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DE WORTELS VAN DE BIO-BASED ECONOMY
Dit rapport behelst een quick-scan inventarisatie van non food-gewassen die in het
verleden in de Nederlandse landbouw werden geteeld. Na een algemene inleiding
bestaat het uit een 15-tal korte, historiserende beschrijvingen van die handels- of
nijverheidsgewassen en de wijze waarop ze geteeld werden, c.q. de verwerking en
het gebruik ervan. De verkenning beslaat in hoofdzaak de periode 1850-1940 en is in
belangrijke mate gebaseerd op de landbouwkundige hand- en leerboeken zoals die
in ons land sinds de tweede helft van de 19e eeuw verschenen.
Inleiding
Het begrip 'bio-based economy'- er is nog steeds geen goed Nederlands woord
voor - verwijst naar het gebruik van hernieuwbare (plantaardige) grondstoffen in
plaats van de gebruikelijk fossiele grondstoffen, zoals aardolie. Het betreft een
economie, waarin voor de energievoorziening en de productie van
transportbrandstoffen, chemicaliën en materialen in belangrijke mate gebruik wordt
gemaakt van biomassa, aldus de definitie in een overheidsrapport.1 Sinds de
eindigheid van tal van grondstoffen zich nadrukkelijk heeft gemanifesteerd is de
belangstelling voor en het gebruik van plantaardige grondstoffen en toepassingen
ervan buiten de voedingssector fors toegenomen.
Weinigen realiseren zich echter dat de geschiedenis van de 'fosil-fueled
economy' nog maar betrekkelijk jong is.2 Het is nog geen driehonderd jaar geleden
dat met het opgang komen van een veelomvattend en complex geheel van
veranderingen dat lange tijd werd benoemd als de Industriële Revolutie, een transitie
inzette van een economie gebaseerd op wind-, water-, mens- en paardekracht met
hout (c.q. houtskool) als primaire energiedrager, naar een die gebaseerd is op
fossiele energie. Moderne onderzoekers benadrukken vooral het 'slow growth'en
procesmatige karakter van die transitie, in tegenstelling tot het eerdere idee van een
'revolutionair' proces.
Als beginpunt van die transitie wordt wel het moment aangemerkt dat het
gebruik van steenkool op industriële schaal op gang kwam, nadat de Britse smid

Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie. 'De keten sluiten'
(S.I., s.n. [oktober 2007]).
Vergelijk: Smil, Energy in world history, 1994.
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Thomas Newcomen in 1712 een stoommachine had geconstrueerd. Zijn 'fire engine'
maakte het mogelijk het probleem van het grondwater in de dieper wordende
mijngangen op te lossen. Dit probleem was manifest geworden toen de vraag naar
steenkool opgang kwam nadat Abraham Darby in 1709 een procédé had ontdekt dat
het mogelijk maakte om met behulp van cokes (letterlijk: 'gekookte' steenkool) ter
vervanging van houtskool ijzer vrij te maken uit ijzererts.3 Het in de loop van de 17e
eeuw steeds nijpender tekort aan houtskool dat eeuwenlang op grote schaal voor dat
doel was gebruikt had hem tot zijn zoektocht gebracht. In de Duitstalige literatuur
spreekt men in dit verband heel treffend van 'Holzverknappung'.
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Het relatieve aandeel van de
verschillende energiedragers in het totale energiegebruik 1000 BC - 1990. Bron: Smil, Energy in
history (1994).

Vanaf dat moment nam het gebruik van steenkool als energiedrager voor industriële
doeleinden snel toe. De output van steenkool in Groot-Brittannië die rond 1700 nog
slechts 3 miljoen ton had bedragen en die toen nog merendeels voor huisbrand werd
gebruikt was in 1800 al toegenomen tot een hoeveelheid van 14 miljoen ton. In 1850
was dat al 70 miljoen ton en aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in 1913,
bedroeg de steenkoolproductie in Groot-Brittannië 275 miljoen ton. Die laatste
hoeveelheid was uit oogpunt van energie-inhoud het equivalent van 1.375 miljoen m3
hout, oftewel een woud ter grootte van de landen Engeland en Wales tezamen. De
hoeveelheid ijzer die werd geproduceerd nam toe van 23.000 ton in 1700, via
1.000.000 in 1830 tot 10.000.000 ton in 1913. De 'industriële revolutie' was zeker in
eerste aanzet voor een belangrijk deel een energierevolutie.4 Het bracht ons in de
3
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Harris, The British Iron Industry, 1988.
Vries, 'Waarom begon het in het Westen?', p. 484.
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'coal age' en het begin van de 'fossil-fueled civilisation'.5 Overigens kwam in ons land
het proces van industrialisatie (en verstedelijking) pas na 1860 en meer nog na 1890
goed op gang.6 De 'sky-line'wan een stad als Amsterdam werd tot het midden van de
19e eeuw gedomineerd door windmolens!
Lange tijd bleef steenkool de belangrijkste energiedrager. Daarin kwam echter
in de loop van de tijd verandering nadat de Amerikaan Edwin Drake in Titusville
(Pennsylvania in de VS) in 1859 de eerste succesvolle poging had ondernomen om
aardolie op te boren. Sindsdien werd 'Oil Creek' (Texas) het gebied waar voor het
eerst op grote schaal aardolie naar de oppervlakte werd gebracht. Aldus begon met
het werk van Drake wat wel de 'Oil Age' wordt genoemd.
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Het relatieve aandeel van de
verschillende 'prime movers'. Bron: Smil, Energy in history (1994).

Vooral nadat de Duitse constructeur Nikolaus August Otto in 1867 de eerste
succesvolle interne-verbrandingsmotor ('Gaskraftmachine') introduceerde kon het
gebruik van aardolie (c.q. koolwaterstoffen) als energiedrager breeduit toepassing
vinden. Niet lang daarna, in 1890, kwam Rudolf Christian Karl Diesel met een naar
hem genoemde variant van een dergelijk motortype. Sindsdien en in korte tijd werd
de (interne) verbrandingsmotor nu veruit de belangrijkste 'prime mover', waar dat
eeuwenlang wind en water en menselijke en dierlijke spierkracht waren geweest.
De komst van de fossil-fueled civilization ging ook gepaard met een andere
transitie namelijk die in de herkomst en het gebruik van grondstoffen. De relatieve
schaarste aan natuurlijke producten of producten die langs landbouwkundige weg
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Smil, Energy in world history,1994, p. 158 e.v.
Van Zanden en van Riel, Nederland 1780-1914, 2000.
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werden voortgebracht, maakte dat de industrie met een grote verscheidenheid aan
massaal en dus goedkoop te produceren substituten kwam.
Al sinds mensenheugenis had het plantenrijk een grote verscheidenheid van
producten geleverd die de mens op de meest uiteenlopende manier gebruikte.7
Categorieën van planten (al dan niet landbouwkundig geteeld) die gebruikt worden voor (non-food)
industriële verwerking

1 .Geneeskrachtige planten
2. Planten voor de productie van alcohol
3. Planten voor de productie van cellulose en papier
4. Planten voor de productie van hout
5. Oliehoudende planten
6. Zetmeelhoudende planten
7. Vezelhoudende planten
8. Planten voor dakbedekking, de mandenmakerij, vlechtwerk en houtsnijwerk
9. Suikerhoudende planten
10. Zeephoudende (saponine) planten
11. Gommen en melksappen leverden planten
12. Looistof (tannine) leverden planten
13. Planten voor de bereiding van inkten
14. Plärrten als leverancier van geurstoffen, kruiden, specerijen en etherische oliën.

Bron: http://.nl.wikipedia.org/wiki/ ('Planten voor industriële verwerking').

Bekende en belangrijke voorbeelden daarvan zijn de kleurstoffen die vóór het
olietijdperk goeddeels uit planten werden gewonnen, zoals wouw (geel)8, wede
(blauw)9, indigo (blauw), meekrap (rood) en saffraan (geel); naast olie en vezels voor
een breed scala van zeer uiteenlopende eindproducten. Onderstaand schema geeft
een beeld van de grote verscheidenheid van planten die voor non-food doeleinden
van betekenis waren en - ten dele nog steeds - zijn. Een groot deel daarvan werd

Zoethout, De plantin nijverheid en handel, 1914.
Wouw of woude (Reseda luteola) groeit sinds de ijstijd in Europa rond het Middellandse Zeegebied. Wouw is
een geliefde verfplant en werd al in de prehistorie over Europa verspreid en gekweekt. Wouw bevat de
kleurstoffen luteoline en apigenine die hem geschikt maken voor gele verfstof. Voor het verven van textiel werden
aluin en zemelen gebruikt als beits.
9 Wede (Isatis tinctoria L.) of pastel is een tweejarig gewas, waarvan de bladeren een blauwe verfstof afgeven.
De Italiaanse diplomaat Guiciardini (1566) vermeldt dat de haven van Antwerpen jaarlijks 40.000 balen pastel
invoerde. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 1952, deel 2, p. 257-258.
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verzameld, andere welbewust en op systematisch wijze veredeld en gekweekt en op
landbouwkundige wijze door de mens vermeerderd.
Toch is het moeilijk om juist op dit punt een eenduidig onderscheid aan te
geven in hoeverre deze planten in het wild werden verzameld - denk aan de
'kruidenvrouwtjes' die vaak over een zeer uitgebreide praktische en theoretische
kennis van allerlei kruiden beschikten - of door boeren (groot of klein) daartoe
opzettelijk en systematische werden geteeld.
Een opmerkelijk voorbeeld in die zin vinden we in het beroemde Reckenboek
van de Friese hereboer Rienk Hemmema uit de jaren 1569/73. Hemmema vermeldt
in dit 'kasboek' hoe twee van zijn arbeiders alle herik of 'crodde' (Sinapis arvensis L.)
- ook wel gele kriekj van hem opkochten om het vervolgens met een behoorlijke
winst door te verkopen. Herik, dat wij tegenwoordig alleen als onkruid kennen,
behoort tot de familie der Brassicaceae, en is daarmee verwant aan oliehoudende
gewassen als koolzaad en raapzaad. Gelet op de in die periode (in de aanloop tot
onze 'Gouden Eeuw') groeiende vraag naar oliehoudende zaden kennelijk voor deze
lieden een lucratieve zaak.

ê Hsflwr;,vä$ Herik (Sinapis arvensis L).10

10 Deze en andere overeenkomstige (gekleurde) plantenafbeeldingen in dit rapport zijn ontleend aan de web-site
www.soortenbank.nl. Ze zijn oorspronkelijk voor het merendeel afkomstig uit: Schlechtendal en Langethal, Flora
von Deutschland, met 3.336 gekleurde lithografische afbeeldingen. Met dank aan de firma ETI Biolnformatics die
zo vriendelijk was toestemming te verlenen voor het gebruik van deze afbeeldingen, die te vinden zijn op de
internet-site www.soortenbank.nl.
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Dat brengt ons bij het fenomeen 'landbouw'. Wat is landbouw? In de loop van de tijd
hebben velen zich gewaagd aan een definitie of omschrijving.11 Zo omschreef de
Wageningse landbouweconoom Minderhoud aan het begin van de jaren '50
landbouw als 'de toepassing van arbeid op de natuur om deze met medewerking van
kapitaal te dwingen meer voor de mens nuttige planten en dieren voort te brengen
dan ze zou opleveren, als ze aan zich zelf zou worden overgelaten'.12 Anderen
spreken wel over 'the human activity that produces useful organic material by means
of plants and animals, with the sun as source of energy', en weer anderen simpelweg
van 'toegepaste ecologie'.13
Speciaal deze laatste definitie brengt ons in al haar bondigheid echter dicht bij
de essentie van waar het in de landbouwkundige productie in feite op neerkomt.
Want of we nu spreken over 'traditionele'14 of over onze ultramoderne, sterk
geïndustrialiseerde landbouw, of iets daartussen in, in alle gevallen gaat het in
wezen om het beheersen, of liever het trachten te beheersen van complexe,
biologische processen. Het is onmogelijk een vorm van landbouw te bedenken die
niet gebaseerd is op biologische processen en uiteindelijk stellen deze ook steeds
weer de grenzen aan de omvang van de agrarische productie. Landbouw is
gebonden aan de aard van reproductieprocessen van plant en dier. En dat alles
maakt landbouwkundige productie dan ook wezenlijk anders dan de meeste
industriële productieprocessen.
In deze verkenning gaat het om producten die voorkomen uit het domein van
de plantaardige productie: gewassen. Toch werden in het verleden ook een groot
aantal veehouderijproducten in de non-foodsfeer gebruikt. In de eerste plaats moeten
we daarbij natuurlijk denken aan leer en wol, maar ook talg en haren, lijm uit
beenderen. Talg, rundervet, werd van oudsher benut als grondstof voor de bereiding
van zeep en kaarsen. Een ander minder bekend voorbeeld: vanaf de Late
Zie: Bieleman, Boeren in Nederland, 2008, i.h.b. de inleiding.
Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 2, 1956, p. 627, lemma 'Landbouw'.
13 De laatste typering is van de bioloog-plantenziektenkundige Zadoks. Het begrip 'ecologie' of 'oecologie' wordt
hier gebruikt in zijn oorspronkelijke betekenis, namelijk de wetenschap die zich bezighoudt met de relaties tussen
levende organismen onderling en tussen hen en hun abiotisch milieu. De volledige definitie die Zadoks gaf,
luidde: 'Landbouw is een vorm van toegepaste ecologie en onderworpen aan de wetmatigheden van fysica,
chemie en biologie. Zij tracht deze wetmatigheden toe te passen voor economische doeleinden. Landbouw is ook
een deel van het maatschappelijk stelsel en als zodanig onderworpen aan maatschappelijke ontwikkelingen in het
algemeen en aan de economische ontwikkelingen in het bijzonder'. Zadoks, 'Landbouw tussen oecologie en
economie', 1985, p. 377.
14 Het voorvoegsel 'traditioneel' wordt hier gebruikt om de aard van het landbouwbedrijf te kenschetsen in een tijd
vóórdat dit op grote schaal gebruik maakte van inputs als kunstmest, krachtvoeders (aangekocht van buiten het
eigen bedrijf) en brandstof om machines en werktuigen mee aan te drijven. In feite spreken we zo over het
gebruik van fossiele energie.
11
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Middeleeuwen gebruikten de blekerijen in de duinstreek tussen Egmond en Katwijk
voor het bleken ('melken') van garens en linnen stoffen grote hoeveelheden
karnemelk, die ze betrokken van de gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven in de
omgeving.15 Bijen, als kleinvee, waren al sinds mensenheugenis voor de mens van
betekenis als producenten van honing (zoetstof); maar hun rol als producent van was
was in het verleden wellicht nog van groter betekenis. (Nog los van de enorme en
dikwijls onbekende betekenis bij de rol van bevruchting bij tal van gewassen, zoals
die van boekweit, en in de fruitteelt).
Inhoudelijk zullen we ons met deze quick scan richten op een beperkte
categorie gewassen en wel in het bijzonder die gewassen die door
landbouwkundigen werden aangeduid als 'handelsgewassen' of
'nijverheidsgewassen'. Veenman's agrarische Winkler Prins (1956) omschrijft ze als
gewassen die worden afgezet als grondstof voor de niet-agrarische industrie:
textielindustrie, olie- en margarine-industrie, chemische industrie enz.16 Gewoonlijk
wordt in de oudere landbouwkundige literatuur een verder onderscheid gemaakt naar
de volgende subgroepen: 1. Oliezaden, 2. Vezelplanten, 3. Verfplanten, 4.
Specerijgewassen en 5. Overige gewassen (met onder andere tabak en hop).
Daarbij is het belangrijk om aan te tekenen is dat speciaal tijdens de tweede helft van
de 19e eeuw ook een aantal nieuwe 'industriële' gewassen een rol van betekenis
gingen spelen in de Nederlandse akkerbouw, zoals de suikerbiet (sinds de 19e eeuw
doelbewust veredeld vanuit voederbiet) en de fabrieksaardappel die uitsluitend
geteeld werden om fabrieksmatig te worden verwerkt.17
De Nederlandse landbouw in transitie
Deze quick scan beslaat de periode 1850-1940. De reden daarvoor is meerledig. In
de eerste plaats werden de ontwikkelingen in deze periode beheerst door de
opkomende landbouwwetenschap en de toepassing daarvan in de dagelijkse
praktijk. De sinds het midden van de 19e eeuw snel evoluerende
landbouwwetenschap leerde niet alleen de biologische principes en processen
achterde plantaardige en dierlijke productie kennen en beheersen. Ook de
activiteiten binnen het boerenbedrijf en de technieken die men daar hanteerde,
Bieleman, Geschiedenis van de landbouw, 1992, p. 62.
Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 2, 1956, p. 315.
17 Terlouw, De geschiedenis van de bietsuikerindustrie in Nederland, 1969; Dendermonde, Hoe wij het rooiden,
1979; Bakker, 'Suiker', 1993, p. 215-252; Knaap, 'Voor geld is altijd wel een plaats te vinden', 2004.
15
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werden in toenemende mate onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In ons
land alleen al nam het aantal landbouw-wetenschappelijke publicaties sindsdien toe
van enkele tientallen tot enkele duizenden per jaar. Aanvankelijk lag het accent
daarin vooral op het terrein van de plantaardige productie; na de Tweede
Wereldoorlog had het grootste deel van het wetenschappelijk onderzoek betrekking
op de dierlijke productie (in combinatie met voederwinning en weidebouw).18
De opkomst van de landbouwwetenschap mondde ook uit in de publicatie van
tal van hand- en leerboeken waarin een vertaalslag werd gemaakt van die landbouw
wetenschap naar de landbouw-praktijk. In zekere zin zijn deze 'moderne'
landbouwleerboeken een voortzetting van een aanpak zoals we die al sinds de 16e
en 17e eeuw kennen in de vorm van de standaardwerken van Dodoens en
Blankaart.19 De betekenis van deze serie leer- en handboeken schuilt hier vooral in
het feit dat ze in zekere zin de kennis overleveren van de 'oude' of 'traditionele'
landbouw, bekeken door de bril van de 'moderne' landbouwwetenschap.
De serie begint met het Huisboek voorden landman van de 19e-eeuwse
landbouwkundige/geoloog W.C.H. Staring, waarvan de eerste druk verscheen in
1860. Dan is er F.J. van Pesch's 479 pagina's tellende Beknopte handleiding voorde
kennis van den Nederlandschen landbouw (Amsterdam 1881) en G. Reinders',
Handboek voorden Nederlandschen landbouw en veeteelt uit 1877/79. Daarnaast
moeten zeker genoemd worden het boek dat onder leiding van D.A. Zoethout werd
gemaakt en in 1914 verscheen: De plant in nijverheid en handel (Amsterdam 1914)20
en het overzichtwerk (2 delen met atlas) van J.C.A. Everwijn, Beschrijving van handel
en nijverheid in Nederland uit 1912.
Van Pesch en Reinders waren beide als leraren verbonden aan de in 1876 in
Wageningen gestichte Rijkslandbouwschool, die na een aantal ingrijpende
reorganisaties in 1896 en 1904 in 1918 een universitaire status kreeg met de naam
Landbouwhogeschool. Op hun beurt vormden genoemde boeken de basis van
waaruit J.Z. ten Rodengate Marissen, eveneens leraar aan de Rijkslandbouwschool,
zijn vijfdelige serie Bijzondere plantenteelt samenstelde, waarvan de eerste druk in

18 Maltha, Honderd jaar landbouwkundig onderzoek, 1976; Bieleman, 'De landbouw en het sociaal-economisch
krachtenveld', 2000, p. 16-17.
19 Dodoens, Herbarius oft Cruydt, 1644 (reprint Köln 2003) [zie ook: http://www.leesmaar.nI/cruvdtboeck/.l:
Blankaart, Den Neder-landschen herbarius, 1698). De eerste druk van Dodoens boek verscheen al in 1554.
20 'met 394 illustraties tusschen en 4 gekleurde platen buiten den tekst; alle naar photographieën'.
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1907 verscheen bij uitgever J.B. Wolters in Groningen. De serie beleefde sindsdien
verschillende door J. Elema aangevulde en herziene herdrukken.21
Vergelijkbaar doch wat compacter van opzet zijn de verschillende edities van
C.A.J.M. de Gier's, De teelt der landbouwgewassen waarvan de eerste druk
verscheen in 1915.22
Een andere reden om in deze quick scan de periode 1850-1940 centraal te
stellen is dat na het midden van de 19e eeuw de opkomst te zien is van de moderne
landbouwstatistiek in ons land. Het materiaal stelt ons bij uitstek in staat een beeld te
schetsen van de kwantitatieve betekenis van deze gewassen voor de Nederlandse
landbouw.
Vanaf 1851 begon de nationale overheid met het op systematische wijze
verzamelen van statistisch materiaal op het gebied van de landbouw dat vanaf dat
jaar werd gepubliceerd in een jaarlijks Verslag van de Landbouw in Nederland, een
serie die tot in de jaren '60 van de 20e eeuw is voortgezet. Aanvankelijk werden de
gegevens die door de gemeentelijke besturen waren verzameld op gemeente
niveau, bewerkt en in het verslag gepubliceerd op provincie-niveau. Algauw zag men
in dat dit een weinig adequate aanpak was. De landbouw laat zich nu eenmaal niet
ordenen op basis van administratief-bestuurlijke grenzen. Om de reden kreeg de
geoloog/landbouwkundige Staring de opdracht een indeling te maken van de
ruimtelijke verscheidenheid van de Nederlandse landbouw volgens wat hij zelf
aanduidde als 'landbouwstelsels'. Tegenwoordig spreekt men van
'landbouwsystemen' en deze vormde sindsdien de basis voor een meer ter zake
doende presentatie van de statistiek.
Omstreeks 1870 werden de eerste uitkomsten van de inventarisaties
gepubliceerd op basis van Starings indeling in het jaarlijkse Verslag van de landbouw
in Nederland en 1875 is het eerste jaar dat een volledig overzicht op landelijk niveau
beschikbaar. Om die reden is voor deze verkenning dan ook gekozen voor het jaar
1875 als eerste referentiepunt.
Een derde belangrijke reden om deze verkenning rond het midden van de 19e
eeuw te beginnen is wel het feit dat sindsdien de Nederlandse landbouw, c.q. de
akkerbouw snel van karakter veranderende. We noemden al de opkomst van de

21
22

Wij maken voornamelijk gebruik van de door hem bewerkte 2e en 3e druk.
De Gier, De teelt der landbouwgewassen, 1915.
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landbouwwetenschap - maar er is meer. Onder invloed van een veranderende vraag,
de snelle veranderingen op het gebied van transport en een - zij het op zich
genomen korte - periode van vrijhandel, raakte die landbouw vanaf ca. 1850 meer
dan ooit gericht op export van haar producten. En aanvankelijk was Groot-Brittannië
de belangrijkste klant. Het resultaat was dat aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog al meer dan de helft van de Nederlandse landbouwproductie in het
buitenland werd afgezet.23 Het was overigens een ontwikkeling waar vooral het
veehouderijbedrijf en de tuinbouw van profiteerden. Toch deed ook de akkerbouw
zijn voordeel met de snel groeiende afzetmogelijkheden op markten buiten de
landsgrenzen. Daarbij speelde een aantal 'entrepreneurs' een belangrijke rol door
zich toe te leggen op industriematige verwerking van een aantal
akkerbouwproducten. Een eerste voorbeeld daarvan is de suikerindustrie die begon
toen vanaf 1858 de eerste suikerfabrieken in het zuidwestelijk zeekleigebied
verschenen. Zij werd gevolgd door de aardappelzetmeelindustrie in de
Drents/Groningse Veenkoloniën en de strokartonindustrie in dezelfde streek.
De laatste was bijna uitsluitend gericht op export dat deze nam toe van nog geen 30
ton in 1867 tot bijna 160.000 ton in 1910!24 De bloei van de
aardappelzetmeelindustrie begon al na 1860. Ook de Drents-Groningse
aardappelzetmeelindustrie was een typische exportindustrie en de export van
aardappelmeel nam sindsdien toe tot bijna 120.000 ton in 1914 (grafiek 1)

Grafiek 1. De export van
aardappelzetmeel 1848-1940 in tonnen. (Bron: Verslag van de landbouw).

23
24

Bieleman, 'Dutch agriculture', 1996.
Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen, 1991.
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Die toenemende productie was overigens niet alleen het resultaat van een uitbreiding
van de productiecapaciteit, c.q. de snel uitbreidende teelt van aardappelen, maar ook
van de geweldige vooruitgang die sinds het eind van de 19e eeuw werd geboekt op
het terrein van de plantenveredeling, met name de komst van nieuwe
aardappelrassen die speciaal werden ontwikkeld en geselecteerd op basis van hun
zetmeelgehalte en fysieke grootte. Een belangrijke rol daarbij speelde Geert
Veenhuizen (1857-1930) die naam maakte als Nederlands belangrijkste
aardappelkweker (veredelaar) en vanaf 1889 het aardappelrassenproefveld in
Sappemeer leidde en sindsdien kwam met tal van vooral voor industriële verwerking
(tot aardappelzetmeel) geschikte (fabrieks-)aardappelrassen.

Geert Veenhuizen (1857-1930)

Ook anderszins dienden zich in deze periode belangrijke veranderingen voor de
landbouw aan toen de industrie begon met het ontwikkelen van substituten voor
producten die eerder door de landbouw werden voortgebracht maar die, nu de
Europese bevolking snel groeide en dientengevolge de vraag toenam, relatief
schaars en duur waren geworden. Een eerste voorbeeld is katoen, dat een
belangrijke en goedkopere concurrent was voor linnen (vlas) en wol. En sinds 1871
werd margarine een welhaast dodelijke concurrent voor boter, nadat de Brabantse
boterhandelaar Jürgens te Oss begonnen was met de fabricage ervan op basis van
een patent dat hij kocht van de uitvinder, de Fransman Mège Mouriés. Een ander,
bekend voorbeeld is meekrap (en het daaruit bereide preparaat garancine), die vanaf
1870 in minder dan geen tijd van de Zeeuwse akkers verdween nadat de jonge
chemische industrie erin geslaagd was om langs synthetische weg uit koolteer een
substituut voor de traditionele verfstof te vervaardigen. Voor zover plantaardige oliën
voor verlichtingsdoeleinden werden gebruikt, kregen ze concurrentie van de
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petroleum met de opkomst van de petroleum verlichting. Ook de invoer van
oliehoudende zaden en andere plantaardige producten van tropische herkomst,
zoals kopra, had belangrijke consequenties voor de inheemse akkerbouw.
Een kwantitatief overzicht
De belangrijkste groep gewassen voor de Nederlandse landbouw halverwege de
tweede helft van de 19e eeuw waren de granen. In volgorde van betekenis: rogge,
haver, tarwe, boekweit25, wintergerst, zomergerst en spelt. Tezamen maakten zij in
1875 maar liefst ruim twee derde (68%) van het totale areaal landbouwgewassen uit,
dat 822.737 ha besloeg (incl. klaver, 'kunstweiden' en voedergewassen). Verreweg
het belangrijkste graan in 1875 was rogge, met maar liefst 202.022 ha; het tarweareaal, als derde graangewas, omvatte 95.389 ha. Het 'kleinste' graangewas was
spelt, met 394 ha. De groep 'traditionele' handelsgewassen - het Verslag van de
landbouw van dat jaar onderscheidt er 1126 - maakte tezamen 38.272 ha uit, oftewel
5% van het totale gewassenareaal. Qua omvang een vrij beperkt areaal dus. Vlas
met 19.444 ha was onder deze groep gewassen nog verreweg de belangrijkste. Ze
zijn in de onderstaande tabel 1 tegen een grijze achtergrond geplaatst. Zie ook tabel
2 en 3.
Tabel 1. Samenstelling van het gewassen-areaal in Nederland in ha, in 1875
AREAAL

abs.
in %
Granen*
514.148
63
Aardappelen
132.383
16
Peulvruchten**
52.755
6
Vtas
19.444
Suikerbieten
14.578
2
4.697
Kooiz&gtd'
,
1
Meekrap
2.882 '
• 0
Zomeroliezacten
'2,594
0
Cichorei
2.182
0
Kanariezaad
2.082
0
Tabak
1.854
0
KarwiJ
1.258
0
Hennep
1 047
0
Hop
221
0
Ajuin (uien)
34
0
13
Kaanlen
0
Voedergewassen
70.567***
9
Totaal
822.737
100
* Inclusief boekweit en 394 ha spelt.
** Niet gerekend 1.939 ha stamboontjes.
*** Incl. klaver en kunstweiden
Bron: Verslag van de landbouw over 1875, p. 43-46.

Boekweit (Fagopyrum esculentum) geldt als het grote nieuwe gewas van de Late Middeleeuwen. Ze behoort in
feite niet tot de granen die behoren tot de familie der grassen (of Gramineae), maar tot de familie der
Kruidachtigen of Polygonaceae.
26 Dus niet mee gerekend suikerbieten en (fabrieks)aardappelen.
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Tabel 2. Areaal zomeroliezaden in Nederland in ha, in 1875
AREAAL

in %
abs.
Zomerkoolzaad
1.147
44
Mosterdzaad
1.347
52
Huttentut
17
1
Allerlei
83
3
Totaal
2.594
100
Bron: Verslag van de landbouw over 1875, p. 37.

Kijken we naar de betekenis van de verschillende gewassen in de onderscheiden
landbouwstelsels, c.q. landbouwgebieden dan blijkt uit de cijfers die zijn bijeengezet
in tabel 3 dat koolzaad zowel in absolute als in relatieve zin het belangrijkst was in
het gebied van het 'Drieslagstelsel', dat wil zeggen de zandgebieden. Daar besloeg
het 10% van het totale gewassenareaal. De teelt van vlas was vooral van belang in
het gebied van de 'Korenbouw op de zeeklei', dat wil zeggen het noordelijk
zeekleigebied, en in het gebied van de 'Zeeuwse tarweteelt'. In beide gebieden
beteelde men 5, respectievelijk 4% van het bouwland met vlas. Hennep was vooral
van betekenis in het 'Veehouderij-gebied', dat wil zeggen vooral in het gebied van de
Lopiker-, de Alblasser- en de Krimpenerwaard - van oudsher het teeltgebied.
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Maar de Nederlandse landbouw veranderde rond 1875 snel van karakter, wat zijn
weerspiegeling vond in de verschuivingen in de samenstelling van dat
gewassenareaal. Fabrieksaardappelen en suikerbieten waren in opkomst en een
aantal vertrouwde handelsgewassen, zoals meekrap en tabak, zouden in korte tijd
van de akkers verdwijnen. Het areaal suikerbieten, bijvoorbeeld, dat in 1875 14.578
ha groot was, onderging in de daarop volgende vijf decennia meer dan een
verviervoudiging en in de jaren 1921/'25 besloeg het al 66.800 ha. Het (Zeeuwse)
meekrap-areaal dat in de jaren 1861/'65 nog zo'n 2.856 had bedragen bedroeg in
1879 nog slechts 87 ha (zie grafiek 2). Tabak, waarvan landelijk in 1861/'65 nog bijna
1.800 ha werd geteeld, verdween sindsdien ook in gestaag tempo van de
Nederlandse akkers.

Grafiek 2. Het areaal meekrap en
suikerbieten in Zeeland 1860-1910 (Bron: Verslag van de landbouw).

Het resultaat van al deze veranderingen was dat in 1925, een halve eeuw later, en
aan de vooravond van de grote crisis van het Interbellum het 'gewassen-landschap'
er totaal anders uitzag (tabel 4). Zo was het aandeel van de granen aanzienlijk
teruggelopen en wel van 63 naar 49%. Een ontwikkeling die belangrijk zal zijn
gestimuleerd door de sinds ca. 1860 snel groeiende aanvoer van granen vanuit de
'Nieuwe Wereld'. Deze maakte dat Nederland, c.q. West-Europa snel en in hoge
mate voor zijn broodgraan-voorziening afhankelijk werd van deze overzeese
aanvoer.
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Tabel 4. Samenstelling van het gewassenareaal* in Nederland in ha, in 1925
AREAAL

Granen
Consumptie-aardappelen
Fabrieks-aardappelen
Suikerbieten
Peulvruchten
Karwijzaad
Land- en tuinbouwzaden
Uien
Kanariezaad
Koolzaad
Blauwmaanzaad
Geei mosterdzaad
Bruin mosterdzaad

abs.
433.796
135.302
35.031
66.022
52.003
15 177
9 182
5 766
3 336
3.123
2.162
2.080
1.671
364
856
4 942
871
110.373
882.057

in %
49
15
4
8
6
2

Äiiili
1
0
0

illliiiWt
0

l

0
0

Andere handelsgewassen
•lllllll
Andere knol- wortel en bolgewassen
0
Voedergewassen**
13
Totaal
* Niet gerekend 8.055 ha stambonen
** Incl. mangelwortels, voederbieten, koolrapen, knollen, gele wortelen, klaver en kunstweiden
Bron: Verslag van de landbouw over 1925, p. 42-43.

Opmerkelijk is evenwel dat het areaal 'traditionele' nijverheidsgewassen (in
tabel 4 met grijs gemarkeerd) zowel in relatieve als in absolute zin vrijwel gelijk bleef.
In 1925 besloegen deze tezamen 39.557 ha, ofwel 4,5% van het totale gewassen
areaal; nagenoeg hetzelfde als 50 jaren eerder. Wel vond natuurlijk een belangrijke
verschuiving plaats doordat de teelt van een aantal van deze gewassen gewoonweg
verdween of belangrijk werd ingekrompen. Daarentegen vallen een tweetal nieuwe
en belangrijke 'industrie-gewassen nu op: suikerbieten en fabrieksaardappelen, met
respectievelijk 66.022 en 35.031 ha, ofwel 8 en 4% van het totale areaal.
De gewasbeschrijvingen
In het navolgende volgen een 15-tal korte beschrijvingen van de belangrijkste
nijverheidsgewassen die de Nederlandse akkerbouw voor de Tweede Wereldoorlog
kende. Ze zijn voornamelijk gebaseerd op de door de landbouwkundige Elema
herziene tweede en derde druk van de vijfdelige serie van Ten Rodengate Marissen
Bijzonder plantenteelt. De eerste vier delen betreffen het bouwland, het vijfde het
grasland. Het eerste deel, 'Bouwland I', behandelt de 'meelvruchten' (waaronder de
granen); het tweede deel, 'Bouwland II', gaat over 'peulvruchten en
groenvoedergewassen'; het derde deel 'Bouwland III' heeft betrekking op de
'hakvruchten' en het vierde boekje, 'Bouwland IV', behandelt de 'handelsgewassen'.
Tezamen geven ze een eenduidig beeld van alle akkerbouwgewassen die op dat
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moment van betekenis waren voor de Nederlandse landbouw. In de door
landbouwkundige Elema bewerkte, tweede druk van 1911 komen achtereenvolgend
de volgende 'handelsgewassen' aan de orde.
1) Oliezaden: Kruisbloemige oliezaden: 1. Koolzaad
2. Raapzaad
3. Dederzaad of huttentut
4. Bruine mosterd
5. Gele mosterd
Andere oliezaden:
2) Vezelplanten:

6. Blauwmaanzaad
1. Vlas
2. Hennep

3) Bladgewassen:

1. Tabak
2. Weverskaarde

4) Verfplanten:

1. Meekrap

5) Specerijgewassen:

1. Karwij
2. Hop

6) Overige

1. Cichorei
2. Kanariezaad.

Onder de kruisbloemige oliezaden noemde Ten Rodengate ook nog als 6e gewas
Chinese radijs en onder de specerijgewassen koriander, venkel, dille, anijs en
komijn. Wij hebben deze gewassen hier buiten beschouwing gelaten vanwege de
geringe betekenis ervan voor de toenmalige Nederlandse akkerbouw. Wel is als 6e
groep een categorie 'overigen' opgenomen met cichorei en kanariezaad. Ten
Rodengate rekende deze beide gewassen respectievelijk tot de wortelgewassen en
de meelvruchten.
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1.1. Koolzaad (Brassica napus L. oleifera D.C.) (Raps, Kohlsat; colza; rape, cole
seed)

RHäTHW, S 883
Koolzaad behoort tot de Kruisbloemenfamilie of de Brassicaceae. Een tussenvorm
van koolzaad en het verwante raapzaad was aveelzaad. Maar dit aveelzaad werd in
Nederland in de 20e eeuw als landbouwgewas vrijwel niet meer verbouwd.27
Alle drie werden geteeld omwille van hun oliehoudende zaden. Een zomervorm van
koolzaad, bekend als boterzaad, werd wel gebruikt als groenvoedergewas.28
Koolzaad wordt wel aangemerkt als 'ooit de meest gekweekte olieplant [...] [in] West
en Midden-Europa'29 Naast vlas was koolzaad eertijds het voornaamste
handelsgewas. Koolzaad was en is bovendien geliefd bij imkers als drachtplant.30
Koolzaad (Brassica napus) was hier te lande omstreeks het midden van de 17de
eeuw al het belangrijkste oliehoudende gewas en had het raapzaad (Brassica rapa)
als zodanig verdrongen. In die tijd besloegen beide olie-houdende Brassica-soorten
in het Friese klei-akkerbouwgebied tezamen zeker zo'n 5% - misschien zelfs meer van het bezaaide areaal, waar beide eerder niet of nauwelijks voorkwamen.31

Er bestaat veel verwarring over de taxonomie van de Brassica-soorten. Voor een goed overzicht van de diverse
soorten koolgewassen, zie Johann Metzger, Systematische Beschreibung (1833), bezorgd doorToxopeus en
Oost, Systematic Discription, 1986.
28 Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 3, 1957, p. 303-304.
29 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 1952, deel 2, p. 270.
30 Een drachtplant is een plant waar bijen stuifmeel en nectar verzamelen.
31 De Vries, The Dutch rural economy, 1974, p. 148, tabel 4.11.
27
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Doorgaans gaat men ervan uit dat 'coolsaet' (letterlijk als 'zaad van kool') - en voor
het eerst onder die benaming vermeld in 1395 - raapzaad sinds de 16e eeuw
verdrong.32
Koolzaad is in menig opzicht de meerdere van raapzaad. Het laatste gewas
blijft kleiner; de opbrengst aan zaad en stro is minder; het hectoliter-gewicht is lager;
de korrel kleiner en armer aan olie. Raapzaad stelt daarentegen minder eisen aan de
bodem dan koolzaad en is het sterker en beter bestand tegen allerlei schadelijke
invloeden.33 Het dorsen van kool- en raapzaad gebeurde gewoonlijk op het land, op
een zogenaamd raapkleed om zo weinig mogelijk van het kostbare zaad verloren te
laten gaan.34
Een opmerkelijke eigenschap van koolzaad is dat het een vrij hoog zoutgehalte
van de grond verdraagt, wat het zeer geschikt maakt als eerste gewas in een pas
droog gelegde polder, voordat het land met graan ingezaaid werd.35 De teelt had zich
sinds de 17de eeuw langs de gehele Waddenkust verbreid en koolzaad was vooral in
de nieuw aangedijkte polders een geliefd gewas, vanwege de hoge - fysieke opbrengsten. Bij de indijking van de Stadspolder in het voormalige Dollardgebied in
1740, bijvoorbeeld, hadden de boeren aan twee oogsten ruim voldoende gehad om
de bedijkingskosten in hun geheel terug te verdienen.36
Het dorsen van koolzaad gebeurde eertijds op de akker op een groot kleed om
geen zaad verloren te laten gaan. Aanvankelijk geschiedde dat dorsen handmatig;
sinds het begin van de 18e eeuw ook met behulp van een zogenaamd dorsblok. Een
dorsblok was een 500 à 1.000 kg zwaar, houten blok, conisch gevormd en voorzien
van ribben, dat door middel van één of twee paarden in een cirkel rond een vaste
staander getrokken werd. Tevoren was het graan op de dorsvloer over het loopvlak
van het blok uitgespreid. Door het gewicht en de rollende beweging van het blok over
het uitgespreide gewas werden het zaad uit de houwen gedorst.
Voor de Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen gerekend over de periode 1930'39 bedroeg de gemiddelde opbrengst van koolzaad in ons land 2.063 kg/ha.37
Eerder, in zijn Beknopte handleiding uit 1881 rekende Van Pesch koolzaad 20 hl per

Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis, 1960, p. 299-300.
Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 27.
34 Spahr van der Hoek, Geschiedenis, 1952, deel 1, p. 169.
35 (Bernet Kempers, Oliemolens, 1979, p. 29.
36 Knottnerus, 'Het Land Kanaan', 1991, p. 43.
37 Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
32

33
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ha opbracht. Gerekend een hl-gewicht van 68 kg betekent dat een opbrengst van
1.360 kg/ha.38
Gebruik en verwerking
De oliën uit alle variëteiten die er van koolzaad-raapzaad bestaan kunnen geacht
worden identiek te zijn, aldus Van Leent in 1914. Gezamenlijk dragen zij de naam
raapolie. 'Het oliegehalte van de zaden geeft geen belangrijke verschillen, het
bedraagt 33-43 pCt'. Raapolie, vers geperst, is een meer of minder donker bruin-gele
olie met weinig drogende eigenschappen. Koud geperste raapolie is geschikt voor
het bereiden van spijzen; ze heet daarom ook wel boterolie of bakolie. De warm
geperste is donker van kleur en onaangenaam van reuk en smaak. Door raffinering
met zwavelzuur verkrijgt men lichtgele patentolie, die veel als lampolie wordt
gebruikt. De warm geperst olie werd gebruikt als smeerolie, de fabricage van zeep
en het maken van verdikte raapolie. Evenals verdikte katoenolie werd deze bereid
door in de verhitte olie lucht te blazen. De olie nam dan zuurstof op en werd zeer dikvloeibaar, deze olie liet zich goed vermengen met minerale machineolie. De
perskoeken waren een gewild veevoeder.39 Nauwelijks minder belangrijk, echter,
was het bijproduct van de olieslagerij: de raapkoeken of veekoeken. Dit zeer eiwitrijk
productwas al vroeg geliefd als krachtvoer in de (melk)veehouderij.
De bereiding van olie (en van veekoeken) uit inlandse (en vreemde)
oliehoudende zaden zoals koolzaad is een al oude tak van nijverheid. Tijdens de
Gouden Eeuw was het de grote vraag naar (plantaardige) oliën tijdens die de
uitbreiding van de verbouw van koolzaad stimuleerde. Zo had men zich aanvankelijk
ook het nieuw gewonnen land in de Hollandse droogmakerijen, zoals de Beemster,
voorgesteld als rijk bouwland ten behoeve van deze teelt. Een vooruitzicht dat een
belangrijke rol speelde bij de bereidheid van investeerders om hiertoe hun kapitaal
beschikbaar te stellen.40 En inderdaad, de fysieke opbrengsten in dit soort nieuwe
polders waren in de eerste decennia na de droogmaking vaak bijzonder hoog.41 De
snelgroeiende afzetmogelijkheden voor deze producten blijkt wel uit de toename van
het aantal oliemolens in de Zaanstreek. Waren er in dit 'industriecentrum' ten
noorden van Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw nog slechts enkele molens,
Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
Van Leent, 'Vet- en olieleverende planten', 1914, p. 238-239
40 De Vries, The Dutch rural economy, 1974, p. 153; Van derWoude, Het Noorderkwartier, 1972, p. 512.
41 Baars, De geschiedenis, 1973, p. 150-155.

38
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rond het midden van die eeuw was hun aantal uitgebreid tot zeker een 140-tal. In het
gehele gewest Holland moeten toen ongeveer 200 van dergelijke oliemolens
werkzaam zijn geweest.42
Het kneuzen en het persen van het zaad geschiedde tot het eind van de 17e
eeuw uitsluitend door het te stampen in een persblok met stampwerk. Sinds het
begin van de 18e eeuw schijnt men in de olieslagerij-nijverheid de zogenaamde
'kollergang' te zijn ingevoerd. Dit werktuig bestond uit een stel loodrechtstaande,
draaiende molenstenen, die het zaad eerst kneusde en fijn malen vóórdat het in het
stampwerk werd geperst.43 De productie van één enkele ros-oliemolen tijdens een
dagtaak van 10 tot 12 uren schijnt destijds zo'n 40 liter te hebben bedragen.44
In 1819 vond men in de noordelijke gewesten van het toenmalige Koninkrijk
der Nederlanden ca. 420 oliemolens, waarvan er 121 in Noord-Holland stonden, 118
in Noord-Brabant, 34 in Zuid-Holland, 58 in Gelderland, 24 in Overijssel, 32 in
Groningen, 17 in Friesland, 8 in Utrecht, 4 in Zeeland en 3 in Drenthe. Sindsdien
heeft het aantal molens zich nog uitgebreid tot een aantal van 540 in 1858, maar
nadien nam het aantal af (tot 484 in 1873), gelijk ook het areaal koolzaad tijdens de
tweede helft van de 19e eeuw sterk werd ingekrompen (zie grafiek 2). In 1906
registreerde men nog 223 'oliefabrieken' in ons land. Veel van de kleinere onder
deze inrichtingen waren tevens korenmolens, of verbonden met de fabricage van
zeep, vernis, lak of smeer.45
Van de zestig molens die de provincie Gelderland volgens de Statistieke
beschrijving van 1826 telde, werden er 13 aangedreven door waterkracht, 8 door
wind en 39 door paarden.46

Van derWoude, Het Noorderkwartier, 1972, p. 495-501.
Everwijn, Beschrijving, deel 2, 1912, p. 479.
44 Bernet Kempers, Oliemolens, 1979, p. 9.
45 Everwijn, Beschrijving, deel 2, 1912, p. 477-479.
46 Statistieke beschrijving van Gelderland, 1826, p. 441; aangehaald bij Bernet Kempers, Oliemolens, 1979, p. 9
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Het interieur van een ros-oliemolen uit
het Oost-Gelderse Zieuwent, met persblok en slagwerk. Tegenwoordig in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem (naar: Bernet Kempers, Oliemolens, 1979, p. 8).

Het interieur van de Zieuwentse
oliemolen. Links het persblok; rechts de 'kollergang' (naar: Bernet Kempers, Oliemolens, 1979, p. 11 ).

Grafiek 3. Het areaal koolzaad in
Nederland 1861-2000, in ha. (Bron: Verslagen van de landbouw; LEI/CBS, Landbouwcijfers).
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Het areaal
In de jaren '60 van de 19e eeuw omvatte het areaal koolzaad in ons land nog zo'n
23.000 ha. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was dit afgenomen tot
slechts zo'n 2.000 ha.
Snel groeiende invoer van de grondstoffen van tropische oorsprong voor
allerlei oliesoorten en vetten zoals kopra (kokosolie), palmpitten (palmolie) en
aardnoten, nadat, tijdens de tweede helft van de 19e eeuw, de komst van
stoomschepen die de verkeers-geografische kaart van de wereld totaal veranderde,
was daarop van doorslaggevende invloed. Op het punt van verlichting maakte de
komst van de gas- en de petroleumlamp dat raapolie als verlichtingsolie snel aan
betekenis verloor. Des te opmerkelijker was is de enorme uitbreiding van de teelt in
de oorlogsjaren, 1943-'45, toen het areaal bijna 50.000 ha groot was. Trienekens
berekende dat de productie van oliehoudende zaden (voornamelijk koolzaad en
blauwmaanzaad) tijdens in het boekjaar 1943/44 69.400 ton koolzaad en 5.900 ton
maanzaad bedroeg.47 In fabrieken werd bij de verwerking daarvan een rendement
van 41 à 42% gehaald; gebeurde die verwerking (clandestien) op het boerenbedrijf
dan bedroeg het rendement 25 à 30%.48 Na 1950 werd areaal snel kleiner om in de
jaren '70 en '80 nog een kleine opleving te beleven. In 2000 bedroeg het nog ca. 900
ha.

Interieur van de olie-en korenmolen
Woldzigt in het Noord-Drentse Roderwolde. Zie ook de website van deze olie- en korenmolen:

http://www.woldziqt-roderwolde.nl/

47
48

Trienekens, Tussen ons volken de honger, 1985, p. 333-334.
Het betreft hier gewichts-procenten.
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1.2. Raapzaad (Brassica rapa L. oleifera D.C.). (Rübsen, Rübsaat; navette; turnip
rape)

£
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Raapzaad is verwant aan koolzaad (Brassica napus L.) waarmee het dan ook vaak
wordt verward. Als landbouwgewas is het echter in veel opzichten de mindere van
koolzaad. Het gewas blijft kleiner, de opbrengsten van zaad en stro zijn geringer. Het
hectoliter gewicht is lager; de korrel kleiner en bevat minder olie. Daar tegenover
staat dat het minder eisen stelt aan de bodem en klimaat. Het is over het geheel
sterker, dat wil zeggen beter bestand tegen schadelijke invloeden van allerlei aard.
Raapzaad wordt dus in het algemeen geteeld in gebieden waar de
groeiomstandigheden voor koolzaad ongeschikt zijn.49
Volgens de Belgische landbouwhistoricus Lindemans is raapzaad het oudste
oliegewas in dit deel van Europa.50 In Vlaanderen werden rapen als stoppelgewas
gezaaid (dus voor de winter en tussen winterkoren en zomergewas), echter niet
eerder dan de eerste decennia van de 15e eeuw. Voor die tijd werden rapen bijna
altijd geteeld voor het zaad, en niet of nauwelijks voor de knol, noch als groenvoer.
Dat laatste gebruik, dus rapen als zuiver groenvoer voor het vee (in het veld of op
stal) komt pas sinds de tweede helft van de 15e eeuw voor. Sindsdien schijnen de
knollen ook te zijn gebruikt in de keuken.51

Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 27.
Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, deel 2, 1952, p. 269-270.
51 Thoen, Landbouwekonomie, 1988, deel II, p. 726-731.
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In ons land lijkt de teelt van raapzaad in de loop van de 16e en 17e eeuw
vervangen te zijn door die van koolzaad. In de landbouwstatistiek kwam het gewas
op het einde van de 19e eeuw niet meer voor, wat wil zeggen dat het gewas toen zijn
betekenis voor de Nederlandse akkerbouw had verloren.52

Teelt en verwerking
De teelt van raapzaad komt vrijwel overeen met die van koolzaad. De producten
werden ook voor hetzelfde doel gebruikt. Raapzaad werd geteeld als zomer- en als
wintergewas. Als wintergewas waren behalve het gewone winterraapzaad ook nog
twee andere variëteiten bekend, namelijk aveelzaad en biewitszaad. Biewits of
bievits was nog beter bestand tegen ruwe, winterse omstandigheden dan gewoon
winterraapzaad.
Zomerraapzaad, ook wel boterzaad of zomeraveelzaad genoemd, stond in
ontwikkeling verre ten achter bij zomerkoolzaad. Merkwaardig was zijn korte groeitijd,
namelijk 3 maanden. Het kon zoals Reinders' Handboek uit 1901 vermeldt: 'in een
vierendeel jaars uit en in de zak zijn'.53
Op de zandgronden werd het eertijds ook wel als stoppelgewas verbouwd, als
groenvoedergewassen in plaats van stoppelknollen.54 Groeit aanvankelijk
traag,schiet dan snel door, bloeit, vormt zaad, levert weinig massa en wordt niet
graag door het vee gegeten. Slechts op humusrijke, vochthoudende zandgronden zal
het, bij een flinke stikstofgift, een behoorlijke massa blad leveren en dan in korte tijd.
Rapen werden daarom wel als noodgewas verbouwd, als na een droge nazomer de
uitzaai van andere groenvoedergewassen niet mogelijk bleek of tot mislukking zou
leiden.55 Maar ook dit gewas werd aan het einde van de 19e eeuw nog maar zeer
sporadisch geteeld. Aan het einde van die eeuw beperkte de teelt zich tot enkele
hectares, in de noordelijk provincies, vooral in Drenthe en Friesland. Het Verslag van
de landbouw kwam voor de periode 1881-'90 tot een totaal 42 ha; en in de jaren
1897 en 1898 werd niets meer opgegeven.56
Van Pesch (1881) vermeldt dat raapzaad in zijn tijd 20 hl per ha opbracht.
Gerekend naar een hl-gewicht van 67 kg betekent dat een opbrengst van 1.340

Reinders, Handboek, deel 2,1901, p. 219.
Ibidem, p. 220.
54 Ibidem, p. 28-29.
55 Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 1, 1954, p. 473.
56 Reinders, Handboek, deel 2,1901, p. 219.
52
53
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kg/ha.57 Latere opbrengstgegevens van raapzaad worden er in de landbouwstatistiek
niet meer gegeven.

57

Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
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1.3. Huttentut of dederzaad (Camelina sativa, Crantz). (Leindotter, Dotter,
Butterreps; cameline; gold of pleasure)

Huttentut of dederzaad behoort met diverse koolsoorten, knol of raap, koolraap,
mosterdsoorten, radijs, rammenas, tuinkers en nog vele andere gewassen tot de
familie van de Cruciferae of Kruisbloemigen. In Brabant was de plant ook bekend
onder de benaming vlasholder, karmil of kremil.58 Deze familie ontleent haar
naam aan het feit dat de vier kroonbladeren van de bloem duidelijk in een kruis
staan. Huttentut is een gemakkelijk herkenbaar kruisbloemig gewas. Bernet
Kempers geeft aan dat het oliegehalte 35-40% (evenveel als raapzaad/koolzaad)
bedraagt. Andere auteurs stellen dat het vetgehalte bij koud persen 18-20 % is, bij
warm persen 23-25 en bij extractie door middel van een oplosmiddel 28 %.59 De olie
is groenachtig, dunner dan raapolie en niet zo blank en wordt spoedig ranzig. Omdat
smaak en reuk weinig aangenaam zin werd huttentut minder voor menselijke
consumptie gebruikt en meer voor verlichtingsdoeleinden en de behandeling van
leer. Ook voor zeepfabricage en in de verf- en vernisindustrie werd olie uit huttentut

58
59

Reinders, Handboek, 1901, p. 220.
Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 31.
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gebruikt.60 De perskoek stond als veevoer ook weinig hoog aangeschreven; ze
ruiken naar knoflook naar men zei en geven slechte boter.
Dederzaad stelt weinig eisen aan de bodem en kon dan ook vooral op de
zandgronden worden gevonden. Toch kwam het als gewas maar sporadisch voor. In
de jaren 1881-'90 besloeg het landelijk slechts 46 ha, een oppervlakte die in 1898
was teruggelopen tot nog slechts 8 ha.61 Het werd vooral als noodvrucht beschouwd,
die werd uitgezaaid wanneer ander oliezaden of wintergranen als gevolg van een
misoogst niets dreigden op te brengen.
Van Pesch vermeldt in zijn Beknopte handleiding uit 1881 dat dederzaad 8 tot
25 hl per ha opbracht. Gerekend een hl-gewicht van 666 kg betekent dat een
opbrengst van 528 tot 1.650 kg/ha.62 Uit de latere landbouwstatistiek zijn geen
opbrengstgegevens meer bekend.

Bernet Kempers, Oliemolens, 1979, p. 30.
Reinders, Handboek, 1901, p. 220.
62 Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
60

61
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1.4. Bruine of zwarte mosterd (Brassica nigra L. Koch). (Schwarzer Senf;
moutarde noir; black mustard, brown mustard)

Ut

De plant behoort tot de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) en werd
voornamelijk om het zaad geteeld maar soms ook als groenvoeder of
groenbemester. Bruine mosterd onderscheidt zich van de gele o.a. doordat de
hauwen tegen de stengel van de plant aangedrukt liggen, terwijl zij ook een geheel
andere vorm hebben. De kleur van de bloemen is bovendien meer goudgeel.
Bruine mosterd wordt omstreeks half maart op rijen gezaaid; met een
rijenafstand van 25-30 cm, aldus Veenman's agrarische Winkler Prins. De opbrengst
kon zeer variëren. In de jaren '50 gold 2000 kg/ha als een 'goede opbrengst'.63 Voor
de Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen gerekend over de jaren 1930-'39 bracht
bruin mosterdzaad in ons land 1.230 kg/ha op.64 Eerder rekende Van Pesch in zijn
Beknopte handleiding uit 1881 dat bruin mosterd zaadraapzaad 20 hl per ha
opbracht. Gerekend een hl-gewicht van 67 kg betekent dat een opbrengst van 1.340
kg/ha.65

63
64
65

Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 3, 1957, p. 91-92.
Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
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Gebruik en verwerking
Bruin mosterdzaad dient voor de bereiding van tafelmosterd, alsmede in de
geneeskunde vanwege het blaartrekkend vermogen voor het maken van
mosterdpleisters en -pappen en het fabriceren van etherische mosterdolie. Het levert
ook gewone vette olie, meestal als bijproduct. Een oliegewas in de gangbare zin is
bruine mosterd eigenlijk niet, evenmin als de gele. De gewone vette olie die bij de
bereiding van mosterd en etherische olie als bijproduct wordt gewonnen, komt qua
samenstelling overeen met raapolie. Ze is donkergeel of donkerbruin van kleur,
smaakt aangenaam, enigermate naar mosterd en wordt voor allerlei doeleinden
gebruikt. Omstreeks 1920 werd mosterdolie ook al bereid langs chemische weg uit
broom- en joodallyl en rhodaankalium.66
Veenman's agrarische Winkler Prins vermeldt: (1957): 'Het zaad van bruine
mosterd bevat o.a. glucoside, sinigrine, slijmstoffen, eiwitten en vette olie (ca. 30%).
Wordt het zaad gemalen en het meel aangeroerd met water dan ontwikkelt zich,
onder invloed van een enzym (myrozine), de vluchtige allylmosterdolie'.67 De
enzymen sinigrine en myrozine vond men in kleine hoeveelheden ook in het zaad
van andere Brassica-soorten. Vandaar dat in water geweekte raapkoeken na enige
dagen naar mosterd ruiken, ook al zijn deze uit zuivere kool- of raapzaad geslagen.
De door koud persen verwijderde olie wordt benut bij zeepfabricage en als
smeermiddel, niet als spijsolie.
Wanneer mosterdzaad wordt gebruikt voor de bereiding van mosterd wordt
het eerste geperst waarbij vette olie wordt verkregen. Het uitgeperste zaad wordt
vervolgens tot een fijn poeder gemalen en vermengd met verschillende andere
ingrediënten, zoals meel, gemalen uien of knoflook, zout, aromatische stoffen, enz.,
al naar gelang de fabrikant gewoon is zijn product samen te stellen. Het product werd
daarna droog verpakt, om door de gebruiker zelf te worden aangemaakt, of door de
fabrikant gemengd met azijn, most of andere stoffen tot een pap en in potten of
flacons in de handel gebracht. De uit geel mosterdzaad bereide mosterd was in de
handel ook wel bekend als Engelse mosterd. Britse mosterdfabrikanten importeerde
daartoe grote hoeveelheden geel mosterdzaad uit Nederland.68

Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 34-35
Veenman's Agrarische Encyclopedie, deel 3, 1957, p. 91-92.
68 Everwijn, Beschrijving, deel 2, 1912, p. 704-705.
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Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog lag het centrum van de teelt in
West-Friesland. Daar teelde men bruine mosterd - vaak met karwijzaad als
ondervrucht - vooral op humusrijke klei, het liefst op gescheurd grasland. In totaal
besloeg het areaal bruine mosterd in 1914 645 hectare. In 1875 was dat 1.347 ha
geweest (alles in Noord-Holland, c.q. West-Friesland).

I

Mosterd totaal

- -

Bruine mosterd

Gele mosterd I

Grafiek 4. Het areaal
mosterdzaad in Nederland 1878-2000 (Bron: Verslag van de landbouw; LEI/CBS, Landbouwcijfers).
1
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1.5. Gele of witte mosterd (Sinapis alba L). (Weiszer Senf; moutarde blanche;
white mustard)

Ï.Hstli^tSgS

Gele of witte mosterd behoort tot de familie de Kruisbloemigen (Brassicaceae). Het is
een hoog opschietende, forse plant met rijkvertakte, gesteelde, grasgroene, gevinde
bladeren en grote, gele bloemen, die in lange trossen staan. De wijduitstaande
houwen zijn sterk behaard en hebben een zeer lange, brede snavel. Deze bevatten
meestal 4 of 6 gele kogelronde zaden die een sterk prikkelende mosterdsmaak
hebben. Gele mosterd is verwant aan herik of krodde (Sinapsis arvensis L.).
Gele mosterd zaaide men op rijen bij een afstand van 40 cm; anders dan bij
bruine die op dichtere afstand werd gezaaid.69 In 1925 besloeg het areaal gele
mosterd in ons 1.671 ha, oftewel minder dan 1% van het totale Nederlandse
gewassen areaal (tabel 4). In 1875 hadden beide mosterdsoorten tezamen 1.347 ha
beslagen (tabel 2).
Van Pesch, in zijn Beknopte handleiding uit 1881 rekende destijds dat gele
mosterd in ons land 20 hl per ha opbracht. Gerekend een hl-gewicht van 67 hl/ha
betekent dat een opbrengst van 1.340 kg/ha.70 Het Verslag van de landbouw geeft
voor de jaren 1930-39 een gemiddelde opbrengst van 1.465 kg/ha.71

70
71

Veertman's agrarische Winkler Prins, deel 3, 1957, p. 92.
Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
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Het zaad van gele mosterd bevat het glucoside sinalbine, waaruit bij het malen en
bevochtigen van het meel, weer een vluchtige olie ontstaat, het alkaloid sinapine en
ca. 30% vette olie. Deze werd door koud persen afgescheiden en werd, behalve als
smeermiddel en grondstof voor de zeepfabricage, ook als spijsolie gebruikt. Het zaad
van beide mosterdsoorten werd verder gebruikt voor het kruiden van
voedingsmiddelen, o.a. augurken.72

72

Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 3, 1957, p. 92.
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1.6. Blauwmaanzaad, maanzaad, maankop, slaapbol of papaver (Papaver
somniferum L.) (Mohn, Saatmohn, Magsamen; pavot, oeilette, oliette; poppy)

Blauwmaanzaad is een eenjarige plant die behoort tot de familie der Papaverachtigen of Papaveraceae. Als landbouwgewas werden in Nederland slechts
blauwzadige rassen geteeld en het gewas heette hier dan ook blauwmaanzaad. Er
bestaan echter ook witte, zwarte, grijze, rode of gele zaden.
Opmerkelijk is dat het Nederlandse areaal blauwmaanzaad in 1875 kennelijk
(nog) zo gering was, dat het niet werd vermeld in de statistiek. Het eerste cijfer
dateert van 1881 toen het areaal 155 ha besloeg. Nadien nam het vooral na ca. 1900
in omvang toe, hoewel het van jaar tot jaar sterk fluctueerde. Dit laatste was een
gevolg van de sterk wisselende prijzen. Zijn grootste omvang had de teelt in 1943
toen het 7.827 ha besloeg was; in de jaren '90 was dat gemiddeld zo'n 960 ha
(grafiek 5).
Van Pesch geeft in zijn Beknopte handleiding tot de kennis van den
Nederlandschen landbouw uit 1881 geen opbrengstgegevens van blauwmaanzaad.

Het Verslag van de landbouw over 1940 komt voor de jaren 1930-'39 met een
opbrengstcijfer van 1.168 kg per ha.73

73

Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
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Grafiek 5. Het areaal
blauwmaanzaad in Nederland 1881-2000, in ha (Bron: Verslag van de landbouw, LEI/CBS,
Landbouwcijfers).

Papaver liet zich het best verbouwen op niet te zware kleigrond of goede zandgrond.
Het is een zomergewas dat in maart of april werd gezaaid om gewoonlijk in de
tweede helft van augustus te worden geoogst.74 Veel van het in Nederland geteelde
blauwmaanzaad werd uitgevoerd naar België, Engeland en de VS.
Gebruik en verwerking
Hoewel het destijds in sommige gebieden al in de bakkerij werd gebruikt (in
Lotharingen, bijvoorbeeld, bij de bereiding van brood en gebak), diende het toch
voornamelijk om er papaverolie uit te slaan. Deze is zeer geschikt als tafelolie, maar
werd om haar van andere plantaardige oliesoorten afwijkende droogeigenschappen
vooral gebruikt voor het bereiden van verven en vernissen. Met name kunstschilders
gebruikten veelvuldig papaverolie voor de bereiding van hun verven.75 De perskoek
werd wel gebruikt als veevoeder en het eiwitgehalte was te vergelijken met dat van
lijnkoek.

74
75

Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 46-47.
Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 1, 1954, p. 379.
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2.1. Vlas (Linum usitatissimum L.) (Lein, Flachs; lin; flax)

Vlas behoort tot de familie der Vlasachtigen of Linaceae. Wanneer over vlas
gesproken wordt bijna altijd zomervlas bedoeld. Hiervan blijven de zaaddozen
meestal gesloten. De variëteiten met dergelijke gesloten zaaddozen bloeien blauw of
Blauwbloeiend vlas geeft het beste lint (de vlasvezel); witbloeiend het meeste
zaad. De laatste stelt ook minder hoger eisen aan bodem en klimaat, is sterker en
beter bestand tegen schadelijke invloeden. Dit witbloeiend vlas was in 1816 bij toeval
in Friesland ontstaan en het verving sindsdien het blauwbloeiende vlas. De
witbloeiende variant, had ten opzichte van de eerste een aantal belangrijke
voordelen. Zo had het een grotere stijfheid, waardoor het minder gauw ging legeren,
en na bewerking leverde het meer lint (vezel); het zaad was grover van korrel.
Daartegenover stond als nadeel dat het lint wat stugger was. Het witbloeiende vlas
zou naderhand in Nederland veruit het meest verbouwd worden.76
Een ander onderscheid dat gemaakt werd berustte op de plaats van herkomst.
Zo onderscheidde men Fries, Hollands, Vlaams, Iers, Amerikaans, Russisch, enz.

76

Kleyburg, 'Opkomst', 1957.
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Vooral de laatste variëteit stond hoog aangeschreven als zaailijnzaad, met name het
blauwbloeiende uit het Baltikum, dat grotendeels uit Riga kwam.77

Grafiek 6. Het areaal vlas in
Nederland 1851-2000, in ha (Bron: Verslag van de landbouw; LEI/CBS, Landbouwcijfers).

Terwijl het areaal in de jaren '60 van de 19e eeuw 21.300 ha en aan het begin van
de jaren '50 van de 20e eeuw zelfs bijna 25.000 ha, werd het sindsdien ingekrompen
tot het in de jaren 1991-2000 geen 4.000 ha meer besloeg. De uitbreiding van het
areaal na 1850 werd gestimuleerd door de gunstige prijzen voor vlas (c.q. linnen).
Die opleving van de vlasprijs kreeg nog eens een extra stimulans toen als gevolg van
de Amerikaanse Burgeroorlog in de jaren 1861-'65 de aanvoer van katoen naar
Europa terugliep en de linnenweverijen (en dus ook de vlasteelt) door de schaarste
aan katoen een gouden tijd beleefden. Zo bereikte de vlasteelt omstreeks 1870 een
hoogtepunt. Jarenlang was de Friese kleibouwstreek het belangrijkste
vlasbouwgebied van het land. In 1875 werd in dit gebied maar liefst 17% (!) van het
bouwlandareaal met vlas beteeld.78 De Friese vlasbouw had daarmee een zo hoge
vlucht genomen dat meer dan eens bepaalde landerijen 'uitgevlast' raakten en er zich
ziekten in het gewas voordeden ('vlasbrand').
Direct na de Tweede Wereldoorlog onderging het Nederlandse vlasareaal in
enkele jaren een snelle uitbreiding. In 1952 haalde het een recordomvang van maar
liefst 33.600 ha en in 1963 werd ook nog 30.700 ha met vlas beteeld. Belangrijke
vlasregio's waren toen de Wieringermeerpolder, de Noordoostpolder en het
zuidwestelijk zeekleigebied, met name Noordwest-Brabant. Na het midden van de
Zie 'Een en ander over de vlaskultuur in Rusland', Cultura 15 (1903), p. 485-493; Ten Rodengate Marissen,
Bijzondere plantenteelt. Het bouwland, deel IV, z.j 2, p. 54-55.
78 Verslag van de landbouw over 1875, p. 43-46.
77
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jaren '60 liep de betekenis van de vlasteelt voor ons land snel terug. In de jaren '90
van de 20e eeuw bleef de omvang van het vlasareaal in ons land onder de 4.000 ha.
Driekwart van dat areaal bevond zich toen in de provincie Zeeland, met name in
Zeeuws-Vlaanderen.

De Vlaswiedsters, een
schilderij van de Vlaamse schilder Emile Claus (1849-1924). Het zorgvuldig wieden van vlas was
nodig om een regelmatige groei van het gewas te bewerkstelligen.

De Vlasoogst van Emile Claus
(1849-1924). Om het vlas te oogsten, gewoonlijk in de tweede helft van de maand Juli, wordt het niet
gemaaid maar getrokken.

Van Pesch in zijn Beknopte handleiding uit 1881 schreef met betrekking tot de
opbrengsten in de vlasteelt: 'Naarmate de verschillende bewerkingen die het vlas
moet ondergaan, van het opplukken af tot het geheel geschikt is om gesponnen te
worden toe, volkomen geschieden, verkrijgt men van het ruwe vlas, waarvan de
opbrengst van 4500 tot 4000 Kgr. van de hectare verschilt, 12 tot 25 pCt. gezwingeld
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vlas, waarvan ongeveer de helft uit "werk" bestaat, hetgeen dus gelijk staat met 6 tot
12 pCt. gehekeld vlas van de gedroogde vlasstengels. Wat de opbrengst van het
zaad aangaat, deze is niet meer dan 4 tot 8 hectol. van de hectare, wanneer de
kuituur bepaaldelijk voor de vlasvezel geschiedt; zij kan echter tot 16 hectol. stigen,
in geval men het Vlas voor het zaad verbouwt. Van één hectol. zaad, die 64 tot 70
Kgr. weegt, verkrijgt men 20 liter olie, door de ververs veel gebruikt, en 45 tot 50
lijnkoeken, als uitmuntend veevoeder wel bekend.79 Het Verslag van de landbouw
over 1940 geeft voor de gemiddelde zaadopbrengst in de jaren 1930-'39 een
hoeveelheid van 757 kg per ha; van gerepeld vlas een hoeveelheid van 5.152 kg per
ha.80

7h ttfhnw i»

van het vlas

Verwerking
Na het oogsten van het vlas diende eerst de zaadbollen verwijderd te worden: het
repelen. Een andersoortige bewerking die hetzelfde doel heeft wordt boken of boten
genoemd, vergelijkbaar met dorsen. Vervolgens kwam het roten. Dit is het vrij maken
van de vezelbundels van de omliggende, houtige weefsels door middel van een
rottingsproces. In de loop van de tijd zijn verschillende systemen van roten in gebruik
geweest, variërend van dauwroten (door het vlas in dunnen lagen uit te spreiden op
het veld), koudwater-roten in open water en rivieren, warmwater-roten (met water van
ca. 30"C in speciale root-bakken) en chemisch-roten (met behulp van chemicaliën).
Na het roten moest het vlas eerst drogen. Dit gebeurde door het vlas in het
veld in kleine kegeltjes, zogenaamde kapellen, recht op te zetten. Als het droog is
begint het braken, of breken. De houtige delen van de stengels worden in korte
stukjes van 1 à 2 cm lengte. Door het vlas vervolgens te zwingelen worden stukjes

79
80

Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, p. 216.
Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
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uit de vezelbundels geslagen. Het afvalproduct dat hierbij ontstaat, de 'schewen'
werden wel gebruikt als brandstof. Om het 'lint' daarna te kunnen spinnen wordt de
vezels eerst nog gehekeld. Het Verslag van de landbouw over 1924 noteerde: 'Het
kunstmatig roten van het vlas komt meer en meer in gebruik en vond in 1924 in
dertien gemeenten plaats'.81
Eertijds was de Hoekse Waard, de Zwijndrechtse Waard en van IJsselmonde.
Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht belangrijke centra waar de verwerking plaats
vond van vlas dat elders (in Zuidwest-Nederland en in het noorden) werd geteeld.82
Behalve de vezel (het lint) was ook het vlaszaad, of lijnzaad, van grote
economische betekenis. Behalve dat het als zaaizaad werd gebruikt (veel ervan werd
naar Ierland geëxporteerd) ging als 'slagzaad' naar de olie
slagerijen, om er lijnolie uit te slaan. Het oliegehalte van lijnzaad schommelde tussen
de 30 en 35%. De opbrengst bij het koud persen bedraagt gewoonlijk 20-21%, bij
warm persen 27-28% en bij extractie 32-33%.83 Men verkreeg dus uit 100 kg zaad
27 tot 33 kg olie. Het restant van het persen, de lijnkoek is prima veevoer. Lijnolie
behoort evenals papaverolie tot de zogenaamde opdrogende of hardende oliën. Dit
oxidatieproces, dus het opdrogen, kan worden bevorderd door de olie enige tijd tot
aan het kookpunt te verhitten onder toevoeging van bepaalde stoffen, zoals lood- of
mangaanverbindingen. Lijnolie werd voornamelijk gebruikt voor de bereiding van
vernissen, olieverven en boekdrukkersinkt. Ook vond ze toepassing in de
zeepziederij.

Verslag van de landbouw over 1924, p. IX.
Van Hertum, 'Landbouwkundige beschrijving', 1836, p. 197; Baars, De geschiedenis, 1973, p. 135-136;
Damsma en Noordegraaf, 'Een vergeten plattelandsnijverheid', 1982.
83 Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland, deel IV, z.j.2, p. 78-79.
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2.2. Hennep, kennip, kennep of kemp (Cannabis sativa L.). (Hanf; chanvre; hemp)
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Hennep behoort tot de familie der Hennepachtigen of Cannabaceae. Het is een
kortbloeiende, eenjarige plant die tot een hoogte van twee à drie meter kan
opgroeien en die net als vlas vezels en oliehoudende zaden levert. Hennep is
tweehuizig, evenals hop, dat wil zeggen dat mannelijke en vrouwelijke organen over
verschillende exemplaren van de plant zijn verdeeld

Teelt en verwerking
Uit vroeg 16e-eeuwse bronnen blijkt dat de teelt van hennep in die tijd in praktisch
het gehele veengebied op de grens van Holland en Utrecht al een belangrijke bron
van inkomsten vormde.84 Kaartboeken van de bezittingen van de verschillende
instellingen in de Utrechtse en Hollandse steden tonen dat deze teelt ook verder naar
het westen toe in veengebied voorkwam. Vanaf het begin van de 16e eeuw lijkt zich
echter een zekere concentratie van de hennepteelt af te tekenen in de dorpen van de
Lopiker- en Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard. De teelt van hennep werd hier
gecombineerd met het houden van melkvee en de bereiding van vollemelkse kaas.
Landbouwhistorici spreken dan ook wel van het 'hennep-weidebedrijf.

84

Boerendonk, 'Economische aardrijkskunde', 1939, p.130-132; idem, 'Een landbouwkaart', 1939.
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Het roten van hennep in een
poldersloot. (Schilderij van G. van den Heuvel, 1784; foto Nederlands Openluchtmuseum Arnhem).

De olie die uit hennepzaad werd bereid droogt minder snel dan lijnolie maar werd
niettemin veel gebruikt voor het vervaardigen van verf en vernissen, vóór alles echter
voor de bereiding van zachte, groene zeep.85 Het restproduct, hennepkoeken, werd
gebruikt als veevoeder.
Het belangrijkste product dat de hennepplant leverde, was echter de vezel, het
'lint', dat na het roten en braken, dan wel het schillen, van de stengels werd
losgemaakt. De hennepvezel is grover en sterker dan die van vlas en heeft de
eigenschap niet door water te worden aangetast. De mannelijke planten sterven kort
na de bloei af, zo'n twee tot vier weken eerder dan de vrouwelijke. Deze mannelijke
plant - 'gaailing' of 'gelling' genaamd - leverde het fijnere lint waarvan een
overeenkomstige fijnere kwaliteit touw werd vervaardigd. Het fijnste lint werd na
verschillende voorbewerkingen gebruikt voor het weven van zeildoek. De vrouwelijke
plant - 'zaailing' of 'zelling' - bleef langer groen en werd later geoogst. De zelling
leverde dan ook een grover lint dat niet door braken van de stengel kon worden
losgemaakt maar door deze te schillen: de schilhennep (in tegenstelling tot de
braakhennep). De grovere kwaliteiten werden gebruikt voor het maken van netten en
zwaar touw. Het braken en schillen van hennep vond op de boerderijen zelf plaats en
gold als winterwerk, wanneer de werkzaamheden in de veehouderij op een lager pitje
stonden.

85 Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 87; Everwijn, Beschrijving, deel 2,
1912, p. 493 en deel 1, p. 360-364.
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Fragment van een kaart van de landerijen
van het Leidse Catharinagasthuis in de polder Steekt (in de huidige gemeente Alphen aan den Rijn)
van omstreeks 1550. De kaart toont de ligging van hennepwerven ('kennipworf en 'kenniptuyn') en
boomgaarden ('boghaert') rond een boerderij. (Kaartboek van het Sint Catharijnegasthuis, door Jan
Pieter Dou; gemeentearchief Leiden no. 71557).

Hennep werd geteeld op kleine akkertjes, meestal gelegen op de kop van de
lange smalle kavels, kenmerkend voor het Utrechts/Hollandse veen-landschap. Daar,
direct rond de boerderijen bevonden zich de 'henneptuinen' of'hennepwerven'. In
feite besloeg de oppervlakte die met dit gewas werd geteeld maar een uiterst klein
deel van het totale bedrijfsareaal, dat verder overwegend uit grasland bestond. In
Laag-Blokland (in de Alblasserwaard) telde men in 1684 22 morgen hennepland op
een totaal van 352 morgen - oftewel slechts 6% - verdeeld over 22 erven.86
Anders dan vlas kon hennep doorlopend op een zelfde perceel geteeld worden.
Hiertoe was echter een goed en diep doorwerkte bodem en een zeer zware
bemesting noodzakelijk. Behalve van stalmest werd ook gebruik gemaakt van uit de
sloten opgehaalde bagger. Dit laatste leidde ertoe dat de hennepwerven in de loop
van de tijd iets opgehoogd werden. Bijna alle mest die de rundveehouderij
86

Verhagen, De hennepteelt, 1986, p. 29.
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produceerde, kwam ten goede aan de hennep. Hennep en rundvee vormden als
twee-eenheid dan ook de spil waarom de hele bedrijfsvoering hier draaide. De zware
bemesting van de hennepwerven ging echter ten koste van het grasland in de
binnenwaarden.
Aangaande de opbrengsten in de hennepteelt vermeldt Van Pesch in zijn
Beknopte handleiding van 1881 het volgende: 'De Hennep wordt geplukt wanneer
het bloeien afgeloopen is en de stengels nog groen zijn; wanneer men geen zaad
wenscht te winnen ook de vrouwelijke, die ongeveer vier tot zes weken na de
manlijke daarvoor geschikt is. Guido Krafft [Oostenrijks landbouwkundige 1844-1907;
JB] geeft op als opbrengst van de Gelling alléén 1000 - 1200 Kg. en gezamenlijk met
de Zaailing 2500 - 8000 Kg., beide van de Ha. Van 100 Kg. van deze ruwe hennep
verkrijgt men 15 tot 20 Kg. gehekelde. De bewerkingen van rooten, waartoe vier tot
zeven dagen voldoende zijn, verder van braken, zwingelen en hekelen, geschiedt op
dergelijke wijze als bij het Vlas, echter met sterker werktuigen. Uit het zaad verkrijgt
men 25 tot 30 pCt. olie en 75 pCt. koeken, welke laatste voor bemesting [sic!; JB]
gebezigd worden, ,.].87
Hoewel een goed inzicht in de lange-termijnontwikkeling van de Utrechts/Hollandse
hennepteelt nog ontbreekt, lijkt het waarschijnlijk dat de expansie in de zeevaart en
de visserij in de loop van de 16e en 17e eeuw een overeenkomstig effect op de
omvang van deze teelt had. Tussen 1500 en 1670 is de omvang van de Nederlandse
handelsvloot meer dan vertienvoudigd.88 Als een van de weinige indicaties in die
richting geldt de opbrengst van de henneptiend in het dorp Zegveld.89 De opbrengst
van deze tiend nam toe van 100 gulden in 1590 tot 500 gulden in 1660. Zelfs als we
een belangrijke stijging van de hennepprijs in aanmerking nemen, suggereren
genoemde getallen een niet onbelangrijke expansie van de teelt.90
De verwerking van de hennep, met name het roten, ging gepaard met een
sterke vervuiling van het oppervlaktewater. Kort voor 1650 was de overlast die het
roten van de hennep in de sloten gaf, al zo groot geworden dat "t gebruyck van 't
selve water menschen ende beesten hinderlyck was, ende de visschen met groote

Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, p. 218.
Gerekend in tonnen. J.L. van Zanden, 'Economie growth', 1993, p. 19.
89 Van Doorn, 'Enige landbouwhistorische bronnen', 1963, p. 229-230.
90 Boomgaard, 'Een oude verhandeling over hennep', 1918, p. 232-238.
87
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menighte dede sterven', waarop de overheid door middel van keuren hier paal en
perk aan ging stellen.91
De Florentijnse diplomaat Guicciardini schreef rond 1570 dat de welvaart in de
stadjes Oudewater en Woerden geheel dreef op de hennepteelt in de omringende
regio. Rond deze plaatsen groeide de 'seer goede hennep met groote menichte,
deshalven in dese twee steden bykans alle de netten ende koorden die de
Hollanders ende Zeelanders tot hare menichvuldighe visscherye daghelijcks
gebruycken, ghemaeckt worden'.92
In de loop van de 18e eeuw liep de betekenis van de hennepteelt geleidelijk
aan achteruit. De belangrijkste oorzaak daarvan was een gestage teruggang in de
Hollandse zeildoekweverij die zich vanaf 1730 begon af te tekenen en waardoor
tussen 1731 en 1769 de productie van zeildoek al verminderde van 60.000 tot
28.000 eenheden. De inkrimping van deze nijverheid kwam niet alleen voort uit de
protectionistische politiek die landen als Engeland en Zweden begonnen te voeren
en die de import van zeildoek uit de Republiek bemoeilijkten. Ze was vooral ook een
gevolg van de toenemende concurrentie van zeildoek uit Rusland, dat een voorname
plaats op de internationale markt wist te veroveren.
In 1874 registreerde men in ons land nog 311 touwslagerijen waarvan 64 in
Noord-Brabant en 50 in Zuid-Holland. Dat aantal (grotere) touwslagerijen was in
1906 al teruggelopen tot 52.93 In 1864 besloeg het areaal hennep in ons land nog
1.737 ha; ongeveer de helft daarvan werd nog steeds gevonden in het
Utrecht/Hollandse veengebied.

Grafiek 7. Het areaal hennep in
Nederland in ha, in de periode 1861-1917. (Bron: Verslagen van de landbouw).
Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, deel I, 1905, p. 1397.
Guicciardini, Beschryvinghe, 1612, p. 224.
93 Everwijn, Beschrijving, deel 1, 1912, p. 362-364.
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De afname van de teelt en van het aantal touwslagerijen werd veroorzaakt door de
inkrimping van de zeilvaart, de concentratie van het bedrijf in grotere inrichtingen en
de vervanging van het touwwerk door stalen kabels. Die afnemende betekenis van
de zeilvaart, na 1870, had natuurlijk ook grote consequenties voor de vraag naar
zeildoek en dus naar hennep-garens.94 Aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog was het areaal hennep in ons land nog slechts enkele tientallen
hectare groot. Hier en daar teelden boeren alleen voor eigen gebruik nog kleine
perceeltjes met hennep.

94

Ibidem, p. 366.
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3.1. Tabak (Nicotiana tabacum L.) (Tabak; tabac, tobacco)

Tabak behoort tot de familie der Solonaceae of de Nachtschadenfamilie. Tabak is
geen inheemse plant maar kwam in de loop van de 16e eeuw naar Europa
Na de introductie in Europa, waar het aanvankelijk slechts als medicinaal gewas in
kruidentuinen werd verbouwd, kwam tabak als genotmiddel aan het einde van de
16e eeuw in zwang. De eerste sporen van een inlandse teelt van het gewas vond
men in Zeeland, in de omgeving van Veere. Omstreeks 1620 begon men op
instigatie van Amsterdamse kooplieden ook rond Amersfoort met de teelt die al snel
in omvang toenam95.
Door vele kleinere en grotere verbeteringen en aanpassingen maakten de
boeren de tabakscultuur geschikt aan de omstandigheden op de zandgronden. Rond
het midden van de 17e eeuw vond men de teelt behalve in de directe omgeving van
Amersfoort, ook rond stadjes als Nijkerk, Wageningen, Arnhem, Rhenen, Culemborg,
Hattem en Elburg. In Wageningen werd bijvoorbeeld in 1646 al 24 morgen (à 0,87
ha) land met tabak beteeld. Zo ontstonden verschillende kleine centra, die daarna vooral tijdens de tweede helft van de 17e eeuw - zelf een uitstralende werking
hadden op hun verdere omgeving.

95

Het navolgende is goeddeels ontleend aan: Roessingh, Inlandse tabak, 1976.
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Het zorgvuldige oogsten van tabaksblad in
de omgeving van Amersfoort, ca. 1873. Goed te zien is dat de tabaksplanten ver zijn 'ingetopt' om alle
meststoffen aan de ontwikkeling van het blad ten goede te laten komen. (Detail schilderij van J.N.
Tjarda van Starkenborgh).

Tabaksschuren voor het
drogen van tabaksbladeren aan de Hogeweg in Amersfoort in 1759. Links op de voorgrond een
tabakstuin met de diepgetopte tabaksplanten op wallen. In de schuur hangen de te drogen bladeren te
drogen waartoe ze aan spijlen geregen zijn. De eenmaal gedroogde bladeren worden in manden
verkapt en vervoerd. Veel van de inlandse tabak werd verwerkt in 'spinnerijen' in Amsterdam.

Teelt en verwerking
Het toepassen van teelttechnieken uit de tuinbouw was kenmerkend voor de wijze
waarop de teelt van tabak in Nederland werd bedreven. Al in 1635 maakte men
gebruik van de zogenaamde warme bak om het zaad van tevoren te laten kiemen.
Zo kon men niet alleen vroeg in het jaar met de cultuur beginnen, maar had men ook
49

minder uitval. De bakken, gevuld met paardenmest, werden afgedekt met behulp van
ramen, bespannen met geolied papier - minder zwaar en kostbaarder dan glas - om
de jonge plantjes te beschermen tegen de brandende zon. Vervolgens werden de
jonge zaailingen uitgeplant in opgehoogde bedden of wallen met een greppel als
looppad ertussen. Algauw leerde men het microklimaat voor het gewas te verbeteren
door de percelen tabaksland te omgeven met hagen van elzen of wilgen of met
heggen begroeid met klimbonen en door het tabaksland in kleinere 'vakken' of
'kwartieren' te verdelen.
Een typisch aspect van de intensieve wijze waarop men in deze regio de tabak
teelde, was bovendien de techniek om de plant niet in zijn geheel te oogsten, maar
blad voor blad te plukken en dan alleen de geheel volgroeide bladen. Omstreeks
1660 begon men ook met het bouwen van speciale droogschuren, die waren
voorzien van wanden met luiken om het droogproces te kunnen reguleren. Al vóór
1690 waren zulke droogschuren algemeen in gebruik.
Schapenmest vermengd met plaggen beschouwde men als de meest ideale
mestsoort om een continue verbouw van tabak - niet afgewisseld met andere
gewassen - mogelijk te maken. Deze mest werd aangevuld met duivenmest die van
oudsher in gebruik was bij de groenteteelt en bij intensievere, duurdere cultures. De
handel in deze duivenmest had in de Lage Landen grote vormen aangenomen, en de
voor de tabaksteelt benodigde mest werd in grote hoeveelheden uit Friesland
aangevoerd. In de loop van de 18e eeuw kwamen er echter ook steeds grotere
hoeveelheden vette schapenmest vanuit Holland, Zeeland, Friesland en Groningen.
De veranderende bemesting weerspiegelde een verandering in de teelt, als gevolg
van een toenemende vraag naar zwaarder, vetter tabaksblad voor het vervaardigen
van snuif.
Kort na 1700 bereikte de productie van inlandse tabak haar hoogtepunt. Alleen
al op de Veluwe werd toen minstens 1700 ha tabak verbouwd, door meer dan 2000
telers. In nauwelijks tien jaar tijd was de productie op sensationele wijze met ruim de
helft toegenomen, van circa tien miljoen pond omstreeks 1700 tot tenminste 15 tot 18
miljoen pond rond 1710. De totale productie van inlands tabaksblad op de
zandgronden bedroeg toen (samen met die in het rivierengebied), naar gewicht
gerekend, meer dan het dubbele van de hoeveelheid Amerikaans tabaksblad die
Engeland jaarlijks naar Holland exporteerde. Naar geldswaarde gerekend was deze
van eenzelfde orde van grootte als die van de totale kaasproductie in Noord-Holland!
50
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De verspreiding van de
tabaksteelt in Nederland tijdens de eerste helft van de 18e eeuw. (Bron: Bieleman, Boeren in Nederland, 2008, p.
195).
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Tabel 1 De jaarlijkse productie van inlands tabaksblad en de invoer van Britse koloniale tabak in de Republiek, in
de periode 1675-1852. Globale cijfers in miljoen Amsterdamse ponden.
Britse export van koloniale tabak
Niveau van de inlandse productie
naar de Republiek
4
5-6
ca. 1675
8
9-10
ca. 1700
7
15-18
ca. 1710
10
ca. 1730
17
11-12
ca. 1750
28
7
1771/75
•
15-16
1778/79
*
9
1810
•
7
1814
*
1852
5,8
Bron: Roessingh, Inlandse tabak, 1976.
.* = geen gegevens.

Vanaf 1720 deed zich een zekere contractie van de tabaksteelt voor, en er was
tegelijkertijd sprake van een concentratie rond bepaalde plaatsen, met name Nijkerk
en Amersfoort. De teelt rond deze stadjes stond van oudsher op een hoog technisch
peil. Er was veel geïnvesteerd in droogschuren en door de gunstige
verkeersgeografische omstandigheden (rechtstreekse verbinding met de Zuiderzee
en dus met Amsterdam) kon ze zelfs nog enigermate worden uitgebreid. Vooral voor
de vele kleine telers bleef het telen van tabak er van groot economisch belang. Rond
Wageningen - naast Nijkerk, Amersfoort en Arnhem een van de vier belangrijkste
centra - werd bijvoorbeeld omstreeks 1747 nog steeds een derde van het bouw- en
tuinland met tabak beteeld. De meeste tabakkers hier hadden kleine gemengde
bedrijfjes met, op een enkele uitzondering na, niet meer dan één of enkele morgens
bouw- en tuinland en één, soms twee koeien met wat jongvee. Na de achteruitgang
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van de Amsterdamse tabaksspinnerijen werd het inlandse tabaksblad vooral
geëxporteerd als grondstof voor de opkomende buitenlandse tabaksnijverheid.
Omstreeks 1750 werd circa 75% van de inlandse tabak onverwerkt geëxporteerd,
tegen 20% omstreeks 1700.
Als gevolg van de scherpere concurrentie van ander, goedkoop Europees
tabaksblad, maar vooral door de expansie van de Britse koloniale tabakshandel,
werd het inlandse blad echter meer en meer van de markt verdrongen. Tussen 1760
en 1775 krompen de Nederlandse telers hun de productie dan ook sterk in. Echter,
bij het uitbreken van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, toen door het stagneren van
de aanvoer uit Amerika de tabaksprijzen plotseling sterk opliepen, en later tijdens de
napoleontische oorlogen, deed zich tijdelijk een opmerkelijk krachtig herstel voor.

Grafiek 8. Het areaal tabak in Nederland in de
periode 1851-1968, in ha.

Omstreeks het midden van de 19e eeuw telde men in de gehele provincie
Gelderland nog circa 1250 tot 1500 ha tabak; in Utrecht nog circa 400 ha. Nadien
nam de omvang van de teelt snel af. Een opvallend herstel deed zich voor direct na
de Tweede Wereldoorlog toen er tabaksrassen beschikbaar kwamen die resistent
bleken te zijn tegen het mozaïkziekte-virus. Het herstel was echter van zeer
kortstondige aard. Omstreeks 1970 was de inlandse tabaksteelt zo goed als geheel
verdwenen.
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3.2. Weverskaarde, kaardenbol, kaardendistel of volderskaarde (Dipsacus
fullonum L.). (Weberkarde, Tuchkarde, Kardendistel; chardon à foulon, cardère;
teasel)

Weverskaarde is een tweejarige plant die behoort tot de Kaardenbolfamilie of
Dipsacaceae. De plant vormt in het eerste jaar een wortelrozet van een groot aantal
ongesteelde, langwerpige bladeren. Daaruit groeit in het tweede jaar een forse, sterk
vertakte en stekelige bloemstengel. Aan het uiteinde van de bloemtakken vormen
zich de bloemhoofdjes of 'koppen'.

Teelt en verwerking
Bij de 'oogst' werden de koppen afgesneden met 10-15 lange stelen, waarna ze
moesten drogen. In Zuid-Limburg, eertijds een belangrijk teeltcentrum, waren veel
boerderijen voorzien van een afdak, waaronder een latwerk was aangebracht waarop
de koppen werden uitgespreid in niet te dikke lagen. Als ze voldoende droog waren
en het zaad er grotendeel was uitgevallen, werden ze naar grootte en vorm
gesorteerd en samengebonden in bossen van 25 à 50 stuks om te worden verkocht.
De Limburgse kaarden gingen voornamelijk naar Aken, en ten dele ook naar Verviers
en Saksen. Over hoe groot de omvang van het areaal weverskaarden destijds was,
is weinig bekend. Naar verluidt werden ze destijds op grote schaal gekweekt in
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Zeeland en in Zuid-Limburg, in de omgeving van Ulestraten.96 Aan het begin van de
20e eeuw (in 1904) werd in ons land nog slechts 25 ha kaardebol geteeld en wel in
de beide Zuid-Limburgse gemeenten Ulestraten en Elsloo.97

Het bewerken van stof met weverskaarden
die daartoe in een raamwerk zijn gestopt. Naar een glas-in-loodraam in de kathedraal van Semur-enAuxois (Frankrijk); 15e eeuw (B K, Tweeduizend jaar kaardebollen', 1964, p. 4).

De koppen van de weverskaarde werden gebruikt tot het kaarden of rouwen (ruw
maken) van lakense stof, een der eerste bewerkingen die deze na het weven moet
ondergaan, om de min of meer verward aan de oppervlakte liggende wolhaartjes
naar buiten toe en in een evenwijdige richting te trekken, om haar door de volgende
bewerkingen meer glans te kunnen geven.

Kaardebollen, machinaal
toegepast (A.J.B.K. Tweeduizend jaar kaardebollen', 1964, p. 7).
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Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 1952, deel 2, p. 258-259.
Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland IV, z.j.2, p. 101-105.
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Lang geleden is al gepoogd metalen borstels te maken voor het kaarden van wol.
Maar het materiaal bleek telkens niet te voldoen, omdat wanneer er weerstand is van
de kant van het weefsel bij een metalen kaarde de stof scheurt, terwijl de haakjes
van de kaardebol tijdig breken. Een kaarde met metalen borstels is een hardhandig
stuk gereedschap en het gebruik van 'natuurlijke' kaarden heeft het dan ook lang
uitgehouden. Zolang dat het merkwaardige verschijnsel zich voordeed dat men
plantaardige kaardebollen bevestigd werden op het werkoppervlak van een
houtencilinder in een voor het overige metalen machinerie (afbeelding)98 Het einde
van de teelt werd veroorzaakt door de opkomst van 'kunstkaarden'.99

98
99

A.J.B.K., Tweeduizend jaar kaardebollen', 1964, p. 5-6.
Reinders, Handboek, deel 2,1901, p. 337.

55

4.1. Meekrap, mee of meede (Rubia tinctorum L.). (Krapp, Färberröthe; garance;
madder)

Meekrap is een overblijvende kruidachtige plant die behoort tot de familie der
Meekrapachtigen of Rubiaceae, waartoe bijvoorbeeld ook kleefkruid (Galium aparine
L.j hoort. Ze werd landbouwkundig verbouwd om de talrijke vrij dikke ondergrondse
wortelstokken die wel 50 tot 100 cm lang werden en die dienden als grondstof voor
het vervaardigen van een rode textielverfstof. Het loof kon 1 à 1,5 m hoog worden.
Meekrap wordt in Nederland voor het eerst genoemd in 1325 en de 14e eeuw geldt
als een periode van opkomst en snelle verbreiding van het meekrapbedrijf in
Zeeland. In het aangrenzende Vlaanderen, in de zeekleipolders tussen Brugge en
Oostende besloeg het gewas aan het begin van die eeuw soms 15% van het totale
areaal bouwland. De verspreiding van de teelt en de bereiding van het eindproduct in
het zeekleigebied van West-Brabant dateert uit wat latere tijd en wel uit de eerste
helft van de 15de eeuw. In 1431 werd op de jaarmarkt van Bergen op Zoom in
Steenbergen bereide meekrap verhandeld.100 In de loop van de 14e en 15e eeuw
ontwikkelde zich bijna het gehele zuidwestelijke zeekleigebied van Vlaanderen tot
Voorne tot productiegebied. In de 16e eeuw voegde zich daarbij nog een bescheiden
cultuur in de Hoekse Waard, evenals op Schouwen, dat al gauw een waar
meekrapeiland werd.101
100
101

Wiskerke, 'De geschiedenis', 1952, p. 14-19; Verhulst, Precis d'histoire rurale, 1990, p. 119.
Boerendonk, Historische studie, 1935, p. 100 e.v.
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Al sinds de vroegste tijd van de teelt werden grote partijen meekrap naar de
Engelse oost- en zuidkust verscheept. De Florentijnse koopman en diplomaat
Guicciardini merkt in zijn beschrijving van de Nederlanden uit 1567 op dat men in
Zeeland de meekrap 'soo overvloedichlijck' verbouwde dat 'met dien een goedt deel
van Europa wel versien wordt'.102
Typerend voor de wijze waarop de betekenis van teelt zich ontwikkelde was
de opkomst van Rotterdam als een permanente meekrapstapel-plaats die de
aanvoer op de oude jaarmarkten opzoog, op het einde van de 16e eeuw. Deze
overgang ging gepaard met een terugval van de betekenis van de oude, lokale
markten als die van Middelburg, Veere, Zierikzee, Dordrecht en Antwerpen. In
Rotterdam verschenen sindsdien plattelandshandelaren uit nagenoeg het gehele
productiegebied. De nieuwe locohandel te Rotterdam voltrok zich in hoofdzaak door
middel van monsters van partijen die al dan niet reeds in de stad aanwezig waren.
Deze stapelhandel werd zo tot een cruciaal complement op de primaire productie en
verwerking, en een belangrijke schakel in de afzet van de meekrap.
In weerwil van de lange periode van economische neergang die volgde op de
'Gouden Eeuw' waarin de landbouw het op alle fronten hard te verduren kreeg,
breidde de teelt van meekrap zich sterk uit. Zeker op het eiland Schouwen dat in die
periode het meekrap-eiland bij uitstek werd. Het aandeel van het areaal meekrap
tezamen met dat van de andere handelsgewassen breidde zich hier uit van zo'n 15%
aan het begin van de 17e eeuw tot zo'n 35 à 40% aan het einde van de 18e eeuw
(zie grafiek 9). Een top werd bereikt in 1779 toen 50% van het areaal tiendbare
teelten bezet was met meekrap en andere handelsgewassen.
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Guicciardini, Beschryvinghe, 1612, p. 266.
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Grafiek 9. Het aandeel van de
meekrap en andere handelsgewassen in het totale areaal tiendbare gewassen in % op het eiland
Schouwen, 1600-1800. (Bron: Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 1998, tabel E4).

In werkelijkheid moet de uitbreiding van het meekrap-areaal er nog veel groter zijn
geweest dan deze cijfers suggereren. Uit andere bronnen is namelijk bekend dat het
aandeel van meekrap in het totale areaal van de vier handelsgewassen (meekrap,
vlas, koolzaad en raapzaad) op Schouwen in 1588 nog slechts 29% bedroeg maar in
1693 als was toegenomen tot 77%. In de daarop volgende eeuw moet de vervanging
van raap- en koolzaad door meekrap hebben doorgezet: rond 1800 werden op
Schouwen nauwelijks nog oliegewassen verbouwd.
Ook in die delen van het zuidwestelijk zeekleigebied die we wat de meekrap
betreft als randgebieden moeten beschouwen, nam de omvang van de teelt in deze
periode toe. Nadat in Klundert (in Noordwest-Brabant) in 1745 een meestoof was
opgericht, breidde de teelt zich uit van 17 gemet in 1745-46 en 3914 gemet (à ca.
0,33 ha) in 1750 tot 98 gemet in 1756. Tegelijkertijd werden in deze regio meestoven
ingericht in plaatsen als Fijnaart, Willemstad en Zevenbergen (zie kaart).103

103

Dewez, 'De landbouw in Brabants Westhoek', 1958, p. 17-18.

58

~J Meestoven en garancinefabrieken in
Zuidwest-Nederland omstreeks 1870. Naar: Bieleman, Geschiedenis van de landbouw, 1992, p. 126
(kaart 11.1).

Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw kwam de teelt echter in zwaar weer als
gevolg van de concurrentie van de Franse meekrap, die goedkoper werd
geproduceerd dan de Zeeuwse. De gevolgen hiervan werden vooral rond 1840 goed
merkbaar. Hierbij speelden ook de technische ontwikkelingen in de katoendrukkerijen
en ververijen een rol, die in het voordeel werkten van de Franse
meekrapproducenten. In Frankrijk was men namelijk overgeschakeld op de
fabriekmatige productie van een meekrappreparaat, garancine. Dit preparaat, dat
sinds 1826 werd geproduceerd, had een ruim drie maal sterker kleurende werking
dan het gewone meekrappoeder. Bovendien leverden de Franse fabrieken zonder
tussenkomst van een stapelmarkt rechtstreeks aan de Engelse verbruikers.104 Toch
bracht de Franse concurrentie geen blijvende schade. Want, hoewel de productie in
de Zeeuwse meestoven op het einde van de jaren '30 inderdaad terugliep, bleek het
slechts om een tijdelijke terugval te gaan.
Want een groeiende Britse vraag zorgde ervoor dat men deze moeilijkheden al
spoedig weer te boven kwam. Van belang hierbij was dat ook hier de handel na 1845
de productie van het garancine ter hand nam. Tussen dat jaar en 1867 - met een
concentratie in de jaren 1850-52 - werden landelijk zeker 21 garancinefabrieken
gesticht, waarvan het merendeel in de zuidwesthoek. Bovendien groeide het aantal
meestoven ook nog beduidend. De nieuwe garancinefabrieken produceerden het

Schot, 'De meekrapnijverheid', 1986, p. 49-52; Bouman, Geschiedenis, 1946, p. 106-108; Wiskerke, 'De
geschiedenis', 1952, p. 14.
104
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preparaat, dat drie tot drieënhalf maal sterker kleurende werking bezat dan het
conventionele product, in symbiose met de meestoven die hen het ruwe
meekrappoeder bleven leveren. De export van garancine nam daardoor snel toe en
na het midden van de jaren '50 importeerde Groot-Brittannië weer meer van dit
nieuwe product uit Nederland dan uit Frankrijk.105
Omstreeks 1870 bedroeg het totale aantal meestoven en garandnefabrieken in
ons ten minste 144 stuks, waarvan op zijn minst 77 in Zeeland (alleen op Schouwen
al 31), 30 in Zuid-Holland (voornamelijk op de eilanden) en 20 in het westelijk deel
van Noord-Brabant.106 Ramingen omtrent het areaal leren ons dat de oppervlakte
(gedolven) meekrap in de Republiek omstreeks 1690 1800 hectare groot was en dat
er tijdens de eerste helft van de 19e eeuw jaarlijks zo'n 2.900 à 3.500 ha werd
geoogst. In de gehele Republiek werd in 1690 2,7 miljoen kg meekrappoeder
geproduceerd terwijl de productie in de jaren 1820-'40 opgelopen was tot naar
schatting het dubbele, te weten 5 à 6 miljoen kg (grafiek 10).

Productie in meestoven

Oogst

Uitvoer saldo (Nederland)

Grafiek 10. Productie, oogst en
uitvoer van meekrap 1815-1910, in tonnen. Bron: Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 1998, p.
358, 606-607, tabel E.22 en bijlage G).

In de jaren '70 van de 19e eeuw kwamen de meekraptelers in de problemen toen zij
na een aantal gunstige jaren binnen zeer korte tijd de rentabiliteit van de teelt
Bouman, Geschiedenis, 1946, p. 165-166; Schot, 'De meekrapnijverheid', 1986; idem, 'Het meekrapbedrijf,
1987.
106 De genoemde aantallen meestoven en garancinefabrieken zijn gebaseerd op een opgave over het jaar 1870
door Wiskerke. Naar Schot meedeelt, moet dit aantal echter nog groter zijn geweest. In de verspreide literatuur
worden volgens hem zo al zeven stoven en drie garancinefabrieken genoemd die niet in Wiskerkes lijst voor 1870
voorkomen. Wiskerke, 'De geschiedenis', 1952, p. 28-30; Schot, 'Het meekrapbedrijf, 1987, p. 106-107, noot 26.
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volledig verloren zagen gaan. In 1868 was de jonge, Duitse chemische industrie erin
geslaagd om langs synthetische weg uit koolteer een substituut voor de traditionele
verfstof te vervaardigen: alizarine. Het gevolg was dat de prijs van meekrap al snel
daalde van 30 gld per 50 kg in 1869, via 17 gld in 1873, naar 12 gld in 1876, terwijl
de grens voor een lonende meekrapcultuur bij een minimumprijs van 20 gld per 50
kg lag. De prijsdaling bleek geen tijdelijke inzinking en dwong de boeren de teelt te
staken. 'Het feit is niet meer te weerspreken, dat de meekrapcultuur tot ondergang
veroordeeld is', constateerde de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw in haar
verslag over de jaren 1875-77. Werd in Zeeland in de jaren 1872 en 1873 nog ruim
3400 ha geoogst, in 1876 was dit al afgenomen tot 960 ha en in 1880 werd nog
slechts 133 ha meekrap gedolven (grafiek 9).107
Teelt en verwerking
Meekrap werd in rijen en op bedden geteeld.108 Het laatste had met de ontwatering
te maken: het regenwater werd zo sneller afgevoerd. Al een of twee jaar van te voren
was men begonnen om een akker die met meekrap moest worden beteeld, daarop
voor te bereiden, door intensief te bemesten en een goede voorvrucht te kiezen.
Boeren die meekrap verbouwden stemden in feite hun hele vruchtopvolging daarop
af. De feitelijke teelt begon met het zetten van de kiemen, in mei. Na het zetten
werden de bedden aangeaard en werd er de rest van de zomer intensief gewied.
Ook in de daaropvolgende, tweede zomer werd intensief gewied. Uiteindelijk kon dan
in september, dus 16 maanden na het zetten, de tweejarige meekrap worden
gedolven. Als men de planten nog een jaar liet staan, werden ze tegen de tweede
winter opnieuw door middel van een ploeg of spade bedekt en tijdens de
daaropvolgende derde zomer nogmaals gewied. Er waren ook nadelen verbonden
aan het verlengen van de teelt met een jaar. Met het toenemen van het gewicht en
de lengte van de wortels namen namelijk ook de rooikosten toe en bovendien werd
ieder winter het risico van uitvriezen groter.
Het oogsten van de meekrap, het delven, was zeer zwaar werk en vereiste
'zoodanigen zwaren arbeid, dat hij alleen door mannen, in de kracht des levens, met
inspanning goed kan geschieden'.109 Daarbij was bovendien de nodige vaardigheid

Wiskerke, 'De geschiedenis', 1952, p. 124-127 e.V.; daar ook citaat.
Van der Poel, 'De teelt van meekrap', 1964; Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 1998, p. 325
e.v.
109 Citaat bij: Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 1998, p. 331.
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vereist om de lange wortels niet te laten breken. Naast kracht en vaardigheid was er
bovendien veel tijd nodig. Op het grootlandbouwbedrijf 'De Wilhelminapolder' gingen
met het delven van de driejarige meekrap maar liefst 157 arbeidsdagen heen.
Gewoonlijk werd dit delven uitbesteed aan groepjes van gespecialiseerde arbeiders
onder leiding van een voorman, bijgestaan door twee onderlieden.

Zoethout, De plant in
nijverheid en handel (Amsterdam 1914)

De verwerking van de gerooide wortels tot poederverf gebeurde in een meestoof.110
Daar werden de wortels gedroogd, gedorst, gezuiverd, nogmaals gedroogd en
tenslotte gestampt. Gedurende het productieproces bleef de meekrap het eigendom
van de teler. Ze werd partij voor partij verwerkt en vermenging van wortels van
verschillende boeren mocht niet plaats vinden.111 Voorafgaand aan de bewerking
kregen de telers in de 'koude stoof- een opslagschuur - een vak toegewezen waarin
ze de gedolven wortels deponeerde. Het daarop volgende drogen gebeurde in twee

Zie ook: Schot en Homburg, 'Meekrap en garancine', in: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De
wording van een moderne samenleving 1800-1890, deel IV (Zutphen 1993), p. 233-240.
111 Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 1998, p. 334-339.
110
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stadia. Een eerste droging vond in de 'toren' plaats: een hoog vierkant stenen
gebouw dat van binnen werd verwarmd door een in de vloer aangelegde oven, lange
tijd gestookt met (Friese) turf. In de toren bevonden zich een viertal, boven elkaar
gelegen zolders waarover de wortels werden verspreid. Nadat ze aldus waren
voorgedroogd werden de wortels met vlegels gedorst en vervolgens gezeefd om ze
te ontdoen van aard, stof en vellen. Dit halffabricaat, 'racine' geheten, was al
verhandelbaar. In het geval men de meekrap tot poeder wilde verwerken volgde een
tweede droging op de ast of eest. Na dit stadium kon het product een laatste
bewerking ondergaan. In het los van de stoof gebouwde stamphuis werden de droge
stukjes wortel door middel van een door paarden aangedreven stampinrichting tot
poeder gestampt. Het eindproduct werd 'hardgoed' genoemd, een benaming, echter,
waarachter een drietal poeders van uiteenlopende kwaliteit schuilging. Het
afvalproduct van het stampen - de 'muilen' - had ook enige handelswaarde. Het
gehele productieproces had het karakter van een continuproces dat dag en nacht
doorging; het stampen bij voorkeur 's nachts.
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Schets van een meestoof, getekend omstreeks 1811; links de koude stoof, rechts in het gebouw de
droogtoren. Los van de meestoof staat het stamphuis (Naar: Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse
landbouw, 1998, afbeelding 5.6).

Het interieur van een stamphuis (Naar: De Kanter, De meekrapteler, 1802).
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5.1. Karwijzaad (Carum carvi D.C.) (Kümmel; carvi, cumin des prés; caraway)

Karwij behoort tot de familie der Schermbloemigen of Apiaceae. Tot deze familie
behoren ook verschillende, andere cultuurgewassen, zoals peen, selderij, kervel,
peterselie, komijn, anijs, dille en venkel) en een aantal bekende (wilde) kruiden zoals
fluitekruit en bereklauw. De plant wordt 30 tot 60 cm hoog. Karwijzaad wordt vaak
verward met het er sterk op lijkende komijnzaad.

Teelt en gebruik
Typerend voor de karwij is dat fysieke opbrengst en prijs van jaar tot jaar sterk
kunnen verschillen, wat de teelt een speculatief karakter gaf. Vandaar ook dat de
omvang van het areaal zeer aan schommelingen onderhevig was.
Karwij dat als een tweejarig gewas geldt dat dus pas in het tweede jaar vrucht
geeft en werd steeds tezamen met een zogenaamde dekvrucht gezaaid. Na het
oogsten van die dekvrucht werd het land gedurende de volgende winter intensief
bewerkt en bemest. In de maand Juli van het tweede jaar is het gewas maairijp. Na
het maaien liet men het gewas nog zo'n 3 weken drogen om dan te dorsen. De 4 tot
6 mm lange en ca. 1 mm brede, sikkelvormige zaadjes die over de gehele lengte zijn
voorzien van 5 opstaande ribben, waartussen zich in de vruchtwand de zg.
oliestriemen bevinden. De hierin afgescheiden karwij-olie is een mengsel van twee
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Stoffen en bestaat uit het keton carvon en de terpeen limoneem. De laatste werd
vooral benut voor het parfumeren van onder meer zeep, terwijl men carvon in de
distilleerderijen voor de fabricage van kummel gebruikte.112 De kwaliteit van de
karwijolie is afhankelijk van de verhouding waarin deze twee stoffen er in voorkomen:
hoe hoger het carvon-gehalte, des te beter. Het oliegehalte varieert van 4 tot 7%. Het
Nederlandse karwijzaad had eertijds de beste naam.

Waard, in de jaren '30 (foto: eigen collectie).

Het grootste deel van de karwijoogst werd echter niet tot olie verwerkt maar werd
gebruikt in bakkerijen als specerij voor broodjes en gebak, voor het kruiden dan
worst, soms ook in kaas (in plaats van komijn) en bij de inmaak van allerlei zuren
gerechten. Veel karwij ging in het buitenland ook naar destilleerderijen, met name in
het toenmalige Rusland en in Duitsland waar het werd gebruikt bij de bereiding van
Kümmel of Kümmelbranntwein.

Het areaal karwijzaad in ons land in 1875 bedroeg 1.256 ha. Nagenoeg alle karwij
werd toen geteeld in de provincie Noord-Holland, op de zeekleigronden. Sindsdien
112

Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 2, 1956, p. 490-491.

65

nam dit toe tot meer dan 9.000 ha in 1925, zij het dat die groei zeer onregelmatig
was. Direct na de Eerste Wereldoorlog bedroeg het zelfs maar zo'n 500 ha. Na de
topjaren 1924-'25 nam het areaal vervolgens gestaag af. Anno 2000 was het zo goed
als geheel van de Nederlandse akkers verdwenen.
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Grafiek 10. Het areaal
karwijzaad in Nederland 1875- (1940) 2000, in ha (Bron: Verslag van de landbouw, LEI/CBS,

Landbouwcijfers; Landbouwtellingen).

Volgens Van Pesch's Beknopte handleiding uit 1881 bracht karwij in zijn tijd 20 hl per
ha op; gegeven dat het zaad een hl-gewicht van 70 kg heeft, betekent dat een
opbrengst van 1.400 kg/ha.113 Vóór de Tweede Wereldoorlog, in de periode 1930-'39
oogstte men 1.324 hl per ha.114

113
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Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, p. 276
Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
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5.2. Hop (Humulus lupulus L.) (Hopfen; houblon; hop)

AM««tof, tS9t

Hop is een overblijvende, kruidachtige slingerplant, die tot de Hennepfamilie of
Cannabaceae behoort; samen met de hennep. De plant heeft een zeer uitgebreid en
vrij diep wortelstelsel dat bestaat uit een wortelstok, de zogenaamde hopstoel en
talrijke, sterk ontwikkelde, ongeveer horizontaal lopende bijwortels. De wortelstok die
men in de cultuur door poten en snoeien op een diepte van 15 cm onder de
oppervlakte probeert te houden wordt van jaar tot jaar dikker en in de loop van de tijd
houterig. Uit die wortelstok ontspringen elk voorjaar een aantal kruidachtige stengels,
die zich met de zon, dus van links naar rechts, om allerlei steunsels slingeren. Alle
bovengrondse delen sterven tegen de winter af en alleen de wortelstok blijft over.
Hop is evenals hennep tweehuizig. Er zijn dus mannelijke en vrouwelijke planten. Bij
de teelt van hop gaat het om de vrouwelijke bloeiwijze: de hopbellen.
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Een hopbel; de vrouwelijke bloeiwijze van de hopplant.

Sinds het begin van de 14e eeuw heeft de hop het gebruik van gruit (een mengsel
van gagel en rozemarijn) in de bierbereiding verdrongen. Voordeel van hop boven de
gruit was dat hop niet alleen een betere smaak geeft aan het bier, maar bovendien
een conserverende werking heeft, waardoor het langer houdbaar blijft. Deze werking
van hop berust op de aanwezigheid in de bellen van een stof genaamd 'lupuline'.
Deze stof geeft bier (en zeker pils) zijn specifiek bittere smaak. Toevoeging van hop
aan het brouwmengsel maakte het zo mogelijk om op grote schaal bier voor de
handel te bereiden.
Teeltwijze
De teelt van hop werd destijds vrijwel overal op enige schaal bedreven. Het gebruik
van bier was veel algemener en tot omstreeks het midden van de 17de eeuw van
veel groter omvang dan later. Overal waar men voor de lokale behoefte brouwde, trof
men 'hoppetuinen' aan. Gewoonlijk ging het in dergelijke gevallen om een
'doorgaande' teelt, waarbij weinig zorg aan de planten werd besteed.115 Niettemin
tekende zich een aantal gebieden af waar men zich in de loop van de tijd
grootschaliger op deze teelt toelegde.
Sinds het einde van de Middeleeuwen kwam er in een aantal regio's van ons
land de commerciële teelt van hop op, zoals in het westelijk deel van het
rivierengebied (met name de Bommelerwaard en de Tielerwaard) en het Land van
Heusden en Altena. Van de inwoners van het dorp Wijk werd bijvoorbeeld gezegd
dat 'zy hem generen mit coopmanscippe van hoppe', en van die uit het naburige
Veen dat ze zich bezighielden 'met hop te teelen ende met lantelinge'. Hier zou zo
115

Lindemans, Geschiedenis, deel 2, 1952, p. 142-143.
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goed als elk huis een hophof hebben gehad, hoewel deze zelden meer dan één
morgen (0,85 ha) groot waren. Van de 570 morgen cultuurgrond van dit dorp bestond
33,5 morgen ofwel 6% uit hopland.116 Blankaart schreef in zijn Kruid-boek van 1698
dat in het Gelderse rivierengebied 'heele velden' met hop beteeld werden.117 Deze
regio sloot aan bij een gebied met een straal van ongeveer tien kilometer rondom de
stad 's-Hertogenbosch. Maar ook in het noorden van de provincie Drenthe, in dorpen
als Eelde en Roden, maar vooral in Peize de hopteelt. In dit dorp deed rond 1650
vrijwel elk van de 83 huishoudens aan de teelt van hop. De 35 ha aan 'hoppetuinen'
- kleine percelen die waren omgeven met hagen tegen de wind - waarover ze
samen beschikten, telden gemiddeld 2500 'hoppekuilen' per ha; 'hoppekuil' was de
benaming van een aangeaard plantgat met daarin de overblijvende wortelstok, van
waaruit de hopplanten elk jaar opnieuw opgroeiden. In Peize bedroeg het gemiddeld
aantal hoppekuilen per teler ruim 1040. Het dorp telde meer dan de helft van de in
totaal ruim 160.000 Noord-Drentse hoppekuilen en het was in economisch opzicht
dan ook geheel van de hopteelt afhankelijk.118
De Noord-Drentse hoptelers speelden niet alleen in op de vraag van de
Groninger brouwers, maar exporteerden hun hop ook naar Oost-Friesland en zelfs
naar het graafschap Bentheim. Ze kregen omgekeerd uit de stad de voor deze teelt
zo onontbeerlijke mest per schuit aangevoerd. Doordat de hop een zware bemesting
vereist, kreeg de grond van hoptuinen in de loop der tijd een zeer hoge waarde. Bij
de grondschatting van 1650 werd die getaxeerd op maar liefst 350 gld/ha, wat
zevenmaal (!) hoger was dan die van het gewone bouwland op de es en drieënhalf
maal hoger dan die van tuingrond.

Het opbinden van de jonge uitlopers van hop
langs 'hoppestaken' die zijn gezet in een zogenaamde 'hoppekuil'. Afbeelding afkomstig uit: Reynolde Scot, A
perfite platform of a hoppe garden (1574).

Sangers, Gegevens, 1953, p. 33; De Vries, The Dutch rural economy, 1974, p. 257-258.
Blankaart, Den Neder-landschen herbarius, 1698, p. 372-373.
118 Bieleman, 'De Noord-Drentse hopteelt', 1981.
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De hopoogst op
een 19e-eeuwse Engelse prent.

Na het midden van de 17e eeuw nam de bierconsumptie in ons land snel af en
daarmee werd overal ook de teelt van hop ingekrompen. Bovendien werd de
concurrentie van buitenlandse hop steeds groter. Hoptelers in de Bommelerwaard
schakelden over op de teelt van aardappels, een teelt die sinds het begin van de 18e
eeuw snel aan betekenis won. In het Noord-Drentse hoppedorp Peize besloeg het
hopareaal aan het begin van de 19e eeuw nog slechts één derde van de omvang die
het daar rond het midden van de 17e eeuw had. In de loop van de 19e eeuw werd
het areaal daar verder ingekrompen. In het rivierengebied, in dorpen als
Nederhemert, Ammerzoden en Hedel wist de teelt zich tot in de 19de eeuw te
handhaven.119
Hoe snel de bierconsumptie in na het midden van de 17e eeuw terugliep, blijkt
wel uit de opbrengsten van de impost (belasting) op bier in een provincie als Drenthe
(grafiek 12). Maar het beeld van deze ontwikkeling in de Hollandse steden was niet
wezenlijk anders.120

119
120

Roessingh en Schaars, De Gelderse landbouw, 1996, p. 179 e.v.
Unger, A history of brewing, 2001.
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Grafiek 11. De opbrengst van de impost
op bier in de provincie Drenthe 1630-1793 in guldens (Bron: Drents Archief [Assen], Oude
Statenarchieven inv.nr. 814).

In 1875 besloeg het totale areaal hop in ons land volgens het Verslag van de
landbouw nog 221 ha. Het meeste daarvan was te vinden in Noord-Limburg en

Brabant en in het rivierengebied. Nadien verdween het als afzonderlijk genoemd
gewas uit de Nederlandse landbouwstatistiek.

Een reconstructie van een
hoptuin in het Noord-Drentse 'hoppe-dorp' Peize (Bron: Wikipedia).
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6.1. Cichorei (Cichorium intybus L.) (Zichorie, Cichorie, Wegwarte; chicorée,
chicorée à café; chicory, succory)

A. M-asclefj, 1891

Cichorei behoort tot de Composietenfamilie of Asteraceae. Als landbouwgewas wordt
ze tot de hakvruchten gerekend en als tweejarig gewas geteeld; in het eerste jaar om
de wortels, in het volgende jaar voor het winnen van zaaizaad.121 Tijdens het eerste
jaar ontwikkelt zich door verdikking van de hypocotyle as een vlezige wortel die wordt
verwerkt tot surrogaat-koffie of pee-koffie.

De penwortel van de cichoreiplant (bron:
www.mavodesaad.nl)

121

Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland III, z.j.2, p. 112 e.v.

Volgens de Beknopte handleiding van Van Pesch uit 1881 bracht de cichorei
in ons land toentertijd 22.000 kg per ha op.122 Het Verslag van de landbouw over
1940 geeft voor de periode 1930-'39 een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 34.800
kg per ha.123
Teeltwijze
Cichorei wordt in ons land nog maar betrekkelijk recent als cultuurgewas geteeld.
Toen in de loop van de 18de eeuw het gebruik van koffie zich verbreidde,
stimuleerde de nog zeer hoge prijs ervan velen tot het opsporen van surrogaten. Een
van de beste bleek te vervaardigen te zijn uit de bittere penwortels van de
cichoreiplant. Naar verluidt waren het de Franse artsen Harpong en Brunau die in
1775 ontdekten dat uit deze penwortel een product kon bereiden dat geschikt zou
zijn om koffie te vervangen.124 Het gebruik werd vervolgens vooral gestimuleerd
tijdens de Franse tijd, toen de prijs van koffie - inmiddels een volksdrank - extreem
hoog opliep. Hoewel cichorei ook elders (zoals in het oostelijke deel van ZeeuwsVlaanderen) op meer of minder grote schaal werd verbouwd, geldt het als een
typisch product van de Noord-Friese akkerbouw.125 In de teelt werden al vroeg
moderne methoden toegepast, zoals het zaaien op rijen met behulp van een
zaaitrommel, het 'sükerei-kroadtsje'.126 Dit bestond uit een stel geperforeerde, ronde
koperen of blikken trommels, die konden ronddraaien in een raamwerk dat was
verbonden aan een lange steel en over de akker werd voortgeduwd als een
kruiwagentje.127 Tevoren waren met een cichoreiploeg (die eigenlijk geen echte
ploeg was) voren over het land getrokken. Rijenteelt was nodig omdat het gewas een
voortdurende verpleging eiste in de vorm van herhaaldelijk schoffelen en wieden.
Veel arbeid vergde ook het uitgraven van de wortels, evenals het wassen ervan, dat
in de sloten gebeurde.128 Het gewas werd vooral geteeld op de kleine bedrijven of op
los, gehuurd land.

Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
124 Everwijn, Beschrijving, deel 2, 1912, p. 613-617.
125 Faber, Drie eeuwen Friesland, 1972, p. 188-189.
126 Letterlijk: 'cichorei-kruiwagentje'.
127 Van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie, 1967, p. 28-29.
128 Faber, Drie eeuwen Friesland, 1972, p. 188; Spahr van der Hoek, Geschiedenis, deel 1, 1952, p. 635.
122
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Een sûkerei-kroadtsje; werktuig om
cichorei op rijen te kunnen zaaien.

In Friesland teelde men cichorei vaak enige jaren achter elkaar op hetzelfde perceel;
ook wel op gescheurd of omgespit grasland. In 1875 vond men het grootste areaal
cichorei in de Friese Wouden (994 ha) en in de Friese 'Zeebedijkingen' (887 ha),
tezamen goed voor 86% van het landelijk totaal.129 Sinds die tijd nam de omvang van
het areaal echter snel in omvang af. In de jaren 1931/40 bedroeg het gemiddeld net
iets meer dan 400 ha.130 Het areaal nam sindsdien belangrijk af, ook ten gevolge van
het feit dat het gebruik van cichorei in de loop van de tweede helft van de 19e eeuw
afnam, nadat koffie, door de grote aanvoer uit Brazilië, op de Europese markt snel in
prijs daalde. In 1925 bedroeg het areaal cichorei in ons land nog slechts 856 ha om
daarna nog verder af te nemen.131

Verslag van de landbouw over 1875, p. 45.
Na een herintroductie van het gewas in 1992 bedroeg het areaal cichorei in ons land tijdens de tweede helft
van de jaren 1990 al weer 4.600 ha (Bron: www.agriwijzer.nl/).
131 Verslag over den Landbouw in Nederland over 1925, p. 44-45.
129
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Grafiek 13. Het areaal cichorei
in Nederland 1861-1940, in ha.

Gebruik en verwerking
Cichorei is een typisch herfstgewas en het oogsten van de wortels valt van begint
oktober tot half december. Na de oogst werden de wortels gewassen in open water
wat opnieuw veel arbeid vergde. Om hoge transportkosten te vermijden was het in
sommige streken de gewoonte de wortels vóór de aflevering fijn te hakken en de
brokjes op eesten te drogen zoals dat anders in de branderijen geschiedde. Deze
gedroogde stukjes worden door fabrikanten opgekocht, maar niet zelden hadden zij
zelf ook drogerijen.
Wanneer de eerste droging wel in de branderijen gebeurde, werden de
brokjes vervolgens met branders op kleur gebrand, snel afgekoeld en fijngemalen.
Het aldus verkregen poeder werd door builen in verschillende kwaliteiten gesorteerd
en daarna verpakt. Daarna moest de cichorei rijpen, zodat de poeder een nog
donkerder kleur kreeg. Dit gebeurde door de met cichorei gevulde zakjes op een
latwerk te leggen in een ruimte waarin een vochtige temperatuur heerste.132
Van de 84 cichoreibranderijen die ons land in de Franse tijd telde, stonden er maar
liefst 62 in Friesland en 13 in Groningen en Drenthe.133 In 1873 schijnen er maar
liefst 160 te zijn geweest. In 1906, echter was het aantal cichoreifabrieken in
Nederland afgenomen tot 36, waarvan 11 in Groningen, 4 in Friesland, 7 in
Overijssel, 7 in Noord-Brabant, 2 in Noord-Holland, 2 in Gelderland, 2 in Zeeland en
132 Ten Rodengate Marissen, Bijzondere plantenteelt. Het bouwland III, z.j.2, p. 119-120; Everwijn, Beschrijving,
deel 2, 1912, p. 613-617.
133 D'Alphonse, Eenige hoofdstukken, 1900, p. 274.
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1 in Drenthe. Het waren grotendeels kleine fabriekjes die tezamen met ongeveer 250
arbeiders in dienst hadden.134

134

Everwijn, Beschrijving, deel 2, 1912, p. 613-617.
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6.2. Kanarie of kanariezaad (Phalaris canariensis L.) (Kanariengras,
Kanariensamen, Kanariesaat; alpiste, grain d'oiseau; canary grass)

C.E.Hubbard, 1984

Kanarie is een plant die behoort tot de Poaceae-familie. Als landbouwgewas is het
een echt zomergewas en wordt het gerekend tot de meelvruchten (waartoe ook de
granen behoren). Kanarie werd in ons land vrijwel uitsluitend in het Groningse
Oldambt geteeld op zavel- en kleigrond.135
Teeltwijze en gebruik
De teelt van kanarie kwam veel overeen met die van andere zomergranen. Het wordt
verbouw op zware en lichte kleigrond, meestal in het laatst van de
vruchtopvolgingscyclus. De grondbewerking is als voor zomergraan.
In ons land kende men twee variëteiten: Hollandse of Friese, en Spaanse of Franse
kanarie. De laatstgenoemde was wat forser, wat langer van stro en aar, en wat groter
van korrel. Kanarie wordt later rijp dan granen, gewoonlijk in het allerlaatst van
augustus of in september. Men oogstte vrij rijp om het dorsen te vergemakkelijken en
wachtte dus tot het gewas volledig was afgestorven, het stro en de aren of koppen
geel en de koppen zwart zijn.

135

Veenman's agrarische Winkler Prins, deel 2,1954, p. 478.
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Volgens de Beknopte handleiding van Van Pesch uit 1881 bracht kanarie in
zijn tijd 20 tot 40 hl per ha op. Met een hl-gewicht van 66 kg, betekent dat een
opbrengst van 1.320 tot 2.640 kg per ha.136 In de jaren 1938-'40 bracht de kanarie in
Nederland gemiddeld 2.470 kg per ha op.137
Kanarie is een tamelijk kleinzadige graansoort en werd geteeld omwille van het zaad.
Het is qua samenstelling te vergelijken met haver en heeft een betrekkelijk hoog eiwit
gehalte. Het zaad diende voor een klein gedeelte als vogelvoer ('wit vogeltjeszaad');
in zuidelijke landen gebruikte men het ook als menselijk voedsel. Daartoe werd het
zaad gepeld en gemalen als pap gegeten of met tarwemeel vermengd als
broodmeel. Het grootste deel werd echter gebruikt voor het appreteren (pappen en
glanzen) van fijnen katoenen stoffen. Het fijn korrelige kanariezetmeel leverde een
uitstekende stijfsel die het weefsel mooi glanzend maakt en de draden zelfs bij zeer
droge lucht vochtig houdt, en dus behoedt voor breken.
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Grafiek 14. Het areaal kanarie in
Nederland 1861-1940, in ha (Bron: Verslag van de landbouw).

Het areaal kanariezaad in ons land was aan sterke schommelingen onderhevig, en
bewoog zich voor de Tweede Wereldoorlog rond de 1.000 ha. Soms deden zich
echter jaren voor dat de beteelde oppervlakte zich plotseling geweldig uitbreidde
zoals in 1876 toen het meer dan 7.600 ha groot was. In 1916 en 1930 beliep het
respectievelijk 6.656 en 6.447 ha. Na 1940 verdween het vanwege zijn geringe
betekenis uit de Nederlandse landbouw.

136
137

Van Pesch, Beknopte handleiding, 1881, 'Lijst van voornaamste kuituurgewassen', tegenover p. 276.
Verslag van de landbouw over 1940, p. 152-153.
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