10) 2 (4) 2 2                 

Schoenmakers 6 (6) 6 (6) 9 (5) 10 7         8 (12,2) 7 (13,4) 5 (12) 5 (9,2) 

Kleermakers 6 (8) 6 (10) 7 (14) 5 7         5 (7) 5 (10,2) 5 (9) 6 (7) 

Leerlooiers     3 (3) 3 (0) 2 (0)                 
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Tabel 24: Bedrijventellingen van Winsum (1854-1911) (vervolg). 

 1854 1856 1861 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 

Horlogemakers 2 (0) 2 (0) 2 (1) 2 2                 

Wagenmakers 3 (4) 3 (4) 6 (4) 6 6                 

Timmerlieden en metselaars 8 (9) 3 (11) 11 (14) 11 9                 

Timmermanswerkplaats                       4 (12) 5 (13) 

Vleeshouwers 3 (0) 3 (0) 3 (0)                     

Koper- en blikslager 1 (0) 1 (0) 1 (0)                     

Grof- en hoefsmeden 4 (6) 4 (5) 4 (6) 4 (5) 4 (5,1)         4 (9) 4 (10,2) 4 (9) 4 (9) 

Kuipers 3 (3) 3 (4) 4 (3) 5 6         4 (6,2) 4 (7,1) 3 (7) 3 (6) 

Pettenmakers     1 (0)                     

Zadelmakers 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1                 

Ververs en rijtuigschilders 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 4         4 (7,2) 4 (8,2) 4 (9) 5 (11,1) 

Knoopmakers     2 (0)                     

Borstelmakers     1 (0)                     

Bakkers                   7 (14) 7 (14,2) 9 (17) 10 (18) 

Boekdrukkerij                   1 (2,2) 1 (2,2) 1 (5) 1 (3,2) 

Slagerijen                     7 (9,1) 6 (13) 4 (9) 

Zuivelbereiding                   1 (4,1)* 1 (2,1)* 1 (3)* 1 (7)* 

Timmerfabriek                       1 (28)* 1 (36,3)* 

Bron: gemeenteverslagen van de gemeente Winsum.159 

 

                                                           
159 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1943, inv.nr. 9014.4, 9015.1, 9016.1, 

9017.1, 9018.1, 9019.1, 9020.1, 9021.1, 9022.1, 9023.1, 9024.1, 9025.1 & 9026.1. 
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Tabel 25: Het totaalaantal geboorteakten en het aantal vaders dat werkzaam is in de ambachtelijke nijverheid en industrie (1850-1909). 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum 

en Winsum.160 

Tabel 26: Het percentage vaders dat werkzaam is in de ambachtelijke nijverheid en industrie in Hunsingo op basis van de geboorteakten (1850-1909). 

Bron: Geboorteakten van de gemeentes: Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en 

Winsum.161 

                                                           
160 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 
161 Sectie Economische en Sociale Geschiedenis RUG, databestanden Allegroningers, geboorteakten Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Leens, 

Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum en Winsum. 1850-1909. 

 

Absoluut 

Totaal 

geboorteakten 

Totaal 

ambachten en 

industrie Bakkers Slagers 

Grof- en 

hoefsmeden 

Kuipers en 

wagenmakers 

Timmermannen 

en metselaars 

Ververs en 

glazenmakers Kleermakers Wevers  Schoenmakers 

1850-1859 11158 2182 213 84 163 141 449 102 220 73 274 

1860-1869 12242 2290 238 63 177 155 590 141 224 12 237 

1870-1879 13298 2292 219 96 154 153 621 166 234 6 201 

1880-1889 12582 2102 237 101 150 122 484 146 196 2 260 

1890-1899 11482 1715 180 121 118 77 303 124 151 0 229 

1900-1909 10565 1548 199 120 109 45 332 80 109 0 164 

Relatief 

Totaal 

geboorteakten Bakkers Slagers 

Grof- en 

hoefsmeden 

Kuipers en 

wagenmakers 

Timmermannen 

en metselaars 

Ververs en 

glazenmakers Kleermakers Wevers  Schoenmakers 

1850-1859 19,56% 1,91% 0,75% 1,46% 1,26% 4,02% 0,91% 1,97% 0,65% 2,46% 

1860-1869 18,71% 1,94% 0,51% 1,45% 1,27% 4,82% 1,15% 1,83% 0,10% 1,94% 

1870-1879 17,24% 1,65% 0,72% 1,16% 1,15% 4,67% 1,25% 1,76% 0,05% 1,51% 

1880-1889 16,71% 1,88% 0,80% 1,19% 0,97% 3,85% 1,16% 1,56% 0,02% 2,07% 

1890-1899 14,94% 1,57% 1,05% 1,03% 0,67% 2,64% 1,08% 1,32% 0% 1,99% 

1900-1909 14,65% 1,88% 1,13% 1,03% 0,43% 3,14% 0,76% 1,03% 0% 1,55% 
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