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Meer dan racisme en armoede alleen 
Gedwongen winkelnering op plantages in Louisiana vergeleken met veenderijen in Nederland, 

1865-1920 

Karin Lurvink 

 

Samenvatting 

Gedwongen winkelnering houdt in dat arbeidslonen in natura werden betaald via de winkel van de 

werkgever. Dit was een globaal fenomeen aan het einde van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw. Deze betalingsmethode wordt in deze dissertatie op een internationaal niveau 

geanalyseerd om het op nationaal en globaal niveau te begrijpen en omdat het nieuwe informatie 

verschaft over het ontstaan van dit soort arbeidsrelaties.  

Historici die gedwongen winkelnering beschrijven, focussen op de uitbuiting van de 

arbeiders en beschrijven het in termen als ‘armoede’ en ‘slavernij’. Zij leggen de nadruk op de 

ervaring van de werknemers en betrekken de ervaring van de werkgever niet of nauwelijks. Om het 

betalingssysteem te verklaren, is het noodzakelijk om de precieze werking ervan te onderzoeken. 

Daarom onderzoekt deze dissertatie de kosten en baten van gedwongen winkelnering voor zowel 

de werkgever als de werknemer op plantages in Louisiana en veenderijen in Nederland in de periode 

1865-1920. De werkgevers en werknemers worden hierin beide behandeld als rationele individuen 

die baten, kosten, risico’s en mogelijkheden afwogen. Op deze manier probeert dit onderzoek  zich 

te distantieren van de morele debatten waarin de armoede en racisme leidend zijn. De vergelijkende 

benadering in combinatie met de rationele keuze-benadering levert nieuwe inzichten op over hoe 

gedwongen winkelnering in zijn werk ging. 

 In zowel Nederland als de Verenigde Staten is gedwongen winkelnering slechts binnen 

nationale grenzen geanalyseerd. Amerikaanse historici hebben het systeem op plantages verklaard 

aan de hand van het slavernijverleden: de plantage-eigenaren probeerden hun arbeiders opnieuw 

tot slaaf te maken door middel van gedwongen winkelnering. Deze dissertatie laat echter zien dat 

niet alleen zwarte plantagearbeiders ermee te maken kregen: op plantages in Louisiana werden 

zowel zwarte als witte arbeiders via het systeem uitbetaald en er bestond geen verschil in de 

hoeveelheid contant geld en krediet die beide groepen ontvingen. Gedwongen winkelnering 

bestond daarnaast ook in landen waar geen slavernij heeft bestaan, zoals Nederland. De zwakke 

sociale positie van de arbeiders lijkt doorslaggevender te zijn geweest dan huidskleur om het 

fenomeen te kunnen verklaren. 

 Aan de andere kant laat deze dissertatie zien dat gedwongen winkelnering in Louisiana op 

een aantal aspecten wel degelijk te maken had met de zwarte huidskleur van de plantagearbeiders. 
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Door de zwakke sociale positie die voormalige slaven in de Amerikaanse samenleving innamen, 

was de meerderheid van de plantagearbeiders zwart. Het racistische klimaat, dat verslechterde aan 

het einde van negentiende eeuw, maakte het moeilijk en gevaarlijk voor hen om effectief weerstand 

te bieden tegen het systeem. Zo werd een opstand in Thibodaux in Louisiana in 1887 bloedig 

neergeslagen: minimaal 35 demonstranten kwamen om het leven.  

 Dit vergelijkende onderzoek heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd over de situatie van de 

Nederlandse veenarbeiders in de periode 1880-1920. In Nederland is gedwongen winkelnering in 

de venen besproken in het debat over de armoede van de veenarbeiders. Deze dissertatie laat zien 

dat gedwongen winkelnering werd ingevoerd door werkgevers in een poging hun financiële 

problemen op te lossen. Aan de ene kant waren de verplichtingen die verbonden waren aan het 

gebruik van de winkel een controlemechanise – een “stok”. Arbeiders konden hier niet voldoende 

weerstand tegen bieden, omdat ze – in het geval van Nederland – bang waren werkloos te raken of 

omdat ze – in het geval van de Verenigde Staten – gediscrimineerd werden op basis van hun 

huidskleur. De winkel fungeerde voor de arbeiders anderzijds als een lokmiddel – een “wortel” –

in geïsoleerde gebieden waar arbeiders behoefte hadden aan een winkel en krediet. De werkgevers 

winkel vergrootte daarbij de armoede van de arbeider niet per se. De resultaten van deze studie 

laten zien dat het uitbuitende aspect van gedwongen winkelnering slechts één kant van het verhaal 

is.  

 

 


