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Bedien u zelf 

In oktober 2000 hield het Voedingscentrum een symposium in Den Haag met de titel ‘Koken 
zonder keuken’. Hieraan werden bijdragen geleverd door onder andere voedings-
deskundigen, fabrikanten uit de voedingsindustrie, TNO Voeding en marktonderzoekbureau 
Trendbox. Volgens G. Eilander, directeur van bureau Trendbox, is de gemiddelde tijd die 
Nederlandse huishoudens besteden aan het bereiden van de warme maaltijd de laatste 
decennia flink afgenomen: van 42 minuten per huishouden per dag in 1979 naar 23 in 
1999. Daartegenover steeg het aandeel van de consumptie van afhaal- en kant-en-klaar 
maaltijden – inclusief buitenshuis genuttigde maaltijden – in de totale consumptie van 
warme maaltijden in Nederland van 10% in 1984 naar ruim 33% in 2000. Deze cijfers laten 
een trend zien naar ‘sneller’ en ‘gemakkelijker’ eten. Volgens de cijfers bereiden 
Nederlandse huishoudens zo’n tweederde van al hun warme maaltijden zelf. Dat betekent 
dat in Nederlandse huishoudens gemiddeld vier tot vijf dagen per week zelf gekookt wordt. 
Hoewel de ontwikkeling van onze eetcultuur zich dus over het algemeen kenmerkt door een 
afname in de tijdsbesteding aan koken en een toename van het belang van de 
gemaksfactor daarin, wordt er in Nederlandse huishoudens nog steeds regelmatig zelf 
gekookt.  
In tegenstelling tot afhaalmaaltijden en het eten buitenshuis moeten er voor zowel kant-en-
klaar maaltijden als zelf te bereiden maaltijden boodschappen gedaan worden. Waar halen 
we die vandaan? Gewoon, uit de supermarkt. Naast verschillende andere aanbieders zoals 
marktkooplieden, bakkers, slagers, groenteboeren, speciaalzaken en benzinestations 
bedienen supermarkten ruim 70% van de levensmiddelenmarkt. In de periode dat de 
hierboven genoemde verschuivingen in onze voedingsmiddelenconsumptie en eetcultuur 
plaatsvonden is de populariteit van supermarkten alleen maar gestegen. Dat 
supermarktwinkeliers bijna voortdurend proberen ‘bij de tijd te blijven’, onder andere door 
in te spelen op ontwikkelingen zoals de gemakstrend, heeft hier aan bijgedragen. Een 
voorbeeld van vernieuwing die in de gemakstrend past is de exploitatie van zogenaamde 
‘internet-supermarkten’. Verschillende ‘web’- of ‘online-supers’ willen klanten de gang van 
en naar de supermarkt besparen: je bestelt je boodschappen thuis of elders achter de 
computer, die dezelfde dag nog worden bezorgd. Maar vooralsnog komen de online-supers 
in Nederland niet echt van de grond. Eind 2002 ging MaxFoodmarket, na Albert Heijn de 
grootste internetaanbieder van levensmiddelen, failliet. Het lijkt erop dat klanten de 
voorkeur blijven geven aan de oude, vertrouwde supermarkt.  
Hoewel, oud? Supermarkten zoals wij die nu kennen zijn hoogstens ruim vijftig jaar oud. Ze 
onderscheiden zich van ‘ouderwetse’ levensmiddelenwinkels, waarin klanten bediend 
werden, door het toepassen van zelfbediening en een veel ruimer aanbod. Supermarkten 
zijn nu heel vanzelfsprekend, terwijl zij vóór de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet 
bestonden. Dit roept direct de vraag op hoe en waardoor supermarkten zijn ontstaan en 
zich hebben verbreid. Noodzakelijk daarvoor was in elk geval de introductie van zelf-
bediening in de levensmiddelenbranche. Dit voert naar de vraag wat de oorsprong van 
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zelfbediening geweest is, en hoe zelfbediening zich verder ontwikkeld heeft tot de 
supermarkten van vandaag. Deze vragen vormen de centrale probleemstelling van dit boek:  

Hoe is zelfbediening in de levensmiddelendetailhandel ontstaan, hoe is de ontwikkeling 
ervan verlopen, en hoe kan de opkomst en ontwikkeling van zelfbediening verklaard 
worden?

In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag zullen we eerst een kijkje nemen in de 
wereld van zelfbediening, zoals die vorm kreeg vanaf 1945. 

1.1  Zelfbediening: kijken is grijpen 

Zelfbediening was vlak na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe distributiemethode in de 
Nederlandse levensmiddelendetailhandel, terwijl levensmiddelenwinkeliers in Amerika 
zelfbediening al vanaf 1916 toepasten. In de jaren veertig bedienden Nederlandse 
kruideniers hun klanten nog aan de toonbank. Zij verkochten voornamelijk ‘losse’ levens-
middelen: rijst, thee, suiker en meel wogen zij zelf af en verpakten het vervolgens in 
bijvoorbeeld bruine papieren zakken. Daarnaast verkochten kruideniers ook een aantal 
voorverpakte merkartikelen. De eerste zelfbedieningswinkels waren gebaseerd op zulke 
kruidenierswinkels, maar weken er tegelijkertijd in veel opzichten van af. Klanten werden in 
zelfbedieningswinkels niet langer bediend en geadviseerd door de winkelier achter de 
toonbank. Daar moesten zij zelf de schappen langs om hun boodschappen te verzamelen in 
bijvoorbeeld een winkelmandje. Om dit mogelijk te maken stonden in zelfbedieningswinkels 
alle levensmiddelen voorverpakt uitgestald in (wand-) rekken. Traditionele kruideniers 
maakten in hun bedieningswinkels ook gebruik van wandkasten en vitrines om hun 
assortiment ten toon te stellen en aantrekkelijk te laten ogen voor klanten. Voor hen gold al 
het credo ‘zien doet kopen’, of het meer officieuze ‘kijken is kopen’1. In die kruideniers-
winkels was het echter niet de bedoeling dat klanten zelf levensmiddelen van de schappen 
namen2. Vaak was dit ook niet mogelijk: veel wandkasten reikten bijvoorbeeld tot het 
plafond (de bovenste schappen gebruikten kruideniers om voorraden of reclames te 
plaatsen). Zelfbedieningswinkels waren juist zo ingericht dat klanten overal zelf bij konden. 
Daar was het credo niet ‘kijken is kopen’, maar ‘kijken is grijpen’3. Vlak voor de uitgang 
konden klanten hun boodschappen betalen aan een afrekentoonbank met kassa.  
Zelfbediening kan in deze context als volgt worden gedefinieerd: 

“Een detailhandelsbedrijf met een zodanige inrichting van de winkel, dat alle of 
vrijwel alle artikelen binnen het bereik van de cliënten zijn gebracht, waardoor deze 
in de gelegenheid zijn zichzelf geheel of gedeeltelijk te bedienen, zonder hulp van de 
winkelier of diens personeel, onder afrekening van de door hen uitgekozen artikelen 
aan een bij de uitgang opgestelde kassa (of ‘check-out’)”4.

Voor de introductie van zelfbediening in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel
bestonden er alleen bedieningswinkels, maar wel in verschillende organisatievormen. Zo 

                                            
1 Nederlands weekblad voor kruidenierswaren, conserven en comestibles, 5 mei 1949, no.31, 53e jaargang, 
p.402.  
2 Nederlands weekblad, 14 oktober 1948, no.2, 53e jaargang, p.14. 
3 Nederlands weekblad, 10 maart 1949, no.23, 53e jaargang, p.283. 
4 Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1957, Zelfbediening in cijfers. Bedrijfsgegevens van 
zelfbedieningsbedrijven in 1957, E.I.M., ’s Gravenhage, p.6. 
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waren er zelfstandig opererende kruideniers, maar ook grootwinkelbedrijven. Deze laatste 
waren soms al in de negentiende eeuw ontstaan vanuit één zelfstandig moederbedrijf, dat 
steeds meer filialen opende. Grootwinkelbedrijven waren dan ook meestal familiebedrijven. 
De concurrentie tussen de verschillende organisatievormen in de Nederlandse levens-
middelendetailhandel nam in de twintigste eeuw toe. Vooral de groeiende grootwinkel-
bedrijven zoals Albert Heijn en De Gruyter concurreerden in toenemende mate met kleine, 
zelfstandige kruideniers. Sommige van die zelfstandige kruideniers sloten zich daarom aan 
bij een inkoopvereniging. Door hun orders op die manier te bundelen konden ze net als de 
grootwinkelbedrijven goedkoper inkopen. Enkele zelfstandige kruideniers, al dan niet 
aangesloten bij een inkoopvereniging, gingen vanaf 1946 als eersten experimenteren met 
zelfbediening. De eerste succesvolle Nederlandse zelfbedieningswinkel werd echter een paar 
jaar later geopend. Deze winkel was van de gebroeders Van Woerkom in Nijmegen. Zij 
hadden als zelfstandigen al jaren een kruidenierswinkel, en besloten die in 1948 te 
verbouwen tot een zelfbedieningswinkel. Zij adverteerden voor hun nieuwe winkel met de 
volgende tekst: 

“Een stukje Amerika in Nijmegen.  
Eerste Nederlandsche zelfbedieningswinkel voor levensmiddelen.  
1. Cliënten kunnen zichzelf bedienen.  
2. Geen langdurig wachten meer. 
3. Enorme keuze van alle bestaande merkartikelen.  
4. Door goedkopere exploitatie voordelige prijzen.  
5. Prettig overzicht van alle soorten levensmiddelen. 
Zelf bedienen is geld verdienen”5.

De advertentie liet geen twijfel bestaan over de rol van Amerika als inspiratiebron. Ook werd 
er in de advertentie benadrukt dat er een groot assortiment merkartikelen te koop was in de 
nieuwe zelfbedieningswinkel. Die opmerking behoeft nadere toelichting. Hoewel merk-
artikelen tegen het einde van de jaren veertig nog geen gemeengoed waren, bestonden ze 
al sinds het einde van de negentiende eeuw. Zij kwamen voort uit de industrialisatie van de 
levensmiddelenproductie en de bijbehorende verpakking, die toen op gang kwam6. Met de 
productie van merkartikelen probeerden fabrikanten zich te onderscheiden in het groeiende 
aanbod van levensmiddelen. De fabrikant stond daarbij via de merknaam garant voor een 
zekere kwaliteit van het product. Het verpakken van die merkartikelen in de fabriek bood 
vervolgens een zekere garantie dat die kwaliteit behouden bleef tijdens de distributie. De 
integratie van verpakkingen in de fabrieksmatige levensmiddelenproductie maakte ook de 
aan merken gekoppelde reclame eenvoudiger. Tegen de jaren veertig hadden veel merk-
artikelen op die manier bekendheid en een goede naam opgebouwd. Vooral in zelf-
bedieningswinkels kwam die eigenschap goed van pas, omdat hier geen verkoopgesprek 
meer plaatsvond tussen de kruidenier achter de toonbank en zijn klanten. Mits klanten 
bereid waren de relatief hoge prijs van merkartikelen te betalen, verkochten deze ‘zichzelf’ 
middels hun verpakking met bekende merknaam. Dit was een voordeel voor zowel 
fabrikanten als winkeliers, nu klanten in de nieuwe zelfbedieningswinkels hun eigen keuzes 
konden – en moesten – maken. 
Dat merkartikelen al in de fabriek verpakt werden, maakte het voor zelfbedieningswinkeliers 
mogelijk de levensmiddelen uit te stallen in schappen. Aangezien dat verpakken essentieel 
was voor het toepassen van zelfbediening, lag het voor de hand dat zelfbedienings-
winkeliers zoveel mogelijk merkartikelen in hun assortiment aanboden. Deze vormden ten 
                                            
5 Rutte, G. & Koning, J., 1998, De supermarkt. Vijftig jaar geschiedenis, Uitgeverij De Prom, Baarn, p.43. 
6 Zie hoofdstuk 3 voor meer details over dit onderwerp. 

13



tijde van de eerste zelfbedieningswinkels immers de enige groep verpakte levensmiddelen. 
Omdat in de jaren veertig echter nog niet alle (soorten) levensmiddelen als merkartikel 
voorhanden waren, vulden zelfbedieningswinkeliers de merkartikelen aan met door hen zelf 
voorverpakte levensmiddelen. 
Levensmiddelendetailhandelaren vroegen zich af wat huisvrouwen, de onbetwiste doelgroep 
in die tijd, eigenlijk van zelfbediening zouden vinden. Sommige winkeliers waren sceptisch 
over zelfbediening en konden niet geloven dat Nederlandse huisvrouwen genoegen zouden 
nemen met minder service. Ook betwijfelden sommigen of de vrouwen het directe contact 
met de winkelier niet zouden missen. Bovendien waren er winkeliers die er stellig van 
overtuigd waren dat Nederlandse huisvrouwen niet van veranderingen hielden7. Sommigen 
dachten ook dat de echtgenoten van die vrouwen vreesden dat zij in zelfbedieningswinkels 
geneigd zouden zijn meer te kopen dan de huishoudportemonnee toeliet. Zouden zij wel 
genoeg weerstand kunnen bieden aan de vele verleidingen, nu alles zomaar voor het 
grijpen lag? Zelfbediening leidde in hun ogen tot hebzucht en diefstal. Veel detail-
handelaren, die zelfbediening overwogen, lieten zich door zulke opinies ontmoedigen. De 
praktijk wees anders uit: hoewel huisvrouwen moesten wennen aan de nieuwe zelf-
bedieningswinkels, waren ze er over het algemeen enthousiast over.  
Zelfbediening werd bij detailhandelaren uiteindelijk ook steeds populairder. Enige jaren 
nadat de eerste zelfstandigen overschakelden op zelfbediening traden verschillende 
anderen, waaronder ook de grootwinkelbedrijven, in hun voetsporen – zij het schoor-
voetend. In 1951 opende Simon de Wit zijn eerste zelfbedieningswinkel. Albert Heijn en De 
Gruyter deden dit in 1952. In 1958 paste intussen 7,5% van alle detailhandelaren zelf-
bediening toe in hun winkels, en in 1960 genereerden zelfbedieningswinkels 34% van de 
totale kruidenierswarenomzet8.
Vanaf 1953 kende Nederland ook een speciale vorm van zelfbediening, die doet denken aan 
de hedendaagse supermarkt. In supermarkten verkopen winkeliers naast het standaard-
assortiment van kruideniers ook verse levensmiddelen, zoals verse groente, vers fruit en 
vers vlees. Om die gekoeld te kunnen verkopen schaften winkeliers koelapparatuur aan. 
Naast verse levensmiddelen gingen supermarktwinkeliers ook een groeiend aantal ‘non-
foods’ verkopen, zoals huishoudelijke artikelen, kranten, tijdschriften, tabak en cosmetica9.
Deze ontwikkeling, waarbij winkeliers ‘branchevreemde’ producten aan bestaande winkel-
assortimenten toevoegen, staat bekend als brancheoverschrijding. Brancheoverschrijding 
was op zichzelf niet nieuw voor de levensmiddelendetailhandel, maar wel in die mate waarin 
zij zich in supermarkten voordeed. Deze brancheoverschrijding werd aanvankelijk beperkt 
door de bestaande wetgeving betreffende winkelassortimenten. In 1961 werd de branche-
overschrijding in supermarkten gedeeltelijk gelegaliseerd door nieuwe wetgeving, en in 
1972 volledig.  

                                            
7 Spoelder-Boertjes, R., 2001, ‘De introductie van de zelfbedieningswinkel in Nederland’, in: Denken en Doen,
januari 2001, p.25-27. 
8 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf. Schets van de geschiedenis van de 
Nederlandse detailhandel: 1850-heden’, in: N.E.H.A., 1993, Historische bedrijfsarchieven: Detailhandel. Een 
geschiedenis en bronnenoverzicht, N.E.H.A., Amsterdam, p.36. 
9 Denken en Doen, juni 1965, p.11. 
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1.2  Zelfbediening in ontwikkeling tussen 1945 en 1975 

Hoewel Nederlandse kruideniers al vanaf de jaren veertig zelfbediening toepasten, was dit in 
eerste instantie nog erg experimenteel. Ook boekten maar weinig van die pogingen succes. 
Zoals gezegd openden de gebroeders Van Woerkom in 1948 een zelfbedieningswinkel in 
Nijmegen, die de geschiedenis is ingegaan als de eerste succesvolle zelfbedieningswinkel in 
Nederland. Langzaam maar zeker volgden steeds meer kruideniers het voorbeeld van Van 
Woerkom. In 1949 opende Dirk van den Broek een zelfbedieningswinkel in Amsterdam en in 
hetzelfde jaar vestigde Dirk Kat er een in Beverwijk. Zo waren er op 1 januari 1950 drie 
zelfbedieningswinkels in Nederland. In 1950 kwamen er zeven bij, waarvan er één behoorde 
tot de VIVO (Vrijwillige In- en Verkoop Organisatie). Een andere die van dat jaar dateert 
was de zelfbedieningswinkel van Willem Groenwoudt in Bussum, die hij toepasselijk 
‘Kijkgrijp’ doopte. Op 1 januari 1952 waren er 23 zelfbedieningswinkels in Nederland, 
waaronder de eerste van Simon de Wit. In 1952 volgden De Gruyter, Albert Heijn en Edah. 
De laatste gaf haar zelfbedieningszaken de naam ‘Ziezo’10.
In 1955 bezat Albert Heijn intussen 36 zelfbedieningswinkels11. In hetzelfde jaar besloot De 
Gruyter al zijn bedieningswinkels om te gaan bouwen tot zelfbedieningszaken12. Tegen die 
tijd was het totaal aantal zelfbedieningswinkels in Nederland ook flink gegroeid: van 70 in 
1953 naar 221 in 1955 (zie tabel 1). De groei bereikte zijn hoogtepunt in 1959: dat jaar 
steeg het aantal zelfbedieningswinkels met 74% naar een totaal van 1.785 per 1 januari 
1960.
In 1960 nam die groei flink af tot een percentage van 26,2. Daarna bleef het groeicijfer 
procentueel in de 20 steken en vanaf 1965 zakte het daar onder. Het jaar 1969 vormde een 
keerpunt, omdat in dat jaar het aantal zelfbedieningswinkels voor het eerst afnam. Die 
(lichte) daling zette zich volgens de cijfers in tabel 1 in ieder geval tot 1973 voort13. De 
afname van het aantal zelfbedieningswinkels vanaf 1969 hing direct samen met processen 
van concentratie en schaalvergroting, waar de hele levensmiddelendetailhandel mee te 
maken had. 
Schaalvergroting heeft in algemene zin betrekking op het toenemen van de reikwijdte van 
doelgericht gecoördineerde en georganiseerde activiteiten. Meer specifiek gaat het om de 
groei van de omvang van bedrijven in termen van kapitaal, omzet en personeel. Steeds 
meer kapitaal – in de vorm van gebouwen, apparatuur, voorraden en financiële middelen – 
wordt in steeds grotere ondernemingen geconcentreerd, met als voornaamste doel gebruik 
te kunnen maken van schaalvoordelen14. Levensmiddelenwinkeliers pasten schaalvergroting 
toe door hun assortimenten en winkeloppervlakten te vergroten. Het doel hiervan was de 
directe bedrijfskosten te verlagen – zo betekende een groter inkoopvolume meestal ook 
gunstiger inkoopprijzen – en de omzet te verhogen: door het grotere assortimentsvolume 
en de gunstige inkoopprijzen kon de omzet potentieel stijgen. Door schaalvergroting steeg 
de gemiddelde grootte van detailhandelsvestigingen. 

                                            
10 Kriele, P., 1992, De Gruyter’s snoepje van de week, Uitgeverij Bastion Oranje, ’s Hertogenbosch, p.101-102. 
11 Allerhande, oktober 1955, p.3. 
12 Kriele, P., 1992, De Gruyter’s snoepje van de week, p.37. 
13 Cijfers van aantallen zelfbedieningswinkels in de jaren 1974 en 1975 heb ik in de bronnen niet terug kunnen 
vinden. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie en uitleg hierover. 
14 Mede gebaseerd op: Goud, C. (red.), 1976, Distributie in de praktijk. Handboek voor de detailhandel,
Kluwer, Deventer, p.4.5-01; Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.36 en 
Wilterdink, N. & Heerikhuizen, B. van (red.), 1999, Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de 
sociologie, Wolters-Noordhoff Groningen, p.54. 
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Voor de Tweede Wereldoorlog kende de Nederlandse levensmiddelendistributie ook al 
processen van schaalvergroting en concentratie, maar door de opkomst en groei van zelf-
bedieningswinkels werden deze na 1945 versneld. Deze versnelling trad vooral op door de 
toenemende brancheoverschrijding in supermarkten, vanaf 1953.

Tabel 1: Jaarlijkse groei van het totaal aantal gevestigde 
zelfbedieningswinkels in de Nederlandse 
levensmiddelendetailhandel van 1949 tot 1973, in absolute cijfers 
en als percentage van het totaal  

Per 1 januari Totaal aantal 

Groei absoluut in 
het desbetreffende 
jaar

Groei in %
in het 
desbetreffende jaar  

1949 1 2 200,0 
1950 3 7 233,0 
1951 10 13 130,0 
1952 23 47 204,3 
1953 70 64 91,4 
1954 134 87 64,9 
1955 221 124 56,1 
1956 345 201 58,3 
1957 546 212 38,8 
1958 758 268 35,4 
1959 1.026 759 74,0 
1960 1.785 467 26,2 
1961 2.252 615 27,3 
1962 2.867 670 23,4 
1963 3.537 730 20,6 
1964 4.267 927 21,7 
1965 5.194 507 9,8 
1966 5.701 1.018 17,9 
1967 6.719 1.022 15,2 
1968 7.741 1.124 14,5 
1969 8.865 -110 -1,2 
1970 8.755 -83 -1,0 
1971 8.672 -34 -0,4 
1972 8.638 -78 -0,9 
1973 8.560 

Bron: Het Levensmiddelenbedrijf, 10 september 1970, no.49, 75e jaargang, p.2083 en 
Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.21. Zie ook Trautwein, E.J.M., 1976, 
Statistiek omtrent vestigingscijfers van zelfbedieningszaken en supermarkten (inclusief 
verbruikers- en consumentenmarkten), Arnhem 

Terwijl winkeliers schaalvergroting toepasten vanuit concurrentiemotieven, met als doel de 
directe bedrijfskosten te verlagen en de omzet te verhogen, vormden de steeds grotere 
supermarkten een toenemende bedreiging voor andere, kleinere levensmiddelenwinkeliers. 
Dit gold zowel voor bedieningszaken als voor zelfbedieningszaken. De afname van het 
aantal kleinere winkels was een van de gevolgen van die groeiende concurrentie. 
De expansie van zelfbedieningswinkels komt duidelijk naar voren in cijfers over de 
verkoopoppervlakten. In tabel 2 is te zien dat de totale verkoopoppervlakte van alle 
Nederlandse zelfbedieningswinkels, inclusief supermarkten, in twintig jaar sterk toenam: van 
7.500 m² in 1953 tot 1.469.500 m² in 1973. 
Die toename kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de stijging van het aantal 
zelfbedieningswinkels tot 1969, maar ook voor een deel aan de schaalvergroting zoals 
afgemeten aan de gemiddelde verkoopoppervlakte. Door de cijfers uit tabel 1 met die van 
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tabel 2 te vergelijken ontstaat hiervan een beeld. Terwijl de gemiddelde verkoopoppervlakte 
per zelfbedieningswinkel begin 1953 107 m² was, was deze begin 1973 gestegen tot 172 
m² (zie tabel 3). Ook na 1973 steeg de gemiddelde verkoopoppervlakte van zelfbedienings-
winkels: van 191 m² begin 1974 naar 209 m² begin 1975. In hoofdstuk 7 over de periode 
1975-1995 zal blijken dat deze trend zich in de decennia daarna voortzette.
Opmerkelijk is dat de gemiddelde verkoopoppervlakte tussen 1953 en 1969 nog maar 
weinig steeg, maar tussen 1969 en 1973 een grote sprong maakte. Die sprong heeft te 
maken met de versnelde schaalvergroting van het groeiende aantal supermarkten in die 
jaren en de daarmee verbonden concentratie, waardoor het totaal aantal zelfbedienings-
winkels ging afnemen. Met andere woorden: de expansie van zelfbediening vond tot 1969 
vooral plaats door de toename van het aantal zelfbedieningswinkels, daarna door schaal-
vergroting en concentratie. 

Tabel 2: Verkoopoppervlakte van het totaal aantal Nederlandse 
zelfbedieningswinkels in levensmiddelen van 1953 tot 1973, in 
absolute cijfers

Per 1 januari Totaal m² Per 1 januari Totaal m² 

1953 7.500 1964 392.500 
1954 15.000 1965 488.000 
1955 23.000 1966 551.000 
1956 36.000 1967 664.000 
1957 52.000 1968 850.000 
1958 70.000 1969 1.030.000 
1959 102.500 1970 1.236.000 
1960 150.000 1971 1.297.000 
1961 198.000 1972 1.411.000 
1962 254.000 1973 1.469.500 
1963 320.000 

Bron: Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.22 

Andere ontwikkelingen hingen hier nauw mee samen. In tabel 4 is te zien dat de omzet van 
de totale levensmiddelendetailhandel sterk steeg. Ten opzichte van 1950 was die omzet in 
1965 met 82% toegenomen. Nog sterker stegen de netto investeringen in deze periode: 
met 122%. Het waren vooral zelfbedieningswinkeliers die hogere omzetten realiseerden, 
terwijl zij ook meer investeerden dan bedieningswinkeliers. De omzetstijging had een 
gematigd positieve invloed op de totale werkgelegenheid, die in 1965 ten opzichte van 1950 
met 7% was toegenomen. De omzet per werkende steeg in dezelfde periode met 69%, wat 
wijst op een aanzienlijke stijging van de arbeidsproductiviteit. 
Uit de tabel blijkt verder dat er een duidelijke verschuiving plaats vond in de structuur van 
de werkgelegenheid. In 1950 was het aantal zelfstandigen nog beduidend groter dan het 
aantal werknemers. In 1965 was het aantal zelfstandigen met 30% gedaald, terwijl het 
aantal werknemers meer dan verdubbeld was.  
Deze ontwikkeling was deels het gevolg van de eerder genoemde concentratie. Veel 
zelfstandige levensmiddelenwinkeliers zagen zich genoodzaakt hun bedrijf te beëindigen 
omdat zij de concurrentiestrijd – met onder andere de grote supermarkten – niet vol konden 
houden. Het ontbrak hen vaak aan voldoende geldmiddelen. Dat trof vooral de 
bedieningswinkeliers, die de toenemende concurrentie van zelfbedieningswinkels niet bij 
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konden benen. Het gevolg was dat het totaal aantal vestigingen in de levensmiddelen-
detailhandel tussen 1950 en 1965 met 16% daalde, terwijl het aantal zelfbedieningswinkels
– zoals we eerder zagen – in die periode juist sterk steeg. 

Tabel 3: De gemiddelde verkoopoppervlakte van Nederlandse 
zelfbedieningswinkels in levensmiddelen van 1953 tot 1975 

Per 1 januari 
Gemiddelde verkoopoppervlakte per 
zelfbedieningswinkel (in vierkante meters) 

1953 107
1969 116
1973 172
1974 191
1975 209

Bron: Het Levensmiddelenbedrijf, 10 september 1970, no.49, 75e jaargang, p.2083 en Moderne markt,
augustus 1973, no.11, p.20-22; de cijfers voor 1974 en 1975 zijn ontleend aan Moderne markt, maart 1976, 
no.6, p.11

Voor een deel hing de verschuiving in de structuur van de werkgelegenheid ook samen met 
de schaalvergroting die winkeliers toepasten door het assortiment en het vloeroppervlak uit 
te breiden. Dit betekende een groei naar steeds grotere bedrijfseenheden, zoals de 
supermarkten, die daardoor ook steeds meer personeel aantrokken. Dit wordt geïllustreerd 
door de stijgende werkgelegenheid per vestiging, die in de totale levensmiddelen-
detailhandel van 1950 tot 1965 toenam met 29% (zie tabel 4). 

Tabel 4: Ontwikkeling in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel 1950-1965 

Detailhandel in voedings- en genotmiddelen 

1950 1965 Mutatie in % 

Omzetvolume (1950 = 100) 100,0 182,0 82,0 
- Omzet per vestiging 100,0 217,0 117,0 
- Omzet per werkende 100,0 169,0 69,0 

Aantal vestigingen (x 1000) 74,0 62,0 -16,0 

Werkgelegenheid (x 1000 manjaren) 
- Zelfstandigen  114,0 80,0 -30,0 
- Werknemers  44,0 89,0 101,0 
- Totaal werkgelegenheid 158,0 169,0 7,0 
- Werkgelegenheid per vestiging 2,1 2,7 29,0 

Netto investeringen in vaste activa en voorraden 
(in volume, 1950 = 100) 100,0 222,0 122,0 

Bron: Zelfbediening en supermarkt, januari 1967, no.1, 14e jaargang, p.50 

Samenvattend blijkt dat de groei en ontwikkeling van zelfbedieningswinkels in de 
Nederlandse levensmiddelendetailhandel gepaard ging met een stijging van de omzet, de 
investeringen en de arbeidsproductiviteit, en versnelde processen van brancheover-

18



schrijding, schaalvergroting en concentratie. In die groei en ontwikkeling tussen 1945 en 
1975 kunnen ook vier verschillende typen zelfbedieningswinkels onderscheiden worden (zie 
figuur 1). 
Het eerste type zal ik de omgebouwde bedieningswinkel (1945-1955) noemen, het tweede 
type de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel (1955-1975), het derde de uitgebreide 
zelfbedieningswinkel (1955-1965) en het vierde type de gerationaliseerde supermarkt
(1965-1975). Deze typologie is gebaseerd op de vaststelling van chronologische, sequentiële 
veranderingen in zelfbedieningswinkels tot 1975 en is bedoeld om de aard van deze 
veranderingen systematisch in beeld te brengen. Hoewel de praktijk minder scherpe 
grenzen kent zijn de typen conceptueel duidelijk te onderscheiden. Ieder type is 
kenmerkend voor zelfbedieningswinkels in een specifieke periode. Daarbij geeft de overgang 
van het ene type naar een ander type belangrijke veranderingen aan in de toepassing van 
zelfbediening. 
De definities van de verschillende typen zelfbedieningswinkels laten met elkaar deze 
veranderingen zien (zie ook figuur 1)15:

1. Het eerste type wordt omschreven als omgebouwde bedieningswinkel. Kenmerkend is 
een experimentele en pragmatische toepassing van zelfbediening. De periode waarin dit 
type voorkomt loopt grofweg tot 1955.  

2. Vanaf ongeveer 1955 is het tweede type te onderscheiden waarbij de nadruk ligt op 
rationalisering, die mogelijk gemaakt wordt door de groei van kennis en ervaring16. Dit 
type noemen we dan ook de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel. 

Sommige zelfbedieningswinkeliers gingen vanaf 1955 hun winkelassortimenten sterk uit-
breiden. De versnelde brancheoverschrijding sindsdien is karakteristiek voor zowel type 3 
als type 4: 

3. Type 3, de uitgebreide zelfbedieningswinkel (1955-1965), wordt gekenmerkt door 
brancheoverschrijding en een pragmatische aanpak daarvan. Hoewel dit type ook 
rationaliseringstendensen kent komen winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels 
nieuwe en andere problemen tegen door de assortimentsuitbreiding, waar ze door een 
relatief tekort aan kennis en ervaring pragmatisch mee om gaan. 

4. Vanaf ongeveer 1965 verandert dit ad-hoc karakter onder invloed van 
professionaliseringsprocessen in een meer planmatige en efficiënte aanpak. Die 
rationalisatie kenmerkt type 4, dat we daarom de gerationaliseerde supermarkt noemen. 

                                            
15 De precieze verschillen tussen de diverse typen zelfbedieningswinkels komen in de volgende paragrafen en in 
hoofdstuk 2 en 3 uitgebreid aan de orde. 
16 Rationalisering duidt op een proces waarin gezocht wordt naar de beste middelen om gewenste doeleinden te 
bereiken. Daarbij worden steeds meer aspecten van de organisatie onderworpen aan beredenering en 
berekening. Deze omschrijving gaat terug op Max Weber. Bron: Weber, M., 1968, Economy and society: an 
outline of interpretive sociology, New York, Bedminster Press, p.85-86 en 809-838. Zie ook: Wilterdink, N. & 
Heerikhuizen, B. van (red.), 1999, Samenlevingen, p.400. 

19



Figuur 1: Schematisch en chronologisch overzicht van de vier verschillende typen zelfbedieningswinkels tussen 1945 en 1975
en hun definities, met daaraan toegevoegd de betekenis van verschillende kernbegrippen voor ieder type
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Figuur 1 visualiseert de constatering dat de ontwikkeling van zelfbedieningswinkels – in dit 
geval volgens de vier verschillende typen – het proces van schaalvergroting in de 
Nederlandse levensmiddelendetailhandel versnelde: het winkeloppervlak neemt van type 1 
naar type 4 toe van 50 tot 200 naar 400 tot 2.000 vierkante meter. 
In de volgende paragrafen zal van het eerste type een uitgebreid beeld geschetst worden 
aan de hand van de historische en technische ontwikkeling van Nederlandse zelfbedienings-
winkels in de periode 1945-1955. Bedienende kruideniers vormden het startpunt voor 
zelfbediening. Daarom begint het verhaal in het volgende hoofdstuk met een historische 
schets van deze kruideniers en hun positie in de levensmiddelendetailhandel. 

1.3  Zelfbediening in perspectief: systeem, keten en knooppunt 

Zelfbediening als systeem

Nu we een eerste beeld van zelfbediening hebben kunnen vormen is het belangrijk keuzes 
te maken in de benadering: vanuit welk perspectief zal zelfbediening worden onderzocht en 
hoe zal het fenomeen worden beschouwd? Wat zelfbediening betekende voor winkeliers, 
klanten en andere betrokkenen is hierbij van belang. Met de introductie van zelfbediening 
veranderde een aantal dingen tegelijkertijd in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel. 
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Deze veranderingen lagen onder andere besloten in het boodschappen doen, de winkels en 
de artefacten en technieken waar zelfbedieningswinkeliers gebruik van maakten. Zo gingen 
zij vrijwel uitsluitend (voor-) verpakte levensmiddelen verkopen en plaatsten zij daartoe 
wandrekken, koelvitrines en afrekentoonbanken. Maar artefacten zijn niet op te vatten als 
neutrale instrumenten, die zich ontwikkelen volgens eigen wetten van technische 
rationaliteit en efficiëntie17. Het zijn kunstmatige producten, die door mensen bedacht en 
vormgegeven zijn: techniek is mensenwerk. Artefacten zoals gereedschappen, apparaten, 
machines en voertuigen functioneren in een groter geheel: verschillende samenhangende 
onderdelen bij elkaar vertonen een specifieke werking. Een moderne kassa heeft 
bijvoorbeeld stroom nodig en moet door mensen met bepaalde vaardigheden bediend 
worden om werkzaam te kunnen zijn. Niet alleen artefacten zijn dus onderdelen van zo’n 
geheel, maar ook de kennis die nodig is voor de ontwikkeling en het gebruik van die 
artefacten, personen (actoren) en bijvoorbeeld – in het geval van zelfbediening – 
verkoopmethodieken, organisatietechnieken en bedrijfseconomische principes18.
Daarom zal zelfbediening in dit onderzoek geanalyseerd worden als een socio-technisch 
systeem. Als uitgangspunt voor de nadere definiëring van zelfbediening als socio-technisch 
systeem is de concrete locatie genomen: het winkelpand met al zijn voorzieningen. Daaraan 
toegevoegd zijn al die elementen, die zelfbediening op locatie doen functioneren: de te 
verkopen levensmiddelen, de winkelier en zijn personeel met hun vaardigheden (dit zijn 
nadrukkelijk aan de lokale situatie verbonden actoren, of ‘systeem-interne’ actoren), een 
bepaalde organisatie en financiële stromen. Dit complex aan materiële en niet-materiële 
elementen vormt het socio-technisch systeem van zelfbediening, dat tegelijkertijd relaties 
heeft met ‘systeem-externe’ actoren en factoren, zoals fabrikanten en toeleveranciers, 
handel en marktwerking, klanten en consumptieve bestedingen, de overheid en wetgeving.  
Technische veranderingen in dit socio-technisch systeem van zelfbediening zullen in dit 
onderzoek aangeduid worden als innovaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
incrementele veranderingen, waarin onderdelen van het systeem veranderen, en radicale 
veranderingen, waarin het hele systeem zich transformeert. De nadruk zal liggen op het 
laatste type verandering. Wanneer de eerder genoemde centrale probleemstelling hiermee 
in verband wordt gebracht leidt dat tot de volgende reeks vragen:  

Welke technische veranderingen hebben zich in zelfbediening (als socio-technisch systeem) 
voltrokken? Welke typen zelfbedieningswinkels en welke periodes zijn op basis daarvan te 
onderscheiden? Hoe zijn deze veranderingen te verklaren?  

Een aanzet tot een antwoord op voornamelijk de middelste van deze drie vragen is in de 
vorige paragraaf al gegeven met de typologie in figuur 1. In de volgende hoofdstukken zal 
hiervan een uitvoerige onderbouwing en uitwerking worden gegeven.  
De radicale veranderingen die de overgang van het ene naar het andere type 
zelfbedieningswinkel markeren, zullen in overeenstemming met een contextualistische 
techniekgeschiedenis geanalyseerd en verklaard worden door te kijken naar:  

- de interne dynamiek van het systeem,  
- de interne en externe actoren, en 
- de contextfactoren. 

                                            
17 Stemerding, D., 1995, ‘Een sociologische kijk op technologie’, in: Achterhuis, H. et.al. (red.), Technologie en 
samenleving, Open Universiteit Heerlen, p.47-72. 
18 Rip, A., 1995, ‘What is this thing called technology’, in: Achterhuis, H. et.al. (red.), Technologie en 
samenleving, Open Universiteit Heerlen, p.15-28. 
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Technieken, artefacten, systemen en actoren staan niet op zichzelf, maar maken deel uit 
van de samenleving en worden daardoor gevormd. Tegelijkertijd beïnvloeden zij de 
samenleving. Daarom moeten zij ook geanalyseerd en verklaard worden in samenhang met 
elkaar en met hun sociale, economische en politieke omgeving19. Daarnaast verdienen 
onbedoelde invloeden en effecten van technieken en artefacten aandacht20.
Om meer inzicht te krijgen in de socio-technische veranderingsprocessen zal bovendien 
gebruik worden gemaakt van de begrippen ‘voedingsmiddelenketen’ en ‘innovatie-
knooppunt’. Beide worden ook toegepast in de boekenreeks Techniek in Nederland in de 
twintigste eeuw21.
Deze begrippen helpen om tot een adequate ordening te komen van actoren, technieken, 
factoren en de relaties daartussen. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om vanuit die 
ordening verklaringen voor de socio-technische veranderingen te geven. In de volgende 
subparagrafen zullen ‘de voedingsmiddelenketen’ en ‘het innovatieknooppunt’ omschreven 
en gespecificeerd worden. 

De voedingsmiddelenketen

De voedingsmiddelenketen verwijst naar verschillende fasen en locaties waarin 
voedingsmiddelen zich kunnen bevinden22. Elke fase kent verschillende locaties waar van 
alles gebeurt. Aan elke fase en locatie zijn specifieke (groepen) actoren verbonden die 
bepaalde handelingen verrichten: fabrikanten die voedingsmiddelen produceren, winkeliers 
die ze verkopen en huisvrouwen die ze kopen in winkels.  
De eerste fase van de voedingsmiddelenketen is primaire productie, die bestaat uit land- en 
tuinbouw, veeteelt en visserij (zie figuur 2). De locatie van de boerderij is verbonden aan de 
eerste fase. De tweede fase is secundaire productie, die de voedings- en genotmiddelen-
industrie representeert. Deze fase kent fabrieken (productiebedrijven) als voornaamste 

                                            
19 Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Bruhèze, A.A.A. de la (red.), 1998, Techniek in Nederland in de 
twintigste eeuw. Techniek in ontwikkeling, waterstaat en kantoor en informatietechnologie (deel I), Stichting 
Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.37-41. Zie ook: Lente, D. van, Lintsen, H.W., Bakker, M.S.C., 
Homburg, E., Schot, J.W. & Verbong, G.P.J. (red.), 1992, ‘Techniek en modernisering’, in: Lintsen, H.W. et.al. 
(red.), 1992, Geschiedenis van de techniek in Nederland, De wording van een moderne samenleving 1800-1890,
Walburg Pers Zutphen, p.19-38. Deze benadering is nauw verwant met (historisch) sociologische benaderingen 
van techniek. Vergelijk de eerder genoemde studies van D. Stemerding en A. Rip (en de verderop genoemde 
studies van Th. Misa, R. Schwartz Cowan en W. Bijker), maar zie bijvoorbeeld ook Blume, S., 1992, Insight 
and industry: on the dynamics of technological change in medicine, MIT Press, London en Goudsblom, J., 
1992, Fire and civilization, Allen Lane, The Penguin Press, London. 
20 Zie ook: Misa, Th.J., 1994, ‘Retrieving sociotechnical change from technological determinism’, in: Smith, 
M.R. & Marx, L. (eds.), 1994, Does technology drive history, Cambridge, Massachusetts, p.115-142. 
21 Het begrip voedingsmiddelenketen wordt o.a. toegepast in: Otterloo, A.H. van (red.), 2000, ‘Voeding’, in: 
Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Bruhèze, A.A.A. de la (red.), 2000, Techniek in Nederland in de 
twintigste eeuw. Landbouw en voeding (deel III), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.235-
374. Het begrip innovatieknooppunt wordt o.a. toegepast in: Schot, J.W., Techniek in Nederland in de twintigste 
eeuw, (deel I), p.41-42; Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, in: Schot, 
J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Bruhèze, A.A.A. de la (red.), 2000, Techniek in Nederland in de twintigste 
eeuw. Landbouw en voeding (deel III), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.289 en 
Boogaard, A. van den, 2003, ‘Innovatie op locatie’, in: Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Bruhèze, A.A.A. 
de la (red.), 2003, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Techniek en modernisering, balans van de 
twintigste eeuw (deel VII), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.75-103. 
22 Otterloo, A.H. van (red.), 2000, ‘Voeding’, p.239. 
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locaties. Distributie is de derde fase. Deze wordt gevormd door transport, groothandel, 
detailhandel en opslag. De zelfbedieningswinkel is hier als locatie een onderdeel van. Omdat 
zo’n locatie zowel de verkoop als aankoop van levensmiddelen betreft is dit in de distributie-
fase overeenkomstig aangegeven23. Bereiding is de vierde fase die uit het bewaren, 
bewerken en koken van levensmiddelen bestaat. Als locatie kent deze fase de keuken. De 
vijfde fase is consumptie, waarmee in deze context het eten van voedingsmiddelen wordt 
bedoeld. Traditioneel is deze fase verbonden aan de eettafel, maar ook de bank voor de 
televisie kan een locatie van deze fase zijn. Afvalverwerking is de zesde en laatste fase, 
waar locaties als de vuilnisbak en eventueel de mesthoop bij horen. 

Figuur 2: De voedingsmiddelenketen 

Fasen Locaties

1 Boerderij 1 Primaire productie,
land- en tuinbouw, veeteelt, visserij 

2 Secundaire productie,  
voedings- en genotmiddelenindustrie

2 Fabriek/bedrijf 

Distributie (verkoop), 
transport, opslag, groot- en 

kleinhandel

3a3a

3b Verkoopplaats, 
markt/winkel, winkelmandje/ 

-wagen, tas, fiets/auto

3b Distributie (aankoop), 
boodschappen doen, kopen, 
transport naar huishouden

Verkoopplaats, 
transportmiddel, pakhuis, 

markt/winkel

4 Bereiding,  
bewaren, bewerken, koken

4 Keuken,  
groot- en kleinhuishoudens

5 Consumptie, 
eten in diverse sociale verbanden

5 Tafel, binnens- en buitenshuis, 
voedings- en maaltijdpatronen

6 Afvalverwerking 6 Afvalbak (evt. mesthoop)

De voedingsmiddelenketen zoals afgebeeld in figuur 2 is één van de denkbare voorstellingen 
daarvan: de invulling van de fasen en locaties staat niet vast. Consumenten hoeven 
bijvoorbeeld geen gebruik te maken van productie en distributie die door anderen wordt 
                                            
23 Hoewel het gaat om de ‘voedingsmiddelenketen’, wordt hier toch het begrip ‘levensmiddelen’ aangehouden. 
Het verschil tussen voedingsmiddelen en levensmiddelen bestaat uit het onderscheid tussen dagelijkse 
benodigdheden in enge en ruime zin, waarbij voedingsmiddelen beperkt zijn tot etenswaren en levensmiddelen 
het volledige assortiment vertegenwoordigen dat in een alledaagse supermarkt te koop wordt aangeboden. Zie 
hoofdstuk 2 voor meer details over (de betekenis van) het gebruik van de verschillende termen, en hoofdstuk 3 
voor meer inhoudelijke details betreffende deze onderwerpen. 
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verzorgd, als ze zelf voedingsmiddelen verbouwen. Een ander voorbeeld is dat actoren al 
tijdens de productie en distributie veel afval kunnen genereren. Zo kent de productie van 
levensmiddelen veel restafval en worden grootverpakkingen al in winkels weggegooid. 
Kortom: het aantal fasen en locaties en de precieze volgorde en locaties van de 
verschillende fasen kunnen variëren. 
Belangrijker is dat de keten het mogelijk maakt verschillende fasen en locaties te 
onderscheiden, waaraan voedingsmiddelen (en in het verlengde daarvan levensmiddelen24)
verbonden zijn. Door de representatie van de onderlinge samenhang tussen die 
verschillende fasen en locaties kan de voorstelling van de voedingsmiddelenketen zoals 
afgebeeld in figuur 2 helpen bij het analyseren van veranderingen in het zelfbedienings-
systeem. De veronderstelling daarbij is dat veranderingen in één van de fasen, of op één 
van de locaties van de voedingsmiddelenketen consequenties heeft voor het 
zelfbedieningssysteem en vice versa. Zelfbedieningswinkels zijn aan alle fasen van de 
voedingsmiddelenketen verbonden: niet alleen aan de distributie (3), maar voornamelijk ook 
aan de productie (1 en 2) en de consumptie (5) van levensmiddelen25. Op die manier kan 
het concept van de voedingsmiddelenketen bijdragen aan de innovatieanalyse van het 
zelfbedieningssysteem.  
De ketenbenadering leidt ten slotte tot de volgende vraag: 

Hoe hebben veranderingen in de verschillende fasen en locaties van de voedingsmiddelen-
keten de ontwikkeling van zelfbediening beïnvloed en welke gevolgen heeft zelfbediening 
gehad voor de dynamiek in de keten? 

Het innovatieknooppunt

Het begrip innovatieknooppunt verwijst naar een dynamiek die geconcentreerd is op een 
specifiek soort locatie, zoals een stad, een kantoor, een luchthaven of een woning, of een 
zelfbedieningswinkel26. Kenmerkend is dat actoren op zulke locaties in veel gevallen in 
toenemende mate te maken kregen met technische ontwikkelingen van verschillende aard. 
Als we kijken naar de hedendaagse supermarkt zien we technische voorzieningen voor 
bijvoorbeeld elektriciteit, telefoon en kabel. Maar we zien ook allerlei lampen, koel- en 
vriesapparatuur, elektronische weegschalen, kassa’s, computers en bijvoorbeeld 
vorkheftrucks in de magazijnen. Over de meeste van deze technieken en artefacten 
beschikten kruideniers begin twintigste eeuw nog niet. De groeiende veelheid en 
verscheidenheid aan beschikbare technieken roept vragen op, zoals of en hoe hiervan 
gebruik wordt gemaakt en op grond waarvan. De vraag in dit onderzoek is waarom en hoe 
zelfbedieningswinkeliers verschillende technieken en artefacten – en de netwerken waarin 
deze geproduceerd werden – in hun winkels integreerden, en wat voor innovatiedynamiek 
dit heeft opgebracht27.
                                            
24 Zie de vorige noot voor het in dit onderzoek gehanteerde onderscheid tussen voedingsmiddelen en 
levensmiddelen. 
25 Zie figuur 2. Een aantal fasen van de voedingsmiddelenketen zoals afgebeeld in figuur 2 zullen echter in dit 
onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. Dit zijn de fasen van primaire productie (1) en van 
afvalverwerking (6). Ook het eten buitenshuis, zoals in een snackbar of restaurant, zal in dit onderzoek niet aan 
de orde komen. 
26 Boogaard, A. van den, 2003, ‘Innovatie op locatie’, p.75-78. 
27 Het werk van R. Schwartz Cowan heeft (voor een deel) als inspiratiebron voor het begrip innovatieknooppunt 
gediend. Zij noemt het huishouden een ‘consumption junction’. Zij doelt daarmee op de grote invloed die 
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Onderzoek van A. van den Boogaard, zoals gepubliceerd in het zevende deel van de 
boekenreeks Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, heeft uitgewezen dat een zekere 
overeenkomst waarneembaar is in de manier waarop geïnnoveerd werd op verschillende 
(soorten) locaties in Nederland28. De innovatiedynamiek op locaties kenmerkte zich namelijk 
door innovatie als gevolg van vervlechting van technieken. Zelfbedieningswinkeliers gingen 
bijvoorbeeld op grote schaal gebruik maken van voorverpakte levensmiddelen en stemden 
de winkelbetimmering daar op af. In het geval van nieuwe winkelbetimmeringen, die 
speciaal voor zelfbediening werden ontworpen, leidde de vervlechting van technieken tot 
specifieke, aan de locatie gebonden innovaties.  
Naast dit kenmerk van een innovatieknooppunt blijkt dat het karakter van de 
innovatiedynamiek op locaties verschoof van een ad-hoc aanpak naar een meer bewuste 
innovatiestrategie29. Het ontwerp en het gebruik van een locatie vond steeds systematischer 
plaats. De verschillende technieken en artefacten werden in toenemende mate planmatig 
ingezet en op elkaar afgestemd. Actoren gingen zich daartoe richten op de samenhang 
tussen afzonderlijke technieken en artefacten en op de locatie als geheel. De vervlechting 
van technieken ‘professionaliseerde’ als het ware na verloop van tijd. De vragen die hieruit 
voortvloeien luiden: 

In hoeverre is bij zelfbediening sprake van een innovatieknooppunt? In hoeverre zijn er, 
met andere woorden, innovaties te onderkennen die voortkomen uit de vervlechting van 
technieken in zelfbedieningswinkels? En in hoeverre is er bij deze innovaties sprake van een 
verschuiving van een ad-hoc aanpak naar een meer bewuste aanpak?  

1.4  Bronnen en literatuur  

Een belangrijke primaire bron van dit onderzoek wordt gevormd door een reeks vakbladen 
die door en voor de levensmiddelendetailhandel gepubliceerd werd door uitgeverij C. Misset. 
Door de jaren heen veranderde de titel van dit vakblad – een enkele keer door fusies – van 
Nederlands weekblad voor kruidenierswaren, conserven en comestibles in de jaren veertig 
tot Het Levensmiddelenbedrijf in de jaren zeventig, en bijvoorbeeld Misset’s Distrifood
gedurende de jaren tachtig. Deze bladen bieden inzicht in ontwikkelingen betreffende 
levensmiddelenwinkels en –winkeliers, maar ook betreffende de Nederlandse wetgeving en 
                                                                                                                                         
vrouwen volgens haar hebben uitgeoefend op het ontwerp van nieuwe technologie en de keuze tussen diverse 
alternatieven. Met het innovatieknooppunt wordt een ander aspect van haar werk belicht: zij benadrukt namelijk 
tevens de netwerken waarin het huishouden is opgenomen, al dan niet via het gebruik van bijvoorbeeld 
huishoudelijke apparaten. Zie: Schwartz Cowan, R., 1987, ‘The consumption junction: A proposal for research 
strategies in the sociology of technology’, in: Bijker, W.E., Hughes, Th. & Pinch, T. (eds.), 1987, The social 
construction of technological systems, Cambridge, Massachusetts, p.261-280. Bron: Schot, J.W., Techniek in 
Nederland in de twintigste eeuw, (deel I), p.41, volgens noot 15.  
28 Boogaard, A. van den, 2003, ‘Innovatie op locatie’, p.75-103. 
29 De overgang van een ad-hoc naar een rationele aanpak van techniekvervlechting ontleent zijn waarde aan de 
algemene kenmerken van patroonherkenning. In de eerste plaats biedt de herkenning en afbakening van een 
patroon de mogelijkheid meer greep te krijgen op het proces in kwestie, en meer inzicht te genereren in de 
typische kenmerken en het precieze verloop daarvan. In de tweede plaats kan iedere structuur en ieder patroon 
zijn eigen afwijkingen of uitzonderingen blootleggen. Het herkennen, definiëren en verklaren van eventuele 
afwijkingen of uitzonderingen wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door het reconstrueren van het 
veronderstelde patroon. In de slotbeschouwing zal het mogelijk zijn hierop terug te komen en te bepalen wat de 
invulling van de door A. van den Boogaard gesignaleerde karakterverschuiving in relatie tot het 
innovatieknooppunt in het kader van dit onderzoek heeft opgeleverd.  
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overheid, fabrikanten, levensmiddelen, het boodschappen doen en huisvrouwen, omdat dit 
zaken waren waar iedere levensmiddelenwinkelier mee te maken had. Wel moet bij deze 
bronnen bedacht worden dat zij vooral opinies van levensmiddelendetailhandelaren 
weergeven, die onder invloed van allerlei situaties en gebeurtenissen destijds tot stand 
kwamen. Daarnaast boden andere tijdschriften vergelijkbaar materiaal, zoals de Allerhande
van Albert Heijn en het algemenere Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie. Het 
Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.) is de belangrijkste bron voor cijfermatige 
gegevens gebleken. 
Om het consumentenperspectief enigszins te kunnen belichten zijn verschillende reeksen 
vrouwenbladen doorgenomen, zoals Denken en Doen van de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen en Maandelijkse Mededelingen van de Nederlandse Huishoudraad. Andere 
voorbeelden zijn De Plattelandsvrouw van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere 
Plattelandsvrouwen, en de Libelle. Vrouwenverenigingen claimden de Nederlandse huis-
vrouw te representeren. Maar zij vormden zelf aparte groepen vrouwen, die onder invloed 
van hun eigen omgeving specifieke meningen hadden, bepaalde activiteiten ondernamen en 
hun omgeving selectief beïnvloedden en stimuleerden.  
Tevens is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van enkele archieven, waaronder de 
bedrijfsarchieven van Unilever en Albert Heijn (respectievelijk te Rotterdam en Zaandam) en 
het Gemeentearchief Amsterdam. 
Ten slotte is een keur aan secundaire literatuur geraadpleegd. De belangrijkste publicaties 
worden hier genoemd. H.Ph. Hondelink heeft een beknopt maar zeer solide weten-
schappelijk-historisch overzicht van de Nederlandse detailhandel geschreven30. Ook F. 
Inklaar geeft een summier maar degelijk inzicht in processen rondom de introductie van 
zelfbediening in Nederland31. Verschillende bedrijfsgeschiedenissen van Albert Heijn, De 
Gruyter en Edah bieden veel historische informatie, maar zijn gekleurd door de opdracht-
gever en beperkt in hun wetenschappelijke onderbouwing32 . Dit laatste geldt eveneens 
voor het journalistieke werk van G. Rutte en J. de Koning33. Ten aanzien van het onderwerp 
voeding in historisch-sociologisch perspectief heb ik het meeste profijt gehad van A.H. van 
Otterloo’s Eten en eetlust in Nederland, 1840-199034. Echter, in het bieden van een 
verklaring voor het fenomeen zelfbediening – in een bredere context dan bijvoorbeeld alleen 
de economische – schieten alle publicaties die het onderwerp behandelen of raken, meer of 
minder tekort. Een uitzondering hierop is het deel ‘Voeding’ uit de serie Techniek in 
Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20), dat een aantal jaren geleden onder redactie van 
A.H. van Otterloo tot stand is gekomen35. Naast deze TIN-20-publicatie stellen weinig 
andere studies de relatie tussen zelfbediening (of voeding), de voedingsmiddelenketen en 
de technische dynamiek op locatie in een breder kader ter discussie. In vergelijking met een 
meer traditionele economische benadering, waarbij de nadruk ligt op de werking van vraag 
en aanbod, biedt deze benadering de meerwaarde dat zelfbediening in een contextualistisch 

                                            
30 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.13-56. 
31 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd. Marshall-hulp en kennisimport in Nederland, Sdu Uitgevers, Den 
Haag.
32 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en 
Koninklijke Ahold, Tirion, Baarn; Kriele, P., 1992, De Gruyter’s snoepje van de week en Niepoth, F.R., 1991, 
Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah, Vendex Food Groep B.V., Helmond. 
33 Rutte, G. & Koning, J., 1998, De supermarkt.
34 Otterloo, A.H. van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, 1840-1990. Een historisch-sociologische studie, Bert 
Bakker, Amsterdam. 
35 Otterloo, A.H. van (red.), 2000, ‘Voeding’, p.235-374. 

26



perspectief verklaard kan worden, met specifieke aandacht voor ketenrelaties en de 
technische dynamiek. 

1.5  De opzet van dit boek  

Omdat de eerste experimenten met zelfbediening in de jaren veertig plaats vonden, 
toenemend vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog, zal de periode van dit onderzoek 
in 1945 beginnen. Om toch ook een beeld te krijgen van de situatie in de Nederlandse 
levensmiddelendetailhandel vóór de toepassing van zelfbediening zijn de jaren 1900-1945 
aanvullend – en in vogelvlucht – onderzocht. Dit was gewenst om te kunnen begrijpen wat 
er allemaal ‘nieuw’ was aan zelfbedieningswinkels in vergelijking met de in de jaren veertig 
al bestaande bedieningswinkels. De meest radicale veranderingen in het zelfbedienings-
systeem vonden plaats tussen 1945 en 1975. Deze periode krijgt daarom in het onderzoek 
de meeste nadruk. De periode van 1975 tot 1995 komt eveneens aan de orde, maar minder 
uitgebreid.

Het volgende hoofdstuk zal de voorgeschiedenis en opkomst van zelfbedieningswinkels tot 
1955 behandelen. Hoofdstuk 3 borduurt daarop voort met een uiteenzetting van 
veranderingen in zelfbedieningswinkels tot 1975. In beide hoofdstukken zullen de vier 
verschillende typen zelfbedieningswinkels gekarakteriseerd en verklaard worden.  
Hoofdstukken 4 en 5 richten zich op enkele specifieke veranderingen in de technische (en 
organisatorische) dynamiek van levensmiddelenwinkels, die voortkwamen uit de toepassing 
van zelfbediening. Daarbij is ervoor gekozen het volgende nader te bestuderen:  
- ontwikkelingen in het levensmiddelenassortiment en de verpakking van levensmiddelen, 
- ontwikkelingen in de rol van de overheid (of de wetgeving en consumentenvoorlichting), 
- en ontwikkelingen in het gebruik van koel- en vriesapparatuur.  
Die keuze is gemaakt vanwege het belang van deze interne en externe elementen van het 
zelfbedieningssysteem voor het ontstaan en de ontwikkeling daarvan. Tegelijkertijd heeft de 
ontwikkeling van het zelfbedieningssysteem een belangrijke invloed uitgeoefend op die 
elementen. Deze wederzijdse beïnvloeding tussen zelfbedieningswinkels enerzijds, en het 
levensmiddelenassortiment, de verpakking van levensmiddelen, de rol van de overheid (via 
wetgeving) en koel- en vriesapparatuur anderzijds, is bepalend geweest voor de 
ontwikkeling van zowel de zelfbedieningswinkel als de gehele voedingsmiddelenketen. 
Het vierde hoofdstuk omvat de eerste drie genoemde elementen. In de eerste plaats komen 
veranderingen in het levensmiddelenassortiment van 1945 tot 1975 aan de orde, die in 
verband gebracht worden met de ontwikkeling van zelfbedieningswinkels. In de tweede 
plaats zullen ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen in dezelfde periode in relatie 
tot zelfbedieningswinkels beschouwd en verklaard worden. Deze twee onderdelen, die het 
(winkel-) assortiment en verpakkingen betreffen, richten zich op de wederzijdse 
beïnvloeding van productie en distributie, en veranderingen daarin door de groeiende 
toepassing van het zelfbedieningssysteem. In de derde en laatste plaats zullen in hoofdstuk 
4 veranderingen in wetgeving en consumentenvoorlichting met betrekking tot zelfbediening 
onderzocht worden.  
Hoofdstuk 5 gaat gedetailleerder in op een specifiek onderdeel van de veranderingen in het 
winkelassortiment, dat aan zelfbedieningswinkels gerelateerd is. Het gaat hier om de 
toevoeging van (koel-) verse en diepgevroren levensmiddelen aan assortimenten in 
zelfbedieningswinkels. Het hoofdstuk behandelt de zelfbedieningswinkel in relatie tot koel- 
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en vriesapparatuur, door te kijken naar de ontwikkeling en voltooiing van de ‘koelketen’ van 
1945 tot 1975. De koelketen is een subketen van de algemene voedingsmiddelenketen, die 
speciaal gericht is op gekoelde en bevroren levensmiddelen. Vragen die in dit hoofdstuk aan 
de orde komen, zijn: hoe en waarom is de koelketen tot stand gekomen en hoe verhoudt de 
zelfbedieningswinkel zich – als locatie – tot (ontwikkelingen in) de koelketen en andersom?  
In het zesde hoofdstuk zal de Nederlandse situatie in een internationaal kader geplaatst 
worden door de ontwikkeling van zelfbedieningswinkels in Nederland te vergelijken met die 
in verschillende andere West-Europese landen.  
Hoofdstuk 7 gaat over zelfbedieningswinkels na 1975. Dit hoofdstuk betreft meer recente 
ontwikkelingen die buiten de focus van dit onderzoek vallen, maar die interessant genoeg 
zijn om nader te beschouwen.  
Ter afsluiting volgt de slotbeschouwing in hoofdstuk 8. Hierin zullen de centrale vragen van 
dit boek systematisch en samenvattend worden beantwoord. 
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<< 2 >> 

De eerste zelfbedieningswinkels in
Nederland, 1945-1955 

In de tijd dat Nederlandse kruideniers voor het eerst zelfbediening gingen toepassen zagen 
zelfbedieningswinkels er anders uit dan de supermarkten van vandaag de dag. Er gingen 
heel wat jaren overheen voordat de kruidenierswinkels met hun toonbank en weegschaal 
waren veranderd in de moderne supermarkten met hun winkelwagens en diepvriesartikelen. 
In dit hoofdstuk zal het ontstaan en de ontwikkeling van de eerste zelfbedieningswinkels in 
de periode 1945-1955 centraal staan. Daarbij zullen we op zoek gaan naar antwoorden op 
de vragen hoe en waarom steeds meer winkeliers zelfbediening gingen toepassen, onder 
welke voorwaarden en omstandigheden zij dit deden en hoe en waarom zelfbedienings-
winkels tussen 1945 en 1955 veranderden.  

2.1  Een geschiedenis van de levensmiddelendetailhandel tot 1945

Tot 1945 bedienden kruideniers hun klanten in de winkel vanachter een centraal opgestelde 
toonbank of bezorgden ze de boodschappen thuis. Over het algemeen waren 
kruidenierswinkels niet groot. Een huiskamer was vaak al voldoende om er een te 
exploiteren. Achter de toonbank stonden allerlei levensmiddelen opgesteld buiten het bereik 
van klanten. Veel van die levensmiddelen verkochten de kruideniers ‘los’, zoals koffie, 
suiker, rijst en meel. Deze goederen zaten in bakken, tonnen, kisten of balen, die in de 
buurt van de toonbank stonden. Daaruit konden de kruideniers de hoeveelheden scheppen 
die klanten wensten te kopen. Op de toonbank stond een weegschaal om het juiste gewicht 
af te wegen. Voor de verpakking gebruikten kruideniers – zoals in hoofdstuk 1 ook al is 
gezegd – meestal bruine papieren zakken. Voorverpakte merkartikelen verkochten ze ook, 
zij het op kleine schaal. Die stonden uitgestald in hoge kasten, die vaak tot het plafond 
reikten.
Als huisvrouwen de kruidenierswinkel binnenkwamen stapten zij vrijwel regelrecht naar de 
toonbank. Daar gaven zij hun bestelling van bijvoorbeeld een pondje zout, een busje 
kaneel, een blikje zalm en wat thee op aan de kruidenier. Die opsomming riep telkens weer 
de vraag op: ‘Anders nog iets?’. Ondertussen draafde de kruidenier van de suikerbak naar 
de weegschaal, en van de weegschaal naar de slaolie. Zo zocht hij een en ander bijeen, 
woog het af en vroeg dan vaak nog of het ‘ietsje meer’ mocht zijn. In geval van twijfel over 
de aankoop of kwaliteit van levensmiddelen adviseerde de kruidenier zijn klanten. Tot het 
moment aanbrak dat de huisvrouw aangaf: ‘dat was het’. Dan pakte de kruidenier alles in 
en maakte de rekening op. Vervolgens betaalden de vrouwen aan dezelfde toonbank, 
stopten de boodschappen in hun tas en verlieten ten slotte de winkel.  
Een service die bijna alle kruideniers verleenden was het zogenaamde ‘horen en bezorgen’. 
Dat betekende dat de kruidenier, meestal in eigen persoon, zijn klanten – vooral  
huisvrouwen – aan huis bezocht om een bestelling op te nemen, die hij dan later op de dag 
door een hulp bij dezelfde klant thuis liet afleveren. Soms deed de kruidenier dit zelf, 
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waarmee hij de kosten van een hulp kon drukken. In de volksmond werd deze 
bezorgservice ook wel ‘de uitbreng’ genoemd. Die uitbreng bood huisvrouwen gemak, maar 
er hing ook een (bescheiden) prijskaartje aan: zelf boodschappen doen in de winkel was 
goedkoper. Naast een beperkte groep vrouwen uit de lagere klasse waren het dan ook 
vooral de vrouwen uit de midden- en hogere klasse die veelvuldig gebruik maakten van de 
bezorgservice van kruideniers.  
Kruideniers waren overigens niet de enigen die bezorgden. Thuis ging dan ook vaak de bel: 
de melkboer, de bakker, maar ook vertegenwoordigers, collectanten en geestelijken 
meldden zich herhaaldelijk aan huis36. Venters leurden met hun koopwaar langs de deuren. 
Colporteurs verkochten op papier aan de hand van prijslijsten en bezorgden de aangekochte 
waar enige dagen later thuis. Al deze handelaren en personen van de kerk en 
liefdadigheidsinstanties baseerden zich daarbij op het gegeven dat huisvrouwen veelal thuis 
waren37. Tot in de jaren zestig werd daar van uitgegaan. 
Hoewel de service van huis-aan-huis bezorging de prijzen opdreef waren veel huisvrouwen 
er bij gebaat. Dit gold zeker voor degenen die wat afgelegen woonden. De hogere prijs 
werd dan geaccepteerd vanwege het gemak dat er tegenover stond. Bezorging aan huis 
werd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (N.V.v.H.) toegejuicht wanneer 
huisvrouwen levensmiddelenwinkels moeilijk konden bereiken. Ook als er andere 
beperkende factoren voor het boodschappen doen in het geding waren, bijvoorbeeld een 
geringe mobiliteit van de huisvrouw zelf, bood het volgens de N.V.v.H. een 
gerechtvaardigde oplossing voor vrouwen. In andere gevallen oordeelde zij minder positief 
over de bezorgservice van kruideniers. In het algemeen probeerde de N.V.v.H. vrouwen te 
stimuleren zelf hun boodschappen te doen, omdat dit behalve financiële ook andere 
voordelen opleverde: 

“Haalt men zelf zijn boodschappen, dan heeft men het voordeel dat men ziet wat 
men koopt, en dat men soms reclame-artikelen neemt, waar men anders niet toe 
komt”38.

In de negentiende eeuw waren bijna alle levensmiddelenwinkels in Nederland nog in 
handen van kruideniers die kleine eenmansbedrijfjes exploiteerden39. De voedingsmiddelen-

                                            
36 Dat het veelvuldig rinkelen van de deurbel door sommigen als een last werd ervaren blijkt uit een vinding van 
de Amsterdamse firma ‘Machinehandel en Constructiewerkplaats G.L. van Gink’ in 1929. Het betrof een 
zogenaamde schelautomaat, die een oplossing bood tegen ‘nodeloos gebel’. De schelautomaat was een 
eenvoudig apparaatje dat aan iedere elektrische huisbel kon worden gemonteerd. Het bestond uit een voorplaat 
aan de buitenzijde van de deur, met het opschrift ‘een cent inwerpen, dan bellen’, en een automaatje aan de 
binnenzijde van de deur. De huisbel rinkelde pas als er een cent in de daarvoor bestemde gleuf geworpen was. 
Nadat iemand de voordeur had geopend konden bezoekers en leveranciers hun cent weer terug krijgen, naar 
gelang het oordeel van de vrouw des huizes of haar hulp: ongewenste aanbellers waren hun cent kwijt. Leden 
van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen beaamden dat er dikwijls thuis aangebeld werd voor 
koopwaar die zij ‘niet nodig hadden’, voor demonstraties van huishoudelijke artikelen die zij ‘niet wensten’ en 
voor aanbiedingen op allerlei gebied ‘waar zij niet van gediend waren’, maar waardoor zij of hun hulp in het 
huishouden wel van het werk gehouden werden. Bron: Maandblad van de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen, oktober 1929, p.52-55. 
37 De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen gaf in november 1959 in haar maandblad Denken en Doen aan 
steeds meer buitenshuis werkende vrouwen te verwachten, onder andere ten gevolge van de afnemende 
gezinsgrootte. In de jaren zestig is dit niet direct terug te zien in cijfers betreffende de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen. Vanaf 1970 vertoont de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen als percentage van de vrouwelijke 
bevolking tussen 15 en 65 jaar wel een stijgende lijn. Bron: Pott-Buter, H. & Tijdens, K., (red.), 1998, Vrouwen, 
leven en werk in de twintigste eeuw, Amsterdam University Press, Amsterdam, p.151.  
38 Denken en Doen, juli/augustus 1955, p.18. 
39 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.15. 
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keten liep van fabrikanten, via grossiers naar zulke kruideniers om uiteindelijk de klant te 
bereiken40. Onder invloed van veranderingen in de voedingsmiddelenketen vanaf ongeveer 
1860 refereerden vaktijdschriften en vakliteratuur hier gaandeweg steeds vaker aan als de 
‘klassieke keten’ (zie figuur 1)41. Die veranderingen bestonden er uit dat bestaande 
kruideniers te maken kregen met nieuwe concurrentievormen. Grootwinkelbedrijven, 
coöperaties en vrijwillige filiaalbedrijven verbraken de klassieke keten en gingen hun plaats 
in het distributiestelsel opeisen 42.

Figuur 1: Schematische en vereenvoudigde voorstelling van de klassieke keten, het 
grootwinkelbedrijf en de coöperatie in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel 

 klassieke keten   grootwinkelbedrijf (G.W.B.)         coöperatie 

klanten 

fabrikanten 

grossiers

winkeliers 

directie  G.W.B. coöperatie 

klanten 

aangestelde winkeliers 

fabrikanten 

klanten

bedrijfsleiders van filialen 

fabrikanten

Bron: Storm, C.M., 1969, Handel, marketing, marktonderzoek, Wolters-Noordhoff Groningen, p.58-59. 

Coöperaties en grootwinkelbedrijven ontstonden respectievelijk vanaf ongeveer 1860 en 
1875. Zij hadden meerdere vestigingen op verschillende locaties en oefenden zelf geheel of 
gedeeltelijk de groothandelsfunctie uit (zie figuur 1). Grootwinkelbedrijven opereerden 
landelijk met een keten van lokale winkels. Filialen van grootwinkelbedrijven vielen onder 
een centrale leiding en voerden een gelijksoortig assortiment. Zoals in hoofdstuk 1 al is 
gezegd waren grootwinkelbedrijven meestal familiebedrijven, die vanuit een ‘moederbedrijf’ 
of eerste vestiging waren uitgegroeid. Voorbeelden van grootwinkelbedrijven zijn Albert 
Heijn (ontwikkeld vanuit een zelfstandig kruideniersbedrijf), Simon de Wit (afkomstig uit de 
zuivelsector) en De Gruyter (een fabrikantenfamilie). Door centraal en grootschalig in te 
kopen voor alle vestigingen tegelijk konden zij kortingen bedingen. Dit leverde het voordeel 
op dat zij klanten zonder verlies lagere prijzen konden bieden dan zelfstandige kruideniers.
Verschillende grootwinkelbedrijven richtten in 1924 een comité op dat hun belangen in de 
levensmiddelenbranche zou gaan behartigen. Dit resulteerde in 1948 in (de voorloper van) 

                                            
40 Zie hoofdstuk 1 voor de definitie, het gebruik en een schematische afbeelding van de voedingsmiddelenketen. 
41 Zo wordt de klassieke keten nog vermeld en zoals hierboven beschreven aangeduid in onder andere de 
volgende publicaties: Muiswinkel, F.L. van, 1957, Handel, markt en beurs. Organisatie en techniek van de 
handel in theorie en praktijk, N.V.Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, p.70 en Storm, 
C.M., 1969, Handel, marketing, marktonderzoek, Wolters-Noordhoff Groningen, p.55-61. 
42 Nederlands weekblad, 26 maart 1931, no.26, 36e jaargang, p.427. 
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de ‘Vereniging van Grootbedrijven in Levensmiddelen’ (V.G.L.), die er extra aan bijdroeg dat 
grootwinkelbedrijven sterk stonden tegenover hun concurrenten43. Door hun gunstige 
positie groeide het aantal filialen van deze bedrijven. Albert Heijn expandeerde bijvoorbeeld 
van 107 filialen in 1927 tot 230 in 1937. Door het succes van het grootwinkelbedrijf nam de 
concurrentie voor kleine, zelfstandige kruideniers in belangrijke mate toe44.
Intussen waren vanaf 1860 ook verschillende coöperatieve verbruiksverenigingen ontstaan, 
die net als grootwinkelbedrijven landelijk opereerden. De eerste die op lange termijn succes 
boekte was ‘Eigen Hulp’, die in 1876 voor en door ambtenaren, onderwijzers en militairen 
was opgericht. Coöperaties als deze waren verenigingen die verbetering van de materiële 
leefomstandigheden van leden nastreefden. Zij deden dit door de tussenhandel van 
grossiers te omzeilen en de distributie zelf ter hand te nemen. Dit leverde financiële voor-
delen op, waardoor de coöperaties een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit konden 
bieden. Klanten konden meestal alleen bij een coöperatie terecht als ze er lid van waren. De 
leden betaalden contributie, bijvoorbeeld een rijksdaalder per jaar, en waren tevens de 
enige winstgerechtigden. Een van de redenen voor de oprichting van coöperaties was dat 
veel arbeiders in de negentiende eeuw ontevreden waren over ‘knoeierijen’ met 
levensmiddelen45. Sommige detailhandelaren lengden melk aan met water; anderen namen 
het niet zo nauw met de ingrediënten voor brood. Bij coöperaties konden leden ‘onvervalste’ 
levensmiddelen kopen tegen een redelijke prijs46.
In 1937 telde Nederland 302 algemene coöperaties47. Zij vervulden zowel een commerciële 
als een ‘sociale’ functie. Dit blijkt niet alleen uit de slagzin die zij landelijk voerden – deze 
luidde “Niet voor het gewin, maar voor het gezin” – maar ook uit acties waarbij leden de 
uitgekeerde nettowinsten aanwendden om voedselpakketten uit te delen aan werklozen. 
Net als de grootwinkelbedrijven betekende de opkomst en groei van coöperaties een 
toenemende concurrentie voor zelfstandige kruideniers. Door de succesvolle samen-
werkingsvormen nam het aandeel van grootwinkelbedrijven en coöperaties in de totale 
omzet van de levensmiddelendetailhandel in de jaren dertig toe48. Hierdoor verslechterde de 
concurrentiepositie van zelfstandige kruideniers aanzienlijk. Maar die kruideniers hadden ook 
een slechte rentabiliteit door een ‘overschot’ aan kruidenierswinkeltjes in de jaren dertig49.
Veel van de talrijke werklozen in die tijd hadden hun heil gezocht in de kruideniersbranche. 
Het teveel aan winkels, wanbeheer en gebrek aan kapitaal en vakkennis leidden er toe dat 
veel kruidenierswinkels bijzonder slecht draaiden50. Uit tabel 1 blijkt dat 46 onderzochte 
kruideniers in Nederland sinds 1928 te maken hadden met een aanzienlijke daling van de 
omzet (-24,1%) en de bruto winst (-16%), terwijl de bedrijfskosten (iets) stegen (+1,6%).  
Het ‘saneringsvraagstuk’ genoot dan ook alle aandacht van de detailhandel en gaandeweg 
ook van de overheid. Uiteindelijk besloot de overheid in te grijpen, mede op verzoek van de 
detailhandel zelf, met als doel de ‘wildgroei’ van onrendabele kruidenierswinkels te stoppen. 
In 1937 werd de ‘Vestigingswet Kleinbedrijf’ van kracht die eisen stelde aan de vak-
                                            
43 Later is de V.G.L. opgegaan in de Raad Nederlandse Detailhandel. Zie ook: Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk 
kunnen bij mij hun inkopen doen, p.74. 
44 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.224. 
45 Zie hoofdstuk 3. 
46 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.24-25. 
47 Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 1939, Overzicht van den omvang van het coöperatieve wezen in 
Nederland op 1 januari 1938, C.B.S., Den Haag, p.63 e.v. 
48 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.224. 
49 Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf. Een studie over het kruideniersbedrijf 
in Nederland, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, p.323-326. 
50 Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf, p.326-327. 
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bekwaamheid van levensmiddelenwinkeliers en de door hen te voeren assortimenten51.
Samen met de toenemende concurrentie leidde deze wet tot een afname van het aantal 
winkels in de levensmiddelendetailhandel. Volgens tabel 2 daalde het aantal detail-
handelaren in kruidenierswaren van 34.589 in 1930 naar 25.274 in 1950.  

Tabel 1: Kosten en winsten in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel in 1928 en 1933,
brutowinst, bedrijfskosten en nettowinst in gemiddelden, in procenten van de omzet

Kruideniers (46 gevallen) 

1928 1933

Verandering in absolute 
bedragen sinds 1928 
(in %) 

Gemiddelde omzet per 
kruidenier (= 100%) 100,0 100,0 -24,1 
Brutowinst52 14,7 16,3 -16,0 
Bedrijfskosten 14,2 19,1 +1,6 
Nettowinst53 0,5 -2,8 

Bron: Muiswinkel, F.L. van, 1935, Winkelier en distributiekosten. Hedendaagsche problemen, een uitgave van het Nederlands 
Instituut voor Efficiëncy (N.I.V.E.) te ’s Gravenhage, Uitgever J. Muusses, Purmerend, p.7. De cijfers zijn ontleend aan het volgende
onderzoek: Economisch Instituut voor den Middenstand (E.I.M.), 1934, Kosten en winsten in den kleinhandel. Onderzoek van het 
Economisch Instituut voor den Middenstand bij een aantal kruideniers, slagers, melkhandelaren en groentehandelaren, E.I.M., ’s 
Gravenhage. 

Tabel 2: Bezetting van diverse branches in de Nederlandse detailhandel in 1930 en 1950, in aantallen 
verkoopplaatsen

1930 1950

Kruidenierswaren 34.589 25.274 
Slagers 11.258 10.434 
Sigaren, sigaretten 8.778 8.067 
Banket, chocolade, suikerwerk 2.387 1.380 

Bron: Muiswinkel, F.L. van, 1959, De handelsonderneming. Organisatie en techniek van de handel in theorie en praktijk, N.V. 
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, p.134. 

Onder druk van de toegenomen concurrentie gingen zelfstandige kruideniers samen-
werkingsvormen aan met collega-kruideniers in de vorm van inkoopverenigingen of 
inkoopcombinaties. Via zulke verenigingen werkten kleine zelfstandige kruideniers 
horizontaal samen. De verenigingen bemiddelden bij de inkoop van levensmiddelen en 
namen daarbij de plek van de grossier in (zie figuur 2). Door het bundelen van de orders 
van aangesloten kruideniers konden fikse kortingen bedongen worden. Op die manier 
konden zelfstandige kruideniers net als de grootwinkelbedrijven en coöperaties profiteren 
van de voordelen van schaalvergroting.  
Ook in het licht van de crisis in de jaren dertig en de ‘overbezetting’ van de levens-
middelendetailhandel in die tijd vormde samenwerking een oplossing voor veel problemen54.

                                            
51 Zie hoofdstuk 4 voor deze en andere vestigingswetten. 
52 De brutowinst is gelijk aan de omzet min de inkoopwaarde. 
53 De nettowinst is gelijk aan de brutowinst min de bedrijfskosten. 
54 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.25. 
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Dit verklaart waarom vooral in de jaren dertig veel nieuwe inkoopcombinaties opgericht 
werden. Voorbeelden hiervan waren de coöperatieve (winkeliers-) inkoopvereniging ‘Enkabé’ 
en de Coöperatieve Bond van Kruideniersinkoopverenigingen ‘Nederlandsch Sperwer-
verbond’55, die respectievelijk in 1930 en in 1931 werden opgericht56. H.G. Verbugt, 
bestuurslid van het ‘Nederlandsch Sperwerverbond’, riep naar aanleiding van de ‘ernstige 
malaise’ begin jaren dertig zelfstandige kruideniers op om deel te nemen aan de 
gecentraliseerde inkoop57. Met Verbugt zagen veel kruideniers de voordelen die een 
lidmaatschap van een inkoopvereniging bood: vanaf die tijd groeiden deze in sterke mate.  

Figuur 2: Schematische en vereenvoudigde voorstelling van de inkoopvereniging en het 
vrijwillig filiaalbedrijf in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel 
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klanten 

(directeur) 
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een of  
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Bron: Muiswinkel, F.L. van, 1957, Handel, markt en beurs. Organisatie en techniek van de handel in theorie en praktijk,
N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 76. 

Ook Nederlandse grossiers zochten in de crisisjaren naar samenwerkingsvormen om kosten 
te besparen. Omdat inkoopverenigingen, coöperaties en grootwinkelbedrijven grotendeels 
zelf bij fabrikanten inkochten, verloren grossiers afzetmogelijkheden. De oplossing hiervoor 
lag min of meer voor de hand: grossiers konden net als de inkoopverenigingen 
samenwerkingsverbanden aangaan met zelfstandige kruideniers. Op die manier zou een 
grossier zich zeker kunnen stellen van een bepaalde afzet, waardoor zijn concurrentiepositie 
ten opzichte van andere grossiers en andere in- en verkooporganisaties verbeterde. Het 
resultaat was het zogenoemde vrijwillig filiaalbedrijf (zie figuur 2).  
De Nederlandse grossier A.J.M. van Well bestudeerde bijvoorbeeld publicaties over 
Amerikaanse vrijwillige filiaalbedrijven en bezocht ze aldaar. Dit leidde ertoe dat hij in 1932 
besloot zelf zo’n bedrijf in Nederland op te richten. De kenmerken daarvan waren dat 

                                            
55 Het Nederlandsch Sperwerverbond was een landelijke, centrale inkoopvereniging, opgericht door het bestuur 
van de Febowiko (Federatieven Bond der Winkelorganisaties in het Koloniale Warenvak). Bron: Nederlands 
weekblad, 26 maart 1931, no.26, 36e jaargang, p.434. 
56 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.29. 
57 Nederlands weekblad, 2 oktober 1930, 36e jaargang, p.11. 
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kruideniers (16 gingen er in dit geval in eerste instantie akkoord) economisch en juridisch 
zelfstandig bleven, maar hun orders bij Van Well zouden plaatsen. Als tegenprestatie 
verzorgde Van Well gemeenschappelijke reclames en zorgde hij voor een 
gemeenschappelijk logo, dat de verschillende kruideniers met ingang van hun lidmaatschap 
zouden gaan voeren. Van Well’s bedrijf was niet alleen het eerste vrijwillig filiaalbedrijf in 
Nederland, maar ook in Europa58. Verschillende andere grossiers volgden het voorbeeld van 
Van Well en sloten zich met hem nog in hetzelfde jaar (1932) aaneen tot een landelijk 
vrijwillig filiaalbedrijf dat ze ‘De Spar’ noemden (‘Door eendrachtig Samenwerken profiteren 
allen regelmatig’). Een ander vrijwillig filiaalbedrijf dat rond de crisisjaren ontstond was 
‘Centra’, opgericht door de grossier Schuitema in 1934. Enige tijd daarna volgde de ‘Verkoop 
Gemeenschap’ of ‘Végé’ en in 1942 de ‘Vrijwillige In- en Verkoop Organisatie’ of ‘Vivo’.
Een paar jaar eerder was de Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Naar aanleiding daarvan 
voerde de overheid in Nederland in 1939 de rantsoenering van een aantal levensmiddelen 
(en andere goederen) in. Eind 1939 ging suiker ‘op de bon’ en vanaf het begin van de 
Duitse bezetting in mei 1940 volgden steeds meer levensmiddelen59. Voor kruideniers met 
een gevarieerd assortiment betekende de rantsoenering veel extra arbeid. Voor elk artikel 
verklaarde de overheid steeds weer een andere bon geldig. Ook waren de bonnen niet 
allemaal even lang geldig en reikte de overheid de bonnen per leeftijdsklasse en aard van 
de werkzaamheden uit. Dit maakte de uitvoering van de overheidsmaatregelen voor 
kruideniers erg tijdrovend. Zij moesten ingeleverde bonnen sorteren en opplakken, om ze 
vervolgens in te leveren bij de plaatselijke distributiediensten van de overheid. Bovendien 
moesten ze de werkvoorraden administreren en verantwoorden bij controles. Dit betekende 
dat de gemiddelde winkelier ruim 25% van zijn totale arbeidstijd besteedde aan de 
uitvoering van wettelijke voorschriften60. Aan de andere kant bracht de oorlog voor de 
kruidenier ook voordelen met zich mee. De winkelvoorraden waren bijvoorbeeld kleiner door 
de goederenschaarste. Dat betekende dat winkeliers minder geld kwijt waren aan 
investeringen in die voorraden, waardoor het handelsverlies afnam.  

De Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland hadden geen verstrekkende 
gevolgen voor de structuur van de keten. Zoals we hebben gezien was die structuur vóór de 
oorlog wel gewijzigd. Samen met de grootwinkelbedrijven en coöperaties hadden 
inkoopverenigingen en vrijwillige filiaalbedrijven de klassieke keten doorbroken. De 
distributie differentieerde zich aan de hand van verschillende nieuwe samenwerkingsvormen 
en locaties waarbij centrale, overkoepelende organisaties – naast grossiers – tussen 
detailhandelaren en fabrikanten in kwamen te staan. Door de toegenomen samenwerking 
tussen verschillende actoren in de distributie steeg ook het belang van een juiste 
coördinatie of onderlinge afstemming van activiteiten op elkaar, op de locaties zelf en 
daartussen. Het aantal actoren dat zich daar mee bezig hield nam overeenkomstig toe, net 
als de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende betrokken actoren. Denk daarbij aan 
de relaties tussen fabrikanten, coöperaties en hun winkeliers, tussen fabrikanten, de hogere 
rayons van grootwinkelbedrijven en hun bedrijfsleiders, en tussen fabrikanten, inkoop-
verenigingen en hun aangesloten winkeliers. Dit proces van uitbreiding en intensivering van 
relaties in de voedingsmiddelenketen noemen we ‘verdichting’61. Als complement van die 

                                            
58 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.31. 
59 Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf. Een studie over het kruideniersbedrijf 
in Nederland, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, p.311. 
60 Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf, p.312. 
61 Zie figuur 2 van hoofdstuk 1 voor een schematische voorstelling van de voedingsmiddelenketen. 
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verdichting van de keten trad ketendwang op. Doordat processen op verschillende locaties 
in toenemende mate op elkaar ingrepen, met een groeiende onderlinge afhankelijkheid 
tussen actoren als gevolg, werkten veranderingen op een plek in de keten steeds meer – en 
in sterkere mate – door in andere delen van die keten62.
Voor de levensmiddelendetailhandel betekenden de differentiatie en verdichting van (delen 
van) de voedingsmiddelenketen, in casu de distributie, een toenemende concurrentiestrijd 
tussen de verschillende organisatievormen en een groeiende schaalvergroting, concentratie 
en afname van het aantal kleine, zelfstandige kruideniers. Het waren juist enkelen van deze 
kruideniers die vlak na de Tweede Wereldoorlog als eersten zelfbediening gingen toepassen.  

2.2  De omgebouwde bedieningswinkel (1945-1955) 

De eerste zelfbedieningswinkeliers pasten zelfbediening pragmatisch toe met een ruim 
kruidenierswarenassortiment op een winkeloppervlak van ongeveer 50 tot 200 vierkante 
meter. Dit is het eerste type zelfbedieningswinkel dat in Nederland voorkwam. Dit type 
noemen we de omgebouwde bedieningswinkel63. Hoe dit type tot stand kwam zal blijken als 
we de eerste initiatieven tot zelfbediening nader bekijken.  

De eerste zelfbedieningswinkels 

Terwijl heel Nederland zich midden in de wederopbouw bevond, voorzagen veel kruideniers 
hun winkels van een ‘nieuw jasje’64. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden 
de schaarste aan goederen en verpakkingen een direct herstel van de levensmiddelen-
detailhandel nog belemmerd. Ook bleef de rantsoenering tot 1949 van kracht. Tegelijkertijd 
investeerden veel kruideniers in de vernieuwing van hun winkelinterieurs. Een journalist was 
in 1948 van mening dat een efficiënt geleid kruideniersbedrijf ‘tegenwoordig’ moeilijk voor 
te stellen was zonder een praktische, moderne inrichting van de winkel65. Een doelmatige 
en praktische winkelinrichting zou de bedrijfsresultaten en het prestatiecijfer per mankracht 
gunstig beïnvloeden. Bovendien zou het voor een prettige, aangename sfeer zorgen, die de 
‘koopdaad’ voor klanten zou vergemakkelijken. In deze tijd van ‘modernisering’ zou de 
zelfbedieningswinkel een eigen plek in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel gaan 
veroveren, zij het niet zonder slag of stoot. 
Zoals eerder gezegd gingen verschillende Nederlandse levensmiddelendetailhandelaren 
vanaf de jaren veertig experimenteren met het zelfbedieningssysteem. Daarmee konden ze 
zelf ervaring opdoen met zelfbediening en het systeem bij het publiek introduceren. Terwijl 
de zelfstandige kruidenier Van Woerkom eind 1948 zijn bedieningswinkel in Nijmegen 
ombouwde tot een zelfbedieningszaak, organiseerden enkele Zwolse kruideniers die 
aangesloten waren bij het vrijwillig filiaalbedrijf Centra een proefneming met het zelf-
bedieningssysteem in een bestaand winkelpand. Die winkel bleek zich uitstekend te lenen 

                                            
62 Otterloo, A.H. & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.294-295. 
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voor de proefneming. Hij was groot genoeg (ruim 200 vierkante meter) en had de juiste 
vorm: met een lengte van 29 meter en een breedte van 7 meter bleek de ruimte geschikt 
voor een ‘aantrekkelijke en doelmatige opstelling van wandkasten en afrekentoonbanken’66.
De winkelpui van het pand had één deur. Die functioneerde tegelijkertijd als in- en uitgang. 
De entree gaf wel toegang tot een aparte in- en uitgangshal, zodat het in- en uitgaan van 
klanten zo weinig mogelijk hindernissen op zou leveren. Vooral bij een grote toeloop van 
klanten bleek dit belangrijk. Vlak voor de uitgang konden klanten hun boodschappen 
betalen aan speciale afrekentoonbanken. Om al te grote rijvorming te voorkomen waren er 
drie van die afrekentoonbanken geplaatst. Direct achter de kassa’s stonden zogenoemde 
controletoonbanken opgesteld. Die waren daar neergezet om de klanten op diefstal te 
kunnen controleren. De winkeliers achtten de kans op diefstal in zelfbedieningswinkels – 
niet ten onrechte – groter door het onpersoonlijke karakter van zelfbediening en omdat alle 
levensmiddelen nu eenmaal voor het grijpen lagen. Deze proefneming was van tijdelijke 
aard en bleek een succes voor de initiatiefnemers.  
Ook op de Damesbeurs van 1949, gehouden in de RAI te Amsterdam, bevond zich een 
zelfbedieningswinkel van Centra, die in dit geval was ingericht door Gerard Jansen. Hiervoor 
maakte Centra de volgende reclame:  

“Een vrouw met smaak doet zèlf haar keuze, ook in levensmiddelen. Met zeer veel 
zorg maakt U een keuze wanneer het kleding, hoeden of schoenen betreft. Met 
diezelfde zorg kunt U nu ook weer zelfstandig Uw keuze doen in Centra’s Zelf-
bedieningswinkel. Daar vindt U een assortiment van Neerlands beste Merkartikelen. 
Alles staat overzichtelijk gerangschikt en U kunt U zelf bedienen. Breng eens een 
bezoekje aan Centra’s Zelfbedieningswinkel, op de Damesbeurs in het RAI-gebouw. 
Speciale attracties – Vrij entree. Bedien U zelf. Centra – hééft de grootste keuze”67.

Meer dan 120.000 personen bezochten de Damesbeurs68. Gedurende de tentoonstelling was 
het in de zelfbedieningswinkel voortdurend erg druk en reageerde het publiek gunstig69.
Behalve huisvrouwen bezochten ook kruideniers en fabrikanten van voedings- en genot-
middelen de expositie. De zelfbedieningswinkel veroorzaakte vooral heel wat commotie bij 
huisvrouwen. Het was voor hen een ‘ongekende sensatie’ om zelf de boodschappen te 
kunnen pakken en in overvloed te kunnen kiezen uit de beste merken70. De tentoonstelling 
kende echter ook een belangrijk minpunt. In alle opwinding zagen heel wat bezoeksters de 
kassa’s over het hoofd en rekenden niet af voor hun boodschappen. De expositie had hier 
niet voldoende in voorzien, zodat de huisvrouwen de ‘winkel’ daadwerkelijk konden verlaten 
zonder te betalen. Hierdoor viel de expositie erg duur uit voor Centra.  
Voordat zulke experimenten en tentoonstellingen plaats vonden hadden sommige 
levensmiddelendetailhandelaren kort na de oorlog al ‘echte’ zelfbedieningswinkels geopend. 
Maar deze moesten vroeg of laat hun deuren weer sluiten, meestal omdat zij niet genoeg 
omzet konden genereren. Kruidenier Van Uffelen, aangesloten bij het vrijwillig filiaalbedrijf 
Vivo, had zelfs al in 1944 een poging gewaagd over te schakelen op zelfbediening. Dat 
mislukte, vermoedelijk vooral door de goederenschaarste destijds. In 1947 koos hij definitief 
voor zelfbediening, maar zijn nieuwe winkel was geen lang leven beschoren: door tegen-
vallende omzetten en kosten zag Van Uffelen zich in 1950 genoodzaakt zijn zaak te 
verkopen.  
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67 Advertentie in het Nieuwsblad van de Damesbeurs, 1949. Bron: Gemeentearchief Nijmegen. 
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Succesvoller waren de eerder genoemde gebroeders Van Woerkom, die in 1948 echter nog 
niet volledig op zelfbediening overschakelden (zoals hieronder nader uiteengezet zal 
worden). Het was Dirk Kat die op 2 juni 1949 te Velsen-Noord/Beverwijk de eerste volledig 
op zelfbediening ingerichte levensmiddelenwinkel opende 71. Kat was aangesloten bij het 
vrijwillig filiaalbedrijf Centra. Hierdoor kon hij kosten besparen: Centra maakte bijvoorbeeld 
uniforme reclame voor al haar leden. Ook konden de leden gezamenlijk grootschaliger en 
dus goedkoper inkopen. Bovendien was de zelfbedieningswinkel van Dirk Kat ingericht met 
hetzelfde interieur dat eerder in 1949 door Centra ten toon was gesteld op de Damesbeurs 
in Amsterdam72. De oppervlakte van de nieuwe zelfbedieningswinkel bedroeg 200 vierkante 
meter, wat toentertijd erg groot was voor een levensmiddelenwinkel. Bij de opening waren 
verschillende autoriteiten en vooraanstaande personen aanwezig, waaronder leden van het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (N.V.v.H.), die als vertegen-
woordigers van ‘de Nederlandse huisvrouw’ bijzonder geïnteresseerd waren in het nieuwe 
fenomeen van zelfbediening73.

Het succes van de gebroeders Van Woerkom 

De gebroeders Van Woerkom hadden hun winkel tijdens de Tweede Wereldoorlog kleiner 
gemaakt door er een tussenschot in te plaatsen. Daarmee probeerden zij te voorkomen dat 
de bezetter de grote ruimte voor zichzelf op zou eisen. In het achterste en afgesloten 
gedeelte van de winkel ging Chris van Woerkom levensmiddelen afwegen en verpakken in 
overeenstemming met de hoeveelheden die de rantsoenering voorschreef. Daarmee boekte 
hij tijdwinst; een voordeel dat ook door zijn klanten erg gewaardeerd werd. Na de oorlog 
breidden de gebroeders Van Woerkom de winkel weer uit, samen met het assortiment 
voorverpakte levensmiddelen. Vanuit die situatie was de stap naar zelfbediening niet zo heel 
groot74.
Desondanks begrepen ze dat voor een omschakeling meer nodig was dan alleen voor-
verpakte levensmiddelen. Zo lieten ze ‘gondola’s’ en wandstellingen bouwen en bestelden ze 
enkele tientallen winkelmandjes. Gondola’s waren langwerpige uitstalkasten, die aan beide 
lange zijden schappen bevatten; en soms ook nog aan beide korte zijden. Daardoor konden 
zij prima als ‘eiland-opstelling’ gebruikt worden, midden in de winkel. Meestal reikten zulke 
gondola’s niet verder dan schouderhoogte, zodat het zicht op de rest van de winkel – en 
dus de ruimtelijkheid – behouden bleef.  
Veel informatie over zelfbediening hadden de gebroeders Van Woerkom trouwens niet. Zij 
baseerden zich op een paar artikelen uit het Amerikaanse tijdschrift The Progressive Grocer,
waarin iets over zelfbediening stond75. De vraag was natuurlijk hoe een bestaand 
Amerikaans fenomeen succesvol vertaald zou kunnen worden voor het Nederlandse publiek. 
Omdat ze daar niet zeker over waren, kozen ze ervoor bediening te handhaven in het 
voorste (en kleinste) gedeelte van de winkel. De grotere ruimte achterin was bestemd voor 
zelfbediening, omdat zelfbediening door het uitstallen van levensmiddelen nu eenmaal om 
meer ruimte vroeg. Zo ontstond de situatie dat in het voorste gedeelte van de winkel vrijwel 
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alle artikelen te koop waren in bediening, terwijl in het achterste gedeelte een beperkt 
aantal artikelen ook in zelfbediening te koop was. Die keuze had te maken met twee 
verschillende factoren.  
In de eerste plaats waren, zoals eerder is opgemerkt, in Nederland tegen het einde van de 
jaren veertig lang niet alle levensmiddelen verpakt voorhanden. Daarom verpakten de 
gebroeders Van Woerkom veel levensmiddelen zelf, maar bij sommige levensmiddelen was 
dit lastig. Koekjes en suikergoed waren bijvoorbeeld gevoelig voor breukschade. Die werden 
daarom als vanouds aan een toonbank afgewogen en ingepakt voor klanten76. Zulke 
levensmiddelen konden klanten dus wel in het bedieningsgedeelte kopen, maar niet in het 
zelfbedieningsgedeelte.  
In de tweede plaats was het combineren van bediening en zelfbediening een strategie om 
‘oude’ klanten te kunnen behouden en tegelijkertijd nieuwe klanten te kunnen winnen. Door 
in het voorste gedeelte van de winkel bediening te handhaven bereikten de gebroeders Van 
Woerkom het psychologische voordeel dat schuchtere klanten daar gewoon bediend konden 
worden, terwijl de ‘stoutmoedigen’ zichzelf konden bedienen – zij het van een beperkter 
aantal levensmiddelen – in de grotere ruimte achterin77. Door de klanten bij binnenkomst te 
blijven bedienen was de drempel om de winkel te betreden voor klanten lager dan wanneer 
de winkel volledig op zelfbediening gestoeld was geweest. Eenmaal binnen konden zij, als 
ze wilden, het zelfbedieningsgedeelte bekijken en uitproberen. Andere zelfbedienings-
winkeliers volgden dit voorbeeld van ‘semi-zelfbediening’. 
Ook op een ander vlak gingen de gebroeders Van Woerkom strategisch te werk. Zoals 
eerder gezegd was het in zelfbedieningswinkels makkelijker voor klanten om het een of 
ander onopgemerkt zonder betaling mee te nemen. De gebroeders Van Woerkom hadden 
hier ook mee te maken. Om diefstal te beperken stelden zij het gebruik van winkelmandjes 
in de hele winkel verplicht. Ook lieten zij klanten bij de ingang van de winkel hun eigen 
boodschappentas inleveren, die zij dan bij het verlaten van de winkel weer terug kregen. 
Een journaliste van Libelle beschreef deze maatregel als volgt: 

“Een vriendelijke juffrouw biedt u bij het binnenkomen een mandje aan om uw 
boodschappen in te deponeren. … Ten slotte ben ik bij de uitgang gekomen. … Hier 
zit de juffrouw van de kassa … . De pakjes en dozen worden [door haar helpster] 
overgepakt in mijn eigen tas, die ik bij het binnenkomen had afgestaan – safety first 
– en klaar ben ik”78.

Kritische geluiden 

In hoofdstuk 1 is al vermeld dat veel levensmiddelenwinkeliers weinig vertrouwen hadden in 
zelfbediening. Menige kruidenier geloofde bijvoorbeeld dat huisvrouwen de nieuwe 
zelfbedieningswinkels massaal zouden mijden uit angst om meer te kopen dan financieel 
verantwoord voor hen was. Terwijl zelfbedieningswinkeliers juist hoopten op meer 
aankopen, dachten de sceptici dat die hoop op een illusie berustte. Deze negatieve houding 
kwam naar voren in de kritiek die het initiatief van de gebroeders Van Woerkom ontmoette. 
Een journaliste van Margriet schreef bijvoorbeeld na haar bezoek aan hun zelf-
bedieningswinkel het volgende: 
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“Je verkeert in een roes … voelt je heerseres over een klein koninkrijk … ik was 
opeens geen journaliste meer, maar alleen vrouw. Ik moest en ik zou met zo’n 
mandje aan mijn arm langs de smakelijke uitstallingen lopen. Ik ben met mijn 
aktetas vol boodschappen naar huis gegaan. Efficiënt boodschappen doen is dan 
volgens mij niet meer mogelijk”79.

Zelfbedieningswinkeliers beweerden echter dat klanten aanvankelijk juist te weinig impulsief 
kochten om voldoende omzet te genereren in hun nieuwe winkels: zij namen vaak 
genoegen met de aankoop van een of twee artikelen. Het kwam voor “… dat een vrouw 
achter de wastobbe vandaan voor een pakje zeep naar de enorme zelfbedieningszaak ijlt”80.
Op de genoemde tentoonstellingen, waar levensmiddelendetailhandelaren experimenteer-
den met zelfbediening, kwamen mensen wel in de ‘juiste koopstemming’ en zagen de 
handelaren ze “… met tassen vol boodschappen naar huis trekken”81. Zulke resultaten 
boden echter geen garantie voor de gewone winkelpraktijk. Het leek erop dat de afzonder-
lijke klant haar aankoopvolume per bezoek op zou moeten voeren, wilde zelfbediening 
slagen.
Dit probleem deed zich ook voor bij Dirk Kat. Zijn zelfbedieningswinkel boekte in eerste 
instantie geen goede resultaten. Pas toen Kat koopjes aan ging bieden op de ‘dolle 
dinsdagen’ werd zijn winkel een succes. Aanbiedingen van diverse levensmiddelen konden 
de klanten blijkbaar wel aanmoedigen om meer en/of vaker boodschappen te doen in 
zelfbedieningswinkels. Klanten die planmatig op aanbiedingen af kwamen bezochten de 
winkel nu waarschijnlijk vaker. Daarnaast deed zich de mogelijkheid voor dat zulke klanten, 
nu ze toch eenmaal in de winkel waren, ook nog andere artikelen kochten die niet in de 
aanbieding waren. Aanbiedingen fungeerden zo als ‘lokartikelen’ die het aankoopvolume en 
de aankoopfrequentie, mede via het stimuleren van impulsaankopen, konden verhogen, met 
als resultaat een stijging van de omzet. 
Een ander veelvuldig genoemd nadeel van zelfbediening was dat klanten de service en het 
persoonlijke contact van de bediening zouden missen. Ook voor de winkeliers zou het wel 
eens nadelig uit kunnen pakken dat het verkoopgesprek verviel. Volgens de N.V.v.H. liet 
menige huisvrouw zich verleiden een door de kruidenier aangeprezen artikel te kopen. Maar 
daar speelden veel zelfbedieningswinkeliers handig op in. 
We zagen eerder al dat Van Woerkom semi-zelfbediening toepaste om klanten een zekere 
service te kunnen blijven bieden, in de hoop ze zo over de streep te trekken. Een andere 
manier om dat te bereiken was de klanten te ‘helpen’ bij het boodschappen doen. Een deel 
van het personeel dat in zelfbedieningswinkels rondliep hield zich bezig met het aanvullen 
van de voorraad in vakken en schappen. In veel zelfbedieningswinkels zette dat personeel 
zich ook in om klanten over te halen tot aankopen, door bijvoorbeeld ‘een aanmoedigende 
houding, een animerend woord’ en het verlenen van ‘service’ bij zelfbediening82.

Positieve reacties 

Afgezien van het feit dat het even wennen was reageerden veel huisvrouwen positief op 
zelfbediening. Hier en daar werden ze buiten de winkeliers om enthousiast gemaakt. In 
sommige damesbladen, zoals Libelle en Denken en Doen (het maandblad van de N.V.v.H.), 
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waren verslagen opgenomen van nieuwe zelfbedieningswinkels waarin deze als een 
‘paradijs voor de huisvrouw’ werden beschreven83.
Een journaliste van Libelle, die de pas geopende zelfbedieningszaak van Van Woerkom in 
Nijmegen had bezocht, droomde hier als volgt over weg: 

“Stelt u zich voor: een vrijelijk en … rijkelijk uitstallen van de meest uiteenlopende … 
consumptie-artikelen, welke men mag betasten, vergelijken, en in zijn mandje kan 
deponeren”84.

Voorts schreef zij dat het een voordeel was dat klanten hier zelf hun tempo konden bepalen. 
Als een huisvrouw haast had, zou niemand haar tegenhouden; en als ze juist de tijd wilde 
nemen, zou niemand haar haasten. Zo konden huisvrouwen dus de tijd nemen om de 
winkel en het assortiment rustig te bekijken (en sommige levensmiddelen vast te pakken), 
terwijl ze ook tijd konden besparen omdat ze niet langer op hun beurt hoefden te wachten 
aan de toonbank. Ergernissen over ‘zeurderige en lang van stof zijnde’ voorgangers en ‘voor 
haar beurt gaande klanten’ behoorden daarmee ook tot het verleden85. Tevens konden de 
vragen ‘Wat kost het?’ en ‘Heeft u geen andere merken?’ achterwege blijven, nu alle 
levensmiddelen voorverpakt en geprijsd in de schappen lagen. Een huisvrouw die de 
zelfbedieningswinkel op de Damesbeurs in 1949 bezocht, vulde dit als volgt aan: 

“Een … voordeel is, dat je bij het kopen niet meer in het middelpunt van de 
belangstelling staat, maar geheel vrij een keuze kunt doen”86.

Uit deze en andere citaten zou kunnen worden opgemaakt dat huisvrouwen vooral de 
zelfwerkzaamheid en keuzemogelijkheden waardeerden: ze konden zichzelf bedienen en zelf 
kiezen. 
Positieve reacties in de pers en van huisvrouwen zelf betekenden echter niet dat huis-
vrouwen van meet af aan massaal overstapten op de nieuwe zelfbedieningswinkels. In 1956 
organiseerde Libelle de ‘Nationale Huisvrouwencompetitie’, een enquête op huishoudelijk 
gebied waarmee verschillende prijzen gewonnen konden worden87. Uit de 51.347 reacties 
van Nederlandse huisvrouwen concludeerde de redactie van het blad onder andere dat 50 
tot 70 % van de vrouwen het liefst boodschappen deed bij kleine, zelfstandige levens-
middelenwinkeliers en dat zo’n 8 tot 15% de voorkeur gaf aan zelfbedieningswinkels. Dit 
laatste getal varieerde van 2,5% in Zeeland tot 17% in Amsterdam. Hieruit is af te leiden 
dat de populariteit van zelfbedieningswinkels het grootst was in grote steden. Landelijk 
telde Nederland in 1956 345 zelfbedieningswinkels op een totaal van ongeveer 69.000 
detailhandelsvestigingen in voedings- en genotmiddelen88. Dat kwam neer op 0,5% van alle 
levensmiddelenwinkels, waartoe naast kruideniers ook slagers, groenteboeren en andere 
speciaalzaken behoorden. Van de 51.347 huisvrouwen die deelnamen aan de enquête van 
Libelle gaf ongeveer 10% de voorkeur aan die 0,5% van het totale aanbod in de levens-
middelendetailhandel. Deze cijfers laten zien dat de eerder geconstateerde positieve 
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reacties mogelijk toch samen gingen met een aanzienlijke populariteit van zelf-
bedieningswinkels.  
Naast de nieuwe zelfwerkzaamheid veranderde het boodschappen doen door zelfbediening 
ook in andere opzichten voor klanten. Veel kruideniers verleenden, behalve de bediening in 
de winkel, nog andere vormen van service aan hun klanten. Bezorgservices waren 
bijvoorbeeld nog veelvuldig in gebruik ten tijde van de eerste zelfbedieningswinkels. Ook 
konden klanten bij bestaande kruideniers op ‘de pof’ kopen. De meeste zelfbedienings-
winkeliers schaften zowel de bezorgservice als de kredietverlening af. Volgens de eerder 
genoemde enquête van Libelle liet in 1956 nog maar 5 tot 7% van de huisvrouwen in de 
steden haar boodschappen thuis bezorgen89. Op het platteland was dit cijfer 12 tot 23%, 
wat verklaard kan worden door een gemiddeld grotere afstand tot de winkel in deze 
gebieden. Sommige vrouwen zagen de afschaffing van bezorg- en kredietservices als een 
nadeel. Daar stond tegenover dat de prijzen van levensmiddelen in zelfbedieningswinkels 
meestal iets lager waren; zeker in het geval van aanbiedingen.  
Klanten ervoeren echter nog meer nadelen. Jezelf bedienen was niet altijd even eenvoudig. 
De zelfwerkzaamheid van zelfbediening vroeg bijvoorbeeld om meer warenkennis90. De 
klanten konden dan wel zelf kiezen, maar moesten nu ook zelf oordelen. Zij konden niet 
langer terugvallen op de vakkennis van de kruidenier. Om een goede keuze te kunnen 
maken was het bijvoorbeeld van belang dat ieder artikel op de verpakking duidelijk 
zichtbaar voorzien was van naam, inhoud en prijs. In de eerste zelfbedieningswinkels kwam 
het nog wel eens voor dat dit niet of onvolledig gebeurde. Dat bemoeilijkte een juiste 
prijsvergelijking. Een ander aspect van voorverpakken was dat de inhoud vast lag. Door de 
toepassing van zelfbediening met voorverpakte levensmiddelen verviel het overleg tussen 
klant en winkelier over het gewicht, waardoor ook de vraag of het ‘ietsje meer’ mocht zijn 
tot het verleden ging behoren. De standaardisering van gewicht en volume per voorverpakt 
(-e) levensmiddel (-lengroep) beperkte de keuze daarin. Die standaardisering kende meestal 
wel enkele variaties (denk bijvoorbeeld aan een kleine of grote pot pindakaas en een halve 
of een hele liter melk). Door deze variaties en de verschillende standaarden per 
levensmiddel (-lengroep) bood het totale assortiment toch een grote variëteit aan 
verschillende modellen, formaten en inhouden. Dit had tot gevolg dat klanten weinig 
overzicht hadden bij het boodschappen doen. Het gebruik van uiteenlopende 
verpakkingsmaterialen, zoals papier/karton, glas, blik en cellofaan, droeg hier nog aan bij.  
Door de uiteenlopende prijzen en de vele aanbiedingen was een financieel verantwoorde 
keuze ook niet altijd eenvoudig. De N.V.v.H. oordeelde dat huisvrouwen zich in 
zelfbedieningswinkels ‘als het ware in een voortdurende reclamesituatie’ bevonden91. Ter 
illustratie schreef de vereniging in 1954 dat ‘snoeperijen meer dan eens tot impulsieve 
aankopen lokten’92. Zoals we eerder zagen hadden de sceptici dit al voorzien. In plaats van 
het advies de zelfbedieningswinkels dan maar te mijden raadde de N.V.v.H. alle 
huisvrouwen aan bewust en doordacht boodschappen te doen, zonder zich te laten 
verleiden. Boodschappenbriefjes konden hier volgens hen uitkomst bieden.  
Aan de andere kant vervielen eerdere klachten juist door het voorverpakken van 
levensmiddelen. Het ging daarbij om klachten over toonbankwinkeliers die de zakken zo 
snel van de weegschaal af haalden, dat het onmogelijk was voor klanten het gewicht te 

                                            
89 ‘Libelles nationale huisvrouwencompetitie werd een groot succes’, in: Libelle, 1956, no.51, 23ste jaargang, 
p.20-22. 
90 Denken en Doen, juni 1965, p.11. 
91 Denken en Doen, november 1959, p.5-6. 
92 Denken en Doen, juli/augustus 1954, p.18. 

42



controleren93. Ook bouwden kruideniers hun weegschalen soms in de toonbanken in, 
zodanig dat het venster van de weegschaal niet meer zichtbaar was voor klanten en zij het 
gewicht daarom niet af konden lezen. Daardoor kon het gebeuren dat het afgewogen 
gewicht niet overeenkwam met het bestelde, of dat klanten teveel in prijs werd gerekend. 
Deze praktijken waren door de gestandaardiseerde voorverpakkingen in zelfbedienings-
winkels niet meer mogelijk.  
De N.V.v.H. vond tijdsbesparing een belangrijk motief om voor zelfbedieningswinkels te 
kiezen. Levensmiddelen hoefden daar immers niet meer afgewogen en verpakt te worden 
terwijl men stond te wachten94. Het wachten in de rij bij de kassa kon dit voordeel weer 
beperken, maar in veel zelfbedieningszaken werd dit ondervangen door op spitsuren een 
tweede en soms een derde of zelfs vierde kassa te openen. Volgens Hilbrink, directeur van 
het bureau van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, waren de vrijheid ten 
opzichte van de winkelier en de zelfwerkzaamheid belangrijke motieven voor huisvrouwen 
om voor zelfbedieningswinkels te kiezen95. Het belangrijkste motief was volgens Hilbrink 
echter gelegen in de scherpe prijzen die zelfbedieningswinkels boden96. De praktijk wees uit 
dat zulke motieven de ervaren nadelen van zelfbediening langzamerhand gingen 
overtreffen. Zelfs Nederlandse huisvrouwen die conservatief heetten, reageerden uiteindelijk 
– zij het soms schoorvoetend – positief op zelfbediening.  

Amerika als voorbeeld 

Eerder zagen we al dat de gebroeders Van Woerkom bij de omschakeling op zelfbediening 
gebruik maakten van het Amerikaanse vaktijdschrift de The Progressive Grocer. Winkeliers 
gebruikten dit tijdschrift en andere Amerikaanse vakliteratuur vaker als informatiebron voor 
de bedrijfsvoering van hun zelfbedieningswinkels. In Amerika had de kruidenier Clarence 
Saunders al in 1916 in Memphis, Tenessee een zelfbedieningswinkel geopend, die hij 
‘Piggly-Wiggly’ had genoemd97. Voor Nederlanders was Amerika al sinds het begin van de 
twintigste eeuw een voorbeeld van succesvolle economische expansie en comfortabele 
leefgewoonten. Dit beeld intensiveerde na de Tweede Wereldoorlog: Amerika had Europa 
bevrijd en steunde aldaar de wederopbouw. Bovendien was tussen Amerika en het door de 
oorlog verarmde Europa een grote welvaartskloof ontstaan. Hierdoor nam de oriëntatie van 
het Nederlandse bedrijfsleven op Amerika, en wat daar allemaal gaande was, sterk toe98.
Amerika steunde de Europeanen in de vorm van het Marshall-plan. Dit plan was in 1948 in 
het leven geroepen door toedoen van George C. Marshall, de toenmalige Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken99. Via dit hulpverleningsplan ontving Nederland financiële 
hulp en goederen. De bedoeling van het Marshall-plan was een ‘ernstige economische, 
sociale en politieke achteruitgang’ van Europa na de Tweede Wereldoorlog te voorkomen100.
De geboden hulp was overigens niet geheel onbaatzuchtig, aangezien Amerika hiermee 
tevens (de expansie van) haar exportmarkt veilig stelde. Hard werken, zuinigheid en 
                                            
93 Denken en Doen, februari 1959, p.8-9. 
94 Denken en Doen, juli/augustus 1954, p.18 en november 1954, p.19. 
95 Denken en Doen, december 1964, p.14-15. 
96 Denken en Doen, november 1959, p.5-6. 
97 Hondelink, H.Ph, 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.35. 
98 Zie Schuyt, K. & Taverne, E., 2000, 1950. Welvaart in zwart-wit, Sdu Uitgevers, Den Haag, p.61-79. 
99 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.11. 
100 Aldus een brochuretekst uit 1951 van de Economic Cooperation Administration, het uitvoerend orgaan van 
de Marshall-hulp. Bron: Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.10. 
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opvoering van de productiviteit zouden de hulp na verloop van tijd overbodig moeten 
maken. Achteraf bleken de culturele en psychologische effecten van het Marshall-plan van 
minstens zo groot belang voor het economisch herstel als de materiële hulp. Die culturele 
en psychologische effecten werden onder andere mogelijk gemaakt door studiereizen naar 
Amerika, die verschillende Europeanen maakten in het kader van het ‘Technical Assistance’-
programma. Dat programma werd gefinancierd via de Marshall-hulp.  
In Nederland werd in september 1950 de ‘Contactgroep Opvoering Productiviteit’ (C.O.P.) 
opgericht, die vanaf die tijd als centraal orgaan het programma ‘Technical Assistance’ zou 
coördineren. Dit programma van de Marshall-hulp beoogde de levensstandaard in Europa op 
te voeren door kennisoverdracht van succesvolle Amerikaanse methoden en technieken101.
Aanvankelijk richtten de activiteiten van de C.O.P. zich vooral op zaken die met de productie 
te maken hadden. Pas na enige jaren ging de C.O.P. ook aandacht besteden aan kwesties 
op het gebied van distributie. Wat de levensmiddelendetailhandel betreft stonden de 
Amerikaanse zelfbedieningswinkels en supermarkten in het middelpunt van de 
belangstelling. Begin 1953 vertrok een selecte groep Nederlanders, die allemaal op de een 
of andere manier verbonden waren met de levensmiddelendetailhandel, naar Amerika om 
de distributie aldaar te bestuderen. Naar aanleiding van die studiereis verscheen eind 1953 
het rapport ‘Efficiënte distributie van levensmiddelen’102. Hierin kwam het zelfbedienings-
systeem uitvoerig aan bod. Het rapport bood beschrijvingen van onder andere de 
winkelindeling, stellingkasten, afrekentoonbanken en het belang van een ‘juiste’ opstelling 
van voorverpakte levensmiddelen103.
Ter voorbereiding van de reis naar Amerika had het team een lezing van Gotlieb Duttweiler 
bijgewoond in Zwitserland. Als oprichter en eigenaar van het Zwitserse ‘Migros’ was 
Duttweiler ‘zelfbedieningsexpert’ bij uitstek104. Ook had het team een cursus over 
zelfbediening gevolgd in het najaar van 1952. Die cursus werd gegeven door een 
Amerikaanse consultant, die uitgenodigd was door de ‘Stichting Ondernemersopleiding 
Kruideniersbedrijf’. Deze stichting was eerder in 1952 opgericht door de centrale organen 
van de zelfstandige levensmiddelendetailhandel: de Christelijke Kruideniersbond, de 
Algemene Nederlandse Kruideniersbond, de Nederlandse R.K. Kruideniersbond, de Spar, 
Centra, Vivo, de Enkabé, de Coöperatieve Bond van Kruideniers Inkoopverenigingen en het 
Nederlands Sperwerverbond105. Sinds de cursus over zelfbediening ging de stichting 
meerdere activiteiten ontplooien die gericht waren op voorlichting over zelfbediening aan 
Nederlandse kruideniers. In het voorjaar van 1953 ging zij bijvoorbeeld met een reizende 
tentoonstelling door het land, om kruideniers te adviseren over de inrichting van hun 
winkels106. In 1954 ging de directeur van de stichting met een bus door het land, waarin 
een volledige zelfbedieningswinkel was nagebouwd, om kruideniers de gelegenheid te 
geven het zelfbedieningssysteem van dichtbij te bestuderen. 
Deze activiteiten geven aan dat zelfbediening in de eerste helft van de jaren vijftig een 
groeiende belangstelling genoot van officiële instanties en stichtingen. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat de activiteiten op zeer beperkte schaal plaats vonden. Dit gold ook 
voor de studiereizen. Het team dat in 1953 naar Amerika vertrok, bestond uit veertien 
personen. Onder hen waren S.C. Bakkenist, directeur van de ‘Stichting Het Merkartikel’, G.S. 

                                            
101 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.12. 
102 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.230. 
103 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.232. 
104 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.226-228. 
105 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.223. 
106 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.233. 
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Scheltema, directeur van het Economisch Instituut voor de Middenstand, F. van Slooten, de 
hoofdredacteur van Misset’s weekblad voor kruidenierswaren, E.M.G. Kortekaas–den Haan, 
bestuurslid van de Nederlandse Huishoudraad, E.J.M. Hettema, directeur van de Edah, en 
twee zelfstandige kruideniers: J.W. Hovenier uit Helmond en E.W. Mots uit Nijmegen. Naast 
de betrokken instanties, de schrijvende pers en de verenigingen gingen er dus maar drie 
levensmiddelendetailhandelaren mee. In de bredere context van de toenemende interesse 
in het zelfbedieningssysteem in Nederland is de studiereis wellicht van betekenis geweest 
voor Nederlandse levensmiddelendetailhandelaren die zelfbediening overwogen of al 
toepasten, mede door aan de studiereis verbonden of daaraan gerelateerde activiteiten van 
kennisoverdracht. Van de 221 zelfbedieningswinkeliers die Nederland in 1955 telde hebben 
velen wellicht met belangstelling kennis genomen van het rapport over de studiereis en 
lezingen daarover bijgewoond. Omdat de Nederlandse initiatieven om kennis over 
zelfbediening te verspreiden pas vanaf ongeveer 1953 plaats vonden kunnen de effecten 
daarvan niet eerder dan in dat jaar aan de orde zijn geweest en zijn zij vooral in de jaren 
daarna van betekenis geweest voor de ontwikkeling van zelfbediening. In hoofdstuk 3 zal 
hier nader op in worden gegaan in het kader van de professionalisering en rationalisering 
van de exploitatie van zelfbedieningswinkels vanaf 1955.  

De groei van zelfbediening naar organisatievorm 

Zoals eerder is gezegd waren de meningen van winkeliers over zelfbediening aanvankelijk 
verdeeld. Voorstanders vonden elkaar in het algemene detailhandelsvakblad Nederlands 
weekblad voor kruidenierswaren, conserven en comestibles (gedeeltelijk gepubliceerd onder 
auspiciën van de inkoopvereniging ‘Het Sperwerverbond’), terwijl de tegenstanders een 
dankbaar klankbord vonden in De kruidenier van de katholieke en christelijke kruideniers-
bonden107. Eerder is aangestipt dat de zelfbedieningwinkeliers van het eerste uur kleine 
zelfstandigen waren. Het zelfstandig ondernemerschap van zowel de gebroeders Van 
Woerkom als Dirk Kat illustreert dit. Dirk Kat had zich in tegenstelling tot de gebroeders Van 
Woerkom wel aangesloten bij een vrijwillig filiaalbedrijf (Centra), maar behield evengoed 
het predicaat zelfstandige108. Hetzelfde gold voor winkeliers die lid waren van een 
inkoopvereniging of -combinatie. De groeicijfers van het aantal zelfbedieningswinkels naar 
organisatievorm bevestigen de dominante rol van de zelfstandigen in de introductie en 
verdere verspreiding van zelfbediening (zie tabel 3).  
Zo zien we dat tot 1952 alleen zelfstandigen zelfbedieningswinkels exploiteerden. Pas 
daarna volgden de coöperaties en de grootwinkelbedrijven. Wanneer de verschillende 
percentages qua aantallen zelfbedieningswinkels met elkaar vergeleken worden, wordt 
duidelijk dat de zelfstandigen in ieder geval tot 1970 bleven overheersen in de exploitatie 
van het totaal aantal zelfbedieningswinkels. Tussen 1955 en 1970 nam dit overwicht zelfs 
toe.
Per organisatievorm gaf de verhouding van het aantal zelfbedieningswinkels ten opzichte 
van het totaal aantal geëxploiteerde levensmiddelenwinkels een ander beeld. Per 1 januari 
1957 bezaten de zelfstandigen in totaal 21.319 levensmiddelenwinkels, waarvan 20.974 
bedieningswinkels en 346 zelfbedieningswinkels109. Voor de zelfstandigen gold dus dat  

                                            
107 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.120. 
108 Dit kwam door de aard van het vrijwillig filiaalbedrijf, waarbij zoals eerder gezegd de aangesloten 
winkeliers juridisch en economisch zelfstandig bleven. 
109 Muiswinkel, F.L. van, 1959, De handelsonderneming, p.32. 
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1,6% van het totaal aantal levensmiddelenwinkels bestond uit zelfbedieningswinkels. Voor 
grootwinkelbedrijven lag dit percentage op 13,8: 180 zelfbedieningswinkels van een totaal 
van 1306 winkels. Hoewel de zelfstandigen in absolute zin meer zelfbedieningswinkels 
exploiteerden, hadden grootwinkelbedrijven dus meer zelfbedieningswinkels in verhouding 
tot het totaal aantal levensmiddelenwinkels dat zij exploiteerden. 

Tabel 3: Jaarlijkse groei van het totaal aantal zelfbedieningswinkels in de Nederlandse 
levensmiddelendetailhandel van 1949 tot 1970, verdeeld over drie verschillende organisatievormen in absolute 
cijfers en als percentage van het totaal 

Gevestigde
zelfbedienings-winkels 

Totaal Zelfstandigen Coöperatie Grootwinkel-bedrijven/ 
Warenhuizen 

Per 1 januari  Aantal % Aantal %  Aantal % Aantal %

1949 1 100 1 100 - - - - 
1950 3 100 3 100 - - - - 
1951 10 100 10 100 - - - - 
1952 23 100 22 100 - - 1 - 
1953 70 100 63 90 - - 7 10
1954 134 100 93 69 3 2 38 29
1955 221 100 131 59 10 5 80 36
1956 345 100 205 59 12 4 128 37
1957 546 100 346 63 19 4 181 33
1958 758 100 495 65 36 5 227 30
1959 1.026 100 658 64 55 5 313 31
1960 1.785 100 1.235 69 89 5 461 26
1961 2.252 100 1.556 69 123 5 573 26
1962 2.667 100 2.073 72 148 5 646 23
1963 3.537 100 2.635 74 166 5 736 21
1964 4.267 100 3.204 75 204 5 859 20
1965 5.194 100 3.976 77 280 5 938 18
1966 5.701 100 4.324 76 294 5 1.083 19
1967 6.719 100 5.227 79 335 5 1.157 16
1968 7.741 100 6.214 80 364 5 1.163 15
1969 8.865 100 7.352 84 403 5 1.110 11
1970 8.755 100 7.253 83 418 5 1.084 12

Bron: Het Levensmiddelenbedrijf, 10 september 1970, no. 49, 75e jaargang, p.2083. Zie ook Trautwein, E.J.M., 1976, Statistiek omtrent 
vestigingscijfers van zelfbedieningszaken en supermarkten (inclusief verbruikers- en consumentenmarkten), Arnhem 

Dat zelfstandigen het initiatief namen in de toepassing van zelfbediening was opmerkelijk. 
De overschakeling van bediening op zelfbediening ging meestal gepaard met flinke 
investeringen. De uitstalling van levensmiddelen vroeg bijvoorbeeld om een nieuwe winkel-
inrichting, al dan niet met behulp van een nieuwe inventaris, en voldoende winkel-
oppervlak. Wanneer winkeliers om die reden een nieuw en groter pand betrokken, kregen 
zij te maken met een hogere huur. Grootwinkelbedrijven waren over het algemeen wel in 
staat voldoende kapitaal te genereren om dit allemaal – of gedeeltelijk – uit eigen vermogen 
te financieren. Maar de meeste (kleine) zelfstandigen waren niet zo kapitaalkrachtig. 
Daarom moesten zij leningen of kredietovereenkomsten aangaan, waardoor hun financiële 
positie – tijdelijk – verzwakte. Ook was het aantal geschikte (en goedkope) winkelpanden in 
de jaren veertig en vijftig beperkt, wat de situatie verder bemoeilijkte. Toch zagen veel 
kleine zelfstandigen brood in zelfbediening, vooral omdat zij een belangrijke omzet-
vergroting door de omschakeling verwachtten. Die omzetstijging zou de verhoogde kosten 
moeten compenseren en uiteindelijk tot hogere winst moeten leiden. 
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Zelfbediening in de praktijk: twee casussen 

Zelfbediening leidde niet vanzelfsprekend tot omzetstijgingen. Om wat meer inzicht te 
krijgen in de ontwikkeling van die omzetten en kosten zullen we het bedrijfsbeheer van 
twee (anonieme) zelfbedieningswinkels bekijken, die Z1 en Z2 zijn genoemd. Beide werden 
begin jaren vijftig in Nederland geopend. De winkelier van Z1 betrok bij de omschakeling op 
zelfbediening een ander pand met 68 vierkante meter verkoopoppervlakte, terwijl de 
winkelier van Z2 omschakelde in hetzelfde pand en dit daartoe verbouwde, waardoor de 
verkoopoppervlakte toenam van 92 tot 112 vierkante meter. Gezien het verschil in grootte 
behaalde de winkelier van Z2 ook een hogere omzet. Beide winkeliers boekten gunstige 
economische resultaten na de omschakeling, hoewel Z1 eerst nog een paar jaar slecht 
presteerde. Verderop zullen de gegevens van beide bedrijven gedetailleerd gepresenteerd 
en geanalyseerd worden.  
Deze gegevens zijn ontleend aan een studierapport van het Economisch Instituut voor de 
Middenstand (E.I.M.), die de zelfbedieningszaken in 1960 onderzocht en de resultaten 
daarvan publiceerde in een rapport110. In dit rapport wordt de bedrijfsvoering van zeven 
zelfbedieningszaken aan de hand van cijfers besproken en geanalyseerd111. De cijfers die bij 
het E.I.M. eind 1958 beschikbaar waren hebben als uitgangspunt gediend voor de keuze 
van bedrijven. Het doel van het rapport was bestaande (of aspirant) zelfbedienings-
winkeliers een leidraad te bieden bij de beoordeling van hun bedrijfsbeheer. Naast 
oriënterende gegevens bevat het rapport voor elk bedrijf exploitatiecijfers, waaronder cijfers 
betreffende de omzet, de brutowinstmarge en het economisch resultaat. De uitkomsten van 
de bedrijfsresultaten van iedere zelfbedieningszaak zijn in het rapport vergeleken met een 
groep overeenkomstige zelfbedieningszaken (overeenkomstig qua grootte, vestigings- c.q. 
omschakelingsjaar, vestigingspunt, klantenkring, personeelsbezetting en een eventueel 
lidmaatschap van een inkoopvereniging of vrijwillig filiaalbedrijf), soms ook met 

                                            
110 Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. 
Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van 
het E.I.M., ’s Gravenhage. 
111 In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van vier van de zeven zelfbedieningszaken uit het 
rapport. Twee van die casestudies (Z1 en Z2) komen aan bod in deze paragraaf betreffende het eerste type 
zelfbedieningswinkel. In de volgende paragraaf, betreffende het tweede type zelfbedieningswinkel, komen twee 
andere studies aan bod (Z3 en Z4), terwijl daarbij ook kort teruggeblikt wordt op de eerste twee studies. Twee 
van de zeven zelfbedieningszaken uit het rapport vielen af voor dit onderzoek omdat deze, op enkele 
uitzonderingen na, bijna exact dezelfde cijfers en karakteristieken vertonen als een andere zelfbedieningszaak in 
het rapport (welke laatste als Z3 in dit onderzoek is opgenomen). Als laatste viel een van de zeven 
zelfbedieningszaken uit het rapport af voor dit onderzoek omdat deze volgens het rapport van het E.I.M. 
landelijk gezien in alle opzichten afwijkt van andere zelfbedieningszaken. Omdat deze uitzondering verder geen 
onverwachte of anderszins interessante deviaties laat zien, voegen de gegevens van deze zaak weinig toe aan 
het beeld dat de andere vier vormen. Ten slotte dient nog vermeld te worden dat de vier behandelde casestudies 
in dit onderzoek – evenals die van de andere drie zaken in het rapport van het E.I.M. – overwegend gunstige 
resultaten laten zien. Dit kan verklaard worden aan de hand van de periode van onderzoek in het rapport (1952-
1958). Tussen 1952 en 1958 hadden de onderzochte zelfbedieningswinkeliers al enige ervaring op kunnen doen 
in de exploitatie van hun winkels, waardoor tegen 1957 en 1958 de ‘kinderziekten’ al – of zo goed als – 
verholpen waren. Bovendien waren er in die tijd nog niet zo veel concurrerende zelfbedieningswinkeliers. Door 
deze factoren, in combinatie met de aantrekkingskracht die zelfbediening op klanten uitoefende, boden de jaren 
vijftig gunstige condities voor het zelfbedieningsondernemerschap. Daarmee is niet gezegd dat er geen 
zelfbedieningswinkels zijn geweest die mislukten. Hoewel deze ongetwijfeld hebben bestaan zijn daarover geen 
bruikbare gegevens gevonden. 
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vergelijkbare bedieningszaken. Afhankelijk van de voor het E.I.M. beschikbare cijfers 
varieerde het aantal overeenkomstige zaken van 7 tot 25. 
Nu de achtergrond van de gegevens betreffende zelfbedieningswinkels Z1 en Z2 
verduidelijkt is kunnen we deze nader bekijken. Voor het gemak zijn enkele kenmerkende 
gegevens opgenomen in een tabel (zie tabel 4). 

Zelfbedieningswinkel Z1

De kruidenier van zelfbedieningswinkel Z1 ging begin 1952 zelfbediening toepassen, en 
betrok daarvoor een nieuw pand. De oppervlakte van de nieuwe zelfbedieningswinkel was 
68 vierkante meter. Ten behoeve van de omschakeling had de winkelier van Z1 enkele 
collega’s om inlichtingen gevraagd. Ook was hij al voor de omschakeling geabonneerd op 
een kruideniersvakblad en een zelfbedieningsvakblad, waar hij ideeën uit putte. Verder 
raadpleegde hij een adviseur voor winkelinrichting. Op basis van deze informatie besloot hij 
zijn inventaris bijna volledig te vernieuwen. De nieuwe inrichting kostte in totaal ongeveer  
f 21.000,- , ofwel f 310,- per vierkante meter verkoopruimte. Die kosten bevatten uitgaven 
aan bijvoorbeeld de winkelbetimmering en nieuwe snelwegers, snijmachines, kasregisters 
en winkelmandjes. Ook had de winkelier enkele gondola’s in de winkel geplaatst, waarop 
koffie, thee, suikerwerken, zepen, drogisterijartikelen en huishoudelijke artikelen uitgestald 
stonden. Na de omschakeling op zelfbediening bleef de winkelier van Z1 nog enkele 
levensmiddelen in bediening verkopen. Dit waren vleeswaren, kaas, chocolaterie en koekjes. 
De bedieningsafdelingen bevonden zich achter in de winkel. Verder stonden vlak voor de 
uitgang drie afrekentoonbanken opgesteld, waarvan er meestal maar een in gebruik was. Bij 
toenemende drukte werd ook de tweede in gebruik genomen, terwijl de winkelier de derde 
alleen met koopjesdagen en op zaterdagmiddag inschakelde.  
Zoals eerder al is gezegd bestond een relatief groot deel van de assortimenten in 
zelfbedieningswinkels uit merkartikelen, omdat deze industrieel voorverpakt waren. Dit gold 
ook voor zelfbedieningswinkel Z1. Qua soorten levensmiddelen bestond het assortiment van 
Z1 uit de gangbare kruidenierswaren, zoals die in de jaren vijftig in de meeste levens-
middelenwinkels werden verkocht. Levensmiddelen als kaas, boter, margarine en vlees-
waren hoorden hier ook bij. Wel had de winkelier van Z1 zijn assortiment bij de om-
schakeling op zelfbediening uitgebreid in de diepte112. Voor Z1 kwam dit neer op een meer 
gevarieerde inkoop van dezelfde levensmiddelen die de winkelier in bediening ook al 
verkocht. Voorbeelden hiervan waren meer verschillende merken tomatensoep (merk-
variatie), maar ook meer verschillende soepen (smaakvariatie). Na de omschakeling nam de 
winkelier van Z1 ook meer B-merken op in het assortiment. Dit waren relatief goedkope 
merkartikelen zonder algemeen bekende naam, die niet aan vaste prijzen waren gebonden 
door de verticale prijsbinding.  
De voedings- en genotmiddelenindustrie had haar marketingbeleid, dat met het merkartikel 
begonnen was, in het begin van de twintigste eeuw uitgebreid met de invoering van ver-
ticale prijsbinding, waarbij fabrikanten bindende afspraken maakten met detailhandelaren 
over de te voeren prijzen van hun merkartikelen. Fabrikanten bepaalden niet alleen de 
prijzen  die  winkeliers  hun  klanten  in  rekening  brachten, maar ook of hun artikelen in de 

                                            
112 Onder een uitbreiding van het assortiment in de diepte wordt verstaan het toevoegen van meer variaties van 
hetzelfde soort of merk levensmiddel. Zie ook noot 78. 
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Tabel 4: Enkele kenmerkende gegevens van twee onderzochte zelfbedieningszaken in 1957 

Omschrijving Z1 Z2 
A. Oriënterende gegevens
Jaar van omschakeling c.q. vestiging 1952 1953
Wijze van ontstaan Omschakeling met betrekken van ander pand Omschakeling in hetzelfde pand 
Verkoopoppervlakte in m² 

68 in zelfbediening 
92 in bediening 
112 in zelfbediening 

Personeelsbezetting (inclusief ondernemer) 7,0 11,2 
Klantenkring (in %): 
- volksklasse 35
- middenklasse 60
- beter gesitueerden 5

Overwegend volksklasse 

Aantal afrekentoonbanken 3 2
Aangesloten bij Landelijke inkoopvereniging Regionale inkoopvereniging 
B. Bedrijfsresultaten 
Omzet in guldens per week 9.000  à 10.000 12.000 à 13.000 
Positie qua omzetontwikkeling t.o.v. de groep 
vergelijkbare bedrijven (= verg. bedr.) Gunstig Zeer gunstig 
Inkomen voor de ondernemer in guldens 37.000 56.000 
Positie daaromtrent t.o.v. de groep verg. bedr. Zeer gunstig Uitstekend
Brutowinst in % van de omzet113 17,3 16,7 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Gunstig Vrij normaal 
Totale kosten in % van de omzet 12,0 10,0 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Gunstig Zeer gunstig 
Omzet per gulden loon in guldens 18,70 20,60 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Gunstig Uitermate gunstig
Omzet per m² verkoopoppervlakte in guldens 7.420 5.660 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Zeer gunstig Gunstig
Omzetsnelheid114 7,9 14,2 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Vrij ongunstig Zeer gunstig 
Ontwikkeling resultaten Slecht in 1952 en 1953, daarna gunstig Uitstekend
C. Resultaten van de analyse van het bedrijfsbeheer
Instelling ondernemer Zeer dynamisch Weloverwogen dynamisch 
Winkelinrichting Aantrekkelijk, gemoderniseerd in 1958 Aangepast aan het karakter van de bevolking, 

aantrekkelijk
Inkoop- en assortimentspolitiek Normaal assortiment, veel B-merken115,

aankoop grote partijen, weinig uitbreiding in 
de breedte116

Normaal assortiment excl. eieren, B-merken, 
gericht op voordeliger inkoop, weinig 
uitbreiding in de breedte 

Verkooppolitiek Scherpe prijsstelling, koopjesdagen, 
weekendaanbiedingen, intensieve 
advertentiereclame, incidenteel folders, mass-
display117

Vrij scherpe prijsstelling, koopjesdagen, 
weekendaanbiedingen, intensieve 
advertentiereclame, incidenteel folders, weinig 
mass-display 

Vestigingspunt Zeer gunstig, in de kern van de plaats; 
concurrentie vrij sterk 

Zeer gunstig, in de kern van het dorp; 
concurrentie vrij zwak 

N.B.: De beoordelingen of kwalificaties (ongunstig, vrij ongunstig, vrij normaal, normaal, gunstig, zeer gunstig, uitermate gunstig en uitstekend) 
zijn gebaseerd op de positie van de zaak t.o.v. de voor die zaak betreffende groep overeenkomstige bedrijven in 1957. Hierdoor kunnen nagenoeg 
gelijke cijfers tot afwijkende kwalificaties leiden. Zie ook de eerdere toelichting in de tekst. 
Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in 
een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.9 en uitklapbare pagina achterin.  

                                            
113 De brutowinst is gelijk aan de omzet min de inkoopwaarde. De brutowinst in procenten van de omzet wordt 
de brutowinstmarge genoemd. 
114 De omzetsnelheid is een factor die tot stand komt door de omzet tegen verkoopwaarde te delen door de 
gemiddelde voorraad tegen verkoopwaarde.  
115 Onder B-merken worden merkartikelen verstaan met een niet algemeen of minder bekende merknaam, die 
bovendien niet aan een vaste prijs – door de fabrikanten bepaald – gebonden zijn (zie ook de toelichting in de 
tekst over verticale prijsbinding). 
116 Onder een uitbreiding van het assortiment in de breedte wordt verstaan het toevoegen van meerdere soorten 
levensmiddelen, in tegenstelling tot een uitbreiding in de diepte, waarvan sprake is in geval van toevoeging van 
meerdere varianten van hetzelfde soort of merk levensmiddel. 
117 Onder mass-display wordt verstaan het uitstallen van levensmiddelen in grote hoeveelheden bij elkaar, op 
een in het oog springende plaats, eventueel naast de reguliere opstelling daarvan in wandrekken of gondola’s. 
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aanbieding mochten118.
Voor winkeliers betekende verticale prijsbinding uitschakeling van de prijsconcurrentie. Zelfs 
als ze bereid waren genoegen te nemen met lagere marges, konden zij klanten niet mee 
laten profiteren in de vorm van lagere prijzen: dan zouden ze uitgesloten worden van 
levering door de fabrikant. Een van de weinige dingen die winkeliers konden doen was 
proberen klanten te attenderen op merkloze of ongebonden artikelen, en klanten op andere 
manieren aan zich te binden, bijvoorbeeld door service te bieden middels kredietverlening 
en bezorging119. Hoewel niet alle merkfabrikanten verticale prijsbinding toepasten, was die 
voor veel grote, bekende merken wel van kracht, zoals in het geval van De Betuwe, Van 
Houten, Maggi, Calvé, Droste, Douwe Egberts, Duyvis, Van Nelle en Honig (en nog 
tientallen andere). Sommige samenwerkende kruideniers en grootwinkelbedrijven hadden 
een tegenoffensief gevormd door zelf ‘huismerken’ te gaan produceren, die ze dan 
goedkoper aan konden bieden dan de merken die door verticale prijsbinding gebonden 
waren. Voor B-merken gold hetzelfde voordeel omdat de desbetreffende fabrikanten geen 
verticale prijsbinding toepasten. 
Omdat winkeliers de prijs van B-merken zelf konden bepalen en aanpassen, maakten deze 
het aanbieden van kortingen en andere (tijdelijke) prijsverlagingen op grotere schaal 
mogelijk. Vandaar dat deze B-merken in zelfbedieningswinkels een groter deel van het 
assortiment gingen uitmaken, zoals ook in Z1.  
De omschakeling op zelfbediening bracht nog een andere verschuiving in de assortiments-
samenstelling teweeg, die ook bij Z1 zichtbaar was. De artikelgroepen suiker, conserven, 
vleeswaren en chocolaterie gingen in zelfbediening een groter percentage van de inkoop 
uitmaken dan in bediening het geval was geweest. Voor een deel kon deze toename 
verklaard worden door de assortimentsuitbreiding in de diepte, waar de groei van het aantal 
B-merken ook deel van uitmaakte. 
                                            
118 Bij individuele verticale prijsbinding vond dit plaats tussen een fabrikant en een of meer detaillisten. Bij 
collectieve verticale prijsbinding schreef een groep fabrikanten een prijs voor aan een of meer detaillisten. 
Meestal betrof het in dit laatste geval een zelfde product, zoals jam. Prijsbindingafspraken zijn als mededinging 
beperkende regelingen een vorm van kartelisatie. De Ondernemersovereenkomstenwet uit 1935 maakte 
prijsbinding mogelijk. Volgens de Wet Economische Mededinging, die vanaf 1958 van kracht was, waren 
mededing beperkende afspraken of kartels toegestaan, tenzij ze verboden werden. Op 1 april 1964 vaardigde de 
overheid bij Koninklijk Besluit een generieke onverbindendverklaring uit van de collectieve verticale 
prijsbinding en –handhaving. De Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Verbruiksartikelen (Fiva), in 
1928 opgericht en een van de belangrijkste organisaties op het gebied van collectieve verticale prijsbinding in 
Nederland, diende naar aanleiding hiervan een ontheffingsverzoek in dat op 10 juli 1968 werd ingewilligd. 
Bron: Schrover, M., 1996, ‘De Fiva als een bijzondere variant van collectieve verticale prijsbinding, 1928-
1975’, in: N.E.H.A., 1996, N.E.H.A.-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, N.E.H.A., 
Amsterdam, p.292-329. 
119 Een andere (veel toegepaste) manier om klanten te binden was het aanbieden van cadeaus en spaarsystemen. 
De Gruyter bijvoorbeeld bood zijn klanten al vanaf ongeveer 1900 een spaarmogelijkheid aan via de 
zogenaamde tienprocent-kassabonnen. Dit hield in dat klanten gespaarde kassabonnen in konden leveren tegen 
tien procent van de waarde van die bonnen: 100 gulden leverde de klant zo een tientje op (en dat was veel in die 
tijd). Toen in 1948 suiker ‘vrij’ kwam, na de opheffing van de rantsoenering door de overheid, startte De 
Gruyter met de actie ‘Snoepje van de week’. Dat was een builtje snoep van ongeveer een ons, ter waarde van 10 
à 15 cent, dat klanten cadeau kregen bij besteding van een bepaald bedrag. In de jaren vijftig kwam het sparen 
‘met een bonus’ centraal te staan in deze vorm van klantenbinding. Albert Heijn besloot in 1955 naast haar 
bestaande zegelspaarsysteem ook obligaties uit te geven, waarvoor klanten met behulp van de zegels konden 
sparen. Begin jaren zestig startte Albert Heijn de Premie van de Maand Club. Zie hoofdstuk 5 voor meer details 
over dit specifieke zegelspaarsysteem, waarbij klanten voor allerlei gebruiksartikelen (waaronder veel 
huishoudelijke apparaten) konden sparen. Bron: Niepoth, F.R., 1991, Wie schrijft die blijft, p.101-103 en Kriele, 
P., 1992, De Gruyter’s snoepje van de week, p.78, 83-84, 132. 
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Tabel 5: Exploitatie-uitkomsten van bedrijf Z1 in de jaren 1953, 1955 en 1957 

Zelfbediening 

1953 1955 1957

Omschrijving 

Guldens % Guldens % Guldens %
Omzet 308.862 100,0 400.173 100,0 504.463 100,0 
Inkoopwaarde 267.327   86,6 338.327   84,5 417.013   82,7 
Brutowinst120   41.535   13,4   61.846   15,5   87.450   17,3 
Bedrijfskosten121   35.687   11,5   42.209   10,6   50.509   10,0 
Nettowinst122     5.848     1,9   19.637     4,9   36.941     7,3 
Gewaardeerd loon niet-
betaald personeel123            -        -             -        -            -        - 
Inkomen voor de ondernemer 
uit het bedrijf124     5.848     1,9   19.637     4,9    36.941     7,3 
Gewaardeerd loon 
ondernemer125     8.535     2,8     9.740     2,4      9.950     2,0 
Economisch resultaat126    -2.687    -0,9     9.897     2,5     26.991     5,3 
EXPLOITATIEKOSTEN (bedrijfskosten en gewaardeerd loon) 
Loonkosten:

Betaald loon    13.837      4,5   14.547     3,6     15.132     3,0 
Sociale lasten      2.275      0,7     2.640     0,7       1.963     0,4 

Gewaardeerd loon      8.535      2,8     9.740     2,4       9.950     2,0 
Totaal     24.647      8,0   26.927     6,7      27.045     5,4 

Huisvestingskosten:
Huur en water      2.133      0,7     2.355     0,6        2.607     0,5 

Gas, elektriciteit, brandstof         756      0,3        977     0,3           979     0,2 
Schoonmaken         159      0,0         54     0,0           216     0,0 

Onderhoud inventaris      1.205      0,4       516     0,1        1.577     0,3 
Assuranties          156      0,0       184     0,0           220     0,1 

Totaal       4.409      1,4    4.086     1,0        5.599     1,1 
Overige kosten:

Verpakking      3.535      1,2    4.014     1,0        4.145     0,8 
Onderhoud vervoermiddelen         508      0,2    1.384     0,4        1.793     0,4 

Telefoon         397      0,1       425     0,1           601     0,1 
Administratie         737      0,2    1.227     0,3        1.776     0,4 

Reclame      6.256      2,0    5.356     1,3        7.065       1,4 
Heffingen en vakbelangen         264      0,1     360     0,1           148       0,0 

Diversen              -         -       201     0,1           579       0,1 
Totaal     11.697      3,8  12.967     3,3      16.107     3,2 

Afschrijvingen en interest:
Afschrijving inventaris 1.963 0,6 4.545 1,1 5.097 1,0 

Afschrijving vervoermiddelen 166 0,1 1.516 0,4 2.750 0,5 
Interest 1.340 0,4 1.908 0,5 3.861 0,8 
Totaal 3.469 1,1 7.969 2,0 11.708 2,3 

Totaal exploitatiekosten 44.222 14,3 51.949 13,0 60.459 12,0 

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het 
bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.26 

                                            
120 De brutowinst is gelijk aan de omzet min de inkoopwaarde. 
121 De bedrijfskosten bestaan uit de exploitatiekosten (gespecificeerd in het laatste gedeelte van de tabel) 
exclusief het gewaardeerd loon. Het gewaardeerd loon bestaat uit het gewaardeerd loon aan niet-betaald 
personeel en het gewaardeerd loon aan de ondernemer. Zie noot 86 en 88 voor de precieze betekenis van beide.  
122 De nettowinst is gelijk aan de brutowinst min de bedrijfskosten. 
123 Het gewaardeerd loon aan niet-betaald personeel is het toegekend loon aan personeel dat geen deel uit maakt 
van de loonlijst (bijvoorbeeld helpende familieleden). 
124 Het inkomen voor de ondernemer uit het bedrijf is gelijk aan de nettowinst min het gewaardeerd loon aan 
niet-betaald personeel. 
125 Het gewaardeerd loon aan de ondernemer is loon dat de ondernemer zichzelf toekent. 
126 Het economisch resultaat is gelijk aan het inkomen voor de ondernemer uit het bedrijf min het gewaardeerd 
loon aan de ondernemer. 
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Die uitbreiding was mogelijk dankzij de grotere verkoopoppervlakte van de zelf-
bedieningswinkel. De winkelier kocht bijvoorbeeld meer goedkope B-merken in van de 
artikelgroepen conserven en chocolaterie, zodat hij die naast de gangbare A-merken ook 
goedkoop kon aanbieden. In bediening had de winkelier daar onvoldoende ruimte voor 
gehad. Voor een ander deel had de toename van het inkooppercentage van suiker, 
conserven, vleeswaren en chocolaterie te maken met de vraag van klanten, die langzaam 
maar zeker verschoof naar meer ‘luxe’ levensmiddelen. Deze artikelengroepen hadden 
relatief hoge marges. Hier konden uiteraard zowel bedienings- als zelfbedieningswinkeliers 
van profiteren.  
In overeenstemming hiermee kocht de winkelier van Z1 in de jaren na de omschakeling 
steeds meer conserven en chocolade en relatief steeds minder grutterswaren en reinigings-
middelen in. Deze verschuiving droeg bij aan de verhoging van de brutowinstmarge, die van 
1953 tot 1958 met ongeveer 4% steeg (zie tabel 5, waarin de brutowinst staat aangegeven 
in guldens en in procenten van de omzet)127. Daarnaast droegen besparingen op de uit-
gaven aan inkoop hieraan bij. Die kwamen tot stand doordat de winkelier van Z1 zich na de 
omschakeling aangesloten had bij een landelijke inkoopvereniging, waardoor hij voordeliger 
in kon kopen. Bij de inkoop van grote partijen ineens was dit voordeel nog groter. De grote 
magazijnruimte van Z1 maakte het aanleggen van grote voorraden mogelijk. Tegelijkertijd 
was de omzetsnelheid in Z1 hierdoor relatief laag128. De toepassing van zelfbediening 
leverde voor de winkelier van Z1 wel een flinke omzetstijging op, die het sterkst was direct 
na de omschakeling. Dit blijkt niet uit grafiek 1 omdat de winkelier halverwege het jaar 
1952 omschakelde en de grafiek de gemiddelde omzetstijging per jaar weergeeft. De ge-
middelde weekomzet steeg in 1952 echter van f 2.400,- vóór de omschakeling tot f 6.000,- 
daarna. Van 1954 tot 1957 stak de omzet gunstig af bij het groepsgemiddelde van 25 
gelijksoortige zelfbedieningsbedrijven (zie grafiek 1), hoewel de omzetstijging van Z1 in het 
jaar 1956 iets af nam. In 1957was de omzet zes keer zo groot als in 1951. In diezelfde 
periode steeg de gemiddelde omzet van bedieningszaken maar met 42%.  
De sterke omzetstijging van Z1 was mede te danken aan de dynamische verkooppolitiek, die 
de winkelier sinds de omschakeling voerde. Die bestond uit het plaatsen van advertenties in 
lokale bladen, het verspreiden van folders, het invoeren van een wekelijkse koopjesdag en 
wekelijkse speciale aanbiedingen. Voor de presentatie van deze aanbiedingen in de winkel 
maakte hij onder andere gebruik van mass-display, een verkooptechniek waarbij 
levensmiddelen in grote hoeveelheden bij elkaar en op een in het oog springende plaats 
worden uitgestald (zie ook tabel 4 en de daarbij behorende noten). Ook calculeerde de 
winkelier van Z1 na de omschakeling met lagere marges, om de omzet op te kunnen 
voeren. Sommige artikelen verkocht hij zelfs beneden de inkoopprijs. De brutowinstmarge 
werd hierdoor echter niet ingrijpend nadelig beïnvloed. Maar ondanks de stijgende omzet en 
de behoorlijke brutowinstmarges boekte Z1 in 1952 en 1953 relatief slechte economische 
resultaten. Dit is te verklaren door de hoge aanloopkosten. De omschakeling van Z1 op 
zelfbediening had geleid tot grote investeringen. De winkelier had bijvoorbeeld voor de 
financiering van de inrichting, de verbouwing en de grotere voorraden (als gevolg van het 
ruimere assortiment) een lening afgesloten van f 28.500,-. 

                                            
127 De brutowinstmarge is de brutowinst in procenten van de omzet. 
128 Zoals eerder al is gezegd is de omzetsnelheid een factor die tot stand komt door de omzet tegen 
verkoopwaarde te delen door de gemiddelde voorraad tegen verkoopwaarde. Hoe groter de voorraad, des te 
kleiner de omzetsnelheid. 
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Vanaf 1954 was het economisch resultaat wel gunstig (zie tabel 5). Factoren die hadden 
bijgedragen tot de verbetering van het bedrijfsresultaat waren de eerder genoemde (blij-
vende) stijgingen van de omzet en de brutowinstmarge. Bovendien daalden de huisvestings-
kosten relatief doordat de omzet steeg bij een gelijkblijvend winkeloppervlak: van 1953 tot 
1958 steeg de omzet per vierkante meter in de winkel van f 4.542,- naar f 7.419,- terwijl de 
totale huisvestingskosten als percentage van de totale omzet in die periode daalden van 1,4 
naar 1,1%.  

Grafiek 1:
Indexcijfers betreffende de ontwikkeling van de omzet van bedrijf Z1

in de jaren 1951 tot 1957, tevens in vergelijking met het groepsgemiddelde
van 25 aan de omzetstatistiek deelnemende zelfbedieningsbedrijven
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Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de 
praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in een zevental 
zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.15 

Het personeel van Z1 bestond uit een vaste caissière, een tweede caissière, die ten dele 
met andere werkzaamheden was belast, twee winkelbedienden, die ook verantwoordelijk 
waren voor de thuisbezorging, een magazijnbediende en drie ‘meisjes’. De ‘meisjes’ waren 
voornamelijk belast met het voorverpakken van verschillende levensmiddelen, zoals 
zuidvruchten, hagelslag en suiker. Dit gebeurde met de hand. Omdat vleeswaren en koekjes 
nog in bediening werden verkocht, werden zij in de winkel verpakt door het bedienend 
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personeel. Weegverliezen bij het (voor-) verpakken werden zoveel mogelijk voorkomen door 
het gebruik van precisieweegschalen.  

Zelfbedieningswinkel Z2 

De winkelier van zelfbedieningsbedrijf Z2 schakelde in 1953 over van bediening op 
zelfbediening in hetzelfde pand. Daartoe verbouwde hij de winkel en breidde die tevens uit, 
waardoor de verkoopoppervlakte vergroot werd van 92 tot 112 vierkante meter. De kosten 
voor de verbouwing en de inrichting bedroegen tezamen f 27.400,- , oftewel f 245,- per 
vierkante meter verkoopruimte. Gezien de grotere verkoopoppervlakte ten opzichte van Z1 
boekte de winkelier van Z2 een hogere omzet, waardoor hij meer financiële armslag had. In 
combinatie met andere factoren boekte hij hierdoor in tegenstelling tot Z1 sinds de 
omschakeling alleen maar gunstige economische bedrijfsresultaten, ondanks de gemaakte 
kosten voor de verbouwing. 
De winkelier van Z2 was aangesloten bij een regionale inkoopvereniging. Ook was hij 
geabonneerd op twee algemene kruideniersbladen, het Weekblad voor de Groothandel in 
levensmiddelen, drie Nederlandse zelfbedieningsvakbladen en het Amerikaanse blad The
Progressive Grocer. Uit het laatste blad putte de winkelier veel ideeën voor de 
bedrijfsvoering. Bovendien had hij een algemene ondernemerscursus gevolgd in Driebergen, 
voordat hij overschakelde op zelfbediening. Om zijn klanten te informeren, voor te bereiden 
en enthousiast te maken, verspreidde de winkelier van Z2 al maanden vóór de 
omschakeling folders, waarin hij de voordelen van zelfbediening uiteen zette en 
aanwijzingen gaf hoe klanten zich in zelfbedieningswinkels ‘hoorden’ te gedragen. Dit had 
tot gevolg dat de omzet van Z2 al vóór de daadwerkelijke omschakeling met 10% steeg. 
Toen de zelfbedieningswinkel eenmaal een feit was, lieten slechts enkele oudere klanten 
verstek gaan.  
Voor de inrichting van zijn nieuwe zelfbedieningswinkel maakte de winkelier van Z2 gebruik 
van adviezen van een kasregistermaatschappij en van collega’s die ook overgeschakeld 
waren op zelfbediening. In het midden van de winkel stonden enkele gondola’s, die de 
winkelier gebruikte voor de uitstalling van onder andere zeep en poetsartikelen. Verder 
stonden er twee afrekentoonbanken in de winkel, en werden kaas en vleeswaren nog in 
bediening verkocht, achter in de winkel. 
Net als de winkelier van Z1 had de winkelier van Z2 zijn assortiment bij de omschakeling 
vergroot door het uit te breiden in de diepte. In Z2 had zich ook een vergelijkbare 
verschuiving in het assortiment voorgedaan als in Z1. Zo was de inkoop van conserven, 
snoep en koekjes in procenten van de totale inkoop toegenomen, terwijl het aandeel van 
grutterswaren, boter, margarine en koffie en thee was gedaald. Hierdoor steeg de 
brutowinstmarge van Z2. Maar de brutowinstmarge nam ook toe door kostenbesparingen op 
de inkoop. De goede liquiditeitspositie van Z2 maakte contante betalingen bij de inkoop 
mogelijk, waarvoor de winkelier kortingen ontving. Hierdoor werd de inkoop via de 
vereniging nog voordeliger. Beide veranderingen in de inkooppolitiek leidden ertoe dat de 
brutowinstmarge in totaal met ongeveer 1% van de omzet steeg (zie tabel 6, waarin de 
brutowinst staat aangegeven in guldens en in procenten van de omzet). 
Zoals we bij Z1 ook al zagen steeg de omzet van zelfbedieningswinkel Z2 in belangrijke 
mate door de overschakeling op zelfbediening. Die omzetstijging was ook in dit geval het 
sterkst in het jaar waarin de winkelier voor het eerst zelfbediening ging toepassen: in 1953 
steeg de omzet van Z2 met meer dan 50% (zie grafiek 2). 
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Tabel 6: Exploitatie-uitkomsten van bedrijf Z2 in de jaren 1953, 1955, 1957 en 1958 

Bediening Zelfbediening 

1953 1955 1957 1958
Omschrijving129

Guldens % Guldens % Guldens % Guldens %

Omzet 233.007 100,0 461.629 100,0 634.039 100,0 653.001 100,0 
Inkoopwaarde 196.924   84,5 384.125   83,2 528.523   83,3 535.897   82,1 
Brutowinst   36.083   15,5   77.504   16,8 105.516   16,7 117.104   17,9 
Bedrijfskosten   19.131     8,2   38.130     8,3   48.222     7,7   53.570     8,2 
Nettowinst   16.952     7,3   39.374     8,5   57.294     9,0   63.534     9,7 
Gewaardeerd loon niet-
betaald personeel        960     0,4     1.000     0,2     1.180     0,2     1.220     0,2 
Inkomen voor de ondernemer 
uit het bedrijf   15.992     6,9    38.374     8,3   56.114     8,8   62.314     9,5 
Gewaardeerd loon 
ondernemer     7.280     3,1    10.330     2,2   13.270     2,1   13.310     2,0 
Economisch resultaat     8.712     3,8    28.044     6,1   42.844     6,7   49.004     7,5 

EXPLOITATIEKOSTEN (bedrijfskosten en gewaardeerd loon) 
Loonkosten: 

Betaald loon     5.848     2,5      9.548     2,1   14.948     2,4   18.770     2,9 
Sociale lasten        914     0,4      1.526     0,4     1.441     0,2     1.778     0,3 

Gewaardeerd loon     8.240     3,5    11.330     2,4   14.450     2,3   14.530     2,2 
Totaal    15.002      6,4    22.404     4,9   30.839     4,9   35.078     5,4 

Huisvestingskosten: 
Huur en water     1.620     0,7      2.114     0,4     2.274     0,4     2.552     0,4 

Gas, elektriciteit, brandstof        477     0,2      1.273     0,3     1.452     0,2     1.359     0,2 
Schoonmaken          90     0,0         142     0,0          64     0,0        110     0,0 

Onderhoud inventaris        471     0,2      1.626     0,4        776     0,1     1.157     0,2 
Assuranties           30     0,0           45     0,0          63     0,0          96     0,0 

Totaal      2.688     1,1      5.200     1,1     4.629     0,7     5.274     0,8 
Overige kosten: 

Verpakking     3.866     1,7      6.650     1,4     9.236     1,5     9.362     1,4 
Onderhoud vervoermiddelen        649  0,3         375     0,1        492     0,1        453     0,1 

Telefoon        198     0,1         128     0,0        183     0,0        199     0,0 
Administratie        361     0,1         631     0,1        590     0,1        839     0,1 

Reclame     1.670     0,7     7.282     1,6     8.522     1,4     8.499     1,3 
Heffingen en vakbelangen        141     0,1        293     0,1        271     0,0        416     0,1 

Diversen        271     0,1        479     0,1        359     0,1        296     0,0 
Totaal      7.156     3,1   15.838     3,4   19.653     3,2   20.064     3,0 

Afschrijvingen en interest: 
Afschrijving inventaris     1.165     0,5     2.808     0,6     2.743     0,4     2.535     0,4 

Afschrijving vervoermiddelen            -        -    466     0,1        562     0,1        650     0,1 
Interest      1.360     0,6     2.744     0,6     4.246     0,7     4.499     0,7 
Totaal      2.525     1,1     6.018     1,3     7.551     1,2     7.684     1,2 

Totaal exploitatiekosten   27.371   11,7   49.460   10,7   62.672   10,0   68.100   10,4 

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het 
bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.46 

Daarna steeg de omzet gedurende twee jaar met gemiddeld 30%. In 1957 nam de 
omzetstijging iets af. Ten opzichte van het groepsgemiddelde van andere bedienings- en 
zelfbedieningszaken ontwikkelde de omzet van Z2 zich zeer gunstig. 
De behaalde omzetstijging was mede het resultaat van intensieve reclameactiviteiten en 
verschillende kortingsacties. Na de omschakeling ging de winkelier van Z2 steeds meer geld 
besteden aan reclame. Het bedrag dat hij aan reclame uitgaf steeg van ruim f 1.700,- in 

                                            
129 Zie de noten behorende bij tabel 5 voor een toelichting op de gebruikte begrippen in deze tabel. 
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1953 tot ruim f 8500,- in 1957 (zie tabel 6). Deze bedragen lagen zo’n f 1.000,- hoger dan 
het gemiddelde van een aantal vergelijkbare zelfbedieningsbedrijven. Het grootste gedeelte 
van de reclamekosten had betrekking op advertenties in locale en regionale bladen. Ook 
voerde de winkelier allerlei acties, zoals wekelijkse aanbiedingen op de koopavond en een 
wekelijkse koopjesdag. 

Grafiek 2:
Indexcijfers betreffende de ontwikkeling van de omzet van bedrijf Z2 in de
jaren 1951 tot 1958, tevens in vergelijking met het groepsgemiddelde van de
aan de omzetstatistiek deelnemende bedienings- en zelfbedieningsbedrijven
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Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: 
zelfbediening. Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven,
Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.35 

De winkelier van Z2 verkocht nooit levensmiddelen beneden de inkoopprijs. Wel nam hij 
soms genoegen met een lage marge. De brutowinstmarge werd hier niet nadelig door 
beïnvloed, omdat het aantal artikelen dat tegen een lage marge verkocht werd relatief klein 
was. Het economisch resultaat van Z2 was ook heel gunstig (zie tabel 6). 
De brutowinstmarge steeg zoals gezegd vanaf het jaar van omschakeling. Ook daalden de 
relatieve exploitatiekosten (in procenten van de omzet) vanaf 1953, terwijl die in overeen-
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komstige zelfbedieningsbedrijven in die jaren doorgaans procentueel stegen. Voor een deel 
kwam dit omdat Z2 relatief weinig concurrentie van andere bedrijven ondervond: het dorp 
waarin Z2 gevestigd was telde wel 5 bedieningszaken maar geen andere zelfbedienings-
zaken. Daardoor voelde de winkelier van Z2 zich veel minder genoodzaakt tot vernieuwing 
van zijn winkel dan vergelijkbare zelfbedieningswinkeliers. De kosten die met een 
modernisering gepaard gingen, zoals investeringen in (weer) een nieuwe inrichting of een 
(verdere) uitbreiding van de winkel, kon hij zich dus besparen. Ten gevolge daarvan 
daalden na de omschakeling van Z2 zowel de relatieve afschrijving op de inventaris als de 
relatieve huisvestingskosten (zie tabel 6), terwijl deze kosten bij vergelijkbare zelf-
bedieningswinkels in die periode veelal stegen.  
Bij Z1 stegen de relatieve exploitatiekosten aanvankelijk, terwijl ze vanaf 1953 daalden. In 
het geval van Z1 bedroegen zij in 1953 14,3% van de totale omzet en in 1957 12,0%, 
terwijl zij in het geval van Z2 in dezelfde jaren respectievelijk 11,7% en 10,0 % bedroegen. 
Dat deze cijfers bij Z1 hoger lagen dan bij Z2 is te verklaren door de hogere omzet van Z2, 
die mede mogelijk werd gemaakt door het grotere verkoopoppervlak.  
Het personeel van Z2 bestond uit tien krachten, te weten een vaste caissière, twee meisjes 
die aan de tweede afrekentoonbank werkten, een winkelbediende die belast was met de 
verkoop van vleeswaren, twee magazijnbedienden die ook de winkel aanvulden en vier 
meisjes die zich bezig hielden met voorverpakken. Een deel van de koffie en thee werden 
door die meisjes voorverpakt, maar ook suiker, koekjes, zuidvruchten, stroop en 
grutterswaren. In vergelijking met andere zelfbedieningszaken liet de winkelier van Z2 
relatief veel levensmiddelen door zijn personeel voorverpakken. Hij kocht ook naar 
verhouding minder industrieel voorverpakte levensmiddelen in. Daardoor waren de voor-
verpakkingskosten van Z2 relatief hoog. 

In het algemeen namen de exploitatiekosten in zelfbedieningswinkels zowel in absolute 
cijfers als in procenten van de omzet toe. Bij de winkels Z1 en Z2 stegen de absolute 
exploitatiekosten ook bij de omschakeling, maar daalden ze als percentage van de omzet. 
De winkeliers van Z1 en Z2 realiseerden hun relatief hoge omzetten door intensieve 
reclames en flinke kortingen op levensmiddelen (waardoor ook het aantal impulsaankopen 
toenam), terwijl zij de brutowinstmarge opvoerden door verschuivingen in het assortiment 
en door kostenbesparingen op de inkoop. Daarnaast zagen zij de mogelijkheid de 
huisvestingskosten (in geval van Z2 inclusief inventaris) te drukken, door een toename van 
de omzet per vierkante meter winkelruimte. Op die manier bereikten zij gunstige 
bedrijfsresultaten.  
Maar ook zelfbedieningszaken met hogere huisvestingskosten waren veelal in staat goede 
economische resultaten te boeken. Die bleken vooral afhankelijk van een aanzienlijke 
omzetvergroting, die zelfbedieningswinkeliers voornamelijk realiseerden dankzij een ‘lage-
prijs-politiek’, die de brutowinstmarge niet teveel in gevaar bracht. Het toepassen van een 
lage-prijs-politiek was dan ook standaard voor zelfbedieningswinkeliers in de periode 1945-
1955, net als de genoemde verschuivingen in het assortiment en besparingen op de inkoop, 
die de brutowinstmarge gunstig beïnvloedden.  
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Karakterisering van de omgebouwde bedieningswinkel 

Zoals hierboven is toegelicht was de invulling en toepassing van zelfbediening tussen 1945 
en 1955 vrij pragmatisch van aard doordat de informatie die levensmiddelenwinkeliers over 
zelfbediening hadden beperkt was. Naast beknopte, theoretische verhandelingen over 
zelfbediening in bijvoorbeeld Amerikaanse vaktijdschriften kon de praktijk bekeken en 
ervaren worden op een enkele tentoonstelling of bij al bestaande zelfbedieningswinkels in 
Nederland. Gewapend met die weinige kennis en enige standaardbenodigdheden sprongen 
de eerste zelfbedieningswinkeliers in het diepe. In deze periode zijn de zelfbedienings-
winkels dan ook te karakteriseren als omgebouwde bedieningswinkels. De eerste en meest 
noodzakelijke veranderingen die plaats vonden bij de omschakeling van bediening naar 
zelfbediening vinden hun weerslag in dit type zelfbedieningswinkel. De voornaamste 
veranderingen worden hieronder nog eens samengevat. 

In de eerste plaats steeg de gemiddelde winkel- of verkoopoppervlakte bij de omschakeling 
op zelfbediening. Door de uitstalling van alle levensmiddelen en door het ruimere 
assortiment vroeg zelfbediening om grotere winkels. Soms werden bestaande winkels 
uitgebreid met behulp van verbouwingen. In andere gevallen weken zelfbedienings-
winkeliers uit naar nieuwe winkelpanden. Terwijl de winkelruimte van bestaande kruideniers 
maximaal 100 vierkante meter bedroeg was de verkoopoppervlakte van zelfbedienings-
winkels tussen 1945 en 1955 zo’n 50 tot 200 vierkante meter. 
In de tweede plaats ondergingen de presentatie en de samenstelling van het assortiment
veranderingen. De grote toonbanken verdwenen om plaats te maken voor wandkasten en  
–rekken, waarin de winkeliers het assortiment uitstalden. Zo werd ook de nodige loopruimte 
voor klanten gecreëerd. Meestal bleven toch nog een of twee kleine toonbanken in gebruik 
omdat zelfbedieningswinkeliers in deze periode over het algemeen nog enkele levens-
middelen in bediening bleven verkopen130. Omdat op een of enkele assortiments-groepen 
na alle levensmiddelen in zelfbediening verkocht werden was de behoefte van 
zelfbedieningswinkeliers aan verpakte levensmiddelen groot. Maar in de jaren veertig en 
vijftig was het aanbod van industrieel voorverpakte levensmiddelen niet omvangrijk en 
uitgebreid genoeg om er een volledig winkelassortiment mee samen te kunnen stellen. 
Daarom verpakten de zelfbedieningswinkeliers in die tijd een groot deel van hun assorti-
ment zelf. Dit was een tijdrovend werkje, dat vooral in de avonduren plaatsvond. De levens-
middelen die de voedingsmiddelenindustrie wel voorverpakt produceerde waren nationaal 
bekende of minder bekende merkartikelen, respectievelijk A- en B-merken. Daarvan was in 
de nieuwe zelfbedieningswinkels een ruime sortering aanwezig. Naast deze verandering in 
de samenstelling van het assortiment breidde het zich in omvang uit. Die uitbreiding vond 
tussen 1945 en 1955 vooral in de diepte plaats. Daarnaast breidde het levensmiddelen-
assortiment zich in dit type zelfbedieningswinkel ook enigszins uit in de breedte door de 
toevoeging van nieuwe levensmiddelen zoals frisdranken en instantproducten, zoals poeder-
koffie, -soep en -pudding. De uitbreiding in de breedte was in deze periode echter van 
geringe betekenis. Winkeliers die hun klanten bedienden breidden hun assortimenten ook 
uit, in de diepte en in de breedte, maar op kleinere schaal.  

                                            
130 Het handhaven van bediening voor enkele levensmiddelen betekende niet dat de eerder genoemde term 
‘semi-zelfbediening’ per definitie van toepassing was. Semi-zelfbediening doelde uitsluitend op winkels waarin 
de helft of meer dan de helft van het assortiment nog in bediening werd verkocht. In de meeste 
zelfbedieningswinkels voerde zelfbediening echter de boventoon en was de bediening van ondergeschikt 
belang. 
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In de derde plaats veranderde het winkelinterieur bij de omschakeling op zelfbediening. 
Voor de inrichting van een nieuwe zelfbedieningwinkel gebruikten winkeliers soms 
onderdelen van hun bestaande inventaris, zoals de traditionele plafondhoge wandkasten en 
kassa’s. Die traditionele kassa’s verhuisden in zelfbedieningswinkels dan van de 
bedieningstoonbank naar speciale afrekentoonbanken 131. Dit waren kassameubels die altijd 
parallel aan de loopgang en vlak vóór de uitgang stonden opgesteld. In de wat grotere 
zelfbedieningswinkels plaatsten winkeliers meer dan een afrekentoonbank om rijvorming te 
kunnen beperken. Soms hielp een personeelslid de klanten bij het inpakken van hun 
boodschappen, wat de doorstroming van klanten op weg naar de uitgang bevorderde. Ook 
het plakken van prijskaartjes op de voorverpakte levensmiddelen droeg bij aan een vlotte 
afhandeling van het afrekenen. Dit werd, samen met het eerder genoemde voorverpakken, 
een nieuwe taak voor winkeliers. Aangezien de ervaring had geleerd dat de grotere 
zelfwerkzaamheid van klanten in zelfbedieningswinkels gepaard ging met diefstal, plaatsten 
sommige winkeliers ook controletoonbanken, direct achter de kassa’s, om klanten op 
diefstal te kunnen controleren132. Een ander instrument dat zelfbedieningswinkeliers 
gebruikten om diefstal te beperken was het verplicht stellen van winkelmandjes voor 
klanten. In het midden van de winkel kwamen speciale eilandopstellingen of gondola’s te 
staan. Bedrijven in winkelbetimmeringen gingen deze speciaal voor zelfbedieningswinkels 
maken; al dan niet op bestelling. Met het plaatsen van gondola’s in de middenruimte 
creëerden de zelfbedieningswinkeliers loopgangen die de klanten langs het gehele 
assortiment voerden. Eventuele bedieningstoonbanken plaatsten winkeliers dan achter in de 
winkel, zodat zij de looproute niet belemmerden. De route begon bij de ingang en voerde 
vervolgens langs alle uitgestalde levensmiddelen tot aan de kassa’s, waarna de winkel via 
de (aparte) uitgang verlaten kon worden. In het kader van deze ‘routing’ scheidden de 

                                            
131 Misset’s weekblad voor kruidenierswaren, conserven en comestibles, 17 oktober 1955, no.4, 60e jaargang, 
p.110. 
132 Om die reden en om de distributiekosten zoveel mogelijk te drukken had de eerder genoemde Clarence 
Saunders (Memphis, Tenessee) eind jaren veertig een variant op zelfbediening bedacht: de zogenoemde 
Keedoozle. De Keedoozle betrof een automatisch winkelsysteem en bestond uit een winkel met vitrines 
waarachter het assortiment opgesteld was, zoals in een automatiek of de hedendaagse Kijkshop. Hier was het 
voor klanten onmogelijk iets te stelen. Wilde klanten iets kopen wat ze al wandelend in de winkel zagen, dan 
schoven zij een soort sleutel in een gleuf aan de onderkant van de vitrine, waar ook een knop zat. Een druk op 
de knop en het codenummer, dat bij het gewenste artikel hoorde, werd elektrisch afgedrukt op een rolletje 
papier in de sleutel. Dat nummer werd niet in cijfers maar in verschillend gegroepeerde perforaties afgedrukt. 
Hadden klanten hun inkopen eenmaal bij elkaar, dan leverden ze de sleutel in bij de kassier. Die totaliseerde de 
kosten met een telmachine, die tegelijkertijd een elektrische boodschap naar het magazijn zond. In het magazijn 
verzamelde iemand de boodschappen aan de hand van de codes, waarna ze via een lopende band naar de winkel 
gleden. Daar hoefden klanten de aankopen alleen nog maar in te pakken. Dit systeem, dat ook wel ‘electronic 
grocery’ genoemd werd, bespaarde beduidend op arbeidskosten, maakte diefstal onmogelijk en bespaarde 
winkelruimte (aangezien er van elk artikel maar één getoond hoefde te worden. Daar stond tegenover dat er 
meer magazijnruimte nodig was, maar daar konden de levensmiddelen onder betere omstandigheden bewaard 
worden, bijvoorbeeld wat licht en temperatuur betrof. Ondanks de voordelen is ‘automatisch winkelen’ in de 
levensmiddelendetailhandel nooit een succes geworden. Bij de kassier moesten klanten wachten op hun 
boodschappen, en hoewel wervende teksten beloofden dat dit niet langer duurde dan een minuut konden de 
wachttijden soms behoorlijk oplopen. Dit hing ook samen met de feilbaarheid van het systeem, dat nog wel eens 
haperde. Bovendien waren de investeringen die nodig waren om het systeem te kunnen toepassen hoog. Een 
supermarkt met een omzet van meer dan twee miljoen gulden per jaar zou het meest geschikt zijn, waarvoor de 
kosten dan varieerden van 500.000 tot 2.500.000 gulden. Ten slotte miste de Keedoozle een belangrijk kenmerk 
van zelfbediening: de vrijheid om artikelen vast te pakken en (nauwkeurig) te bekijken en betasten. Bron: 
Nederlands weekblad, 14 april 1949, no.28, 53e jaargang, p.360 en p.366 en Het Levensmiddelen-bedrijf, 15 
december 1960, no.11, 65e jaargang, p.331. 
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zelfbedieningswinkeliers het in- en uitgaan van klanten. In de winkels van kruideniers die 
hun klanten bedienden werd dit nog gecombineerd in een en dezelfde deur. Winkeliers die 
overschakelden op zelfbediening in bestaande panden met één deur splitsten de hal van de 
winkel meestal op in twee loopgangen: een om de winkel te betreden en een om de winkel 
te verlaten. Bij het betrekken van een nieuw pand gingen de winkelpuien van zelf-
bedieningswinkels bijna standaard twee deuren tellen. De puien veranderden ook in een 
ander opzicht: de etalages, zoals bestaande kruidenierswinkels die kenden, kwamen in 
zelfbedieningswinkels te vervallen. Hierdoor ging de winkel zelf als een grote etalage 
fungeren.  
In de vierde plaats gingen zelfbedieningswinkeliers intensiever gebruik maken van 
bestaande verkooptechnieken en wendden zij nieuwe verkooptechnieken aan, mede omdat 
het verkoopgesprek en daarmee de adviserende rol van de kruidenier in zelfbedienings-
winkels verdwenen. Tot die verkooptechnieken behoorden het opvoeren van reclames via 
advertenties in dag- en weekbladen, het verspreiden van folders en het instellen van 
koopjesdagen en wekelijkse aanbiedingen133. Aan de ene kant maakten zelfbedienings-
winkeliers aanbiedingen mogelijk door relatief veel (goedkope) B-merken op te nemen in 
het assortiment en door met lagere marges te rekenen. Dit ging samen met een andere 
verschuiving in de samenstelling van het assortiment naar meer levensmiddelen met een 
hoge marge, die de marge over het geheel genomen vergrootte. Ook steeg de bruto-
winstmarge door een voordeliger inkoopbeleid, dat onder andere mogelijk werd gemaakt 
door lid te worden van een inkoopvereniging of een vrijwillig filiaalbedrijf. Daarnaast gingen 
zelfbedieningswinkeliers bijna standaard met mass-display werken. Deze verkooptechniek 
betreft zoals gezegd het uitstallen van grote hoeveelheden (dezelfde) levensmiddelen bij 
elkaar, op een in het oogspringende plaats, naast de reguliere opstelling van die levens-
middelen in de wandrekken of gondola’s. Het doel van mass-display was extra aandacht te 
trekken voor die specifieke levensmiddelen, bijvoorbeeld omdat zij in de aanbieding waren. 
Al deze veranderingen in de aard en het gebruik van verkooptechnieken leidden tot een 
stijging van de omzet134.
In de vijfde en laatste plaats veranderden de personeelssamenstelling en takenverdeling
door de toepassing van zelfbediening. Het personeel van een zelfbedieningswinkel bestond 
doorgaans uit de ondernemer zelf, enkele winkel- en magazijnbedienden, een of meer 
caissières en ook een aantal personen dat zich speciaal bezighield met het voorverpakken 
van levensmiddelen. De omschakeling van bediening op zelfbediening bracht nieuwe (of 
gespecialiseerde) taken met zich mee, zoals het ‘vakken vullen’ en het voorverpakken. 
Daarnaast specialiseerde het kassawerk zich door de aanstelling van caissières. Dit 
betekende overigens niet dat het aantal personeelsleden in zelfbedieningwinkels vanzelf-
sprekend toenam. Vaak hielden de verschillende arbeidskrachten in zelfbedieningswinkels 
zich afwisselend met meerdere taken bezig. Over het algemeen vulden de magazijn-
bedienden bijvoorbeeld ook de voorraden in de winkel aan. Vooral door het wegvallen van 
bedieningstaken nam de arbeidsproductiviteit in zelfbedieningswinkels toe. Daarom was het 
veelal mogelijk de omschakeling op zelfbediening te realiseren met een beperkte toename 
van het aantal arbeidskrachten. 

                                            
133 Net als de winkeliers van bedieningszaken maakten zelfbedieningswinkeliers ook reclame voor 
levensmiddelen in de winkel zelf, bijvoorbeeld door er posters en affiches op te hangen. Bron: Nederlands 
weekblad, 25 november 1948, no.8, 53e jaargang, p.86. 
134 Zie de eerdere studies naar het bedrijfsbeheer in Z1 en Z2 voor ondersteunende gegevens hierover. 
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2.3  Verklaring van de opkomst, de groei en het succes van de omgebouwde 
bedieningswinkel  

Op basis van het voorafgaande kan nu een verklaring gegeven worden voor de 
ontwikkelingen op het gebied van zelfbediening in de periode 1945-1955, die het ontstaan 
inluidden van het eerste type zelfbedieningswinkel, de omgebouwde bedieningswinkel. 
Conform de in hoofdstuk 1 gepresenteerde theoretische uitgangspunten zal die verklaring 
gestructureerd worden rond relevante actoren, factoren en de dynamiek in de 
voedingsmiddelenketen. Het mechanisme van het innovatieknooppunt en de daaraan 
gerelateerde dynamiek is voor deze periode (nog) niet van belang.  
De belangrijkste actoren in de ontwikkeling van zelfbediening waren in de eerste plaats 
zelfstandige kruideniers die zelfbediening als eersten gingen toepassen, en in de tweede 
plaats de klanten, meer in het bijzonder huisvrouwen die positief reageerden op zelf-
bediening. Relevante factoren bestonden uit de context van de naoorlogse wederopbouw en 
de daaraan verbonden vernieuwingsdrang, de invloed van Amerika op de naoorlogse 
ontwikkelingen en de toegenomen concurrentie voor zelfstandige kruideniers. Als onderdeel 
van de dynamiek in de voedingsmiddelenketen is de ontwikkeling van voorverpakte 
merkartikelen van belang geweest voor het ontstaan en het succes van zelfbediening. Al 
deze aspecten zullen hieronder nader toegelicht worden. 

Zelfstandige kruideniers als pioniers en de reacties van huisvrouwen 

De groei en het succes van coöperaties en grootwinkelbedrijven had vanaf het einde van de 
negentiende eeuw tot een toenemende concurrentie voor zelfstandige kruideniers geleid en 
stimuleerde halverwege de twintigste eeuw het ontstaan en de groei van zelfbedienings-
winkels. Naast de toenemende samenwerking in bijvoorbeeld inkoopverenigingen en de 
centralisatie van algemene taken, zoals dat bij vrijwillige filiaalbedrijven plaats vond, was 
het toepassen van zelfbediening een strategie die sommige zelfstandige kruideniers na 1945 
als pioniers inzetten om die groeiende concurrentie het hoofd te kunnen bieden.  
In de eerste plaats verwachtten deze zelfstandigen dat zelfbediening efficiënter zou zijn dan 
bediening en daardoor ook kostenbesparend. Omdat zelfbedieningswinkeliers hun klanten 
niet langer hoefden te bedienen konden zij meer tijd aan andere zaken besteden. Het 
tijdrovende en kostbare karakter van bediening zou door de toepassing van zelfbediening 
(gedeeltelijk) komen te vervallen. Ook bood de omschakeling op zelfbediening een prima 
gelegenheid om de tijdrovende en kostbare services van bezorging en het kopen op krediet 
af te schaffen. In de praktijk verliep dit aanvankelijk anders. Veel zelfbedieningwinkeliers 
handhaafden deze services nog enige tijd na de omschakeling. Zij deden dit om de (eerste) 
stap naar zelfbediening voor klanten niet al te groot te maken.  
In de tweede plaats verwachtten winkeliers die zelfbediening gingen toepassen dat hun 
omzet daardoor zou stijgen.  
In de derde plaats oefende zelfbediening als nieuwe distributievorm een zekere aan-
trekkingskracht uit op ondernemende levensmiddelenwinkeliers. Daarbij was van belang dat 
zelfbediening aansloot bij de vernieuwingen van levensmiddelenwinkelinterieurs tijdens de 
wederopbouw. In het algemeen kan gezegd worden dat het toepassen van zelfbediening 
goed aansloot bij de vernieuwingsdrang in die tijd, vooral op economisch gebied.  
Aangezien de winkeliers die als eersten overschakelden op zelfbediening vrijwel allemaal al 
een bedieningszaak in levensmiddelen hadden, waren er allerlei aanpassingen nodig om 

61



zelfbediening in de praktijk te kunnen brengen. Daarom veranderden zij hun winkel-
inrichting en verbouwden hun zaak of betrokken een nieuw en groter pand. Voor het 
uitstallen van voorverpakte levensmiddelen installeerden zij rekken en kasten, liefst speciale 
zelfbedieningswandkasten. De kassa op de toonbank vervingen zij door een of meer 
afrekentoonbanken die zij vlak voor de uitgang plaatsten. In het vrijgekomen midden-
gedeelte van de winkel plaatsten zelfbedieningswinkeliers gondola’s. Zo ontstond een loop-
route voor klanten die vanaf de ingang langs het gehele assortiment naar afrekentoonbank 
en de uitgang leidde. Deze routing werd gaandeweg geperfectioneerd door de in- en 
uitgaande klantenstromen fysiek van elkaar te scheiden.  
De genoemde aanpassingen vroegen om de nodige investeringen. Dit betekende dat de 
exploitatiekosten bij de omschakeling van bediening op zelfbediening aanzienlijk stegen. Die 
stegen vaak ook ten gevolge van intensievere reclamecampagnes, zoals het adverteren in 
verschillende dagbladen. Kostenbesparingen waren in eerste instantie dan ook meestal niet 
aan de orde. Aanvankelijk bleven ook de verwachte omzetstijgingen in veel gevallen uit. Dit 
veranderde echter vanaf het moment dat zelfbedieningswinkeliers gingen stunten met 
prijzen. Met behulp van koopjesdagen en aanbiedingen probeerden ze klanten binnen te 
lokken in de hoop dat die dan meer zouden kopen dan de ‘lokkertjes’ alleen. Dit lukte 
meestal, waardoor de omzet vaak aanzienlijk steeg en dan meestal ook zodanig dat er 
gunstige bedrijfsresultaten werden geboekt.  
Hoewel bedieningswinkeliers ook gebruik maakten van prijsconcurrentie in hun bedrijfs-
voering konden zelfbedieningswinkeliers dat grootschaliger doen en daar dus ook meer van 
profiteren. Het voordeel van zelfbediening was gelegen in de ruimere assortimenten, die 
door hun omvang meer mogelijkheden tot margeverlagingen boden, en in de hogere 
omzetten, die de mogelijkheden en het groeipotentieel van zelfbedienings-winkels verder 
gunstig beïnvloedden. Bovendien gingen zelfbedieningswinkeliers veelvuldig gebruik maken 
van mass-display, in die tijd een nieuwe verkooptechniek. Dit betekende dat zelfbedienings-
winkeliers extra aandacht vestigden op bepaalde levensmiddelen door ze op een opvallende 
plek in de winkel in grote hoeveelheden bij elkaar op te stellen. Het doel hiervan was de 
verkoop van die levensmiddelen op te voeren, bijvoorbeeld omdat zij in de aanbieding 
waren. De veranderde verkooppolitiek in zelfbedieningswinkels hing nauw samen met 
veranderingen in de inkooppolitiek. Verschuivingen in het assortiment naar meer goedkope 
B-merken en tegelijkertijd naar meer producten met een hoge marge leverden over het 
geheel genomen een hogere winstmarge op. Het inkoopbeleid veranderde vaak ook doordat 
zelfbedieningswinkeliers lid werden van een inkoopvereniging of vrijwillig filiaalbedrijf. 
Daardoor konden ze goedkoper inkopen, wat de winstmarge wederom positief beïnvloedde. 
Het stunten met prijzen, de verschuivingen in de assortimentssamenstellingen, het 
intensievere gebruik van bestaande verkooptechnieken en het aanwenden van nieuwe 
leidden samen tot een stijging van de omzet. 
Daarnaast troffen zelfbedieningswinkeliers nog andere maatregelen die bij hebben gedragen 
aan het succes van zelfbediening. Aan de ene kant ging het hierbij om maatregelen die 
bedoeld waren om klanten – overwegend huisvrouwen – te laten wennen aan zelfbediening. 
Dit gebeurde bijvoorbeeld door semi-zelfbediening toe te passen, door het personeel in te 
zetten om huisvrouwen te assisteren en door de bezorgservice en de mogelijkheid tot het 
kopen op krediet nog enige tijd te handhaven. Aan de andere kant probeerden zelf-
bedieningswinkeliers huisvrouwen te ‘conditioneren’. Zij deden dit door de voordelen van 
zelfbediening te benadrukken in folders en andere reclameboodschappen, maar ook door 
huisvrouwen erop te wijzen hoe zij zich moesten gedragen in zelfbedieningswinkels. Zo 
waren het gebruik van een winkelmandje en het afstaan van boodschappentassen bij 
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binnenkomst verplicht, met als doel diefstal te kunnen beperken. Het voorbeeld van Z2 laat 
zien dat sommige zelfbedieningswinkeliers zelfs gedragsregels in folders publiceerden. 

Het succes van zelfbediening was uiteraard ook te danken aan de positieve reacties van 
klanten, die in grote meerderheid uit huisvrouwen bestonden. Hoewel velen wel nadelen 
zagen in zelfbediening, zoals de moeilijkheid de juiste keuzes te maken uit de ruim 
gesorteerde assortimenten, gaven de voordelen uiteindelijk steeds meer de doorslag en 
kozen klanten er steeds vaker voor hun boodschappen in zelfbedieningswinkels te doen. De 
belangrijkste ervaren voordelen waren de zelfwerkzaamheid en de lage prijzen. Daarnaast 
speelde de naoorlogse vernieuwingsgezindheid waarschijnlijk ook voor huisvrouwen een rol. 
Zelfbediening paste in het ideaalbeeld van de ‘moderne’ huisvrouw dat in deze periode 
opgeld ging doen. Dit laatste zal in het navolgende uitgebreider toegelicht worden.  

De Amerikaanse droom en de welvaartsgroei 

Nederlandse huisvrouwen baseerden hun ideaalvoorstellingen onder andere op ‘de 
Amerikaanse droom’. In vrouwentijdschriften konden zij advertenties van Amerikaanse luxe-
producten bekijken en lezen over Amerikaanse consumptiegewoonten. Om daarvan verslag 
te kunnen doen maakten sommige Nederlandse vertegenwoordigsters van vrouwen-
organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (N.V.v.H.), studiereizen 
naar Amerika. Die vonden onder meer plaats in het kader van het Marshall-plan, net als de 
eerder genoemde studiereizen die afgevaardigden van de levensmiddelendetailhandel 
maakten. Naar aanleiding van de studiereizen van haar eigen vertegenwoordigsters 
publiceerde de N.V.v.H. uitvoerig over zelfbediening in haar maandblad en belichtte de 
voordelen daarvan. Vooral de Amerikaanse keuken ging in Nederland als symbool van 
welvaart fungeren. De aanblik van grote, glimmende koelkasten – met vriesvak – en andere 
huishoudelijke apparatuur vertegenwoordigden voor veel Nederlandse huisvrouwen ‘de 
Amerikaanse droom’135. Dat Amerikaanse vrouwen zich die luxe konden veroorloven kwam 
mede omdat zij vaak – zij het in deeltijd – buitenshuis werkten. Die situatie lag in Nederland 
anders: eind jaren veertig was 98% van alle Nederlandse gehuwde vrouwen voltijds 
huisvrouw en waren de meeste mannen kostwinner136. De Amerikaanse keukens lagen 
meestal nog niet in het bereik van de Nederlandse gezinnen. Maar zelfbedieningswinkels – 
zoals gezegd ook uit Amerika afkomstig – kwamen vanaf 1948 wel binnen hun bereik. Net 
als de Amerikaanse koelkasten en gemaksvoeding beloofden zelfbedieningswinkels tijd-
besparing en gemak en werden ze geassocieerd met welvaart en luxe. Het enthousiasme 
van veel huisvrouwen voor zelfbediening lag dus waarschijnlijk niet alleen besloten in de 
ervaren voordelen van zelfbediening ten opzichte van bediening. Voor een deel kwam het 
ook voort uit de belofte van Amerikaanse vernieuwing en Amerikaanse welvaart, die 
zelfbediening leek te bieden. Zo stimuleerden huisvrouwen de groei en het succes van 
zelfbedieningswinkels, wat opgevat kan worden als een ‘pull’ in de voedingsmiddelenketen: 
huisvrouwen vormden vanuit de aankoop-distributiefase een stuwende factor voor de 
nieuwe zelfbedieningswinkels in de verkoop-distributiefase137.

                                            
135 Oldenziel, R. (red.), 2001, ‘Huishouden’, in: Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Albert de la Bruhèze, 
A.A. (red.), 2001, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Huishoudtechnologie en medische techniek 
(deel IV), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.107-108. 
136 Oldenziel, R. (red.), 2001, ‘Huishouden’, p.103-107. 
137 Zie figuur 2 van hoofdstuk 1 voor de verschillende fasen en locaties van de voedingsmiddelenketen. 
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Omdat de welvaart steeg begon de Amerikaanse droom, enkele jaren na de opening van de 
eerste zelfbedieningswinkel, langzaam maar zeker steeds meer de realiteit te naderen 
waarin Nederlandse huisvrouwen leefden. Die stijging was vooral tussen 1950 en 1973 
sterk. In deze ‘gouden jaren’ floreerde de Nederlandse economie en stegen de besteedbare 
inkomens overeenkomstig138. Die welvaartsstijging is via de daarmee samenhangende 
toename van de consumptieve bestedingen van groot belang geweest voor het succes van 
zelfbedieningswinkels. In het volgende hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 4, wordt daar 
nader op ingegaan. 

Ontwikkelingen in de voedingsmiddelenketen 

Een belangrijke voorwaarde voor het toepassen van zelfbediening was de levensmiddelen 
voorverpakt waren. Alleen dan konden zelfbedieningswinkeliers ze zo uitstallen dat 
huisvrouwen zichzelf zouden kunnen bedienen. Merkartikelen voldeden daaraan. Sinds de 
ontwikkeling van merkartikelen vanaf ongeveer 1900 onderscheidden merkartikelfabrikanten 
zich van elkaar door reclame te maken voor hun merkartikelen en via de verpakking 
daarvan. Door dat marketingbeleid hadden fabrikanten aan macht gewonnen ten opzichte 
van winkeliers, die door deze ontwikkeling in zekere zin beperkt werden tot een soort 
‘doorgeefluik’. Hoewel winkeliers hun klanten wel konden adviseren over hun aankopen 
creëerde de reclame van merkartikelfabrikanten een directe vraag naar hun producten bij 
klanten, over het hoofd van de winkeliers heen139.
Door de toepassing van zelfbediening werd die tendens versterkt. Daar verdween ook nog 
het adviserende verkoopgesprek met klanten, een van de weinige manieren waarop 
winkeliers klanten konden beïnvloeden.  
Daartegenover staat dat zelfbedieningswinkeliers intensiever gebruik gingen maken van 
andere manieren om hun klanten te beïnvloeden, zoals het publiceren van reclame-
boodschappen, al dan niet met aanbiedingen, in folders.  
Zelfbedieningswinkeliers maakten dankbaar gebruik van de bestaande merkartikelen, om 
aan de vraag van klanten te voldoen en omdat ze die voorverpakt in konden kopen en daar 
zelf geen reclame voor hoefden te maken. Maar de voedingsmiddelenindustrie leverde in de 
jaren veertig nog lang niet genoeg voorverpakte merkartikelen om er een volledig 
assortiment mee samen te kunnen stellen. Zelfbedieningswinkeliers losten dit op door zelf 
levensmiddelen te gaan verpakken. Meestal verkochten zij op beperkte schaal ook nog 
levensmiddelen in bediening.  
Zelfbedieningswinkeliers breidden hun assortimenten tussen 1945 en 1955 vooral uit in de 
diepte, en in geringere mate ook in de breedte. Dit gebeurde in overeenstemming met het 
ruimer wordende aanbod van de voedings- en genotmiddelenindustrie140. Toonbankzaken 
waren meestal te klein om dit groeiende aanbod vanuit de industrie te kunnen huisvesten. 
Zelfbedieningswinkeliers kenden deze beperking veel minder omdat zij hun winkels toch al 
hadden uitgebreid – of een nieuw en groter winkelpand hadden gehuurd – om het hele 
levensmiddelenassortiment uit te kunnen stallen. Zelfbedieningswinkels versnelden 
zodoende – zij het aanvankelijk nog maar in bescheiden mate – de algemene tendens tot 
schaalvergroting in de levensmiddelendetailhandel, gestimuleerd door het groeiende aanbod 
van de voedings- en genotmiddelenindustrie.  
                                            
138 Zie vooral hoofdstuk 4 voor meer details over dit onderwerp. 
139 Muiswinkel, F.L. van, 1957, Handel, markt en beurs, p.62. 
140 Zie hoofdstuk 4 voor dit onderwerp. 
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<< 3 >> 

Zelfbedieningswinkels en supermarkten in 
de periode 1955-1975

Na 1955 veranderden zelfbedieningswinkels in meer dan één opzicht, zoals in hoofdstuk 1 al 
kort is geïntroduceerd. In dit hoofdstuk zullen die ontwikkelingen nader uiteengezet en 
verklaard worden.  

3.1  De gerationaliseerde zelfbedieningswinkel (1955-1975) 

In de periode 1955-1975 gingen winkeliers zelfbediening rationeler en grootschaliger 
toepassen. Op grond van deze en andere, daarmee samenhangende veranderingen 
onderscheiden we een tweede type zelfbedieningswinkel, dat we de gerationaliseerde 
zelfbedieningswinkel noemen. Volgens de definitie in figuur 1 van hoofdstuk 1 wordt de 
gerationaliseerde zelfbedieningswinkel gekenmerkt door een rationele aanpak van 
zelfbediening, een ruim kruidenierswarenassortiment en een winkeloppervlak van 50 tot 400 
m². Om te kunnen achterhalen waar het ‘rationele’ van het tweede type zelfbedienings-
winkel uit bestaat, en in hoeverre dit type afwijkt van het eerste type, zullen we de 
ontwikkelingen in zelfbedieningswinkels vanaf 1955 nader bekijken. Daarbij komen opnieuw 
enkele detailstudies aan bod.  

Zelfbedieningswinkels vanaf 1955 

In de jaren 1955-1965 groeide het aantal zelfbedieningswinkels explosief. In 1955 waren er 
221 zelfbedieningswinkels, terwijl dat aantal in 1965 vermenigvuldigd was tot 5195. Het 
groeipercentage was het hoogst in 1959 (74,0%), daarna nam het weer af. Vanaf 1969 
sloeg de groei van het aantal zelfbedieningswinkels om in een afname. Deze afname was 
voorlopig echter gering: in 1969 nam het aantal zelfbedieningswinkels af met 1,2%, in 1972 
met 0,9%141.
De sterke groei in de tweede helft van de jaren vijftig ging samen met een ruimere 
informatievoorziening over wat zelfbediening was en hoe zelfbedieningswinkels het best 
geëxploiteerd konden worden. Zo hadden de studiereizen van de Contactgroep Opvoering 
Productiviteit (C.O.P.) naar Zwitserland en Amerika kennis over het zelfbedieningssysteem 
opgeleverd, die zich vanaf 1953 langzaam maar zeker onder Nederlandse levensmiddelen-
detailhandelaren verspreidde142. De overdracht van die kennis vond plaats via lezingen die 
teamleden van de studiereizen gaven, door mondelinge overdracht tussen collega’s en ook 
door een reeks publicaties in het Nederlands weekblad voor kruidenierswaren, conserven en 
comestibles van uitgeverij Misset (dat overigens in 1955 omgedoopt was tot Misset’s

                                            
141 Zie tabel 1 van hoofdstuk 1. 
142 Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2. 
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weekblad voor kruidenierswaren, conserven en comestibles). Het groeiend aantal zelf-
standige kruideniers dat wilde omschakelen op zelfbediening was afhankelijk van zulke 
informatie. Zij waren immers niet kapitaalkrachtig genoeg om zelf een bezoek te brengen 
aan Amerika. Zo gingen bijvoorbeeld ook de eerder genoemde activiteiten van de Stichting 
Ondernemersopleiding Kruideniersbedrijf steeds meer in een behoefte voorzien143. Omdat 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een directe kennisimport over zelfbediening uit Amerika 
belangrijk vond stelde het in 1961 subsidies beschikbaar voor Nederlandse levensmiddelen-
detailhandelaren, zodat zij zelf een studiereis naar Amerika konden maken. Eerder hadden 
Marshall-gelden hetzelfde mogelijk gemaakt onder auspiciën van de C.O.P144. Op welke 
schaal gebruik is gemaakt van de subsidies van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is niet 
duidelijk. Wel is duidelijk dat levensmiddelenwinkeliers door de toenemende informatie over 
zelfbediening – die via een groeiend aantal kanalen beschikbaar kwam – steeds meer kennis 
op konden doen over de toepassing van zelfbediening. 
Die kennis nam ook toe dankzij een groeiende professionalisering van het beroep van 
zelfbedieningswinkelier145. Het Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.) ging 
bijvoorbeeld in de loop van de jaren vijftig steeds meer studieboeken, rapporten en andere 
publicaties uitgeven die speciaal gericht waren op zelfbedieningswinkeliers. Een voorbeeld 
daarvan was een literatuurstudie uit 1958 die het E.I.M. speciaal voor (nieuwe) caissières in 
zelfbedieningswinkels – en hun bazen – ontwikkeld had. Hierin stonden onder andere de 
volgende richtlijnen voor de ‘vaststelling van het koopbedrag’ aan afrekentoonbanken:  

“De caissière dient met de rechterhand op de kassa de prijzen aan te slaan, 
onderwijl de prijs van het artikel hardop uitsprekende. Zodra een prijs is 
aangeslagen, wordt het artikel met de linkerhand minstens 15 centimeter op de 
toonbank naar links verschoven. Als alle prijzen zijn aangeslagen, en het te betalen 
bedrag door optelling is vastgesteld, dient de caissière de kassabon af te nemen en 
de klant het totale koopbedrag mede te delen”146.

In dezelfde geest publiceerde het E.I.M. eind jaren vijftig studieboeken of rapporten over 
bijvoorbeeld de voorraad, het assortiment en voorverpakking in zelfbedieningswinkels, maar 
ook over de inrichting en verlichting van die winkels147. Daarnaast ging het E.I.M. vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig landelijk allerlei economische en statistische gegevens 
verzamelen van bestaande zelfbedieningswinkels, die het analyseerde en publiceerde148. De 

                                            
143 Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2. 
144 Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 voor meer informatie over de C.O.P. Bron: Het Levensmiddelenbedrijf, 13 
april 1961, no.28, 65e jaargang, p.871. 
145 Professionalisering wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een “proces waarin een beroep in toenemende 
mate de kenmerken van een professie krijgt”, waarbij een professie gedefinieerd is als een “beroep gekenmerkt 
door een monopolie op het verlenen van bepaalde diensten, een beperkte toegankelijkheid via een langdurige 
opleiding, een sterke organisatie van de beroepsoefenaren en een betrekkelijk grote autonomie ten opzichte van 
andere beroepen”. Bron: Wilterdink, N. & Heerikhuizen, B. van (red.), 1999, Samenlevingen, p.400. 
146 Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1958, Literatuurstudie betreffende centrale afrekening, 
verpakking en voorverpakking in zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s 
Gravenhage. 
147 In de reeks ‘Wegwijzers naar verbetering van de productiviteit in distributie en ambacht. Serie A: 
Detailhandel in levensmiddelen’ van het Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M., ‘s Gravenhage) 
verschenen, in alle gevallen behalve het eerste samengesteld door de economische afdeling van Bakkenist, Spits 
en Co, Organisatie Adviseurs/Accountants te Amsterdam, onder andere de volgende publicaties: 1) 1957, 
Voorverpakken: klaarmaken van de uitbreng, 2) 1957, Opstelling winkelvoorraad, 3) 1957, Inrichting van 
winkel en magazijn, 4) 1957, Voorraad en assortiment, 5) 1958, Doelmatigheid van de verpakkingsmethoden in 
de levensmiddelenbranche.
148 Zoals blijkt uit de volgende publicaties: 1) Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1957, 
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opkomst en groei van dit soort publicaties geven aan dat er steeds meer kennis over 
zelfbediening beschikbaar kwam voor winkeliers.  
Desgewenst konden zelfbedieningswinkeliers hun kennis aanvullen met adviezen van 
verschillende toeleveranciers. In het vorige hoofdstuk over de periode 1945-1955 hebben 
we al gezien dat verschillende zelfbedieningswinkeliers zich lieten adviseren door 
bijvoorbeeld winkelbetimmeringsbedrijven en kasregistermaatschappijen. Zulke toe-
leveranciers van levensmiddelenwinkels gingen zich steeds meer profileren als zelf-
bedienings-‘specialisten’. In oktober 1955 plaatste N.V. Nationaal Kasregisters bijvoorbeeld 
advertenties waarin zij winkeliers erop wees dat een wandvak hier, een gondola daar, een 
speciale aanbieding links en een kasregister bij de uitgang nog geen zelfbediening was149.
Daar zat volgens het bedrijf meer aan vast, zoals een zo groot mogelijk rendement behalen 
door middel van een doelmatige organisatie en personeelsbezetting en een overzichtelijke 
opstelling. Nationaal Kasregisters bood zelfbedieningswinkeliers mogelijkheden het doel en 
de middelen daartoe samen te onderzoeken en te definiëren. Die mogelijkheden bestonden 
uit voorlichting en adviezen, brochures, documentatiemateriaal, plattegronden, maquettes, 
films en lectuur150. Ook konden winkeliers het ontwerp, de planning en de publiciteits-
verzorging voor een zelfbedieningswinkel uitbesteden aan derden. Vooral Guus Visser, 
algemeen leider van de afdeling sales-promotion van Zwanenberg’s Fabrieken N.V. te Oss 
en een autoriteit op het gebied van zelfbediening, verzorgde dit soort zaken voor een groot 
aantal zelfbedieningswinkels in Nederland151. Diezelfde Guus Visser schreef ook bijna 
wekelijks een stukje over zelfbediening in Misset’s weekblad voor kruidenierswaren, 
conserven en comestibles, waarin hij elke keer een ander aspect van zelfbediening belichtte. 
Daarnaast konden winkeliers nog steeds de hulp van winkelbetimmeringsbedrijven 
inschakelen, die het interieur verzorgden en daarover advies verleenden.  
Samen met de groeiende kennis maakten deze adviezen en dienstverleningen van 
toeleveranciers het mogelijk voor winkeliers zelfbediening rationeler toe te passen152. Die 
rationelere aanpak bleek ook uit de praktijk. Uit de rubriek ‘Zelfbedieningsbedrijven in de 
lens’ in Misset’s weekblad voor kruidenierswaren, conserven en comestibles, waarin nieuwe 
zelfbedieningswinkels met behulp van foto’s en tekst geëtaleerd werden, wordt duidelijk dat 
zelfbedieningswinkeliers in de tweede helft van de jaren vijftig min of meer standaard 
gebruik gingen maken van de genoemde diensten. Dienstverleningen als adviezen van 
specialisten en de mogelijkheid verschillende taken aan derden uit te besteden (zoals eerder 
gezegd ging het daarbij bijvoorbeeld om het ontwerp van de winkel, de planning van de 
omschakeling of het verzorgen van de publiciteit daarvoor) maakten het werk voor 
zelfbedieningswinkeliers een stuk efficiënter.

                                                                                                                                         
Bedrijfsvergelijkend onderzoek in een aantal zelfbedieningsbedrijven in levensmiddelen, E.I.M., ‘s Gravenhage, 
2) Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1959-1968, ‘Statistische documentatie ten behoeve van 
de detailhandel in kruidenierswaren’, serie publicaties als onderdeel van de reeks ‘Statistische branche 
documentatie’, no.3, E.I.M., ‘s Gravenhage, 3) Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, 
Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in een zevental 
zelfbedieningsbedrijven, bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ‘s Gravenhage. 
149 Misset’s weekblad, 13 oktober 1955, no.2, 60e jaargang, p.51. 
150 Misset’s weekblad, 6 oktober 1955, no.1, 60e jaargang, p.21. 
151 Misset’s weekblad, 24 november 1955, no.8, 60e jaargang, p.264. 
152 Onder rationeel wordt in dit onderzoek verstaan: op een efficiënte manier, volgens berekening en 
beredenering. Afgeleid van het eerder toegelichte begrip rationalisering dat staat voor “een proces waarin steeds 
meer aspecten van het sociale leven worden onderworpen aan berekening en beredenering”. Bron: Wilterdink, 
N. & Heerikhuizen, B. van (red.), 1999, Samenlevingen, p.400. 
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Daarnaast droegen verschillende innovaties bij aan de rationalisering van zelfbediening. In 
1955 leverden winkelbetimmeringsbedrijven bijvoorbeeld al enige jaren speciale ‘zelf-
bedieningswandkasten’ (niet te verwarren met de eerder genoemde gondola’s) die een 
doelmatiger verkoop van levensmiddelen in zelfbediening mogelijk maakten. In tegenstelling 
tot de wandkasten in bedieningswinkels waren zelfbedieningswandkasten niet zo hoog als 
het plafond, maar afgestemd op de gemiddelde reikhoogte (maximaal twee meter hoog). 
Op die manier konden klanten zelf alles pakken wat er in uitgestald stond. Bovendien staken 
deze wandkasten aan de onderkant naar voren. Dit had de voordelen dat klanten het 
assortiment in de onderste schappen goed konden overzien en daar gemakkelijk bij konden. 
Om dit effect te versterken helden zelfbedieningswandkasten soms aan de bovenkant ook 
iets naar achteren. Daarnaast plaatsten zelfbedieningwinkeliers soms wandstellingen die 
met een gebogen lijn de hoek vermeden153. Op die manier konden alle levensmiddelen – 
ook die in de hoeken – dezelfde mate van belangstelling krijgen. Zelfbedieningswandkasten
verzekerden op die manier een effectieve uitstalling van levensmiddelen in zelfbedienings-
winkels. Dat zelfbedieningswinkeliers vanaf (ongeveer) 1955 standaard gebruik gingen 
maken van deze kasten illustreert de rationelere aanpak van zelfbediening vanaf die tijd.  
Een soortgelijke betekenis had een andere innovatie uit die tijd. In de tweede helft van de 
jaren vijftig gingen kasregistermaatschappijen speciale kassameubels voor zelfbedienings-
winkels produceren, waarin een lopende band was ingebouwd. Albert Heijn maakte hier al 
vanaf 1957 gebruik van154. Begin jaren zestig gingen zelfbedieningswinkeliers standaard 
gebruik maken van deze kassameubels. Daardoor raakte de eerder genoemde richtlijn van 
het E.I.M. voor het kassawerk aan afrekentoonbanken uit 1958 voor een deel achterhaald: 
hierin werd nog gesproken over caissières die de boodschappen handmatig over de 
toonbank moesten verschuiven. De mechanisering van dit ‘schuiven’ vereen-voudigde het 
afrekenen voor zowel caissières als klanten. Op die manier droegen de kassameubels met 
lopende band, net als de zelfbedieningswandkasten, bij aan de rationalisering in zelf-
bedieningswinkels.  
Samen met de toenemende kennis maakten de speciaal op zelfbediening gerichte adviezen, 
diensten en innovaties van toeleveranciers een rationelere aanpak van zelfbediening 
mogelijk. De rationalisering droeg bij aan het succes van zelfbedieningszaken en bevorderde 
daarmee de groei in aantallen, terwijl die groei tegelijkertijd een rationelere toepassing van 
zelfbediening in de hand werkte. Omdat Nederland steeds meer zelfbedieningswinkels ging 
tellen, werd de keuze daarin voor klanten steeds groter. Hierdoor nam de concurrentie 
tussen zelfbedieningswinkeliers toe. Door rationalisering van de winkel en de organisatie 
probeerden zelfbedieningswinkeliers zich in deze concurrentiestrijd staande te houden. 

Als we terugblikken op zelfbedieningswinkel Z1 (zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2) zien we 
dat er na 1955 inderdaad een aantal dingen veranderden die de efficiëntie van de 
organisatie vergrootten. In 1956 schafte de winkelier van Z1 zijn bezorgservice bijvoorbeeld 
volledig af. Dat leverde een flinke tijd- en kostenbesparing op. Dat jaar werden ook twee 
winkelbedienden ontslagen. Hierdoor werden de stijgende loonkosten gedrukt. Dit was 
mogelijk dankzij een meer doelmatige arbeidsverdeling: de bedienende taken van de 
ontslagen werknemers werden overgenomen door de winkelier en een tweede caissière. In 
1958 moderniseerde de winkelier zijn winkel door de gehele inventaris te vernieuwen en de 
winkel uit te breiden met 40 m², wat de totale oppervlakte op 110 m² bracht. Na deze 
                                            
153 Misset’s weekblad, 6 oktober 1955, no.1, 60e jaargang, p.14. 
154 Allerhande, februari 1957, p.1. 
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modernisering verkocht de winkelier alle levensmiddelen in zelfbediening. Hierdoor vervielen 
alle bedienende taken en kon het personeel nog efficiënter ingezet worden. Ook kocht de 
winkelier vanaf die tijd steeds meer industrieel voorverpakte levensmiddelen in van 
fabrikanten, wat veel werk scheelde omdat daardoor steeds minder levensmiddelen zelf 
voorverpakt hoefden te worden. Voor de levensmiddelen die nog wel in de winkel verpakt 
moesten worden ging de winkelier steeds meer voorbedrukte verpakkingsmaterialen via de 
inkoopvereniging inkopen. Omdat die relatief lage prijzen rekende namen de kosten van het 
verpakkingsmateriaal sinds 1958 relatief af155. Het totaal aan veranderingen dat zich in Z1 
vanaf 1956 voltrok kan worden samengevat als een rationalisering van de organisatie als 
geheel.  

Rationalisering in de praktijk: twee casussen 

Om een wat uitgebreider beeld te geven van de rationalisering van de organisatie zullen we 
opnieuw twee detailstudies bekijken. Het betreft het bedrijfsbeheer van twee zelf-
bedieningswinkels, Z3 en Z4 genoemd, die net als de in hoofdstuk 2 behandelde 
zelfbedieningswinkels Z1 en Z2 in 1960 door het Economisch Instituut voor de Middenstand 
zijn onderzocht156. Zelfbedieningswinkel Z3 dateert uit 1956 en Z4 uit 1955. Van beide 
winkels zijn enkele kenmerkende gegevens opgenomen in tabel 1. Hieruit blijkt onder 
andere dat de winkelier van Z3 zich vooral richtte op een lage-prijs-politiek, terwijl de 
winkelier van Z4 daar juist nauwelijks gebruik van maakte. Een belangrijke overeenkomst is 
dat beide in staat waren het economisch resultaat van hun winkels positief te beïnvloeden 
door middel van rationaliseringen.  

Zelfbedieningswinkel Z3

De winkelier van Z3 schakelde in 1956 over van bediening op zelfbediening in hetzelfde 
pand. Voor de omschakeling oriënteerde hij zich bij een aantal collega’s. Ook maakte hij 
gebruik van een adviseur voor winkelinrichting en kreeg hij adviezen van de leverancier van 
de winkelbetimmering. Daarnaast was hij geabonneerd op twee kruideniers- en twee 
zelfbedieningsvakbladen.  
Bij de omschakeling werd het magazijn bij de winkelruimte getrokken, waardoor het ver-
koopoppervlak toenam van 50 tot 90 m². Daarbij kwamen de etalages te vervallen. De kos-
ten die gemoeid waren met de verbouwing en de inrichting bedroegen in totaal f 42.000,- , 
wat neerkomt op f 470,- per m².  
De winkelier van Z3 ging alle levensmiddelen in zelfbediening verkopen. Net als de 
winkeliers van Z1 en Z2 had hij meerdere gondola’s in zijn winkel geplaatst. Verder stonden 
er drie afrekentoonbanken, waarvan er een altijd in gebruik was. 

                                            
155 Er zijn hierover in het onderzoek van het E.I.M. geen exacte cijfers te vinden, aangezien dat onderzoek 
alleen cijfers over de jaren 1955 tot begin 1958 bevat. 
156 Zie de toelichting in de tekst en in de noten bij de introductie van Z1 en Z2 in paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 
voor meer details over dit onderzoek en voor een verantwoording van de keuze daaruit ten behoeve van deze 
studie. 
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Tabel 1: Enkele kenmerkende gegevens van twee onderzochte zelfbedieningszaken in 1957 

Omschrijving157 Z1 Z2 
A. Oriënterende gegevens 
Jaar van omschakeling  1956 1955
Wijze van ontstaan Omschakeling in hetzelfde pand Omschakeling met betrekken nieuw pand 

in nieuwe wijk 
Oppervlakte verkoopruimte in vierkante 
meters 

50 in bediening 
90 in zelfbediening 

20 in bediening 
73 in zelfbediening 

Personeelsbezetting (inclusief 
ondernemer) 10,2 3,5 
Klantenkring (in %) 
- volksklasse 50 - 
- middenklasse 45
- beter gesitueerden   5 

Gemengd 

Aantal check-outs   3   1 
Aangesloten bij Landelijke inkoopvereniging Vrijwillig filiaalbedrijf 
B. Bedrijfsresultaten 
Omzet in guldens per week 11.000 à 12.000 4.000 à 5.000 
Positie qua omzetontwikkeling t.o.v. de 
groep vergelijkbare bedrijven Uitermate gunstig Zeer gunstig 
Inkomen voor de ondernemer in guldens 7.380 14.149 
Positie daaromtrent t.o.v. de groep 
vergelijkbare bedrijven (= verg. bedr.) Uitermate ongunstig Gunstig
Brutowinst in % v/d omzet 10,5 16,9 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Uitermate ongunstig Gunstig
Totale kosten in % v/d omzet 11,5 13,5 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Zeer gunstig Gunstig
Omzet per gulden loon in guldens 17,39 13,5 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Iets boven normaal Bijna normaal 
Omzet per vierkante meter 
verkoopruimte in guldens 6.335 2.630 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Zeer gunstig -
Omzetsnelheid 6,1 10,8 
Positie t.o.v. de groep verg. bedr. Ongunstig Gunstig
Ontwikkeling resultaten Slecht in 1956 en 1957; in 1958 enige 

verbetering 
Slecht in 1955, daarna gunstig 

C. Resultaten van de analyse van het bedrijfsbeheer 
Instelling ondernemer Dynamisch, doch eenzijdig op 

omzetvergroting ingesteld 
Doorgewinterd vakman, goed 
organisator, positief kritische instelling 
t.o.v. het bedrijfsbeleid 

Winkelinrichting Eenvoudig en gezellig. Attractief en sfeervol 
Inkoop- en assortimentspolitiek Normaal assortiment, veel B-merken, 

aankoop grote partijen, uitbreiding in de 
breedte thans nog van geringe betekenis. 
Beperking aantal verpakkingseenheden. 

Normaal assortiment, diepvriesartikelen, 
nagenoeg geen B-merken. Order-
concentratie op vrijwillig filiaalbedrijf, 
gericht op hoge omzetsnelheid, veel 
‘betere’ artikelen, goede kwaliteiten, 
aandacht voor nieuwe artikelen. 

Verkooppolitiek Agressieve prijsstelling, koopjesdagen, 
zeer intensieve advertentiecampagne, 
mass-display. 

Geen scherpe prijsstelling, geen 
koopjesdagen, beperkte reclame 
(advertenties en folders), geen mass-
display. Gericht op klantenbinding door 
goede kwaliteiten en behandeling.

Vestigingspunt Zeer gunstig, in het centrum van de 
plaats; concurrentie vrij sterk. 

Zeer gunstig, in zich ontwikkelend 
wijkcentrum; concurrentie zwak 

N.B.: De beoordelingen of kwalificaties (zoals: ongunstig, vrij ongunstig, vrij normaal, normaal, gunstig, zeer gunstig, uitermate 
gunstig en uitstekend) zijn gebaseerd op de positie van de zaak t.o.v. de voor die zaak betreffende groep overeenkomstige 
bedrijven in 1957. Hierdoor kunnen nagenoeg gelijke cijfers tot afwijkende kwalificaties leiden. Zie ook de tekst bij de introductie
van Z1 en Z2 in paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 voor een toelichting op de vergelijking van iedere zaak met overeenkomstige zaken.
Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het 
bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.9 en 
uitklapbare pagina achterin. 

                                            
157 Zie de noten behorende bij tabel 4 van hoofdstuk 2 voor een toelichting op de gebruikte begrippen in deze 
tabel.  
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Na de omschakeling op zelfbediening verschoof de samenstelling van het assortiment in 
winkel Z3 naar een grotere in- en verkoop van levensmiddelen met een relatief hoge 
verkoopmarge. De verkoop van conserven, boter, margarine, kaas en vleeswaren nam 
bijvoorbeeld procentueel toe, terwijl de verkoop van grutterswaren, meelproducten, koffie, 
thee en zuidvruchten afnam. Deze verschuiving leverde over het geheel genomen een 
margeverhoging op. Het assortiment werd ook uitgebreid met enkele non-foods, zoals 
kantoorbehoeften en speelgoed. Deze uitbreiding was echter minimaal en daarom ook 
nauwelijks van betekenis voor de ontwikkeling van de omzet. Ook nam de winkelier van Z3 
na de omschakeling relatief veel B-merken op in het assortiment om vrij te kunnen zijn van 
vaste prijsstellingen. Zoals we bij Z1 en Z2 ook al zagen, konden B-merken op die manier 
tegen lage marges – en dus goedkoop – verkocht worden, waardoor zij wekelijkse 
aanbiedingen op grote schaal mogelijk maakten. 

Grafiek 1:
Indexcijfers betreffende de ontwikkeling van de omzet van bedrijf Z3 in de

jaren 1955 tot en met 1958, tevens in vergelijking met de aan de omzetstatistiek
deelnemende bedienings- en zelfbedieningsbedrijven
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Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de
praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedienings-
bedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ‘s Gravenhage, p 71

Na de omschakeling van Z3 steeg de omzet in belangrijke mate (zie grafiek 1). De omzet-
stijging lag ook hoger dan die van vergelijkbare bedienings- en zelfbedieningswinkels in 
dezelfde periode. 
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Tabel 2: Exploitatie-uitkomsten van bedrijf Z3 in de jaren 1955, 1957 en 1958 

Bediening Zelfbediening 

1955 1957 1958
Omschrijving158

Guldens % Guldens % Guldens %
Omzet 262.865 100,0 570.130 100,0 758.632 100,0 
Inkoopwaarde 229.126   87,2 510.600   89,5 660.220   87,0 
Brutowinst   33.739   12,8   59.530   10,5   98.412   13,0 
Bedrijfskosten   19.772     7,5   52.150     9,2   71.693     9,5 
Nettowinst   13.967     5,3     7.380     1,3   26.719     3,5 
Gewaardeerd loon niet-
betaald personeel        625     0,2            -        -            -        - 
Inkomen voor de ondernemer 
uit het bedrijf   13.342     5,1    7.380     1,3   26.719     3,5 
Gewaardeerd loon 
ondernemer   9.490     3,6  13.330     2,3   16.695     2,0 
Economisch resultaat     3.852     1,5   -5.950    -1,0   11.024     1,5 
EXPLOITATIEKOSTEN (bedrijfskosten en gewaardeerd loon) 
Loonkosten:

Betaald loon     6.624     2,5  17.580      3,1   21.813     2,9 
Sociale lasten     1.165     0,5    1.870      0,4     2.930     0,4 

Gewaardeerd loon   10.115     3,8  13.330      2,3   15.695     2,0 
Totaal    17.904     6,8  32.780      5,8   40.438     5,3 

Huisvestingskosten:
Huur en water     1.200     0,5    1.800      0,3     1.800     0,3 

Gas, elektriciteit, brandstof        390     0,1    2.360      0,4     1.933     0,2 
Schoonmaken        892     0,3       580      0,1        607     0,1 

Onderhoud inventaris        717     0,3    1.440      0,3     2.838     0,4 
Assuranties           46     0,0       180      0,0        239     0,0 

Totaal      3.245     1,2    6.360      1,1     7.417     1,0 
Overige kosten:

Verpakking     1.554     0,6    6.540      1,2   13.229     1,7 
Onderhoud vervoermiddelen     1.968     0,7  1.390      0,2         987     0,1 

Telefoon        136     0,1       600      0,1        515     0,1 
Administratie        530     0,2    2.140      0,4     4.815     0,6 

Reclame     1.593     0,6    7.480      1,3     7.421     1,0 
Heffingen en vakbelangen        113     0,0       220      0,0        175     0,0 

Diversen          31     0,0         20      0,0        454      0,1 
Totaal      5.925     2,2  18.390      3,2   27.596     3,6 

Afschrijvingen en interest:
Afschrijving inventaris        596     0,2    4.620      0,8     6.716     0,9 

Afschrijving vervoermiddelen        757     0,3       400      0,1     1.580     0,2 
Interest      1.460     0,6    2.930      0,5     3.641     0,5 
Totaal      2.813     1,1    7.950      1,4   11.937     1,6 

Totaal exploitatiekosten   29.887 11,3  65.480    11,5   87.388   11,5 

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het 
bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.82 

Van 1955 tot 1958 verdrievoudigde de omzet van Z3 bijna, terwijl de gemiddelde omzet van 
zelfbedieningszaken 60% steeg, en die van bedieningswinkels ongeveer 20%. 
Ondanks de sterke omzetstijging waren de bedrijfsresultaten van Z3 in 1956 en 1957 slecht. 
Dit kwam onder andere door de lage brutowinstmarge, die na de omschakeling op 
zelfbediening verder daalde met enkele procenten van de omzet (zie tabel 2 bij de 
brutowinst, in procenten van de omzet). Die lage brutowinstmarge was te wijten aan de 

                                            
158 Zie de noten behorende bij tabel 5 van hoofdstuk 2 voor een toelichting op de gebruikte begrippen in deze 
tabel. 
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keuze van de winkelier van Z3 om behaalde kostenvoordelen door te berekenen in zeer lage 
verkoopprijzen. 
Bovendien stuntte hij op koopjesdagen en bij speciale weekendaanbiedingen veel met 
levensmiddelen die normaal gesproken een relatief hoge marge hadden. Sommige levens-
middelen, zoals boter en margarine, verkocht hij zelfs beneden de inkoopprijs.  
In combinatie met advertenties leverde deze lage-prijs-politiek een aanzienlijke omzet-
stijging op, maar tegelijkertijd ook een flinke daling van de brutowinstmarge. Hier stond 
tegenover dat de totale kosten relatief gezien wel laag waren. Dit had in de eerste plaats te 
maken met de omzet per m², die in Z3 ruim 50% boven het gemiddelde lag, terwijl de 
verkoopoppervlakte van Z3 in verhouding tot 
gelijksoortige zelfbedieningswinkels klein was (2/3 van het gemiddelde). Hierdoor pakten de 
huisvestingskosten van Z3 relatief laag uit en vielen de totale kosten ook lager uit dan die 
van overeenkomstige zelfbedieningszaken. In de tweede plaats had de winkelier van Z3 zich 
sinds de omschakeling aangesloten bij een landelijke inkoopvereniging. Door in te kopen via 
de vereniging daalden de inkoopprijzen. Dat leverde een besparing op de totale kosten op. 
De voordelen van deze kostenbesparing en de eerder genoemde (gunstige) verschuivingen 
in het assortiment wogen echter niet op tegen de ongunstige ontwikkeling van de 
brutowinstmarge. 
Het slechte resultaat werd deels ook veroorzaakt door de liquiditeitspositie, die na de 
omschakeling voortdurend achteruit ging. Om de verbouwing en inrichting te kunnen 
betalen had de winkelier van Z3 bijvoorbeeld een lening afgesloten van f 54000,-. Tot 1957 
drukten de schulden steeds zwaarder op het bedrijfsresultaat. Door aflossingen verbeterde 
deze situatie enigszins in 1957. Ook nam de brutowinstmarge in 1958 weer toe (zie tabel 2). 
Een en ander leidde ertoe dat er in 1958 enige verbetering in het bedrijfsresultaat kwam. In 
hoofdzaak was die verbetering te danken aan de rationalisatie van de organisatie door de 
winkelier, die na verloop van tijd beter ingespeeld raakte op de eisen die de grotere zelf-
bedieningszaak – ten opzichte van zijn vroegere bedieningswinkel – aan de organisatie 
stelde. Terwijl de omzet in 1958 flink steeg (zie tabel 2: ten opzichte van het jaar daarvoor 
met f 188.000,-), breidde de winkelier zijn personeel bijvoorbeeld maar met één kracht uit. 
Dit was mogelijk dankzij een meer doelmatige arbeidsverdeling en toenemende arbeids-
prestaties als gevolg hiervan.  De omzet per kracht per jaar was in 1955 f 53.646,-, in 1957 
f 55.895,- en in 1958 f 67.735,-. Hierdoor werden de relatieve loonkosten gematigd, hoewel 
de loonkosten in absolute cijfers stegen. Maar ook de ‘lekkage’ verminderde: door een 
zorgzamere en efficiëntere opslag en registratie van levensmiddelen bij binnenkomst in het 
magazijn namen verliesposten door schade, bederf of vermissing af en sloot de boek-
houding steeds beter159. De afgenomen lekkage was een direct gevolg van het efficiëntere 
magazijnbeheer. Zo ging de lage-prijs-politiek in combinatie met een meer doelmatige 
personeelsbezetting en een efficiënter magazijnbeheer meer vruchten afwerpen. Het 
bedrijfsresultaat van Z3 had zelfs nog beter kunnen zijn, als de winkelier niet met zulke 
extreem lage marges had gewerkt. Hij was te eenzijdig op omzetvergroting ingesteld en 
rekende daarom te lage verkoopprijzen om tot een gunstig bedrijfsresultaat te kunnen 
komen.
Qua personeel waren er in 1958 behalve de winkelier zelf twee magazijnbedienden en acht 
meisjes werkzaam in Z3. De winkelier had de algemene leiding, verzorgde de inkoop en 
stelde de inkooppolitiek vast. De overige taken delegeerde hij zoveel mogelijk aan het 
personeel. De magazijnbedienden droegen zorg voor het magazijnbeheer en voor het vullen 
                                            
159 De term lekkage staat voor verlies van ingekochte waren, c.q. de voorraad, door schade, bederf en 
vermissing. 
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van de schappen in de winkel. Drie van de acht meisjes hielden zich bezig met de 
verpakking van levensmiddelen. Bij de keuze tussen het zelf verpakken van levensmiddelen 
en het inkopen van voorverpakte levensmiddelen speelden voor de winkelier van Z3 twee 
factoren een rol. In principe werden levensmiddelen in eigen beheer verpakt, mits dit een 
kostenvoordeel opleverde ten opzichte van industrieel voorverpakte levensmiddelen. Maar 
de winkelier lette ook op de aantrekkelijkheid van industriële verpakkingen, die naar zijn 
oordeel niet altijd voldoende was. Deze afwegingen leidden ertoe dat er in Z3 relatief veel 
levensmiddelen zelf voorverpakt werden. De overige vijf meisjes waren werkzaam in de 
winkel, waarvan er twee aan de afrekentoonbanken werkten en een gedeeltelijk belast was 
met kantoorwerkzaamheden.  

Zelfbedieningswinkel Z4

Zelfbedieningswinkel Z4 werd in 1955 gevestigd in een nieuw pand. De winkelinrichting van 
Z4 geschiedde naar eigen ideeën van de winkelier met behulp van adviezen van enkele 
leveranciers. Die ideeën putte de winkelier van Z4 onder andere uit twee kruideniers-
vakbladen en twee zelfbedieningsvakbladen, waarop hij geabonneerd was.  
De verkoopruimte van Z4 bedroeg 73 m². De inrichting had zo’n f 275,- per m² gekost. 
Kaas en vleeswaren werden in bediening verkocht vanachter een kleine toonbank. Verder 
stonden er in het midden van de winkel enkele gondola’s, en was er maar één afreken-
toonbank. Net als Z3 had Z4 geen etalages. 
Omdat de klantenkring van Z4 voornamelijk tot de middenklasse en de beter gesitueerden 
behoorde, was de samenstelling van het assortiment gericht op de inkoop van veel ‘betere’ 
levensmiddelen, waardoor het assortiment hoofdzakelijk bestond uit nationaal bekende 
merkartikelen. Deze A-merken hadden een hoge marge, waardoor de brutowinstmarge 
gunstig was. Het aantal merken per levensmiddel beperkte de winkelier zoveel mogelijk.  
Van het gevoerde merk nam hij wel alle kwaliteiten en prijsklassen op. B-merken verkocht 
de winkelier alleen als hij meende dat hij de kwaliteit volledig kon garanderen. Net als bij 
Z1, Z2 en Z3 verschoof de samenstelling van het assortiment bij Z4 na de omschakeling 
naar een steeds groter aandeel van levensmiddelensoorten met een relatief hoge marge, 
omdat daar veel op te verdienen was. Hierdoor nam de inkoop van koek en snoep 
bijvoorbeeld in betekenis toe. Dit beïnvloedde de marge over het geheel gezien extra 
gunstig. Behalve de opname van diepvriesartikelen in het assortiment in 1958 werd het 
assortiment in de breedte niet uitgebreid. 
Ten behoeve van de diepvriesartikelen plaatste de winkelier van Z4 in 1958 een 
diepvrieskast in het midden van de winkel (bij de gondola’s). De winkelier van Z4 was al 
sinds 1949 aangesloten bij één en hetzelfde vrijwillig filiaalbedrijf, waardoor hij verzekerd 
was van gunstige inkoopprijzen. Door het geringe aantal klanten uit de arbeidersklasse was 
de clientèle minder prijsgevoelig dan doorgaans het geval was. De winkelier van Z4 maakte 
daarom geen gebruik van scherpe prijsstellingen of koopjesdagen. Ook maakte hij 
betrekkelijk weinig reclame. Wel bood hij zo nu en dan levensmiddelen in de aanbieding 
aan. Toch vertoonde de omzet van Z4 na de omschakeling in 1955 een belangrijke stijging 
(zie grafiek 2). Net als bij de eerder behandelde zelfbedieningswinkels steeg die omzet het 
sterkst direct na de omschakeling. De omzetstijging stak ook gunstig af bij die van 
overeenkomstige bedieningszaken en zelfbedieningszaken. Het brutowinstpercentage lag 
zoals gezegd in 1954 al boven het gemiddelde van vergelijkbare bedieningswinkels. Na de 
omschakeling steeg de brutowinstmarge (fluctuerend) tot boven het niveau van de 
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bedieningsperiode (zie tabel 3). Deze stijging was vooral te danken aan de sterke 
vermindering van de ‘lekkage’ tengevolge van het voorverpakken van levensmiddelen: 
hierdoor namen verliesposten door breuk of bederf daarvan af. Als percentage van de 
omzet waren de totale exploitatiekosten vooral in 1955, het jaar van de omschakeling, 
hoog. Daardoor was het economisch resultaat dat jaar slecht. 

Grafiek 2:
Indexcijfers betreffende de ontwikkeling van de omzet van bedrijf Z4

in de jaren 1954 tot en met 1958, tevens in vergelijking met 25
zelfbedieningszaken en de aan de omzetstatistiek deelnemende
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Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de
praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedienings-
bedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ‘s Gravenhage, p 120

Vanaf 1956 was het bedrijfsresultaat echter wel gunstig (zie tabel 3). Verschillende factoren 
hebben hiertoe bijgedragen. Zoals gezegd leidde het voorverpakken van alle levensmiddelen 
ertoe dat de lekkage afnam, waardoor verliesposten door schade, bederf of vermissing 
kleiner werden. Daarnaast daalden de exploitatiekosten relatief gezien sterk vanaf 1956 (zie 
tabel 3). Dit kwam vooral omdat de stijgende omzet met nagenoeg dezelfde personeels-
bezetting opgevangen kon worden, wat mogelijk werd gemaakt door een meer doelmatige 
arbeidsverdeling. Bovendien reorganiseerde de winkelier in 1956 het magazijn tot een 
overzichtelijke, ordelijke voorraad- en werkruimte. Dit leidde tot een efficiënter magazijn-
beheer, waardoor de lekkage opnieuw verminderde.
Het voorverpakken van alle levensmiddelen, de meer doelmatige personeelsbezetting en het 
efficiëntere magazijnbeheer leverden gezamenlijk een belangrijke kostenbesparing op, en 
hebben zodoende geleid tot het verbeterde bedrijfsresultaat van Z4 vanaf 1956. 
In 1957 en 1958 waren de totale kosten van Z4 lager dan die van overeenkomstige 
zelfbedieningswinkels. Net als bij Z3 zien we hier dus ook dat rationalisering van de 
organisatie tot gunstige resultaten leidde; in dit geval zelfs zonder lage-prijs-politiek. 
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Tabel 3: Exploitatie-uitkomsten van bedrijf Z4 in de jaren 1954 tot en met 1958 

Bediening Zelfbediening 

1954 1955 1956 1957 1958
Omschrijving160

Guldens % Guldens % Guldens % Guldens % Guldens %
Omzet 71.280 100,0 93.176 100,0 150.807 100,0 191.794 100,0 243.219 100,0 
Inkoopwaarde 59.911  84,1 78.653 84,4 123.002   81,6 159.389   83,1 199.352   82,0 
Brutowinst 11.369  15,9 14.523 15,6   27.805   18,4   32.405   16,9   43.867   18,0 
Bedrijfskosten   4.013    5,6   9.448     10,1   15.061   10,0   16.926     8,8   22.780     9,3 
Nettowinst   7.356  10,3   5.075 5,5   12.744     8,4   15.479     8,1   21.087     8,7 
Gewaardeerd loon niet-
betaald personeel   2.190 

    3,1   
  2.475     2,7     1.920     1,3     1.330     0,7            -        - 

Inkomen voor de 
ondernemer uit het bedrijf   5.166 

    7,2 
  2.600     2,8   10.824     7,1   14.149     7,4   21.087     8,7 

Gewaardeerd loon 
ondernemer   5.815   

    8,1 
  6.660     7,1     6.680     4,4     7.620     4,0     8.250     3,4 

Economisch resultaat     -649     -0,9  -4.060    -4,3     4.144     2,7     6.529     3,4   12.837     5,3 
EXPLOITATIEKOSTEN (bedrijfskosten en gewaardeerd loon) 
Loonkosten:

Betaald loon           -          -   1.061     1,1     3.762     2,5     4.689     2,4     7.723     3,2 
Sociale lasten           -        -      177     0,2        671     0,4        565     0,3        957     0,4 

Gewaardeerd loon   8.005    11,2   9.135     9,8     8.600     5,7     8.950     4,7     8.250     3,4 
Totaal    8.005  11,2 10.373   11,1  13.033     8,6   14.204     7,4   16.930     7,0 

Huisvestingskosten:
Huur en water      530    0,7      934     1,0    1.496     1,0     1.671     0,9     1.969     0,8 

Gas, elektriciteit, 
brandstof  216 0,3 477 0,5 1.368 0,9 1.579 0,8 1.562 0,6 

Schoonmaken      330    0,5      216     0,2       255     0,2        288     0,1        267     0,1 
Onderhoud inventaris        90    0,1      623     0,7       466     0,3        703     0,4        854     0,4 

Assuranties         25    0,0        89     0,1       128     0,1        226     0,1        227     0,1 
Totaal    1.192    1,6   2.339     2,5    3.713     2,5     4.447     2,3     4.879     2,0 

Overige kosten:
Verpakking      247     ,3      422     0,5    1.198     0,8     1.394     0,7     1.644     0,7 
Onderhoud 

vervoermiddelen 1.077 1,5 845 0,9 351 0,2 340 0,2 843 0,3 
Telefoon      217    0,3      218     0,2       207     0,1        171     0,1        258     0,1 

Administratie      216    0,3      324     0,4       229     0,2        553     0,3        605     0,2 
Reclame      749    1,1   1.243     1,3    1.651     1,1     1.126     0,6     1.257     0,5 

Heffingen en vakbelangen        65    0,1        73     0,1      131     0,1        167     0,1        231     0,1 
Diversen          -        -        26     0,0         58     0,0          51     0,0        491     0,2 

Totaal    2.571    3,6   3.151     3,4    3.825     2,5     3.802     2,0     5.329     2,1 
Afschrijvingen en interest:

Afschrijvingen      250    0,4   2.720     2,9    1.970     1,3     2.213     1,2     2.720     1,1 
Interest            -        -           -        -    1.120     0,8     1.210     0,6     1.172     0,5 
Totaal       250    0,4   2.720     2,9    3.090     2,1     3.423     1,8     3.892     1,6 

Totaal exploitatiekosten 12.018  16,8 18.583   19,9  23.661   15,7   25.876   13,5   31.030   12,7 

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1960, Bedrijfsbeheer in de praktijk: zelfbediening. Onderzoek naar het 
bedrijfsbeheer in een zevental zelfbedieningsbedrijven, Bedrijfseconomische publicatie van het E.I.M., ’s Gravenhage, p.128. 

De studies van Z3 en Z4 laten zien dat goede bedrijfsresultaten sterk afhankelijk waren 
geworden van een rationele organisatie die gericht was op kostenbesparingen, terwijl de 
lage-prijs-politiek op zichzelf in belang was afgenomen. Het creëren van stijgende omzetten 

                                            
160 Zie de noten behorende bij tabel 5 van hoofdstuk 2 voor een toelichting op de gebruikte begrippen in deze 
tabel. 
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door scherpe prijsstellingen – de succesformule van Z1 en Z2 – voldeed niet langer om een 
gunstig bedrijfsresultaat te bereiken. Het opvoeren van de omzet bleef van belang, maar 
voor een deel verschoven de middelen om gunstige resultaten te realiseren van een focus 
op het vergroten van de omzet naar een efficiënt en minimaliserend kostenbeleid, dat de 
winkeliers van Z3 en Z4 realiseerden door rationalisering van de organisatie als geheel. 

Van ‘verkopersmarkt’ naar ‘kopersmarkt’ 

Wat de studies van Z3 en Z4 niet laten zien is dat zelfbedieningswinkeliers zich ook steeds 
meer gingen richten op de ‘wensen en behoeften’ van klanten. Het belang van marketing-
technieken nam toe161. In de toenemende concurrentiestrijd vormden marketingtechnieken 
een van de instrumenten voor zelfbedieningswinkeliers om zich van de rest te onder-
scheiden, en zodoende een marktaandeel voor zichzelf te ‘veroveren’. Omdat het aanbod 
(van levensmiddelenwinkels in het algemeen en van zelfbedieningswinkels in het bijzonder) 
steeds ruimer werd en de welvaart steeg, groeiden de keuzemogelijkheden voor consumen-
ten en versterkten dezen hun positie ten opzichte van aanbieders. De van oudsher geldende 
‘verkopersmarkt’ verschoof daarmee geleidelijk in de richting van ‘kopersmarkt’. Dit had tot 
gevolg dat zelfbedieningswinkeliers zich steeds meer gingen richten op de vraag en op de 
beïnvloeding van die vraag, waarbij marketinginstrumenten overeenkomstig in belang 
toenamen162. Instrumenten voor de bewerking van de markt waar zelfbedieningswinkeliers 
al vóór 1955 gebruik van maakten waren bijvoorbeeld het aanbieden van een ruimer 
assortiment, scherpe prijsstellingen en het maken van reclame. Activiteiten ten behoeve van 
assortimentsuitbreiding en stimulering van de verkoop door middel van reclame intensiveer-
den in de periode 1955-1975. In diezelfde periode gingen zelfbedieningswinkeliers ook meer 
gebruik maken van andere marktinstrumenten, bijvoorbeeld door meer aandacht te 
schenken aan de presentatie van het assortiment, het uiterlijk van de winkel en het winkel-
interieur.
Het scheppen van een ‘prettige’ sfeer in de winkel nam daarbij in belang toe, in een poging 
klanten zo gunstig mogelijk te stemmen voor de aankoop van levensmiddelen. Kleuren 
droegen hier in belangrijke mate aan bij. In een zelfbedieningswinkel te Zeist, in 1957 
ontworpen door de architect H. van Vreeswijk, maakten de vele kleurige etiketten (op de 
verpakkingen van levensmiddelen) en de kleuren van het interieur de winkel tot een vrolijk 
kijkspel163. Omdat de winkelpui voor het grootste gedeelte uit glas bestond waren de 
vrolijke kleuren vanaf de straat zichtbaar, waardoor de nieuwsgierigheid van klanten gewekt 
kon worden. Binnen was het de bedoeling dat de kleuren een vrolijke stemming opwekten, 
die klanten aan kon zetten tot impulsaankopen.  
De bewerking van de consumentenmarkt breidde zich vanaf 1955 uit, maar zij vond vanaf 
die tijd ook steeds planmatiger plaats. Winkeliers waren niet meer verzekerd van een goede 
afzet door voortdurende ‘improvisatie’ in de marktbewerking. Wisselende en willekeurige 
aanbiedingen en reclames voldeden niet altijd (meer) om de verkoop van levensmiddelen 
voldoende te stimuleren. Vandaar dat improvisatie – tot op zekere hoogte – plaats maakte 
voor een meer systematische benadering van de markt164. Zelfbedieningswinkeliers gingen 

                                            
161 Marketing bestaat uit activiteiten die erop gericht zijn om consumenten intensief, doelbewust en doelgericht 
te beïnvloeden. 
162 Storm, C.M., 1969, Handel, marketing, marktonderzoek, p.66-70. 
163 Bouwwereld, 1957, p.509. 
164 Storm, C.M., 1969, Handel, marketing, marktonderzoek, p.81. 
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daartoe met een planmatig opgezet marktbeleid werken dat zij zelf maakten, of door 
speciaal daartoe aangesteld personeel lieten opstellen165. Zo’n ‘marketingplan’ bestond uit 
afspraken omtrent de bewerking van de markt. Er stond bijvoorbeeld in tot welke doelgroep 
de winkelier zich zou richten en uit welke artikelgroepen het assortiment zou bestaan. Naast 
dit aanduiden van het werkterrein bevatte het marketingplan ook richtlijnen voor het 
inzetten van marktinstrumenten. Tot deze marktinstrumenten behoorden bijvoorbeeld 
reclames, scherpe prijsstellingen, keuzes met betrekking tot het assortiment qua 
samenstelling en presentatie en het uiterlijk van de winkel. Over het algemeen werd het 
opbouwen van een gunstig imago – via allerlei marktinstrumenten – een belangrijk doel 
voor zelfbedieningswinkeliers, om zo de verkoopkansen te vergroten. 
De Spar bijvoorbeeld breidde haar ondersteunende dienstenapparaat in 1966 uit met een 
nieuwe marketingafdeling die de ‘wetenschappelijk geleide verkoop’ ging verzorgen166. Dit 
betekende dat onderzoek werd verricht naar nieuwe verkoopmogelijkheden en aanwezige 
behoeften in de consumentenmarkt, om te ondernemen acties daarop af te stemmen. 
Onder deze afdeling vielen ook de ‘public relations’, gericht op het verbeteren van het 
‘image’ van de organisatie en het opwekken van belangstelling voor het ‘vak’ van marketing 
bij aangesloten winkeliers. De medewerkers van de nieuwe marketingafdeling bedachten 
marketingplannen en droegen deze uit naar de rest van de organisatie, die de plannen 
uitvoerden. Op die manier was er bij de Spar in 1966 voor het eerst sprake van een centraal 
geleid en planmatig toegepast marktbeleid. Die systematische marktbewerking duidt 
opnieuw op rationalisering. Als onderdeel van het totale bedrijfsbeheer droeg deze 
rationalisering van de marktbewerking, uitgedrukt in het begrip ‘marketing’, bij aan de 
rationalisering van de toepassing van zelfbediening in het algemeen. 

Omdat klanten zelf konden kiezen uit het steeds ruimere aanbod in zelfbedieningwinkels, 
zonder dat er nog adviserende verkoopgesprekken plaats vonden, nam de concurrentie 
tussen levensmiddelenfabrikanten toe. De verschillende merken stonden allemaal naast en 
boven elkaar uitgestald. In de pogingen extra aandacht voor de eigen producten te vragen, 
gingen reclames en de vorm en het uiterlijk van verpakkingen voor levensmiddelen-
fabrikanten een steeds belangrijker rol spelen. Bovendien bleek de precieze plek op de 
schappen in zelfbedieningswinkels voor een belangrijk deel bepalend te zijn voor de verkoop 
van hun producten167. Op welke plek een product terecht kwam was echter weer afhankelijk 
van de verkoopcijfers: levensmiddelen die goed verkochten plaatsten zelfbedienings-
winkeliers op een meer opvallende plek dan levensmiddelen die minder goed verkochten. 
Deze laatste belandden bijvoorbeeld ergens onderaan, waar zij meer kans liepen over het 
hoofd gezien te worden door klanten. Hierdoor ontstond een strijd tussen verschillende 
fabrikanten om de beste plek op de schappen in zelfbedieningszaken, waarbij zij de verkoop 
van hun eigen producten zoveel mogelijk probeerden te stimuleren. Zoals gezegd konden 
reclames en verpakkingen hieraan bijdragen. Daarnaast bleven fabrikanten gebruik maken 
                                            
165 In eerste instantie bestond dit personeel vooral uit krachten die door ervaring en opleiding verstand hadden 
van de verkoop van levensmiddelen. Later professionaliseerde dit beroep zich en werd het nog bijna uitsluitend 
uitgeoefend door speciaal opgeleide marketingdeskundigen. Dit laatste was in de jaren zestig nog niet echt aan 
de orde in de levensmiddelendetailhandel, hoewel het vanaf de jaren zeventig op grote schaal vorm begon te 
krijgen. 
166 Zelfbediening en supermarkt, oktober 1966, no.10, 13e jaargang, p.15-23. 
167 De zelfbediening in Nederland. De werkwijze van het speciale zelfbedieningsteam bij Van den Bergh en 
Jurgens N.V, intern rapport uitgebracht aan de directie van Van den Bergh en Jurgens N.V. door de coördinator-
zelfbediening J.F. Bouwens, Rotterdam, Unilever Historisch Archief, nr.HA125, 0114.6, april 1960, p.2. 
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van de margeconcurrentie: door hoge marges te bieden aan winkeliers op bepaalde 
levensmiddelen trachtten zij winkeliers te motiveren daar veel van te verkopen. Dit konden 
zelfbedieningswinkeliers niet meer realiseren via het verkoopgesprek, maar zij konden de 
desbetreffende levensmiddelen wel een opvallende plek op de schappen toewijzen. Daar 
hadden zij de meeste kans van slagen goed te verkopen. Op die manier hadden fabrikanten 
de kans een gunstige plek voor de verkoop van hun producten bemachtigen. Maar of zij die 
ook konden behouden, bleef afhankelijk van zowel de marges als de verkoopcijfers.  
Fabrikanten grepen ook nieuwe middelen aan om de verkoop van hun levensmiddelen in 
zelfbedieningswinkels te bevorderen. Unilever werkte bijvoorbeeld altijd al met rayon-
vertegenwoordigers die de verkoop aan levensmiddelenwinkels in één bepaalde regio (of 
rayon) verzorgden. Omdat die vertegenwoordigers over weinig tijd beschikten startte 
Unilever in 1958 een proef met speciale zelfbedieningsvertegenwoordigers in het gewest 
Den Haag. Een daarvan, en tevens coördinator van het team van zelfbedieningsvertegen-
woordigers, was F.J. Bouwens168. Hij noteerde niet alleen orders in de zelfbedieningswinkels 
die hij bezocht, zoals de reguliere vertegenwoordigers deden, maar verzorgde ook de 
uitstalling van de Unileverproducten in die winkels. Deze extra aandacht voor hun levens-
middelen in zelfbedieningswinkels leverde stijgende verkopen op voor Unilever. Door het 
succes van de proef en in een poging de concurrentiestrijd om de plek op het schap te 
winnen besloot het bedrijf in heel Nederland zelfbedieningsvertegenwoordigers aan te 
stellen.
De kunst was gelegen in de displayverzorging en de aanpassing van het materiaal dat 
daarvoor nodig was aan het concept van zelfbediening169. De afdelingen Planta, Blue Band 
en Rama van Unilever ontwierpen in 1960 bijvoorbeeld verschillende middelen voor het 
pousseren van margarine in zelfbedieningswinkels. Dit waren onder andere lichtbuisjes die 
als blikvanger op de schappen konden fungeren, maar ook gekleurde prijskaartjes die als 
blikvanger op verpakkingen dienst konden doen. Voor speciale acties, zoals tijdelijke 
kortingen, bedachten de genoemde afdelingen kleurige ‘wandkaartjes’ en aparte 
‘grijpbakken’, die extra aandacht voor de aanbiedingen trokken. 
Zulke activiteiten werden ook door andere grote levensmiddelenfabrikanten ondernomen. 
Ze geven aan dat naast zelfbedieningswinkeliers ook levensmiddelenfabrikanten hun 
marketingactiviteiten intensiveerden, rationaliseerden en deze systematisch aan gingen 
passen aan de verkoop van levensmiddelen in zelfbedieningswinkels. Dit gebeurde mede 
naar aanleiding van de flinke groei van het aantal zelfbedieningswinkels in de tweede helft 
van de jaren vijftig. Ontwikkelingen in marketingtechnieken en massamedia, zoals de radio 
en (later) de televisie, maakten het voor levensmiddelenfabrikanten en zelfbedienings-
winkeliers mogelijk om klanten op steeds grotere schaal te beïnvloeden in hun koopgedrag. 
Zelfbediening heeft die ontwikkelingen in marketingtechnieken in de levensmiddelenbranche 
gestimuleerd.  

Karakterisering van de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel 

Op basis van het voorafgaande kan nu een samenvattend beeld geschetst worden van het 
tweede type zelfbedieningswinkel. Dit geeft tevens de verschillen aan met het eerste type, 
de omgebouwde bedieningswinkel, waar de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel uit 
voortkwam. 
                                            
168 De zelfbediening in Nederland, p.2. 
169 Idem. 
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In de eerste plaats steeg de gemiddelde winkeloppervlakte van zelfbedieningwinkels van 
107 m² in 1953 tot 209 m² in 1975 (zie tabel 3 van hoofdstuk 1). Terwijl de oppervlakte 
van de omgebouwde bedieningswinkel nog varieerde van 50 tot 200 m², bedroeg die van 
de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel tussen 50 en 400 m².  
In de tweede plaats waren de assortimenten in de gerationaliseerde zelfbedieningswinkels 
ruimer dan in de omgebouwde bedieningswinkels. Dit was vooral het gevolg van verdere 
assortimentsuitbreidingen in de diepte. In geringe mate gebeurde dit ook in de breedte.  
In de derde plaats week het winkelinterieur van gerationaliseerde zelfbedieningswinkels op 
sommige punten af van dat van de omgebouwde bedieningswinkels. Zelfbedienings-
winkeliers gingen bijvoorbeeld vanaf 1955 (bijna) standaard gebruik maken van innovaties 
als speciale zelfbedieningswandkasten en begin jaren zestig werden daar afreken-
toonbanken met lopende banden aan toegevoegd. Ook beïnvloedden de speciale grijp-
bakken en vele blikvangers van verschillende levensmiddelenfabrikanten het aanzicht van 
het winkelinterieur, net als het intensievere kleurgebruik dat op bijna alle denkbare 
aspecten van de winkel werd toegepast.  
In de vierde en laatste plaats pasten winkeliers zelfbediening rationeler toe: zij maakten 
meer gebruik van gespecialiseerde, op zelfbediening toegespitste kennis en technieken en 
hun aanpak werd planmatiger. Het standaardgebruik van bovengenoemde innovaties geeft 
die rationele aanpak al aan. Daarnaast gingen zelfbedieningswinkeliers vanaf 1955 ook bijna 
standaard gebruik maken van adviezen en diensten van derden, zoals kasregister-
maatschappijen, winkelbetimmeringsbedrijven of andere specialisten op het gebied van 
zelfbediening. Verder rationaliseerden zelfbedieningswinkeliers de organisatie door een 
meer doelmatige arbeidsverdeling en een efficiënter magazijnbeheer. Dit leverde kosten-
besparingen op die de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloedden.  
In dezelfde geest schaften na 1955 veel zelfbedieningswinkeliers de bezorgservice af, 
evenals de mogelijkheid voor klanten om op krediet te kopen. Ook was de trend zichtbaar 
dat zelfbedieningswinkeliers er steeds vaker voor kozen alle levensmiddelen in zelfbediening 
te verkopen, in plaats van bediening voor een aantal levensmiddelen te handhaven. Dit 
betekende soms dat de verpakkingskosten voor zelfbedieningswinkeliers toenamen, maar 
ten opzichte van de efficiëntere personeelsbezetting en de kostenbesparingen vanwege het 
wegvallen van de bedienende taken waren die stijgende verpakkingskosten te verwaarlozen. 
De succesformule van de omgebouwde bedieningswinkel, die hoofdzakelijk neerkwam op 
het vergroten van de omzet door scherpe prijsstellingen, voldeed halverwege de jaren vijftig 
niet meer. Dit kwam vooral doordat het aantal zelfbedieningswinkels in die tijd flink groeide, 
waardoor de onderlinge concurrentie voor zelfbedieningswinkeliers aanzienlijk toenam. 
Goede bedrijfsresultaten werden zodoende meer en meer afhankelijk van een doelmatig en 
efficiënt beheer en kostenbeleid, dat via een rationele organisatie van het geheel aan 
activiteiten gerealiseerd kon worden. Zelfbedieningswinkeliers transformeerden van 
‘verkoper’ tot ‘all-round ondernemer’ omdat de nadruk in de exploitatie van een 
levensmiddelenwinkel verschoof van vakmanschap betreffende de levensmiddelenverkoop 
naar ondernemerschap betreffende de gehele organisatie. Beheer, organisatievermogen, 
leiderschap, planning, inkoop, verkoop, reclame en personeelsbeleid maakten daar alle 
onderdeel van uit. Hierbij ging het systematisch toepassen van verschillende marketing-
technieken ook een steeds belangrijkere rol spelen. Dit gold zowel voor zelfbedienings-
winkeliers als voor levensmiddelenfabrikanten die hun levensmiddelen in zelfbedienings-
winkels verkochten.
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3.2  De uitgebreide zelfbedieningswinkel (1955-1965) 

Vanaf ongeveer 1955 gingen sommige zelfbedieningswinkeliers hun winkelassortimenten 
uitbreiden met verswaren en steeds meer non-foods (gebruiksartikelen). In deze studie 
onderscheiden we dit derde type zelfbedieningswinkel als de uitgebreide zelfbedienings-
winkel, die net als de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel voortkwam uit de omgebouwde 
bedieningswinkel. De uitgebreide zelfbedieningswinkel wordt gedefinieerd door een 
pragmatische uitbreiding van de winkelassortimenten met voorheen branchevreemde 
artikelen en een winkeloppervlak van 100 tot 1000 m² (zie figuur 1 van hoofdstuk 1). 
Terwijl het eerste en tweede type zelfbedieningswinkel in hoofdzaak aangepaste 
kruidenierswinkels waren, trof men in het derde type een vollediger levensmiddelen-
assortiment aan, waaronder verse groente, vers fruit en vers vlees, en op kleinere schaal 
ook huishoudelijke artikelen en textiel. Dit type zelfbedieningswinkel kan op grond van de 
verkoop van verse groente, vers fruit en vers vlees onder de noemer van de supermarkt 
geschaard worden, en het werd ook met die term aangeduid. Maar vanwege het ad-hoc 
karakter van de verswarenverkoop in zelfbediening hebben de eerste pogingen tot het 
realiseren van supermarkten sterk het karakter van geïmproviseerde uitbreidingen van het 
eerste type zelfbedieningswinkel: reden om te spreken van uitgebreide zelfbedienings-
winkels. De – wat men kan noemen –  ‘echte’ supermarkten zijn pas later te herkennen, 
ongeveer vanaf 1965. Die overgang en de betekenis van dat ‘echte’ komen bij het vierde 
type in paragraaf 3.3 aan bod. 
Alvorens een algemene karakterisering van het derde type te geven zal de praktijk van 
uitgebreide zelfbedieningswinkels tussen 1955 en 1965 in kaart gebracht worden. De 
initiatieven daartoe werden overwegend door grootwinkelbedrijven genomen. Dit in 
tegenstelling tot de eerste initiatieven tot zelfbediening, die vooral bij de zelfstandigen 
lagen. Bij dit derde type zal Albert Heijn exemplarisch ingezet worden.  

De eerste initiatieven tot de supermarkt in de praktijk: uitgebreide zelfbedieningswinkels 
(1955-1965) 

De kruidenier H. van der Weyden, die tevens directeur van de Sperwer-inkoopvereniging 
‘Ons Belang’ was, opende in mei 1953 met een groenteboer, een tabakshandelaar, een 
melkboer en een snackbarhouder uit de Amsterdamse Kinkerstraat – met behulp van een 
som geld van de Marshall-hulp – de eerste Nederlandse uitgebreide zelfbedieningswinkel of 
‘supermarkt’: de C.V. Supermarkt Combinatie ‘Suco’ geheten170. De verschillende oprichters 
pachtten elk hun eigen ‘afdeling’ in de winkel en deelden samen het eigendomsrecht. De 
Suco trok in groten getale publiek, dat vooral enthousiast was over de scherp geprijsde 
aanbiedingen en andere koopjes. Andere levensmiddelenwinkeliers in dezelfde buurt zagen 
hierdoor hun omzetten teruglopen, terwijl zij vaak ook aandelen in de nieuwe winkel hadden 
(bij wijze van investering in de proefneming, om te achterhalen wat het concept van een 
uitgebreide zelfbedieningswinkel in Nederland zou kunnen betekenen). Protesten volgden, 
die aanleiding gaven tot een verbod voor de Suco om levensmiddelen goedkoper aan te 
bieden dan collega’s in de buurt. Al in oktober 1953 moest de Suco haar deuren weer 
sluiten wegens onvoldoende omzet en mismanagement. Dirk van den Broek nam de 

                                            
170 Rutte, G. & Koning, J., 1998, De supermarkt, p.62 en Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun 
inkopen doen, p.152. 
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inboedel over voor een appel en een ei en kon zodoende relatief goedkoop zijn eerste 
uitgebreide zelfbedieningswinkel openen.  
Albert Heijn was het eerste grootwinkelbedrijf dat een uitgebreide zelfbedieningswinkel 
opende. Die ‘SuperMart’, zoals Albert Heijn zijn winkels doopte, werd in mei 1955 in 
Rotterdam gevestigd. Eerder dat jaar had Albert Heijn al een nieuwe zelfbedieningswinkel 
geopend in de wijk Slotermeer te Amsterdam, waarin naast het standaard levensmiddel-
enassortiment ook verse groente, vers fruit en diepvriesvis te koop waren. In die zelf-
bedieningswinkel stonden verschillende koelvitrines ten behoeve van de verswaren: 

“De groente, het fruit en de diepvriesvis worden, evenals de daarvoor in aanmerking 
komende kruidenierswaren zoals boter, margarine, kaas en vleeswaren, bewaard in 
speciaal voor zelfbediening ontworpen koelvitrines. De zaak bezit in totaal 42 
strekkende meter koelkast. In het magazijn zijn bovendien twee grote koelcellen 
geplaatst met een oppervlak van 38 m²”171.

Bij de detailstudies van type 2 zagen we ook al dat de winkelier van Z4 zijn assortiment in 
1958 uitbreidde met diepvriesvis. Hij schafte daarvoor een diepvrieskist aan. Maar Albert 
Heijn verkocht in een tiental filialen al diepvriesvis sinds november 1953. Het bedrijf had 
hiertoe besloten naar aanleiding van een voorstel van J. Gouda, die het bedrijf in het 
voorjaar van 1953 een experiment had aangeboden om panklare diepvriesvis te gaan 
verkopen172. Het Bedrijfschap voor de Visserijhandel was hiermee akkoord gegaan. Gouda 
leverde er zelfs ijscontainers bij om de diepvriesvis in te bewaren. De verkoop van 
diepvriesvis in kruidenierswinkels bleek een succes. Mede daardoor verloren de kruideniers 
in 1954 het ‘alleenrecht’ op de verkoop van diepvriesvis, dat zij tot dan toe uitsluitend met 
de vishandel hadden gedeeld: vanaf die tijd konden alle detailhandelaren hun geluk in het 
verkopen van diepvriesvis beproeven.  
De ondernemende groentehandelaar Th. Ruys had aan Albert Heijn voorgesteld citrus-
vruchten in het assortiment op te nemen. De verkoop daarvan was namelijk niet gebonden 
aan regels volgens de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937173. De enige moeilijkheid was een 
grossier te vinden die de citrusvruchten aan Albert Heijn wilde leveren. Die waren 
doorgaans terughoudend in het doorbreken van de loyaliteit aan reguliere groenteboeren uit 
angst voor protesten. Het lukte echter wel een grossier te vinden en zo kon Ruys als 
tussenhandelaar in november 1953 verschillende zelfbedieningswinkels van Albert Heijn 
voorzien van trossen bananen, sinaasappelen, mandarijnen, citroenen en grapefruits. Maar 
een jaar later werd de heimelijk helpende grossier ‘ontmaskerd’. Dit leverde een rel op 
waardoor Albert Heijn uitweek naar de veiling van Antwerpen en Ruys een erkenning als 
grossier aanvroeg om de citrusvruchten zelf in te kunnen kopen. 
De verkoop van verse groente was wel gebonden aan vakbekwaamheidseisen die vast-
gelegd waren in de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. Daarvoor moest iedere levensmiddelen-
winkelier (per vestiging) over een vergunning beschikken, die verkrijgbaar was op basis van 
het juiste diploma. Albert Heijn had aanvankelijk geen mensen in dienst met de benodigde 
diploma’s, maar loste dit op door vaklui met een vergunning aan te trekken. De initiatief-
nemers van de eerder genoemde Suco hadden ook ieder een eigen – verschillend – vak-
diploma, wat het exploiteren van een uitgebreide zelfbedieningswinkel voor hen mogelijk 
had gemaakt. Ruys ging de groente- en fruitinkoop voor Albert Heijn verzorgen op dezelfde 
manier als hij de inkoop van citrusvruchten had verwezenlijkt, met dat verschil dat hij de 

                                            
171 Allerhande, mei 1955, p.3. 
172 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.153. 
173 Zie paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2. Zie hoofdstuk 4 voor veranderingen in deze wetgeving vanaf 1954. 
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groente inkocht bij de Coöperatieve Veilingen van de Zuidhollandsche Eilanden174. De 
exploitanten van deze veilingen bleken ook bereid de groente te snijden en te verpakken. 
Zodoende startte Albert Heijn de verkoop van verse, voorverpakte groente en fruit in april 
1955 in de nieuwe zelfbedieningswinkel in Amsterdam.  
Daarmee had deze winkel al enige trekken van een uitgebreide zelfbedieningswinkel, maar 
de winkel die Albert Heijn in mei 1955 te Rotterdam opende voldeed daar beter aan. Hier 
konden klanten naast verse groente en vers fruit ook vers vlees kopen, dat in cellofaan 
voorverpakt was175. De verkoop van vers vlees was, net als die van verse groente, 
gebonden aan allerlei regels. De regels voor vlees waren echter een stuk strenger. Het vlees 
moest bijvoorbeeld bij vervoer van het ene keuringsdistrict naar het andere telkens gekeurd 
worden in een abattoir, wat de kosten flink opvoerde176. Bovendien mocht het vlees in 
levensmiddelenwinkels enkel in een afgescheiden ruimte – los van alle andere levens-
middelen – verkocht worden. De beste optie was daarom om contact te zoeken met 
plaatselijke slagers. Ruys, die van alle markten thuis was en ooit slager was geweest, 
realiseerde dit voor Albert Heijn in Rotterdam. De plaatselijke groothandelaar Frenk leverde 
uitgebeend vlees dat vervolgens in de winkels van Albert Heijn verder verwerkt werd177.
Deze ontwikkeling betekende brancheoverschrijding178. In uitgebreide zelfbedieningswinkels 
werden voorheen branchevreemde verswaren en non-foods toegevoegd aan de standaard 
kruideniersassortimenten. Die brancheoverschrijding, waardoor verschillen tussen de 
afzonderlijke branches in de levensmiddelendetailhandel vervaagden, impliceerde een 
toenemende branchevervaging of parallellisatie: verschillende branches overlapten elkaar 
steeds meer. Parallellisatie was in 1955 niet geheel nieuw in de Nederlandse levens-
middelendetailhandel. Vanaf 1950 hadden zich in vijf jaar tijd al opmerkelijke verschuivingen 
voorgedaan in de assortimentssamenstellingen, ondanks de grenzen zoals die bepaald 
waren door de detailhandelswetgeving. Dit blijkt uit tabel 4, die de omzetaandelen van 
verschillende artikelgroepen weergeeft in de totale omzetten van drie verschillende 
branches: de kruideniersbranche, de zuivelbranche en de groente- en fruitbranche. In al 
deze branches blijkt dat de betekenis van het kernassortiment relatief is afgenomen door 
opvoering van de verkoop van branchevreemde artikelgroepen. 
Bij de kruideniers zien we bijvoorbeeld dat het omzetaandeel van de groep ‘kruideniers-
waren in engere zin’ ten opzichte van de totale omzetten van 1950 tot 1955 afnam, terwijl 
in diezelfde periode het omzetaandeel van aardappelen, groente en fruit, dranken, banket 
en koek, zuivel, vis en conserven, en vleeswaren en conserven toenam. De groente- en 
fruithandel was vooral meer dranken, banket en kruidenierswaren gaan verkopen. 
De voornaamste bedrijfseconomische reden voor brancheoverschrijding in de levens-
middelendetailhandel was de wens van winkeliers tot het opvoeren van de rentabiliteit van 
hun zaak179. Een onderbezetting van de capaciteit in de detailhandel kan in sommige 
gevallen worden verminderd door het aantrekken van productie- of consumptieverwante 
artikelen; vooral wanneer deze artikelen een van het bestaand assortiment afwijkend 

                                            
174 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.154. 
175 Allerhande, mei 1955, p.1 en juni, 1955, p.1. 
176 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.154-155. 
177 De bron vermeldt geen voorletter van meneer Frenk. Bron: Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij 
hun inkopen doen, p.154-155. 
178 Brancheoverschrijding bestaat uit het toevoegen van voordien tot andere branches behorende goederen aan 
een bestaand assortiment in een bepaalde branche. Bron: Muiswinkel, F.L. van, 1959, De handelsonderneming,
p.145. 
179 Muiswinkel, F.L. van, 1959, De handelsonderneming, p.145. 
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seizoenspatroon vertonen en daardoor bijdragen tot een nivellering van het verloop der 
omzetten. Dit laatste gold zeker voor diepvriesartikelen en verswaren.  
Non-foods of gebruiksartikelen waren soms consumptieverwant aan de verkochte levens-
middelen, zoals huishoudelijke artikelen (denk aan keukenbenodigdheden en hulpmiddelen 
voor de schoonmaak), maar soms ook niet (denk bijvoorbeeld aan schrijfbenodigdheden).  

Tabel 4: Parallellisatie in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel; omzetaandelen van 
verschillende artikelgroepen in de totale omzetten van drie verschillende branches in 1950 en 1955 

Kruideniers Zuivelhandel 
Groente-/ 
fruithandel

1950 1955 1950 1955 1950 1955

A. Voedings- en genotmiddelen
1.   aardappelen, groente, fruit, conserven 0,3 2,8 0,2 0,4 95,2 89,8 
2.   dranken 2,0 3,6 0,2 1,0 0,6 2,0 
3.   banket, koek, enz. 5,0 9,8 0,6 1,4 0,8 1,4 
4.   brood 3,1 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 
5.   consumptie-ijs - 0,1 - 0,1 - 0,2 
6.   kruidenierswaren in engere zin 66,4 50,9 6,8 7,0 1,5 2,4 
7.   zuivelproducten 10,4 15,5 89,5 84,7 0,3 0,9 
8.   tabak en –producten 5,4 5,9 0,2 0,7 0,1 0,2 
9.   vis en conserven 0,1 1,1 0,2 0,3 0,4 0,9 
10. vleeswaren en conserven 2,2 5,0 1,8 3,3 0,0 0,5 
11. wild, gevogelte en conserven 0,0 0,1 0,1 0,0 - 0,0 
B. Textiel 2,0 1,1 0,0 0,1 - 0,0 
C.   Overige goederen 3,1 3,6 0,1 0,9 1,0 1,7 
       Totale omzetten 100 100 100 100 100 100

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), Jaarcijfers voor Nederland, 1955-1956: Parallellisatie in de detailhandel, C.B.S., 
Den Haag. 

Hoe dan ook veroorzaakte de brancheoverschrijding een toenemende concurrentie tussen 
verschillende branches en tussen winkeliers in die branches. Zelfbedieningswinkeliers 
gebruikten vooral verswaren als lokartikelen. Die kochten klanten vaker dan niet-verswaren, 
te meer omdat in de jaren vijftig de koelkast nog niet wijd verbreid was in Nederlandse 
huishoudens180. Als klanten nu voor hun dagelijkse benodigdheden bij een zelfbedienings-
winkel terecht konden zou dit de impulsaankopen in die winkels kunnen verhogen, puur 
omdat die klanten die winkels dan vaker zouden bezoeken181. In die zin was de branche-
overschrijding in uitgebreide zelfbedieningswinkels een strategische zet om de omzet via 
een toenemend aantal impulsaankopen te kunnen vergroten. Zodoende droeg het 
uitbreiden van de winkelassortimenten met branchevreemde producten bij aan de opvoering 
van zowel de omzet als de rentabiliteit. 
Met de komst van uitgebreide zelfbedieningswinkels vanaf 1955 namen de branche-
overschrijding en parallellisatie in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel aanzienlijk 

                                            
180 Zie hoofdstuk 5 voor een uiteenzetting van de verspreiding van de koelkast in Nederlandse huishoudens. 
181 Door de verkoop van dagelijkse benodigdheden ontstond de mogelijkheid dat klanten, als ze toch eenmaal in 
de winkel waren, impulsief ook nog andere artikelen kochten. Op die manier fungeerden verswaren als 
‘lokartikelen’ die de aankoopfrequentie en het aantal impulsaankopen konden verhogen, met als resultaat een 
stijging van de omzet. 
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toe. Hoe ver dit ging blijkt uit de volgende opsomming uit 1961van producten, die Albert 
Heijn vanaf 1953 (de meeste vanaf 1955) aan zijn winkelassortimenten had toegevoegd:  

“… veilingverse groente, ruim tachtig soorten vers vlees, brood, gebak en banket, 
diepvriesartikelen, gloeilampen en stoppen, badartikelen voor de jeugd, speelgoed, 
grammofoonplaten, pocketboeken en tijdschriften, drogisterijartikelen, eenvoudige 
schrijfbehoeften, huishoudelijke artikelen, sigaren, tabak en sigaretten”182.

Elke nieuwe uitgebreide zelfbedieningswinkel werd gekenmerkt door zo’n veelomvattende  
brancheoverschrijding. Voor die assortimentsuitbreidingen waren uiteraard grotere winkel-
oppervlakten nodig. Daarom waren de zelfbedieningswinkels van dit type ook groter dan de 
voorgaande typen. De winkeloppervlakte van de uitgebreide zelfbedieningswinkel varieerde 
tussen de 100 en 1000 m². Het minimum van 100 m² is onder andere ontleend aan de 
kleine uitgebreide zelfbedieningswinkels of ‘supermarkten’ van De Spar, die varieerden 
tussen de 100 en de 400 m² 183.
Het aantal uitgebreide zelfbedieningswinkels groeide vooral vanaf het einde van de jaren 
vijftig. In 1959 bezat Albert Heijn intussen 8 uitgebreide zelfbedieningswinkels, en dit 
zouden er in de komende jaren steeds meer worden. Andere grootwinkelbedrijven dan 
Albert Heijn vestigden ook uitgebreide zelfbedieningswinkels, hoewel zij hier pas later mee 
begonnen. Edah opende in 1959 haar eerste zogenaamde ‘Ziezomarkt’, Simon de Wit 
vestigde zijn eerste uitgebreide zelfbedieningswinkels in 1960 en De Gruyter deed hetzelfde 
in 1961184. In 1964 telde Nederland 352 uitgebreide zelfbedieningswinkels of ‘super-
markten’. In 1965 was dit aantal gestegen tot 429185. Het groeipercentage lag die jaren zo 
rond de 20%, terwijl het aantal uitgebreide zelfbedieningswinkels of ‘supermarkten’ als 
percentage van het totaal aantal zelfbedieningswinkels in 1964 en 1965 uitkwam op 
ongeveer 8% (zie tabel 5)186.
Net als bij de reguliere zelfbedieningswinkels was de idee van een supermarkt afkomstig uit 
Amerika187. In de jaren twintig waren groepen boeren en particuliere ondernemers in Los 
Angeles ruime levensmiddelenassortimenten – inclusief verswaren – in zelfbediening aan 
gaan bieden tegen lage prijzen, bijvoorbeeld in oude fabriekshallen buiten het centrum van 
de stad. Vanwege de massale presentatie (‘Pile it High and Sell it Cheap’) kregen deze 
locaties de naam ‘supermarket’188. In 1930 opende Michael Cullen de eerste supermarkt in 
New York, genaamd ‘King Kullen’189. Daarna maakte de supermarkt vanuit het oosten een 
definitieve zegetocht door de Verenigde Staten. Amerikaanse zelfbedieningswinkeliers 
hadden de voordelen van een steeds omvangrijkere schaalvergroting in supermarkten 
ontdekt, terwijl zij de klanten de voordelen van het ‘one-stop-shopping’ konden bieden door 
een veelomvattende brancheoverschrijding. Klanten konden voor hun boodschappen vaak 
met één enkel bezoek aan de supermarkt volstaan, waar bijna alles onder één dak te koop 
was. Sommige supermarkten waren bovendien gelegen in de nieuwe ‘shopping centers’ of 
winkelcentra, die naast levensmiddelenwinkels allerlei andere detailhandelaren huisvestten. 
In deze centra werden voor het eerst verschillende winkels op grotere schaal gecombineerd 
                                            
182 Allerhande, juni 1961, p.1. 
183 Zelfbediening en supermarkt, oktober 1966, no.10, 13e jaargang, p.15. 
184 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.36 en Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk 
kunnen bij mij hun inkopen doen, p.156 en Kriele, P., 1992, De Gruyter’s snoepje van de week, p.116.  
185 Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.20-22. 
186 Hoe dit percentage na 1965 groeide komt aan de orde in paragraaf 3.3, waarin de gerationaliseerde 
supermarkt (vanaf 1965) behandeld wordt. 
187 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.227. 
188 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.115. 
189 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.116. 
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tot één ‘winkelblok’, al dan niet overdekt190. Zo’n winkelcentrum kan omschreven worden 
als:

“… een speciaal aangelegde groepering van winkels met aanvullende 
dienstverleningsbedrijven, meestal gelegen in een buitenwijk en met een flink 
parkeerterrein eromheen omwille van de bereikbaarheid”191.

Dit fenomeen vond zijn oorsprong eveneens in Amerika. Het eerste winkelcentrum, dat de 
Country Club Plaza heette, werd in 1923 in Kansas City gebouwd. In verband met de hoge 
grondprijzen in stadscentra en de behoefte aan veel parkeerruimte boden winkelcentra aan 
de rand van stedelijke gebieden of daarbuiten een oplossing voor winkeliers192. Tot de 
Tweede Wereldoorlog bleef het aantal winkelcentra in Amerika bescheiden, om daarna een 
hoge vlucht te nemen. Reden voor die groei was de omvangrijke migratie naar buitenwijken 
en voorsteden. Op beperktere schaal vond deze suburbanisatie ook in Nederland plaats. Een 
snel groeiende voorstad was de gemeente Amstelveen, die in 1959 plannen bekend maakte 
voor een winkelcentrum in het opnieuw aan te leggen centrum. Die plannen werden 
gerealiseerd en op 18 oktober 1961 opende Albert Heijn in het Amstelveense winkelcentrum 
een supermarkt van liefst 960 m². Hier voerde Albert Heijn 5.600 artikelen die verdeeld 
waren over tien afdelingen: een kruidenier, een slager, een groenteboer, een drogist, een 
bakkerij, een hakkenbar en speciale afdelingen voor delicatessen, lectuur, speelgoed en 
huishoudelijke artikelen193.
De ontwikkeling van winkelcentra stimuleerde het ‘one-stop-shopping’ nog eens extra, 
aangezien klanten in die centra vrijwel voor al hun denkbare benodigdheden terecht 
konden. In Amerika hing de ontwikkeling van supermarkten en winkelcentra nauw samen 
met een wijd verbreid bezit en gebruik van auto’s onder de bevolking. In Nederland was die 
samenhang er ook, maar in veel mindere mate. Hier was de autodichtheid in 1972 één op 
zes inwoners, terwijl die in hetzelfde jaar in Amerika één op twee bedroeg194. Daarbij moet 
ook in acht genomen worden dat de bevolkingsdichtheid in Nederland veel groter was dan 
in Amerika. In Nederland kenden supermarkten meestal alleen parkeerterreinen als zij in 
winkelcentra gevestigd waren. Maar ook hier was de toename van het autogebruik 
bevorderlijk voor zowel supermarkten als winkelcentra. Het vergemakkelijkte het aankopen 
van veel boodschappen tegelijk. Uiteindelijk maakte de huisvrouw, zeulend met een zware 
tas, steeds meer plaats voor de gezinsauto op het grote parkeerterrein bij het 
winkelcentrum195.

Karakterisering van de uitgebreide zelfbedieningswinkel 

Zoals in het bovenstaande is gebleken was de invulling en toepassing van het 
supermarktconcept tussen 1955 en 1965 pragmatisch van aard, mede omdat de wetgeving 
van de overheid aparte diploma’s vereiste voor de verkoop van verse voedingsmiddelen. In 
deze periode zijn ‘supermarkten’ dan ook te typeren als uitgebreide zelfbedieningswinkels. 
De eerste aanpassingen voor het toepassen van het supermarktconcept en ad-hoc 
oplossingen voor de problemen die dit opleverde vinden hun weerslag in dit derde type 

                                            
190 Allerhande, juli 1960, p.1. 
191 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.183. 
192 Goud, C. (red.), 1976, Distributie in de praktijk, p.1.2-14.
193 Allerhande, oktober 1961, p.1. 
194 Denken en Doen, november 1972, p.6. 
195 Lieshout, J. van, 1980, Het kan wel op al is het lekker!, Unieboek B.V., Bussum, p.47. 
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zelfbedieningswinkel, dat voortbouwde op de omgebouwde bedieningswinkel en in de tijd 
parallel liep aan de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel (zie figuur 1 van hoofdstuk 1).  

In de eerste plaats nam de gemiddelde winkel- of verkoopoppervlakte in uitgebreide 
zelfbedieningswinkels toe. Terwijl de omgebouwde bedieningswinkel (type 1) nog een 
verkoopoppervlakte van zo’n 50 tot 200 m² kende en de gerationaliseerde zelfbedienings-
winkel (type 2) 50 tot 400 m², schommelde de verkoopoppervlakte van uitgebreide 
zelfbedieningswinkels (type 3) tussen de 100 en 1.000 m².   
In de tweede plaats, en hiermee samenhangend, verruimden winkeliers de assortimenten in 
uitgebreide zelfbedieningswinkels. Dat gebeurde nu op grotere schaal en met oorspronkelijk 
branchevreemde producten, zoals verse levensmiddelen en non-foods. Die relatief 
omvangrijke brancheoverschrijding versnelde de parallellisatie in de Nederlandse levens-
middelendetailhandel. Het belangrijkste motief voor brancheoverschrijding was het 
opvoeren van de rentabiliteit van de winkel middels het aantrekken van de eerder branche-
vreemde verswaren en non-foods, zodat het aantal impulsaankopen en het aankoopvolume 
van klanten per bezoek verhoogd kon worden. De brancheoverschrijding in uitgebreide 
zelfbedieningswinkels stimuleerde het van oorsprong Amerikaanse fenomeen van ‘one-stop-
shopping’, dat nog een extra impuls kreeg door de ontwikkeling van winkelcentra. De 
gestage verbreiding van het autobezit onder de Nederlandse bevolking en de migratie naar 
buitenwijken en voorsteden in de jaren vijftig en zestig droegen bij aan de bouw en 
exploitatie van winkelcentra, waarin doorgaans ook één of meer uitgebreide zelfbedienings-
winkels gevestigd waren.  
Brancheoverschrijding hield een uitbreiding van het assortiment in de breedte in. Daarnaast 
verruimden winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels het assortiment ook in de 
diepte, hoewel dit van relatief geringere betekenis was dan de uitbreiding in de breedte. 
Zoals winkeliers van omgebouwde bedieningswinkels en gerationaliseerde zelfbedienings-
winkels nieuwe levensmiddelen (bijvoorbeeld instant-producten en frisdranken) of nieuwe 
varianten op bestaande levensmiddelen (meer smaakvariaties of andere toegepaste 
conserveringsmethoden zoals bij diepvriesartikelen) aan hun winkelassortimenten toe-
voegden, gebeurde dit ook in uitgebreide zelfbedieningswinkels, maar dan op grotere 
schaal196.
In de derde plaats week het interieur van uitgebreide zelfbedieningswinkels af van dat van 
omgebouwde bedieningswinkels en gerationaliseerde zelfbedieningswinkels. Ten behoeve 
van de verkoop van verswaren zoals vers fruit, verse groente en vers vlees schaften 
winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels allerlei koel- en vriesapparatuur aan197.
Ook werd nu de winkelwagen min of meer standaard in gebruik genomen. Tot 1955 
maakten zelfbedieningswinkeliers weinig gebruik van winkelwagens, omdat de relatief kleine 
winkeloppervlakten zich hier niet voor leenden198. Winkelwagens waren vooral van nut in 
                                            
196 Zie hoofdstuk 4 voor meer details aangaande dit onderwerp. 
197 In hoofdstuk 5 zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde komen.  
198 In eerste instantie gaven Nederlandse huisvrouwen ook de voorkeur aan een ‘huiselijk mandje’ boven een 
‘Amerikaans wagentje’. De Amerikaan Sylvan Goldman was de geestelijke vader van de winkelwagen. Hij had 
in 1937 zijn eerste zelfbedieningswinkel in Oklahoma geopend en had ontdekt dat zijn klanten niet meer 
kochten dan zij, met of zonder mandje, konden dragen. In eerste instantie had Goldman zijn personeel ingezet 
om klanten te helpen met het dragen van hun boodschappen, totdat het personeel de idee opperde om hiervoor 
een stoel met wieltjes te gebruiken. Goldman werkte dit uit tot het winkelwagentje. Oorspronkelijk bevatten de 
winkelwagens een kleinere ‘laadbak’ dan tegenwoordig, maar ze telden destijds wel twee verdiepingen om het 
volume van de wagen te vergroten. Uiteindelijk produceerde Goldman winkelwagens tot aan zijn pensioen. 
Bron: TIBO, 1950, no.VIII, 5e jaargang, p.158-159 en Liberation, 20 maart 1999, p.44. 
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geval van ruim gesorteerde zelfbedieningswinkels, mits de winkels genoeg ruimte voor de 
wagens boden. Beide kenmerken kwamen in Nederland pas echt ten volle samen in de 
uitgebreide zelfbedieningswinkels. Het lag daarom voor de winkeliers van uitgebreide zelf-
bedieningswinkels voor de hand om winkelwagens zo goed als standaard te gaan gebruiken. 
In de vierde en laatste plaats veranderde de organisatie in uitgebreide zelfbedienings-
winkels, vooral ten aanzien van de inkoop (vanwege de brancheoverschrijding) en de 
personeelssamenstelling. De vakbekwaamheidseisen zoals gesteld in de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 bemoeilijkten de verkoop van verswaren in uitgebreide zelfbedienings-
winkels, hoewel dit probleem door het aantrekken van personeel met de juiste diploma’s 
kon worden opgelost. Hierdoor breidde het personeel zich uit met specialistisch opgeleide 
vakmensen op het gebied van de groente- en fruithandel en van het slagersambacht. Deze 
vakmensen hadden meestal ook de juiste bevoegdheden en connecties om de inkoop van 
verswaren voor uitgebreide zelfbedieningswinkels te realiseren. Die vakmensen droegen via 
taakspecialisatie en professionalisering van de verkoop en inkoop ook bij aan de 
rationalisering van de organisatie. Een andere praktijk die wijst op rationalisering van het 
bedrijfsbeheer is het genoemde standaardgebruik van winkelwagens.  
Toch verliep de exploitatie van uitgebreide zelfbedieningswinkels in financieel opzicht niet 
altijd succesvol. Van de acht supermarkten die Albert Heijn in 1959 bezat waren er 
bijvoorbeeld maar twee winstgevend199. Naast de onvermijdelijk hoge aanloopkosten van 
supermarktvestigingen en problemen die samen hingen met het exploiteren van een 
grootschalige organisatie (bijvoorbeeld op het gebied van afstemming en coördinatie, 
overzicht, inzichtelijkheid, informatievoorziening en communicatie), waren de slechte 
economische resultaten van de versafdelingen debet aan deze situatie. Of dit veranderde, 
en zo ja hoe, zal blijken bij de behandeling van het volgende type zelfbedieningswinkel: de 
gerationaliseerde supermarkt. 

3.3  De gerationaliseerde supermarkt (vanaf 1965) 

Vanaf ongeveer 1965 gingen winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels de exploitatie 
van hun winkels, en vooral de versafdelingen, rationeler aanpakken. Op grond hiervan 
kunnen we een vierde type zelfbedieningswinkel onderscheiden, dat we de gerationaliseerde 
supermarkt noemen. Volgens de kenmerken zoals weergegeven in figuur 1 van hoofdstuk 1 
is dit type de verder gerationaliseerde versie van de uitgebreide zelfbedieningswinkel 
waarbij het winkeloppervlak is uitgebreid tot 400 à 2.000 m². Om een volledig beeld van dit 
type te kunnen schetsen zullen we de ontwikkelingen in supermarkten vanaf 1965 nader 
gaan bekijken. Naar aanleiding daarvan zal duidelijk moeten worden waar die rationalisering 
uit bestond en hoe dit vierde type precies verschilt van het derde. Ontwikkelingen bij Albert 
Heijn zullen hierbij wederom als voorbeeld uit de praktijk gebruikt worden.  

Supermarkten vanaf 1965: gerationaliseerde supermarkten 

Het aantal supermarkten begon in Nederland vanaf 1965 sterk te groeien. Uit tabel 5 blijkt 
dat het totaal aantal supermarkten, inclusief uitgebreide zelfbedieningswinkels, toenam van 
429 in 1965 tot 2.394 in 1970, om verder te stijgen tot 2.818 in 1973. Deze groei kende een 

                                            
199 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.186. 
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top in het jaar 1967 met een groeipercentage van 81,4%. Vervolgens daalde dat percentage 
tot 26,7% in 1968 en 20% in 1969. In 1970 bedroeg de groei nog maar 7,1%, om in de 
jaren daarna verder te dalen. 
De zelfstandigen bezaten in 1965 56% van het totaal aantal supermarkten. Dit getal nam in 
de jaren daarna toe tot 74% in 1970 en 77% in 1973. Het aandeel van de coöperaties in 
het totaal aantal supermarkten nam af van 17% in 1965 naar 9% in 1970, en daalde 
vervolgens verder tot 8% in 1973. Grootwinkelbedrijven bezaten in 1965 27% van het 
totaal aantal supermarkten, terwijl dat aandeel daalde tot 17% in 1970 en 15% in 1973.  
De getallen in tabel 5 wijzen erop dat de zelfstandigen in de periode 1965-1973 in totaal 
meer supermarkten exploiteerden dan grootwinkelbedrijven en dat dit overwicht zelfs 
toenam. De meeste zelfstandigen die een supermarkt runden waren echter aangesloten bij 
een vrijwillig filiaalbedrijf, terwijl niet georganiseerde zelfstandigen veel minder vaak een 
supermarkt beheerden200. Dit is begrijpelijk, omdat de investeringskosten voor 
supermarkten veel hoger lagen dan voor reguliere zelfbedieningswinkels: volgens een 
schatting wel tien keer zo hoog201. Voor georganiseerde zelfstandigen waren zulke kosten 
makkelijker op te brengen dan voor ongeorganiseerde, gezien de financiële en 
organisatorische voordelen die vooral vrijwillige filiaalbedrijven te bieden hadden.  

Tabel 5: De groei van het aantal supermarkten in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel van 1964 tot 
1973, verdeeld over drie verschillende organisatievormen en als percentage van het totaal aantal 
zelfbedieningswinkels 

Zelfstandigen Coöperaties 
Grootwinkel-
bedrijven 

Per 1 
januari 

Totaal aantal 
supermarkten, 
inclusief
uitgebreide
zelfbedienings-
winkels

Totaal aantal 
supermarkten 
als percentage 
van het totaal 
aantal
zelfbedienings-
winkels in % 

Groei van 
het aantal 
super-
markten 
absoluut in 
het
desbetref-
fende jaar 

Groei van 
het aantal 
super-
markten 
in % 
in het 
desbetref-
fende jaar 

Aantal
super-
markten 

In % 
van
het
to-
taal

Aantal
super-
markten 

In % 
van
het
to-
taal

Aantal
super-
markten 

In % 
van
het
to-
taal

1964 352 8,2 77 21,9 189 54 61 17 102 29
1965 429 8,2 197 45,9 239 56 74 17 116 27
1966 626 10,9 243 38,8 331 53 111 18 184 29
1967 869 12,9 707 81,4 504 58 132 15 233 27
1968 1.576 20,4 420 26,7 1.142 72 157 10 277 18
1969 1.996 22,5 398 20,0 1.482 74 187 9 327 17
1970 2.394 27,4 170 7,1 1.781 74 217 9 396 17
1971 2.564 29,6 132 5,2 1.924 75 223 9 417 16
1972 2.696 31,2 122 4,5 2.060 76 227 9 409 15
1973 2.818 32,9 2.163 77 232 8 423 15

Bron: Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.20-22 

Bij grootwinkelbedrijven, echter, was het aandeel van supermarkten in het totale bestand 
aan zelfbedieningswinkels veel groter dan bij zelfstandigen. Dit aandeel nam in de loop der 
jaren sterk toe, zoals blijkt uit de cijfers in tabel 6. In 1965 bezaten zelfstandigen in totaal 
3.976 zelfbedieningswinkels, waarvan 6,0% uit supermarkten bestond. In 1970 was het 
aandeel van de supermarkten in dat totaal gestegen tot 24,6% en in 1973 tot 29,5%. Voor  
grootwinkelbedrijven lagen deze cijfers veel hoger: daar bedroeg het aandeel van het aantal 

                                            
200 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.37. 
201 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.181. 
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supermarkten in het totaal aantal zelfbedieningswinkels in 1965 12,3%, waarna het steeg 
tot 36,5% in 1970 en 47,3% in 1973. 
Terwijl zelfstandigen in de levensmiddelendetailhandel domineerden in het absolute aantal 
supermarkten dat ze exploiteerden, hadden grootwinkelbedrijven dus een groter relatief 
bestand aan supermarkten. Grootwinkelbedrijven vestigden tevens grotere supermarkten 
die ook hogere omzetten genereerden. Hieronder zal ik nader ingaan op die verschillen in 
schaalvergroting. 

Tabel 6: Het totaal aantal zelfbedieningswinkels in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel van 
1964 tot en met 1973 per verschillende organisatievorm, opgedeeld naar supermarkten (inclusief 
uitgebreide zelfbedieningswinkels) en reguliere (overige) zelfbedieningswinkels, in absolute cijfers en als 
percentage van het totaal 

Zelfstandigen Grootwinkelbedrijven 

Per 1 
januari Totaal

Super-
markten 

In % van 
het totaal 

Zelf-
bedie-
nings-
winkels

In % van 
het totaal Totaal

Super-
markten 

In % van 
het totaal 

Zelf-
bedie-
nings-
winkels

In % van 
het totaal 

1964 3.204 189 5,9 3.015 94,1 859 102 11,9 757 88,1 
1965 3.976 239 6,0 3.737 94,0 938 116 12,3 822 87,7 
1966 4.324 331 7,7 3.993 92,3 1.083 184 17,0 899 83,0 
1967 5.227 504 9,6 4.723 90,4 1.157 233 20,1 924 79,9 
1968 6.214 1.142 18,4 5.072 81,6 1.163 277 23,8 886 76,2 
1969 7.352 1.482 20,1 5.870 79,9 1.110 327 29,5 783 70,5 
1970 7.253 1.781 24,6 5.472 75,4 1.084 396 36,5 688 63,5 
1971 7.304 1.924 26,3 5.830 73,7 976 417 42,7 559 57,3 
1972 7.392 2.060 27,9 5.332 72,1 899 409 45,5 490 54,5 
1973 7.334 2.163 29,5 5.171 70,5 895 423 47,3 472 52,7 

Bron: Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.21 

De groei van het aantal supermarkten ging gepaard met een versnelling van de 
schaalvergroting in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel. Dit is te verklaren doordat 
de assortimenten in supermarkten ruimer waren dan in reguliere zelfbedieningswinkels, 
waarvoor ook grotere winkeloppervlakten nodig waren. In de eerste plaats kwam die 
verruiming van supermarktassortimenten voort uit de omvangrijke brancheoverschrijding 
die supermarktwinkeliers standaard doorvoerden. Het ging hierbij om de eerder genoemde 
toevoeging van verswaren en steeds meer non-foods. In de tweede plaats verruimden de 
assortimenten door de toevoeging van nieuwe producten of nieuwe varianten op bestaande 
producten. Zo bedachten werknemers van Unilever bijvoorbeeld regelmatig nieuwe snacks, 
was suiker in steeds meer soorten en vormen verkrijgbaar (kristalsuiker, rietsuiker, 
kandijsuiker, poedersuiker, suikerklontjes) en kwamen er steeds meer verschillende smaken 
soep, puddingpoeder en frisdrank op de markt. In principe kon iedere levensmiddelen-
winkelier zijn assortiment met nieuwe (varianten op bestaande) producten uitbreiden, maar 
bedieningswinkels en kleinere zelfbedieningszaken boden daar vaak niet genoeg ruimte 
voor. In supermarkten bestond dit probleem niet. Daar konden klanten dan ook terecht voor 
het meest volledige en actuele levensmiddelenassortiment.  
De algemene schaalvergroting in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel kwam in ieder 
geval vanaf 1969 voor rekening van die ruim gesorteerde supermarkten. In tabel 7 is te zien 
dat de verkoopoppervlakte van het totaal aantal zelfbedieningswinkels – inclusief 
supermarkten – netto het meeste toenam in 1969, en wel met 206.000 m². Het totaal 

90



Tabel 7: Verkoopoppervlakte van het totaal aantal Nederlandse zelfbedieningswinkels in 
levensmiddelen en de jaarlijkse netto toename van die verkoopoppervlakte, verdeeld over drie 
organisatievormen in absolute cijfers en als percentage van het totaal 

Zelfstandigen Coöperaties Grootwinkelbedrijven 

Per 1 
januari 

Totale,
verkoop-
oppervlakte in 
m² 

Totale netto 
toename in m² 
in het desbetref-
fende jaar 

Cumulatieve  
verkoop-
oppervlakte 
in m² 

In % 
van het 
totaal

Cumulatieve  
verkoop-
oppervlakte 
in m² 

In % 
van het 
totaal

Cumulatieve  
verkoop-
oppervlakte 
in m² 

In % 
van
het
totaal

1953 7.500 7.500 6.500 86,7 - - 1.000 13,3 
1954 15.000 8.000 9.500 63,3 500 3,3 5.000 33,4 
1955 23.000 13.000 13.000 56,5 1.000 4,4 9.000 39,1 
1956 36.000 16.000 20.000 55,5 1.500 4,2 14.500 40,3 
1957 52.000 18.000 30.000 57,7 2.000 3,8 20.000 38,5 
1958 70.000 32.500 42.000 60,0 3.000 4,3 25.000 35,7 
1959 102.500 47.500 64.000 62,4 5.500 5,4 33.000 32,2 
1960 150.000 48.000 94.000 62,7 8.500 5,7 47.500 31,6 
1961 198.000 56.000 127.000 64,2 12.000 6,0 59.000 29,8 
1962 254.000 66.000 169.000 66,5 16.000 6,3 69.000 27,2 
1963 320.000 72.500 219.500 68,6 19.500 6,1 81.000 25,3 
1964 392.500 95.500 271.000 69,1 24.000 6,1 97.500 24,8 
1965 488.000 63.000 343.000 70,3 27.000 5,5 118.000 24,2 
1966 551.000 113.000 378.000 68,6 37.000 6,7 136.000 24,7 
1967 664.000 186.000 460.000 69,2 44.000 6,6 160.000 24,2 
1968 850.000 180.000 578.000 68,0 53.000 6,2 219.000 25,8 
1969 1.030.000 206.000 720.000 70,0 60.000 5,8 250.000 24,2 
1970 1.236.000 61.000 890.000 72,0 67.000 5,4 279.000 22,6 
1971 1.297.000 114.000 935.000 72,1 68.000 5,2 294.000 22,7 
1972 1.411.000 58.500 1.013.000 71,8 69.000 4,9 329.000 23,3 
1973 1.469.500 1.027.000 69,9 71.500 4,9 371.000 25,2 

Bron: Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.22 

aantal zelfbedieningswinkels daalde dat jaar voor het eerst (met 110, zie tabel 1 van 
hoofdstuk 1), terwijl het aantal supermarkten dat jaar steeg met 398. Hieruit is af te leiden 
dat de sterke schaalvergroting in 1969 vooral toe te schrijven is aan de groei van het aantal 
supermarkten, die bovendien steeds groter werden. 
Na 1969 bleef dit beeld hetzelfde: de totale verkoopoppervlakte bleef toenemen (hoewel 
minder sterk), terwijl het aantal zelfbedieningswinkels bleef dalen en het aantal super-
markten bleef stijgen202. Tabel 7 laat verder zien dat het aandeel van zelfstandigen in de 
                                            
202 Dat het totaal aantal zelfbedieningswinkels vanaf 1969 afnam maakt duidelijk dat zelfbedieningswinkels 
vanaf die tijd ook te maken kregen met afbouw en processen van concentratie. Maar de daling van het aantal 
zelfbedieningswinkels (met een gemiddelde van 1,1% van 8.755 in 1970 naar 8.364 in 1975) was minder 
omvangrijk dan de daling van het totaal aantal vestigingen in de levensmiddelendetailhandel (met een 
gemiddelde van 4,5% van 58.800 in 1970 tot 46.500 in 1975), zoals blijkt uit de in deze noot opgenomen tabel. 
Het aantal supermarkten bleef in deze periode zoals gezegd wel toenemen. 

Tabel behorende bij noot 202: Concentratie in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel als geheel in vergelijking met de 
concentratie van zelfbedieningswinkels in levensmiddelen (Bron: Moderne markt, maart 1976, no.6, p.11)
Per 1 
januari 

Totaal aantal
vestigingen

Afname abso-
luut in dat jaar 

Afname in % 
in dat jaar 

Totaal aantal zelf-
bedieningswinkels  

Afname absoluut 
in dat jaar 

Afname in % in 
dat jaar 

1970 58.800 8.755 
1973 51.000 2300 4,5 8.560 95 1,1 
1974 48.700 2200 4,5 8.465 101 1,2 
1975 46.500 8.364 
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totale verkoopoppervlakte in 1960 62,7% was, terwijl dat aandeel van grootwinkelbedrijven 
dat jaar 32,2% was. In 1970 waren die percentages nog verder uit elkaar komen te liggen, 
met een aandeel van 72% voor de zelfstandigen en 22,6% voor grootwinkelbedrijven. Zo 
bezien was er in deze periode dus sprake van een opmerkelijke expansie van zelf-
bedieningszaken bij zelfstandigen in vergelijking met grootwinkelbedrijven, die bij deze 
groei achterbleven. 

Tabel 8: Jaarlijkse groei van de gemiddelde verkoopoppervlakte van Nederlandse 
zelfbedieningswinkels in levensmiddelen van 1955 tot en met 1973 in vierkante meters, verdeeld over 
twee verschillende organisatievormen in absolute cijfers en als percentage van het totaal  

Zelfstandigen Grootwinkelbedrijven  

Per 1 
januari 

Gemiddelde 
verkoopoppervlakte 
per  
zelfbedieningswinkel 
in m² 

Groei
absoluut
in het
desbetreffende 
jaar

Groei in
% in het
desbetreffende 
jaar

Gemiddelde 
verkoopoppervlakte 
per 
zelfbedieningswinkel 
in m² 

Groei
absoluut
in het
desbetreffende 
jaar

Groei in % in 
het
desbetreffende 
jaar

1955 99,2 -1,6 -1,6 112,5 0,8 0,7 
1956 97,6 -10,9 -11,2 113,3 -2,8 -2,5 
1957 86,7 -1,8 -2,1 110,5 -0,4 -0,4 
1958 84,9 12,4 14,6 110,1 -4,7 -4,3 
1959 97,3 -21.2 -21,8 105,4 -2,4 -2,3 
1960 76,1 5,5 7,2 103,0 0,0 0,0 
1961 81,6 -0,1 -0,1 103,0 3,8 3,7 
1962 81,5 1,8 2,2 106,8 3,3 3,1 
1963 83,3 1,3 1,6 110,1 3,4 3,1 
1964 84,6 1,7 2,0 113,5 12,3 10,8 
1965 86,3 1,1 1,3 125,8 5,2 4,1 
1966 87,4 0,6 0,7 131,0 7,3 5,6 
1967 88,0 5,0 5,7 138,3 50,0 36,2 
1968 93,0 4,7 5,1 188,3 36,9 19,6 
1969 97,7 25,0 25,6 225,2 32,2 14,3 
1970 122,7 5,3 4,3 257,4 43,8 17,0 
1971 128,0 9,0 7,0 301,2 64,8 21,5 
1972 137,0 3,0 2,2 366,0 48,5 13,3 
1973 140,0 414,5 

Bron: Het Levensmiddelenbedrijf, 10 september 1970, no.49, 75e jaargang, p.2083 en Moderne markt, augustus 1973, no.11, p.20-22 

Tegelijkertijd valt echter op dat de gemiddelde verkoopoppervlakte van zelfbedienings-
winkels van het grootwinkelbedrijf vanaf 1962 voortdurend het sterkst toenam (met 
uitzondering van het jaar 1969). In 1962 was – zoals te zien is in tabel 8 – de gemiddelde 
verkoopoppervlakte van zelfbedieningswinkels van grootwinkelbedrijven 106,8 m². In 1967 
was dat getal 138,3 m²: een stijging van 29,5%. Bij zelfstandigen nam de gemiddelde 
verkoopoppervlakte toe van 81,5 m² in 1962 tot 88,0 m² in 1967, wat neerkomt op een 
stijging van 8%. Hieruit blijkt dat grootwinkelbedrijven in de periode 1962-1967 een relatief 
groot aandeel hadden in de schaalvergroting van Nederlandse zelfbedieningswinkels. 
Die schaalvergroting was eerder nog niet aan de orde. Terwijl de totale verkoopoppervlakte 
van alle Nederlandse zelfbedieningswinkels steeds toenam was er van 1955 tot 1962 sprake 
van een daling van de gemiddelde verkoopoppervlakte. Wel zien we dat die gemiddelde 
schaalverkleining sterker was bij zelfstandigen dan bij grootwinkelbedrijven (zie tabel 8). De 
gemiddelde schaalverkleining moet in het geval van de zelfstandigen worden toegeschreven 
aan de sterke groei van het aantal (kleinere) zelfbedieningswinkels. Ook bij grootwinkel-
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bedrijven was de flinke groei in het aantal zelfbedieningswinkels oorzaak van een 
gemiddelde schaalverkleining, die in dit geval echter in sterkere mate gepaard ging met 
schaalvergrotingen bij sommige afzonderlijke vestigingen. Daarom was het effect bij 
zelfstandigen groter dan bij grootwinkelbedrijven. Pas vanaf 1960 was er sprake van een 
gemiddelde schaalvergroting van zelfbedieningswinkels bij grootwinkelbedrijven. Bij 
zelfstandigen vond die omslag vanaf 1962 plaats. Grootwinkelbedrijven beleefden hun piek 
in de gemiddelde schaalvergroting in het jaar 1967. Dat jaar steeg de gemiddelde verkoop-
oppervlakte met 36,2%. Voor zelfstandigen viel die piek met een groeipercentage van 
25,6% in het jaar 1969. 
De samenstelling van de getallen veranderde vanaf 1968 van karakter omdat in dat jaar de 
groei van het totaal aantal zelfbedieningswinkels van grootwinkelbedrijven voor het eerst 
afnam, terwijl er vóór 1968 juist sprake was van een groei in dat aantal (zie tabel 3 van 
hoofdstuk 2). Net zoals de groei van het totaal aantal (kleinere) zelfbedieningswinkels de 
gemiddelde verkoopoppervlakte per zelfbedieningswinkel tot 1967 drukte (tot 1961 in sterke 
mate), dreef de afname van het totaal aantal zelfbedieningswinkels van grootwinkel-
bedrijven die cijfers vanaf 1968 op. Bij de zelfstandigen vonden vergelijkbare ontwikke-
lingen plaats, maar dan vanaf 1969. De daling van het aantal zelfbedieningswinkels van zelf-
standigen vanaf 1969 verklaart de piek in de groei van de gemiddelde verkoopoppervlakte 
van die winkels in hetzelfde jaar. Dit kan ook de reden zijn dat de gemiddelde verkoop-
oppervlakte van zelfbedieningswinkels bij zelfstandigen in het jaar 1969 sterker toenam dan 
bij grootwinkelbedrijven. Voor grootwinkelbedrijven viel de piek in die groei zoals gezegd in 
1967, één jaar voordat het totaal aantal zelfbedieningswinkels van die organisatievorm zou 
gaan dalen. Cijfermatig ging deze piek vooraf aan de afname van het aantal zelfbedienings-
winkels. In het geval van grootwinkelbedrijven valt die piek qua tijdstip dus niet samen met 
deze afname.  

Gerationaliseerde supermarkten in de praktijk 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat Nederlandse zelfstandigen de 
exploitatie van supermarkten (in ruime zin) in de periode 1955-1975 domineerden, maar dat 
grootwinkelbedrijven vanaf 1962 – vooral met hun supermarkten – de (gemiddelde) 
schaalvergroting in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel leidden. De grotere 
supermarkten van grootwinkelbedrijven boekten ook hogere omzetten dan die van 
zelfstandigen. Mede daardoor beschikten supermarktwinkeliers van grootwinkelbedrijven 
ook over meer geldmiddelen om te investeren, zodat zij ook makkelijker konden innoveren. 
Dat is de reden dat we ons op het grootwinkelbedrijf richten voor voorbeelden van 
gerationaliseerde supermarkten. Wat gebeurde er precies in en rondom die supermarkten 
van grootwinkelbedrijven? Om hier een antwoord op te kunnen geven richten we de 
aandacht weer vooral op de praktijken bij Albert Heijn203.
                                            
203 De bedrijfsgeschiedenis uit 1995 van Albert Heijn en Koninklijke Ahold van de auteur J.L. de Jager is de 
voornaamste bron die hiervoor gebruikt is (Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. 
De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold, Tirion, Baarn). Die geschiedenis is gebaseerd op het 
archief van Albert Heijn en Ahold, waar de bedrijfsnotulen en andere belangrijke bescheiden deel van 
uitmaken. Aangezien andere schrijvers, journalisten of onderzoekers de toegang tot dat archief standaard 
geweigerd wordt, bevat het boek van De Jager een schat aan informatie die in andere bronnen niet of nauwelijks 
terug te vinden is. Aan de andere kant werkte De Jager (min of meer) in opdracht van Albert Heijn en Ahold, 
die de uitgave ook hebben gefinancierd. Het is daarom de vraag of De Jager’s geschiedenis een zo objectief 
mogelijke weergave van de realiteit is. Toch komt de informatie uit zijn boek overeen met die uit verscheidene 
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Daar zien we dat het bedrijf de faciliteiten ten behoeve van de bevoorrading van zelf-
bedieningswinkels en supermarkten vanaf het begin van de jaren zestig ging rationaliseren 
en uitbreiden. In 1960 maakte Albert Heijn plannen voor de bouw van een nieuw landelijk 
distributiecentrum dat alle (Zaanse) magazijnen, het kaaspakhuis en de wijnkelder moest 
gaan huisvesten, omdat die ieder afzonderlijk niet meer over voldoende capaciteit 
beschikten204. Dit centrum, gelegen nabij de geprojecteerde aanvoerweg naar de (toen nog 
te bouwen) Coentunnel, had een oppervlakte van 30.000 m² en een kelder van 4.000 m². 
Het zou gebouwd worden naar ontwerp van de Rotterdamse architecten F.C. de Weger en 
J.P. van der Aa. Zij tekenden de bouwplannen voor een complex:  

“… waar 50 vrachtauto’s tegelijk kunnen laden en lossen langs perrons ter lengte 
van 200 meter. Circa 200 man zullen er met de modernste interne transportmiddelen 
werkzaam zijn aan de ontvangst, opslag en verzending van alle artikelen die in de 
honderden filialen over het gehele land worden verkocht”205.

In oktober 1960 begon de bouw en in juni 1963 werden de laatste voorraden naar binnen 
gebracht. Die voorraden lagen in porties op pallets die weer op rolstellingen stonden, zodat 
de goederen gemakkelijk te verplaatsen waren. Daarbij werd het ‘first in – first out’ systeem 
gehanteerd: alle binnenkomende goederen kwamen het gebouw als laatste van de rij 
binnen, terwijl zij telkens opschoven doordat de goederen aan het begin van de rij het 
gebouw verlieten. De pallets en rolstellingen vergemakkelijkten het systeem van ‘first in – 
first out’, net als de planning en de indeling van het gebouw. Ook bezat het distributie-
centrum een ‘IJzeren Man’ (hoogwerker), die de werknemers zes meter in de lucht kon 
verheffen. Verder had het personeel de beschikking over ophaalwagens, transportwagens, 
vorkheftrucks en enkele herenfietsen: daarop snelden de afdelingschefs door het gebouw.  

Ook plande Albert Heijn veranderingen ten aanzien van de voorraadadministratie in. Sinds 
1938 had het bedrijf met een enorme ponskaarteninstallatie van Hollerith gewerkt. Tijdens 
de planning en het ontwerp van het distributiecentrum hadden enkele medewerkers 
berekend dat die installatie op termijn niet genoeg capaciteit zou bezitten om de filialen 
effectief te blijven bevoorraden. Daarom nam Albert Heijn na een uitgebreide studie en 
voorbereiding in 1965 de IBM-1401 computer in gebruik, die mogelijkheden tot een nog 
efficiënter voorraadadministratie bood. Daardoor kon de tijd, die de bevoorrading van 
filialen in beslag nam, teruggebracht worden van zeven naar twee dagen206. Hierdoor 
verminderde het renteverlies, belandden de waren verser op de schappen en nam de ‘nee-
verkoop’ – veroorzaakt door onvoldoende voorraad – af. Deze effecten beïnvloedden de 
economische resultaten van zowel zelfbedieningswinkels als supermarkten op een positieve 
manier.
De efficiëntere en snellere bevoorrading van winkels door het nieuwe distributiecentrum en 
de IBM computer leverde echter in dit stadium nog geen positieve bijdrage aan de verkoop 
van verse levensmiddelen, aangezien die destijds niet via het landelijke centrum gedistribu-
eerd werden. Die werden apart vanaf de plek van aankoop of aanvoer verspreid, wat nodig 
was vanwege de hoge bederfelijkheid van verswaren.  

                                                                                                                                         
andere bronnen, voor zover deze te vergelijken is. Om die reden, en vanwege het gedetailleerde beeld dat De 
Jager over Albert Heijn en Ahold schetst, is er voor gekozen het boek van De Jager met een zo kritisch 
mogelijke blik als voornaamste bron te gebruiken voor een reconstructie van de praktijken bij Albert Heijn ten 
aanzien van zelfbediening.  
204 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.160.  
205 Allerhande, juni 1960, p.1. 
206 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.161. 
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De slechte economische resultaten van de versafdelingen waren de belangrijkste reden dat 
veel supermarkten van Albert Heijn met verlies draaiden. Zoals eerder gezegd waren in 
1959 maar twee van de acht supermarkten van het bedrijf winstgevend207. In de jaren 
daarna veranderde die verhouding nauwelijks. Albert Heijn had vanaf 1961 wel allerlei 
pogingen ondernomen om verbetering in die situatie te brengen. Voorbeelden hiervan 
waren de steeds snellere en kwalitatief betere importen van verse levensmiddelen door 
technische ontwikkelingen in transport – treinen, schepen en vliegtuigen – en koeling. 
Hierdoor konden verse levensmiddelen ook uit steeds verder weg gelegen landen 
geïmporteerd worden. Naast de tijdwinst en de koeling, die de versheid gunstig 
beïnvloedden, leverden de transportontwikkelingen een breder aanbod in groente en fruit 
op. Dat was gunstig voor supermarktwinkeliers die ‘one-stop-shopping’ wilden bevorderen, 
maar ook omdat een breed en gevarieerd aanbod aantrekkelijk oogde voor klanten. 
Daarnaast sloot Albert Heijn afnamecontracten met nationale land- en tuinbouwers, zoals in 
1967 met de glastuinder Valk uit Dubbeldam, waardoor het bedrijf zeggenschap kreeg over 
de esthetiek en de standaardgrootte van, in dit geval, sla, komkommers en tomaten208.
Samen leidden al die activiteiten ertoe dat in ieder geval de groenteafdelingen begin jaren 
zeventig zonder verlies draaiden. 
Voor vers vlees lag de situatie anders. Bij de uitgebreide zelfbedieningswinkel hebben we al 
gezien dat Albert Heijn afhankelijk was van gediplomeerde slagers die bij het bedrijf op de 
vleesafdelingen wilden komen werken (zie paragraaf 3.2). Weinigen bleken daartoe bereid. 
Op het gebied van de inkoop kon Albert Heijn ook geen voordelen behalen ten opzichte van 
gevestigde slagerijen. Maar gaandeweg ontdekten werknemers van Albert Heijn de 
mogelijkheid het voorverpakken van vlees te standaardiseren en te centraliseren binnen het 
eigen bedrijf, wat een hogere efficiëntie en daardoor ook de nodige arbeids- en 
kostenbesparingen opleverde. In 1964 opende Albert Heijn in Amsterdam zijn eerste 
centrale slagerij die het vlees voor de filialen in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem ging 
voorverpakken. In de jaren daarna zou het bedrijf nog drie centrale slagerijen in Nederland 
vestigen.  
Een echte doorbraak in de exploitatie van supermarkten kwam voor Albert Heijn pas toen 
drie van haar werknemers – Scholten, Stoelinga en H. van Meer – systematisch aan de slag 
gingen om de supermarkten door een planmatige aanpak winstgevend te maken209. Daarbij 
was de rol van Van Meer doorslaggevend. Rond 1960 had Albert Heijn een directoraat 
Onderzoek, Bouw & Ontwikkeling opgericht, waar Van Meer de leiding over kreeg210. In het 
directoraat werden zaken betreffende vestigingsplaatsonderzoek, ‘prospecting’ (onderzoek 
naar de verwachte opbrengsten en algemene financiële vooruitzichten), distributieonderzoek 
en personeelsopleidingen gebundeld. In de loop der jaren kwam Van Meer tot de conclusie 
dat het niet voldoende was om als uitbater van een supermarkt tegelijkertijd kruidenier, 
groente- en fruitboer en slager te zijn. Door de grootschaligheid van de supermarkt raakte 
het overzicht van alle afzonderlijke activiteiten daar nogal eens zoek. Het leiden van een 
supermarkt met zo’n zeventig werknemers en verschillende afdelingen was iets heel anders 
dan het leiden van bijvoorbeeld de 10 werknemers die de winkeliers van zelfbedienings-
winkel Z2 en Z3 onder zich hadden (zie respectievelijk paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 en 

                                            
207 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.186. 
208 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.189. 
209 In de bron worden geen initialen van de heren Scholten, Stoelinga en Van Meer vermeld. Uit een andere 
bron is gebleken dat het in het laatste geval om H. van Meer gaat. Bron: Rutte, G. & Koning, J., 1998, De
supermarkt, p.156 en Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen.
210 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.181. 
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paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk). Wilden de supermarkten winst opleveren, dan moest de 
interne organisatie veranderen. Het personeel zou volgens Van Meer onderling beter 
moeten samenwerken, zodat een hogere productiviteit behaald zou kunnen worden. Om dit 
proces in gang te zetten voerde Van Meer in 1963 – het jaar dat hij het hele filialenbestand 
onder zich kreeg – een strakke lijnorganisatie in, waarbij alle werknemers van een filiaal nog 
slechts een baas boven zich kregen211. Ook stelde hij rayonleiders aan, die de verschillende 
bedrijfsleiders in hetzelfde rayon controleerden en eventueel corrigeerden. Samenvattend 
kwamen de aanpassingen neer op een rationalisering van de arbeid (verhoging van de 
arbeidsproductiviteit) en de arbeidsverdeling (efficiëntere personeelsbezetting) door 
standaardisatie en (partiële) centralisatie van arbeids- en distributieprocessen, zoals dat in 
1964 ook bij de slagerijen gebeurde. 
Daarnaast kreeg de logistiek meer aandacht. Omdat supermarkten een veel ruimer 
assortiment hadden dan reguliere zelfbedieningswinkels, inclusief de kwetsbare verswaren, 
waren de goederenstromen naar en in supermarkten omvangrijker en gevoeliger voor 
bederf. Daardoor nam het belang toe van strak geleide afspraken met leveranciers over 
levertijden, transport en verpakking van die goederen. Anders gezegd nam het belang van 
de regie over de (groeiende) goederenstromen toe. Die regie werd naar militair gebruik 
logistiek genoemd212. Halverwege de jaren zestig huurde Van Meer de ingenieur Wil Scholte 
in, die de logistieke beroepen bij Albert Heijn zou gaan professionaliseren. Daartoe ging 
Scholte eerst zijn doctoraal halen aan de faculteit Logistiek van de Universiteit van Michigan 
in Amerika – destijds de enige plek voor een dergelijke opleiding213. Zodoende bracht 
Scholte als eerste professionele logistieke kennis binnen het bedrijf. Een van de resultaten 
daarvan was de uitbreiding van het eerder genoemde distributiecentrum met 17.000 m² in 
oktober 1968, zodat groente en andere dagartikelen (met uitzondering van vers vlees) 
vanaf die tijd eveneens via dit landelijke centrum verspreid konden worden214. Om de 
verswaren ook in het zuidelijke deel van Nederland zo vers mogelijk op de schappen te laten 
verschijnen nam Albert Heijn in oktober 1971 een distributiecentrum van 27.000 m² in 
Tilburg in gebruik, dat de filialen beneden de lijn Rotterdam-Hengelo zou gaan 
bevoorraden215. In januari van dat jaar had Albert Heijn in Beverwijk een apart landelijk 
distributiecentrum voor non-foods ingericht. Ook stelde Albert Heijn in 1971 een aparte 
afdeling in voor logistieke aangelegenheden216. De genoemde maatregelen hadden allemaal 
een positieve uitwerking op het bedrijfsresultaat.  
Terwijl uitgebreide zelfbedieningswinkels – de eerste ‘supermarkten’ – nog een optelsom 
waren van een aantal deelactiviteiten die niet goed op elkaar waren afgestemd, verander-
den de standaardisatie en de (gedeeltelijke) centralisatie van arbeids- en distributie-
processen diezelfde supermarkten in gerationaliseerde ondernemingen. De professionali-
sering van logistieke beroepen droeg daar in belangrijke mate aan bij. 

Tegelijkertijd vonden er rationaliseringen op andere gebieden plaats. Bij de uiteenzetting 
over gerationaliseerde zelfbedieningswinkels is al aan de orde gekomen dat zelfbedienings-
winkeliers levensmiddelen niet willekeurig op de schappen plaatsten, maar dat die plaatsing 
afhing van de (gemiddelde) verkoopcijfers van elk afzonderlijk product. Bij Albert Heijn 

                                            
211 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.186. 
212 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.162. 
213 Rutte, G. & Koning, J., 1998, De supermarkt, p.157. 
214 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.217-218. 
215 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.218. 
216 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.162. 
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gebeurde dit tot 1966 ook en nog nauwelijks volgens enig ander criterium. Maar vanwege 
de enorme assortimenten in supermarkten die alsmaar groeiden nam het belang van een 
systematiek in de beslissing over de plaatsing van alle levensmiddelen toe. Het Amerikaanse 
tijdschrift The Progressive Grocer had in de jaren vijftig resultaten van Amerikaanse 
onderzoeken over de schapindeling in zelfbedieningswinkels en supermarkten 
gepubliceerd217. Die onderzoeken bevatten aanvankelijk alleen het omzetvolume als 
variabele, later aangevuld met de brutowinst en de brutowinst per strekkende meter. Naar 
aanleiding van zulke onderzoeken ontwikkelde Corstiaan Storm in 1966 voor Albert Heijn 
een eigen systeem, dat hij ‘Worp’ doopte, wat stond voor ‘Winst door optimale 
ruimteverdeling en productiviteit’. Dit systeem bevatte ook variabelen als productformaat, 
schapdiepte en afleverfrequentie. In de praktijk bleek het systeem vooral geschikt voor 
kleinere filialen. Voor de grotere filialen ging Albert Heijn vanaf 1971 gebruik maken van het 
door IBM ontwikkelde ‘Slim’-systeem: ‘Store labour and inventory management’. ‘Slim’ was 
vooral gericht op het minimaliseren van voorraadkosten. Zowel ‘Worp’ als ‘Slim’ maakten 
een meer rationele aanpak van de plaatsing van levensmiddelen in supermarkten mogelijk. 
Die aanpak leidde tot een opstelling waarbij levensmiddelen met een hoge marge langs de 
buitenmuren stonden, omdat de studies aangaven dat klanten zich daar bij voorkeur langs 
voortbewogen. Ook leken klanten een voorkeur voor de rechterkant te hebben, met als 
focus de planken op ooghoogte. Gecombineerd met de voorkeur voor de buitenmuren 
vormden die plaatsen de ideale plekken voor levensmiddelen met hoge marges. Boven die 
levensmiddelen stonden dan de levensmiddelen met een hoge omzetsnelheid en onderaan, 
in de ‘bukzone’, bevonden zich de zware en goedkope levensmiddelen.  
Wanneer supermarktwinkeliers dergelijke kennis inzetten om klanten bewust langs het 
gehele assortiment te voeren wordt wel gesproken van een ‘supermarket trap’. Hiervan was 
het duidelijkst sprake als de stellingen en kasten zodanig waren opgesteld dat klanten 
verplicht werden een bepaalde looproute te volgen, opdat geen enkel levensmiddel aan hun 
aandacht zou ‘ontsnappen’218. Dit was zeker niet in alle supermarkten het geval. Maar de 
‘supermarket trap’ kende ook subtielere varianten. Voorbeelden hiervan waren het plaatsen 
van dagelijkse benodigdheden aan de linkerkant, onderaan of juist helemaal bovenaan, en 
verspreid over de hele winkel. Op die manier waren klanten min of meer gedwongen alle 
schappen door de hele winkel af te speuren. In diezelfde geest plaatsten supermarkt-
winkeliers hun aanbiedingen vaak bij de kassa’s, zodat zij niet over het hoofd gezien zouden 
worden. Van dit soort maatregelen ging vrijwel iedere supermarktwinkelier standaard 
gebruik maken. 
Ook de inventaris veranderde na 1965. Supermarktwinkeliers gingen de gondola’s steeds 
vaker vervangen door kasten of rekken op reikhoogte, die rug aan rug op dezelfde manier 
als de gondola’s gangpaden in de winkel creëerden. De belangrijkste reden hiervoor was dat 
de kasten hoger reikten dan de gondola’s, wat het voordeel had dat er meer levensmiddelen 
opgesteld konden worden op dezelfde vloeroppervlakte. Voor de grote supermarkten was 
dit geen overbodige luxe: iedere ruimte die gebruikt kon worden voor de uitstalling van het 
enorme assortiment was welkom. Het vervangen van de gondola’s door kasten op 
reikhoogte had echter ook een nadeel. De hogere kasten ontnamen de klanten het zicht op 
de winkel. Maar daar werd iets op bedacht. Op de tentoonstelling ‘Vizier op zelfbediening’, 
in 1965 te Utrecht gehouden, waren voor het eerst ‘wegwijzers’ te zien: borden met een 
opschrift betreffende de verschillende levensmiddelencategorieën, die in de tentoongestelde 
                                            
217 Alle informatie over de schapindeling is volledig ontleend aan: Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij 
mij hun inkopen doen, p.191-192. 
218 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.192. 
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supermarkt aan het plafond waren opgehangen. Boven de kast met uitgestalde blikken 
konden supermarktwinkeliers dan bijvoorbeeld een bord ‘conserven’ ophangen en bij de 
boter, margarine en melk een bord ‘zuivel’. In de praktijk waren wegwijzers echter vaak 
verwarrend (bevond een blikje sardines zich bij conserven, vis of snacks?) en aan 
verandering onderhevig, zodat varianten op de ‘supermarket trap’ gehandhaafd konden 
blijven.
Andere veranderingen in de inventaris hadden te maken met de verruimde vers-
assortimenten. Zoals eerder gezegd waren de versassortimenten in de supermarkten van 
Albert Heijn vanaf 1961 omvangrijker en gevarieerder geworden door ontwikkelingen op het 
gebied van transport en koeling. De introductie van de centrale slagerijen in 1964 had door 
de standaardisatie en centralisatie van de voorverpakking van vers vlees geleid tot de 
mogelijkheid om meerdere soorten vers vlees te verwerken voor de supermarktfilialen van 
Albert Heijn. Die assortimenten breidden zich daarom ook uit. Daarnaast nam het aanbod 
van diepvriesproducten geleidelijk toe in overeenstemming met de zich uitbreidende 
productie daarvan (zie hoofdstuk 4 en 5 voor dit onderwerp). Het gevolg van die uit-
breidingen van de vers- en diepvriesassortimenten was dat er in supermarkten steeds meer 
koel- en vriesapparatuur kwam te staan. Opslagfaciliteiten en eventueel aanvullend vervoer 
werden hier ook op aangepast, zodat de toepassing van koeltechnieken groeide en zich 
meer en meer verspreidde in en om de supermarkt219. Ten slotte kan met betrekking tot de 
inventaris nog vermeld worden dat het aantal afrekentoonbanken in supermarkten toenam 
– wat in gelijke tred met de groeiende winkeloppervlakten gebeurde – en dat een 
toenemend, doch beperkt aantal supermarktwinkeliers gebruik ging maken van elektro-
hydraulische deuraandrijvingen. Voor het automatisch openen en sluiten van deuren konden 
winkeliers bij aankoop van ‘Tormax’ elektro-hydraulische aandrijvingen (geproduceerd door 
de N.V. Gebroeders van Swaay) kiezen voor bediening met fotocellen, vloercontactmatten, 
drukknoppen, pneumatische drempels of elleboog-, voet- of trekschakelaars220.
Naast alle vernieuwingen bleef de lage-prijs-politiek in supermarkten bestaan en betrof 
daar, door de ruime assortimenten, over het algemeen ook een grotere groep 
levensmiddelen dan bij reguliere zelfbedieningszaken. Doorgaans verkochten supermarkt-
winkeliers ongeveer 25% van het assortiment tegen, of zelfs beneden de inkoopprijs221. Hoe 
die verhoudingen in reguliere zelfbedieningswinkels lagen valt niet uit de bronnen af te 
leiden. Aannemelijk is echter dat, hoewel het verschil niet erg groot geweest kan zijn, het 
percentage hier iets lager gelegen zal hebben. Net als in het geval van de gerationaliseerde 
zelfbedieningswinkel stond de lage-prijs-politiek in supermarkten niet op zichzelf, maar werd 
deze gedragen door arbeids- en kostenbesparende maatregelen om het economisch 
resultaat gunstig te beïnvloeden. Systemen als ‘Worp’ en ‘Slim’ droegen hier aan bij, net als 
de IBM-1401 computer (die zoals eerder gezegd de levertijden aan filialen flink bekortte) en 
– vooral – de standaardisatie en (gedeeltelijke) centralisatie van arbeids- en distributie-
processen; wat mede mogelijk werd gemaakt door de professionalisering van beroepen in 
de logistiek vanaf grofweg 1965. Door deze factoren keerden de economische resultaten 
van de supermarkten bij Albert Heijn zich ten gunste. Mede daarom vormt het jaartal 1965 
een goede benadering van de overgang van de pragmatische exploitatie van uitgebreide 
zelfbedieningswinkels naar de rationele, planmatige uitbating van (daardoor eerder aan-
geduid als ‘echte’) gerationaliseerde supermarkten. 

                                            
219 Zie hoofdstuk 5 voor dit onderwerp. 
220 Bouwwereld, 9 maart 1962, no.80, 5e jaargang. 
221 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.190. 
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Karakterisering van de gerationaliseerde supermarkt 

De praktijken bij de supermarkten van Albert Heijn zijn prototypisch voor gerationaliseerde 
supermarkten. Zoals hierboven is gebleken (zie tabel 8) breidden niet alleen Albert Heijn en 
andere grootwinkelbedrijven hun verkoopoppervlakten – en assortimenten – uit, maar 
deden zelfstandigen dit ook. Daarnaast gingen ook andere bedrijven de distributie 
stroomlijnen en centraliseren, net als Albert Heijn. Dat gold bijvoorbeeld voor het vrijwillig 
filiaalbedrijf Edah, dat tussen 1973 en 1975 meer vanuit meer landelijke distributiecentra 
ging werken222. Daarom kan op basis van het voorafgaande een samenvattend beeld 
geschetst worden van het vierde type zelfbedieningwinkel, dat zich vanaf ongeveer 1965 
laat onderscheiden. Dit beeld zal vooral vorm krijgen door de verschillen met de uitgebreide 
zelfbedieningswinkel (1955-1965) centraal te stellen, waar de gerationaliseerde supermarkt 
ook uit voortkwam (zie figuur 1 van hoofdstuk 1). 

In de eerste plaats steeg de gemiddelde verkoopoppervlakte in gerationaliseerde 
supermarkten tot een maximum van ongeveer 2.000 m². Het minimum werd verhoogd tot 
ongeveer 400 m². Terwijl de zelfstandigen nog steeds een duidelijk overwicht hadden in de 
levensmiddelendetailhandel, ook wat de uitbating van supermarkten betreft, leidden de 
grootwinkelbedrijven deze schaalvergroting.  
De schaalvergroting hing, in de tweede plaats, direct samen met de omvangrijke branche-
overschrijding die in uitgebreide zelfbedieningswinkels was begonnen en zich in gerationali-
seerde supermarkten voortzette. De versassortimenten breidden zich uit met voorheen nog 
onbekende groente- en fruitsoorten, onder andere mogelijk gemaakt door ontwikkelingen 
op het gebied van transport en gerelateerd aan processen van internationalisering. Naast 
deze verbreding verruimden ook de diepvriesassortimenten. Deze laatste uitbreiding vond 
voor het grootste deel plaats in de diepte en bracht nieuwe diepvriesvarianten in de winkels. 
In de derde plaats veranderde ook het interieur. Door de verruiming van de verswaren en 
de diepvriesartikelen breidden de koel- en vriesfaciliteiten in en om gerationaliseerde 
supermarkten zich uit. Daarnaast werden de gondola’s in het midden van de winkel veelal 
vervangen door hogere kasten. Omdat ten gevolge hiervan het overzicht over de winkel 
voor klanten – en personeel – dreigde weg te vallen gingen supermarktwinkeliers gebruik 
maken van ‘wegwijzers’, die aan het plafond gehangen de plaats van de verschillende 
levensmiddelengroepen aanduidden. In overeenstemming met het toenemende verkoop-
oppervlak gingen supermarkten ook meer afrekentoonbanken en winkelwagens tellen. Een 
nieuwtje was dat de in- en uitgangsdeuren hier en daar voorzien werden van elektro-
hydraulische aandrijvingen, zodat klanten met de handen vol of aan kinder- of winkelwagen 
gemakkelijk in en uit konden lopen. Verder stimuleerden winkeliers de verkoop in 
gerationaliseerde supermarkten steeds meer door gebruik te maken van verschillende 
(varianten op) de ‘supermarkt trap’. Daarbij werden klanten middels een strategische 
opstelling van kasten en veel verkochte levensmiddelen, die van tijd tot tijd gewijzigd werd, 
min of meer gedwongen de hele winkel te doorlopen bij het boodschappen doen. 
In de vierde en laatste plaats werd de toepassing van brancheoverschrijding in super-
markten rationeler, dat wil zeggen doelbewuster en effectiever gericht op winstvergroting. 
Omdat de eerste supermarkten nauwelijks winstgevend waren zochten supermarkt-
winkeliers naar verbeteringen om dat tij te keren. Zij vonden deze in ingrepen die verschil-
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lende bedrijfsprocessen efficiënter lieten verlopen en zodoende zowel een vergroting van de 
omzet als kostenbesparingen opleverden.  

Bij Albert Heijn begon dit al in 1960 met de bouw van een nieuw distributiecentrum, dat in 
1963 volledig in gebruik genomen werd. In hetzelfde jaar voerde Albert Heijn een strakke 
lijnorganisatie in, wat inhield dat taken vast omlijnd en hiërarchisch verdeeld werden onder 
het personeel en dat al die taken door bedrijfsleiders, rayonleiders of andere bazen 
nauwlettend gecontroleerd werden. Het doel hiervan was, in combinatie met een betere 
samenwerking tussen de verschillende personeelsleden, tot een efficiëntere personeels-
bezetting en een hogere arbeidsproductiviteit te komen. Alle middelen die Albert Heijn 
hiertoe inzette kunnen worden samengevat tot standaardisatie en (partiële) centralisatie van 
arbeidsprocessen. Maar vooral de verkoop van verswaren vroeg om een andere aanpak dan 
de algemene levensmiddelenwinkeliers gewend waren. Verse groente, vers fruit en vers 
vlees hadden een veel hogere omzetsnelheid nodig dan andere levensmiddelen, aangezien 
zij veel gevoeliger voor bederf waren223. Dit vroeg om een aangepaste en geoliede logistiek. 
Met de professionalisering van logistieke beroepen vanaf ongeveer 1965 verbeterden de 
bedrijfsresultaten van Albert Heijn-supermarkten. Voor vers vlees richtte Albert Heijn al in 
1964 een centrale slagerij in, waarin de voorverpakking van het vlees voor filialen 
gestandaardiseerd en gecentraliseerd werd. Voor heel Nederland bezat het bedrijf in de 
jaren zestig vier van zulke centrale slagerijen. Om groente en fruit toch ook via het 
landelijke distributiecentrum te kunnen distribueren onder de filialen werd dit centrum eind 
1968 uitgebreid, en volgde er in 1971 een apart distributiecentrum voor het zuiden van 
Nederland. In hetzelfde jaar had Albert Heijn ook een apart distributiecentrum voor non-
foods in gebruik genomen en had het bedrijf een aparte afdeling voor logistieke 
aangelegenheden ingesteld. Hiermee samenhangend was Albert Heijn ten behoeve van de 
voorraadadministratie vanaf 1965 ook op grote schaal gebruik gaan maken van computers. 
Hierdoor beschikten de verschillende personeelsleden sneller over voorraadgegevens en 
konden de filialen ook in kortere tijd bevoorraad worden. Ten slotte zette Albert Heijn ook 
automatiseringssystemen in om de plaatsing van levensmiddelen op de schappen te kunnen 
optimaliseren, zodanig dat het de verkoop van levensmiddelen met hogere marges 
stimuleerde. 

De toename van gespecialiseerde kennis over de exploitatie van supermarkten leidde tot 
meer efficiëntie en droeg bij tot goede bedrijfsresultaten. Daarmee won de supermarkt aan 
populariteit onder levensmiddelenwinkeliers, zoals blijkt uit de sterke groei van het totaal 
aantal supermarkten in Nederland. Deze bereikte in 1967 een piek met 81,4 % (zie tabel 5). 
Daarna zakte de groei terug, wat direct samenhing met de versnelde schaalvergroting. 

3.4  Verklaring van de ontwikkeling in zelfbedieningswinkels in de periode  
1955-1975 

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt, met behulp van de theoretische 
uitgangspunten die in hoofdstuk 1 zijn gepresenteerd, een verklaring gegeven voor de 
ontwikkeling in zelfbedieningswinkels – inclusief supermarkten – in de periode 1955-1975. 

                                            
223 De omzetsnelheid is een factor die tot stand komt door de omzet tegen verkoopwaarde te delen door de 
gemiddelde voorraad tegen verkoopwaarde.  
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De verklaring geschiedt aan de hand van vier begrippen: actoren, factoren, innovatie-
knooppunt en dynamiek in de voedingsmiddelenketen.  
De belangrijkste actoren in deze periode waren uiteraard zelfbedieningswinkeliers, maar ook 
levensmiddelenfabrikanten en andere fabrikanten die (nieuwe) technieken voortbrachten en 
apparaten produceerden die zelfbedieningswinkeliers gingen gebruiken. Daarnaast 
vervulden diverse kennisspecialisten een belangrijke rol doordat zij nieuwe informatie over 
zelfbediening brachten via bladen, lezingen, opleidingen en cursussen. 
Relevante factoren – of anders gezegd, belangrijke maatschappelijke veranderingen –
bestonden in de eerste plaats uit het stijgen van de welvaart en daaraan verbonden 
veranderingen in het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking, zoals stijging van de 
consumptieve bestedingen en een toenemend autobezit. In de tweede plaats, en hiermee 
samenhangend, kreeg het begrip vrije tijd een nieuwe invulling. Recreatie kreeg een hogere 
prioriteit en door het instellen van een vijfdaagse werkweek nam de vrije tijd ook toe met 
een vrije zaterdag. De combinatie van een stijgende welvaart met meer vrije tijd leidde tot 
een verruiming en diversificatie van de consumptieve smaak en bestedingen. Daarbij nam 
de behoefte aan recreatie toe in de vorm van vakanties, autotochtjes en andere sociale 
activiteiten buitenshuis en werd een efficiënte omgang met het kopen en bereiden van 
levensmiddelen belangrijker voor consumenten224. Supermarkten die steeds meer gericht 
waren op het concept van ‘one-stop-shopping’ sloten daar bijna naadloos op aan. In de 
derde plaats stimuleerde de suburbanisatie deze trend tot ‘one-stop-shopping’. In de vierde 
plaats was de internationalisering van de levensmiddelenmarkt van belang voor de 
ontwikkelingen in zelfbedieningswinkels, vooral op het gebied van assortimentsuitbreiding. 
De concurrentiedynamiek dwong, in de vijfde plaats, tot schaalvergroting en rationa-
liseringsprocessen. In de zesde plaats speelden professionaliseringsprocessen en technische 
vernieuwingen een rol. Dit gold niet alleen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie 
zelf, maar ook voor sectoren daarbuiten: de ontwikkeling van de computer en het gebruik 
daarvan in supermarkten illustreert dit. 
De kenmerken van een innovatieknooppunt komen vanaf 1955 duidelijk naar voren door de 
integratie van steeds meer technieken en apparaten in zelfbedieningswinkels, die op elkaar 
afgestemd worden en indien nodig vervolgens worden aangepast om bedrijfsprocessen 
rationeler en doelmatiger te kunnen beheersen. Het ontwikkelen van standaarden en 
processen van professionalisering droegen hier verder aan bij. In sommige gevallen leidden 
deze processen tot de ontwikkeling van technieken die specifiek voor zelfbediening waren 
bedacht en ontworpen. Voorbeelden hiervan waren zelfbedieningswandkasten en winkel-
wagens. Zulke locatiespecifieke innovaties zijn typerend voor een innovatieknooppunt.  
Ten slotte laat de dynamiek in de voedingsmiddelenketen zien dat ontwikkelingen in de 
voedingsmiddelenindustrie en op het gebied van transport van belang zijn geweest voor de 
steeds sterkere trend tot assortimentsuitbreiding in zelfbedieningswinkels. 

Rationalisering met behulp van kennis en technieken in gerationaliseerde zelfbedienings-
winkels

Naarmate het aantal zelfbedieningswinkels groeide verloor de verkooptechniek van scherpe 
prijsstellingen aan concurrentiekracht, omdat de concurrentie zich steeds meer op collega-
zelfbedieningswinkeliers ging richten, die, in tegenstelling tot bedieningswinkeliers, net zo 

                                            
224 Zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting hierop. 
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goed scherpe prijzen boden. Zelfbedieningswinkeliers zochten een oplossing hiervoor in 
kostenbesparingen, die zij bereikten door rationaliseringen door te voeren. Die bestonden in 
de eerste plaats uit een efficiëntere organisatie qua arbeidsverdeling en magazijnbeheer. 
Zelfbediening bood meer perspectief tot het verhogen van de omzet en de 
arbeidsproductiviteit dan bediening. In het algemeen neemt de omzet per kracht toe 
naarmate er meer omgezet wordt – al dan niet gerelateerd aan een toenemend oppervlak – 
vanwege de mogelijkheden tot een (meer) rationele bezettingsgraad. In de tweede plaats 
gebruikten zelfbedieningswinkeliers ook materiële technieken om de efficiëntie van hun 
bedrijf te verhogen. Vanaf 1955 gingen ze bijvoorbeeld (bijna) standaard gebruik maken 
van speciale zelfbedieningswandkasten, afrekentoonbanken met lopende banden en 
displaytechnieken als lichtbuisjes en grijpbakken, waarbij ook het kleurgebruik voor de 
bepaling van de sfeer in de winkel in belang toenam.  
Daarnaast gingen zelfbedieningswinkeliers vanaf 1955 over steeds meer gespecialiseerde 
kennis beschikken, wat de efficiëntie en doelmatigheid in het werk ten goede kwam. 
Bovendien breidden zelfbedieningswinkeliers de verkoopstimulering uit door in de loop van 
de jaren zestig intensiever en grootschaliger gebruik te gaan maken van verschillende 
marketinginstrumenten. Reclameboodschappen via diverse media, waaronder radio en 
televisie, werden daarbij steeds belangrijker.  

Omzetvolumevergroting door brancheoverschrijding en rationaliseringstendensen  
in uitgebreide zelfbedieningswinkels  

Omdat de concurrentie tussen het groeiend aantal zelfbedieningswinkeliers toenam maakten 
sommigen van hen de keuze een poging te wagen het omzetvolume te vergroten met 
voorheen branchevreemde levensmiddelen, zoals verse groente, vers fruit, vers vlees, non-
foods en diepvriesartikelen. Met de toevoeging van deze producten hoopten zelf-
bedieningswinkeliers ook de rentabiliteit van hun zaken te vergoten. Vooral de verswaren 
fungeerden daarbij als lokartikelen die het aantal impulsaankopen en het aankoopvolume 
per klant konden vergroten. De meeste zelfbedieningswinkeliers die deze gok waagden 
waren zelfstandigen, maar grootwinkelbedrijven realiseerden binnen hun winkelbestand het 
hoogste percentage uitgebreide zelfbedieningswinkels. Vanwege hoge investeringskosten en 
relatief hoge aanloopverliezen was veel kapitaal nodig om een uitgebreide zelfbedienings-
winkel te kunnen exploiteren, wat voor grootwinkelbedrijven makkelijker op te brengen was 
dan voor (ongeorganiseerde) zelfstandigen. In deze winkels waren enige processen van 
rationalisering herkenbaar, zoals het standaardgebruik van winkelwagens. Die waren 
bovendien een schoolvoorbeeld van een locatiespecifieke innovatie als resultante van de 
technische dynamiek op die locatie (d.i. de vervlechting van technieken): de winkelwagen 
was niet alleen door een zelfbedieningswinkelier (de Amerikaan Sylvan Goldman), samen 
met zijn personeel, voor zijn eigen winkel bedacht, maar is functioneel ook uitsluitend 
verbonden aan de zelfbedieningswinkel. Daarnaast droeg de taakspecialisatie en professio-
nalisering van de in- en verkoop betreffende verse groente, fruit en vers vlees door het 
aantrekken van specialistisch opgeleid personeel bij aan een rationeler bedrijfsbeheer. De 
toevoeging van diepvriesartikelen lag als voorverpakt merkartikelenassortiment voor de 
hand en was mogelijk dankzij de verruiming van het levensmiddelenaanbod in de voedings- 
en genotmiddelenindustrie. Om deze en de eerder genoemde verswaren te kunnen 
verkopen schaften zelfbedieningswinkeliers koelkasten en vrieskisten aan, die in dit type 
zelfbedieningswinkel voor het eerst op relatief grote schaal standaard hun intrede deden. 
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Met de omvangrijke brancheoverschrijding stimuleerden uitgebreide zelfbedieningswinkels 
de trend tot ‘one-stop-shopping’, die een extra impuls ondervond van de bouw van een 
groeiend aantal winkelcentra buiten de stadscentra. De toenemende migratie naar stedelijke 
buitenwijken droeg op die manier, in combinatie met het groeiende autobezit, bij aan het 
succes van uitgebreide zelfbedieningswinkels. Andere factoren die daar aan bij droegen 
waren de toename van de welvaart en vrije tijd (gemarkeerd door de invoering van de 
vijfdaagse werkweek in 1961) en een daaraan verbonden culturele verandering, waarin 
meer nadruk kwam te liggen op het belang van recreatie. In dat kader won het ‘one-stop-
shopping’ aan populariteit bij klanten en een uitgebreide zelfbedieningswinkel in een 
winkelcentrum kwam hier in grote mate aan tegemoet.  

Rationalisering met behulp van kennis en technieken in gerationaliseerde supermarkten 

Ondanks de strategische brancheoverschrijding en enige rationaliseringstendensen boekten 
uitgebreide zelfbedieningswinkels over het geheel genomen vaak slechte resultaten. Dit was 
vooral te wijten aan de gebrekkige organisatie van de grootschalige ondernemingen en de 
ontbrekende kennis en ervaring voor een winstgevende verkoop van verswaren. Sommige 
winkeliers van gerationaliseerde supermarkten gingen langzaam maar zeker één of meer 
beheersprocessen automatiseren met behulp van computers, bijvoorbeeld ten behoeve van 
de voorraadadministratie en de schapindeling. Albert Heijn ging tevens met speciale 
distributiecentra werken, die samen met de geautomatiseerde voorraadadministratie een 
snelle en efficiënte bevoorrading van alle filialen mogelijk maakte. Hierdoor namen 
verliesposten door bijvoorbeeld bederf af en hadden filialen (bijna) altijd voldoende 
voorraad. Dit leverde betere bedrijfsresultaten op. Vooral met betrekking tot de verswaren 
nam het belang van de logistiek toe. De groei van gespecialiseerde kennis daarover en de 
professionalisering van beroepen op dat gebied verhoogden de efficiëntie van de verkoop 
van verswaren en beïnvloedden de economische resultaten positief. Zowel kleinschalige 
automatiseringen als de standaardisatie en (gedeeltelijke) centralisatie van arbeids- en 
distributieprocessen maakten supermarkten winstgevend.
Ontwikkelingen in transport - in combinatie met politiek-institutionele ontwikkelingen die 
eveneens bijdroegen tot een sterke groei van de internationale handel – maakten het 
mogelijk om allerlei voorheen onbekende groente en fruit over grote afstanden naar 
Nederland te vervoeren, zodanig dat zij hier vers in de schappen van supermarkten 
belandden. Naast deze versassortimenten breidden winkeliers ook het reguliere en het 
diepvriesassortiment uit, wat gepaard ging met het vergroten van de verkoopoppervlakten, 
het vervangen van gondola’s door hoge kasten en nieuwtjes als de eerder genoemde 
‘wegwijzers’. Die assortimentsuitbreidingen waren mede mogelijk dankzij (technische) 
ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie die gericht waren op het vergroten van het 
aanbod. In het volgende hoofdstuk zullen deze en andere ontwikkelingen op het gebied van 
het assortiment uitvoerig aan de orde komen. 
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<< 4 >> 

Zelfbedieningswinkels, het levensmiddelenassortiment
en wetgeving, 1945-1975 

De levensmiddelenassortimenten die zelfbedieningswinkeliers in hun winkels verkochten 
veranderden tussen 1945 en 1975 aanzienlijk. In hoofdstuk 2 en 3 is al aan de orde 
gekomen waar die veranderingen uit bestonden. Zo hebben we gezien dat er vanaf 1948 
verschuivingen optraden in de samenstelling van de zelfbedieningswinkelassortimenten, 
waarbij zelfbedieningswinkeliers zowel meer goedkope levensmiddelen gingen inkopen 
(zoals B-merken) als meer levensmiddelen met een hoge marge (zoals A-merken: de 
nationaal bekende merkartikelen). Dit ging ten koste van de grutterswaren, waar 
zelfbedieningswinkeliers steeds minder van gingen inkopen.  
Daarnaast is duidelijk geworden dat vooral supermarktwinkeliers het proces van 
brancheoverschrijding versnelden door de assortimenten in hun winkels te verruimen met 
voorheen branchevreemde producten, zoals verswaren en verschillende non-foods.  
Ten slotte is in hoofdstuk 2 en 3 verschillende malen gezegd dat de assortimenten in 
zelfbedieningswinkels zich uitbreidden in overeenstemming met het toenemende aanbod 
van levensmiddelen, dat beschikbaar kwam in zowel de primaire als de secundaire 
productie225. In hoofdstuk 3 zagen we dat Albert Heijn het verswarenassortiment – 
afkomstig uit de primaire productie – uit kon breiden door een toenemende internationa-
lisering en door ontwikkelingen in transport en koeling. Maar veranderingen in de levens-
middelenindustrie (secundaire productie) leidden eveneens tot uitbreidingen van het 
assortiment. Deze uitbreidingen betroffen zowel nieuwe levensmiddelen als nieuwe 
varianten op bestaande levensmiddelen.  

In dit hoofdstuk zal de relatie tussen zelfbedieningswinkels en het levensmiddelenaanbod in 
de periode van 1945 tot 1975 centraal staan. Het gaat er vooral om de wisselwerking tussen 
beide te beschrijven en te verklaren: onder invloed van welke ontwikkelingen is het 
assortiment in zelfbedieningswinkels veranderd tussen 1945 en 1975, wat was het effect 
van dat veranderende assortiment op zelfbedieningswinkels en welke rol speelde, 
omgekeerd, de zelfbedieningswinkel in die veranderingen?  
Om hier zicht op te krijgen zullen we eerst bekijken hoe en waardoor het aanbod van 
levensmiddelen precies veranderde. Vervolgens komt de vraag aan de orde welke keuzes 
zelfbedieningswinkeliers maakten ten aanzien van de zich uitbreidende levensmiddelen-
productie, waaronder het al dan niet voeren van merkartikelen in het winkelassortiment.  
Dan volgt een uitweiding over de verpakking van levensmiddelen. In hoofdstuk 2 is 
gebleken dat voorverpakte levensmiddelen de omschakeling op zelfbediening mogelijk 
maakten. De vraag die hier aan de orde zal komen is hoe en waarom zelfbedieningswinkels 
de industriële voorverpakking van levensmiddelen hebben beïnvloed en welk effect de 

                                            
225 Zie figuur 2 van hoofdstuk 1 voor de plaats en de betekenis van de productie (zowel primair als secundair) in 
de voedingsmiddelenketen. De primaire productie bestaat uit land- en tuinbouw, veeteelt en visserij en de 
secundaire productie betreft de voedings- en genotmiddelenindustrie.  
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verpakkingsindustrie op zelfbedieningswinkels heeft gehad. Naast enige aandacht voor 
verpakkingsmethoden en -vormen zullen het ontwerp van verpakkingen en verpakkings-
materialen in die wederzijdse beïnvloeding centraal staan.  
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de vraag welke invloed de overheid uitoefende op de 
assortimentsveranderingen in zelfbedieningswinkels. Het gaat hier om wettelijke en andere 
maatregelen van overheidswege, de achtergrond en de gevolgen daarvan voor detail-
handelaren en consumenten. Daarnaast zal bekeken worden welk effect de assortiments-
veranderingen hadden op de consumentenvoorlichting die door of namens de overheid werd 
gegeven. 

4.1  Assortiment in verandering: het levensmiddelenaanbod, technieken en 
een stijgende welvaart

Eind jaren veertig was de door de overheid opgelegde rantsoenering van levensmiddelen 
nog van invloed op de levensmiddelendetailhandel. In paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 zagen 
we al dat de voorraden van detailhandelaren beperkt waren door de goederenschaarste en 
dat iedere inwoner van Nederland een aantal bonnen toegewezen kreeg, die recht gaven op 
bepaalde hoeveelheden levensmiddelen. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een langzame en 
aarzelende terugkeer van de marktwerking door de stapsgewijze opheffing van die 
rantsoenering vanaf 1949. Koffie was rond 1950 echter nog steeds duur en schaars en 
koffiesurrogaten zouden nog geruime tijd in omloop blijven.  
Het verbruik van levensmiddelen in huishoudens was intussen licht gewijzigd ten opzichte 
van voorgaande jaren. Zo was de populariteit van macaroni toegenomen (een artikel dat 
vóór de Tweede Wereldoorlog slechts matig verkocht werd) en was de consumptie van gort 
en andere grutterswaren in 1949 aanzienlijk verminderd226.
Tussen 1945 en 1975 groeiden zowel het aantal voedingsmiddelen als de diversiteit 
daarvan. Land- en tuinbouw, evenals de veeteelt, maakten onder het bewind van minister 
S. Mansholt een periode van groei door, waardoor het volume voedingsmiddelen toenam. 
Het aanbod van verse groente en fruit ging in die periode ook sterker variëren. 
Ontwikkelingen op het gebied van transport over grotere afstanden maakten het mogelijk 
dat steeds meer producten uit andere landen in Nederland te koop waren. Andere 
belangrijke factoren waren de gedeeltelijke opheffing van handelsbarrières en de verlaging 
van importtarieven, die onderdeel uitmaakten van de internationalisering van de markten in 
het kader van het tot stand komen van de Europese Economische Gemeenschap in 1957227.
In de jaren zestig kwam bijvoorbeeld de paprika op de Nederlandse markt, waar in de loop 
der jaren allerlei andere nieuwe soorten (exotische) groente en fruit aan toegevoegd 
werden, zoals aubergines en kousenband228.
                                            
226 Nederlands weekblad, 22 december 1949, no.12, 54e jaargang, p.198.  
227 In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.) opgericht. België, Nederland, 
Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië ondertekenden dit verdrag, dat tot doel had de krachten voor de 
wederopbouw van Europa te bundelen. In 1957 werd de E.G.K.S. uitgebreid met de Europese Economische 
Gemeenschap (E.E.G.), waarbij dezelfde zes landen zich tot doel stelden op economisch gebied samen te 
werken. In 1967 verenigden de E.G.K.S. en de E.E.G. zich tot de Europese Gemeenschap (E.G.), die in 1992 in 
het kader van het ‘Verdrag van Maastricht’ omgedoopt werd tot Europese Unie. De twaalf op dat moment 
aangesloten landen kwamen overeen ook op politiek vlak nauwer te gaan samenwerken. De landen die tussen 
1967 en 1992 zijn toegetreden zijn: Denemarken (in 1973), Ierland en Groot-Brittannië (ofwel het Verenigd 
Koninkrijk, ook in 1973), Griekenland (in 1981) en Spanje en Portugal (beide in 1986). 
228 Schrover, M., 1993, ‘Smaakegalisatie, Bossche bollen en koekjesgiganten. De voedings- en 
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De verklaring voor deze veranderingen in het levensmiddelenassortiment tussen 1945 en 
1975 is heterogeen van aard. Aan de aanbodzijde kunnen onder meer ontwikkelingen in de 
distributie, veranderingen in productietechnieken en processen van internationalisering 
worden genoemd. Aan de vraagzijde gelden veranderingen die samenhingen met de 
stijgende welvaart en toenemende vrije tijd, de daarmee verbonden veranderende 
eetcultuur, de selectief stimulerende activiteiten van vrouwenverenigingen, de versnelde 
bevolkingsgroei en voortgaande processen van industrialisering, verstedelijking en 
suburbanisatie. Zowel de aanbod- als de vraagfactoren zullen in het volgende, waar van 
toepassing, nader aan bod komen.  

De groei van het levensmiddelenassortiment en de rol van technieken 

Het aanbod van levensmiddelen differentieerde zich door middel van allerlei technische 
bewerkingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie. De veranderingen in de technische 
activiteiten van levensmiddelenfabrikanten kunnen in de periode van 1945 tot 1975 
onderverdeeld worden in vijf hoofdcategorieën: 

1) de ontwikkeling van nieuwe technieken, 
2) het veranderen van bestaande technieken, 
3) het toepassen van bestaande technieken op steeds grotere schaal, 
4) het toepassen van bestaande technieken op steeds meer verschillende soorten 

voedingsmiddelen, 
5) en de groeiende toepassing van meerdere (bewerkings-) technieken op één en 

hetzelfde voedingsmiddel. 
Hieronder zal elk van deze categorieën nader toegelicht worden. 

Ad 1) 

In de eerste plaats speelden nieuwe technieken een rol, hoewel zij tot de uitzonderingen 
behoorden. Een belangrijk voorbeeld hiervan was het zogenaamde vriesdroogprocédé, dat 
begin jaren zestig een nieuwe ontwikkeling op het gebied van het drogen van 
voedingsmiddelen betekende. Het conserveren van levensmiddelen, waar ook het drogen 
onderdeel van uitmaakt, was destijds niet nieuw. Vóór de Tweede Wereldoorlog maakten 
fabrikanten al gebruik van diverse vormen van drogen en hittebehandelingen om 
levensmiddelen te conserveren, zoals pasteuriseren en steriliseren. Met hetzelfde doel 
maakten zij ook al gebruik van koel- en vriestechnieken. De afzet van veel voedings-
middelen was immers afhankelijk van de houdbaarheid. Naarmate de afstand tussen de 
locatie van productie en consumptie toenam, steeg het belang van de houdbaarheid 
evenredig. Vooral koelen en vriezen gingen als conserveringstechnieken een steeds 
belangrijker rol spelen. Vriesdrogen combineerde voor het eerst lage temperaturen met 
droogprocessen, in tegenstelling tot het bekende drogen bij hoge temperaturen.  
Met ingang van 6 februari 1961 lagen volgens de vriesdroogmethode gefabriceerde 
producten in de winkels, zodat Nederlandse huisvrouwen er kennis mee konden maken. Bij 
vriesdrogen werden voedingsmiddelen zoals groente, fruit, vis en vlees eerst snel 
ingevroren en daarna vacuüm bij een zeer lage temperatuur gedroogd. Deze methode kan 
                                                                                                                                         
genotmiddelenindustrie: 1850-heden’, in: N.E.H.A., 1993, Historische bedrijfsarchieven: Voedings- en 
genotmiddelenindustrie. Een geschiedenis en bronnenoverzicht, N.E.H.A., Amsterdam, p.13-57. 
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in sommige opzichten vergeleken worden met het weg vriezen van sneeuw, oftewel het 
verdampen van bevroren water bij lage temperaturen. IJs wordt dan omgezet in water-
damp. Gevriesdroogde producten behielden bij benadering het formaat en de vorm van het 
verse voedingsmiddel: bij onderdompeling in water namen zij weer evenveel water op als 
eraan onttrokken was, waardoor zij zo goed als tot hun oorspronkelijke vorm herstelden229.
Bovendien beperkte het drogen bij lage temperaturen het verlies aan aromatische 
bestanddelen tot een minimum zodat de natuurlijke smaak beter behouden bleef, terwijl 
ook de kleur onaangetast bleef. Daar kwam nog bij dat vriesdrogen bacteriologisch gezien 
gunstiger resultaten opleverde dan hete-lucht drogen. Zodoende bood het 
vriesdroogprocédé vele voordelen ten opzichte van andere droogmethoden. Fabrikanten 
maakten daarom veelvuldig gebruik van de vriesdroogmethode, vooral bij de productie van 
‘processed foods’ of instant levensmiddelen, zoals instant (of poeder-) koffie en droge 
soepen (in poedervorm). 
Een ander voorbeeld was het zogenaamde doorstralen. Deze methode stamt uit de jaren 
vijftig en werd toen nog ‘bestralen’ genoemd. Het hield in dat voedingsmiddelen aan 
gammastralen werden blootgesteld om ze te conserveren230. Als conserveringstechniek 
kwam het bestralen van voedingsmiddelen voort uit het Amerikaanse militaire nucleaire 
programma van de Tweede Wereldoorlog. Daarom was de techniek vanaf het begin 
omstreden. Fabrikanten maakten aanvankelijk slechts incidenteel en op kleine schaal 
gebruik van het doorstralen van voedingsmiddelen, maar vanaf de jaren tachtig pasten ze 
het steeds vaker toe op bijvoorbeeld verse champignons, aardappelen, uien en 
specerijen231. Ondanks positieve uitspraken van de World Health Organization over de 
veiligheid van dit procédé is het gebruik tot op heden beperkt gebleven door de 
aanhoudende maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over schadelijke gevolgen 
van radioactieve straling. 

Ad 2)

In de tweede plaats veranderden bestaande technieken. Als resultaat van verschillende 
bewerkingsprocessen nam bijvoorbeeld de kooktijd van graan- en meelproducten steeds 
verder af. Hiertoe behoorden het selecteren van de beter verteerbare delen van de 
grondstoffen en diverse aangepaste (‘verbeterde’) methoden van voorgaren. De productie 
van instant voedingsmiddelen – al dan niet met behulp van bovengenoemd vriesdroog-
procédé – profiteerde van deze ontwikkelingen, omdat de bereidingstijd hierdoor aanzienlijk 
verkort kon worden232. Instant pudding zonder koken en Brinta ‘gaar in het pak’ waren hier 
voorbeelden van.  

Ad 3)

In de derde plaats pasten fabrikanten sommige bestaande technieken op steeds grotere 
schaal toe. Dit gold bijvoorbeeld voor het diepvriesprocédé (niet te verwarren met het vries-

                                            
229 Het Levensmiddelenbedrijf, 9 februari 1961, no.19, 65e jaargang, p.603. 
230 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.285-286. 
231 Vrieze, G., 1988, Voedselbestraling. Een moderne manier van conserveren, scriptie WTS, Universiteit 
Twente. 
232 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.286-287. 
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droogprocédé), dat van vóór de Tweede Wereldoorlog dateert. Naast de militaire productie 
ging de Nederlandse diepvriesindustrie vanaf de Tweede Wereldoorlog ook voor particuliere 
huishoudens produceren. Ondanks enige aarzelingen in de jaren vijftig steeg het verbruik 
van diepvriesproducten daardoor sterk, vooral in de jaren zestig. Fabrikanten voerden de 
productie van diepgevroren levensmiddelen in de loop der jaren steeds meer op. Bovendien 
voegde de industrie in de jaren zestig tal van producten toe aan het aanvankelijke 
diepvriesassortiment van vis, groente en fruit. Voorbeelden hiervan waren complete 
gerechten of zelfs hele maaltijden, desserts, aardappelproducten en verschillende snacks 
zoals kroketten. In de jaren zeventig kwam de diepvriespizza op de Nederlandse markt233.
De pizza was al langer bekend in Nederland, hoewel niet bij iedereen. In 1968 stond de 
pizza (plus recept) als volgt vermeld in de Moderne Winkler Prins voor de vrouw:  

“Soort vlaai uit de Italiaanse keuken bereid van een stevig gistdeeg […] met een 
hartige vulling […]”234.

De diepvriespizza bracht deze ‘Italiaanse vlaai’ binnen het bereik van iedere huisvrouw, mits 
zij bereid was de prijs hiervoor te betalen: de diepvriespizza was aanvankelijk een luxe 
product en dus aan de dure kant.  

Ad 4)

Uit bovenstaande opsomming van de uitbreiding van het diepvriesassortiment volgt dat 
fabrikanten bestaande technieken ook op steeds meer verschillende soorten voedings-
middelen gingen toepassen. Behalve voor het diepvriesprocédé gold dit bijvoorbeeld ook 
voor de reeds langer bestaande techniek van het samenstellen van voedingsmiddelen. Dat 
‘samenstellen’ was mogelijk door het fragmenteren van agrarische grondstoffen tot 
elementaire grondstofdelen. Uit zeer verschillende grondstoffen en ingrediënten, onder 
andere ontstaan door deze fragmentatie, konden dan (nieuwe) voedingsmiddelen 
samengesteld worden. Sinds het einde van de negentiende eeuw pasten producenten dit 
proces van samenstellen toe, hoewel margarine lange tijd het enige voedingsmiddel was dat 
op die manier werd geproduceerd. Margarine was in 1869 ontwikkeld als goedkoop 
substituut voor boter235. In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal 
samengestelde voedingsmiddelen exponentieel toe. Dit gebeurde mede onder invloed van 
het eerder genoemde vriesdroogprocédé – dat zich bijzonder goed leende voor het samen-
stellen van voedingsmiddelen – en onder invloed van de gaschromatografie. Gaschroma-
tografie maakte scheikundige analyses makkelijker. In de jaren vijftig gebruikten fabrikanten 
deze techniek bijvoorbeeld om de geur- en smaakstoffen van (echte) boter te identificeren 
en te synthetiseren, om de resultaten hiervan vervolgens te gebruiken in de productie van 
margarine236. Droge soepen waren ook samengesteld, maar in tegenstelling tot margarine 
                                            
233 Iglo/Ola produceerde in 1977 zijn eerste diepvriespizza’s.  
234 Mengelberg, T. (samenstelster), 1968, Moderne Winkler Prins voor de vrouw, Elsevier, Amsterdam, p.392-
393.  
235 Hartog, A.P. den, 1987, ‘Voedingsgewoonten en een veranderende samenleving’, in: Knecht-Van Eekelen, 
A. & Stasse-Wolthuis, M., 1987, Voeding in onze samenleving in cultuurhistorisch perspectief, Samson Stafleu, 
Alphen aan den Rijn/Brussel, p.27. 
236 Korver, O., 2001, ‘Voeding, gezondheid en de voedingsmiddelenindustrie: een ingewikkelde relatie?’, in: 
Hartog, A.P. den (red.), 2001, De voeding van Nederland in de twintigste eeuw, Wageningen Pers, Wageningen, 
p.75 en Otterloo, A.H. van, 2000, ‘Ingrediënten., toevoegingen en transformatie: heil en onheil’, in: Schot, J.W., 
Lintsen, H.W., Rip, A. & Albert de la Bruhèze, A.A. (red.), 2000, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 
Landbouw en voeding (deel III), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.308. 
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met behulp van het eerder genoemde vriesdroogprocédé. Zelf bereide soepen met groente 
van eigen bodem en bouillon waren populair in de Nederlandse huishoudens, maar kostten 
in de jaren vijftig al relatief veel geld en tijd ten opzichte van droge soepen, die zoals 
gezegd door de veranderde voorgaringstechnieken maar kort hoefden te koken237. Een 
gevolg van het samenstellen van voedingsmiddelen was in dit geval dat soep gemakkelijk 
en snel op tafel gezet kon worden, maar ook dat de agrarische herkomst voor consumenten 
nog maar moeilijk te herkennen was. Vanaf 1960 maakten samengestelde voedings-
middelen, waaronder bijvoorbeeld kort kokende pasta’s, zuiveltoetjes in poedervorm, droge 
sauzen in pakjes en zakjes en frisdranken, het merendeel van het volledige levens-
middelenassortiment uit238.

Ad 5)

In de vijfde en laatste plaats pasten fabrikanten in toenemende mate meerdere technieken 
op één en hetzelfde voedingsmiddel toe. Veel voedingsmiddelen ondergingen meerdere 
soorten technische bewerking, zoals een combinatie van technieken van fragmenteren en 
samenstellen met conserveringstechnieken. Margarine was bijvoorbeeld niet alleen een 
samengesteld product, maar moest ook koel bewaard worden. Ook veel diepvriesproducten 
waren zowel diepgevroren als samengesteld. Naast het koelen en vriezen ter conservering 
bevatten deze voedingsmiddelen vaak ook nog hulpstoffen om bederf tegen te gaan, zoals 
specifieke conserveringsmiddelen. Naarmate verschillende technieken veranderden, op 
grotere schaal en op meerdere soorten voedingsmiddelen werden toegepast, nam het 
aantal technische bewerkingen per voedingsmiddel toe. Ook de groeiende productie van 
gemaksvoeding illustreert deze ontwikkeling. Gemaksvoeding was zodanig industrieel 
bewerkt dat het zowel lang houdbaar was als snel en gemakkelijk te bereiden. De omvang 
en variatie van het assortiment gemaksvoeding nam aanvankelijk toe in de vorm van 
gedroogde, ingeblikte, en koel- en vriesproducten. Vanaf de jaren zestig voegden 
fabrikanten daar – steeds meer – snacks aan toe. Tot die snacks behoorden verschillende 
soorten (borrel-) noten, chips en andere zoutjes, hartige hapjes zoals ‘Bifi’ worstjes en zoete 
tussendoortjes zoals de zogenaamde candybars. 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat technische ontwikkelingen een ruimer 
levensmiddelenaanbod mogelijk maakten. Een ander belangrijk aspect was dat de invloed 
van de seizoenen op het levensmiddelenassortiment sterk afnam door het grootschalige 
gebruik van verschillende conserverings- en bewerkingstechnieken. Beperkingen van plaats 
en tijd verdwenen hierdoor grotendeels, waardoor de geografische afstand tussen productie 
en consumptie kon toenemen. Dit wijst op processen van internationalisering, die 
gestimuleerd werden door ontwikkelingen in het kader van de Europese Economische 
Gemeenschap (E.E.G.), waarbij zoals gezegd Europese handelsbarrières (gedeeltelijk) 
vervielen en importtarieven voor aangesloten landen verlaagd werden239. Ontwikkelingen 
van koel- en vriestechnieken in transport droegen ook bij aan internationaliserings-
processen. Deze maakten transporten over (zeer) grote afstanden mogelijk zonder dat 
daarbij bederf van de lading optrad.  
                                            
237 Nederlands weekblad, 28 juni 1951, no.39, 55e jaargang, p.581. 
238 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.284. 
239 Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie aangaande de E.E.G./E.G. 
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De groei van het levensmiddelenassortiment en de rol van andere dan technische factoren 

Maatschappelijke factoren die van invloed waren op de steeds grotere omvang en variatie 
van het levensmiddelenaanbod werden gevormd door verschillende lange-termijn proces-
sen, zoals bevolkingsgroei en verstedelijking, die soms sneller, dan weer langzamer ver-
liepen.

Bevolkingsgroei en verstedelijking

De versnelde bevolkingsgroei (mede veroorzaak door de geboortegolf vlak na de Tweede 
Wereldoorlog) en verstedelijking in de decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
waren – in samenhang met de stijgende welvaart – een directe aanleiding voor de 
verhoging van de productie in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Vooral in de jaren 
vijftig en zestig nam de Nederlandse bevolking sterk toe: in 1947 telde ons land ruim negen 
miljoen inwoners, terwijl dat aantal in 1971 was gestegen tot ruim twaalf miljoen240.
Tegelijkertijd vond een verschuiving in de beroepsbevolking plaats waarbij het aantal 
werknemers in de landbouw afnam, terwijl dat aantal in de industrie en – nog meer – in de 
dienstverlening steeg. Samen met de bevolkingsgroei stimuleerden deze verschuivingen in 
de beroepsbevolking verdere verstedelijking241. In combinatie met elkaar betekenden de 
bevolkingsgroei, de industrialisatie, de verschuivingen in de beroepsbevolking en de ver-
stedelijking dat consumenten steeds afhankelijker werden van de voedings- en genot-
middelenindustrie voor hun primaire levensbehoeften242. In antwoord daarop breidden die 
industrie en de levensmiddelendetailhandel hun assortimenten uit. 

Welvaartsstijging en veranderingen in de eetcultuur

De sterke welvaartsstijging in de jaren vijftig en zestig en de daarmee samenhangende ver-
anderingen in de eetcultuur waren dominante factoren in de assortimentsuitbreiding tussen 
1945 en 1975.  
In de ‘gouden jaren’, grofweg van 1950 tot 1973, maakte de Nederlandse economie een 
periode van groei en bloei door waardoor de besteedbare inkomens sterk stegen en de 
particuliere consumptie aanzienlijk toenam243. In tabel 1 is te zien dat het indexcijfer van de 
consumptieve bestedingen per hoofd van de bevolking steeg van 44 in 1950 naar 55 in 
1960, terwijl het in 1970 al 84 bedroeg (1975 = 100). Het indexcijfer van het reëel 
nationaal inkomen per hoofd steeg in diezelfde jaren respectievelijk van 47 naar 63 en 93 
(1975 = 100). 
In de periode 1951-1960 stegen de consumptieve bestedingen aan huishoudelijke 
apparaten het sterkst. De aanschaf van bijvoorbeeld stofzuigers, wasmachines en radio’s 
groeide in die jaren aanzienlijk, gevolgd door toenemende uitgaven aan kleding, luxe 
artikelen en genotsmiddelen zoals gemaksvoeding, tabak en drank. In de jaren zestig 
namen de uitgaven aan huishoudelijke goederen als de koelkast en televisie eveneens toe, 
maar nu in mindere mate dan de consumptieve bestedingen aan vervoer (auto’s), dranken, 

                                            
240 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.281. 
241 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.33. 
242 Schrover, M., 1993, ‘Smaakegalisatie, Bossche bollen en koekjesgiganten’, p.20. 
243 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.37. 
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gemaksvoeding en recreatie (vakanties/dagtochtjes)244. Samen met de mogelijkheden om te 
reizen en te recreëren nam het comfort in het dagelijkse leven hierdoor aanzienlijk toe.
In absolute zin namen de uitgaven aan voeding in de twintigste eeuw toe, terwijl zij relatief 
gezien juist daalden. In 1900 besteedden Nederlanders gemiddeld nog omstreeks 50% van 
alle huishouduitgaven aan voeding, terwijl dat in 1950 nog maar 39% was. In 1978 was dit 
cijfer verder gedaald tot 23%245. Van elke gulden die de gemiddelde Nederlander meer ging 
verdienen werd naar verhouding een steeds kleiner gedeelte in de voedingsmiddelensector 
besteed246. Dit is in overeenstemming met de ‘Wet van Engel’, die inhoudt dat een stijging 
van het inkomen gepaard gaat met een relatieve daling van de uitgaven aan voeding. 
Voeding behoort tot de primaire levensbehoeften, waaraan mensen relatief minder hoeven 
uit te geven naarmate hun inkomens hoger zijn. Wat mensen kunnen eten is nu eenmaal 
beperkt. Bij inkomensgroei stijgen de uitgaven wel in absolute zin: mensen geven dan meer 
uit aan gemaksvoeding en luxe voedingsmiddelen, die duurder zijn dan ‘gewone’ voedings-
middelen.

Tabel 1: Reëel nationaal inkomen en consumptieve bestedingen van Nederlandse gezinshuishoudingen in 
constante prijzen per hoofd van de Nederlandse bevolking van 1900 tot 1980 

Jaartal
Reëel nationaal inkomen per hoofd 
1975 = 100 

Consumptieve bestedingen per hoofd 
1975 = 100 

1939 40 42 (= 1938) 
1950 47 44
1955 56 49
1960 63 55
1965 76 70
1970 93 84
1975 100 100

Bron: Messing, J., 1982, ‘Het economisch leven in Nederland 1945-1980’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15, Haarlem, 
p.159

Door de stijgende welvaart werden de verschillen in de voedselconsumptie tussen arm en 
rijk ook kleiner, wat duidt op democratisering van de voeding247. Schaarste en eenzijdige 
voeding veranderden in de loop van de twintigste eeuw in voldoende en gevarieerd eten 
voor iedereen. Maar ook het soort voeding dat Nederlanders consumeerden veranderde. De 
voorkeur voor aardappelen, peulvruchten, brood en grutterswaren nam af, terwijl die voor 
koffie, bier, frisdranken, melkproducten, vlees, suiker, fruit en ook conserven toenam. De 
toegenomen welvaart leidde tot een groeiende voorkeur voor meer luxe en duurdere 
levensmiddelen. Bewerkte en toebereide voedingsmiddelen die over het algemeen relatief 
duur waren, waaronder ook gemaksvoeding en snacks, werden populairder. Dit bleek ook 
uit de stijgende consumptie van conserven. 
Deze verandering in de eetcultuur stimuleerde de groeiende productie van bewerkte 
voedingsmiddelen, zoals de opkomst van de aardappelverwerkende industrie in de jaren 

                                            
244 Ours, J.C. van, 1985, Gezinsconsumptie in Nederland 1951-1980, Diss. EUR Rotterdam, Meppel. 
245 Hartog, A.P.den (red.), 1982, Voeding als maatschappijverschijnsel, Bohn Scheltema Holkema, 
Utrecht/Antwerpen. 
246 Het Levensmiddelenbedrijf, 16 februari1961, no.20, 65e jaargang, p.621. 
247 Hartog, A.P. den, 1987, ‘Voedingsgewoonten en een veranderende samenleving’, p.28 en Otterloo, A.H. 
van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, p.42-51. 
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zestig illustreert. Deze nieuwe tak van de voedingsmiddelensector produceerde gemaks-
voeding en snacks zoals instant aardappelpuree, chips, voorgebakken diepvriesfrites en 
aardappelkroketten248. Voor klanten waren de keuzemogelijkheden ruimer en gevarieerder 
geworden door de toegenomen koopkracht en het groeiende levensmiddelenaanbod. Hier 
speelde de voedingsmiddelenindustrie vervolgens weer op in door die uitbreiding en 
differentiatie van het levensmiddelenaanbod voort te zetten. Met ‘de Amerikaanse droom’ 
(het ideaalbeeld van een welvarende consumptiemaatschappij met veel luxe gebruiks- en 
verbruiksgoederen) en de rationalisering van het huishouden in het achterhoofd toonden 
huisvrouwen belangstelling voor gemaksvoeding, omdat die verlichting van ‘het zware 
zwoegen in de keuken’ beloofde249. Kort kokende rijst, diepvriesspinazie en vissticks waren 
sneller en makkelijker te bereiden dan gewone rijst, verse spinazie of verse vis. Nog minder 
bereidingstijd vergden diverse kant-en-klaar maaltijden (al dan niet in blik). De fabrikant 
van het merk Heinz liet zich hierdoor inspireren en kwam begin jaren zestig met 
‘Snelmenu’s’ op de markt: dit waren blikken met macaroni of spaghetti in kaassaus met ham 
of tomatensaus. De boodschap van reclames voor deze kant-en-klaar maaltijden sloot slim 
aan bij de wensen van veel Nederlandse huisvrouwen: 

“Handig, even opwarmen en een volwaardige maaltijd staat op tafel! Wat een gemak 
voor de huisvrouw, die snel iets lekkers klaar wil maken!”250.

Het is onjuist te veronderstellen dat de groeiende populariteit van gemaksvoeding in deze 
periode gerelateerd was aan de toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Die 
relatie bestond wel degelijk, maar was – zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven – tot de 
jaren zeventig nog niet of nauwelijks aan de orde. Hoewel in de jaren zestig de emancipatie 
van de vrouw een grote vlucht nam is dit voor die jaren niet direct terug te zien in cijfers 
betreffende de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Pas vanaf 1970 vertoont de arbeids-
marktparticipatie van vrouwen als percentage van de vrouwelijke bevolking (en ook als 
percentage van de vrouwelijke bevolking tussen 15 en 65 jaar) een stijgende lijn251.
De Nederlandse eetcultuur veranderde tussen 1945 en 1975 wel duidelijk door de invoering 
van de vijfdaagse werkweek in 1961 en de stijging van de besteedbare inkomens. De 
zaterdag werd een vrije dag en mede hierdoor kreeg het begrip ‘vrije tijd’ een nieuwe 
invulling, waarbij meer nadruk op recreatie kwam te liggen. De vrije zaterdag ging steeds 
meer afwijken van het ‘door-de-weekse’ patroon, wat zich bijvoorbeeld uitte in afwijkende 
etenstijden en maaltijden252. Hetzelfde gold overigens voor huishoudelijke taken, waar het 
koken deel van uit maakt. Op zaterdag kozen huishoudens steeds meer voor een 
gemakkelijke warme maaltijd, zoals soep met brood253. De voedingsmiddelenindustrie 
hoopte dat haar klanten ook meer bewerkte en toebereide voedingsmiddelen zouden gaan 
gebruiken om in de extra vrije tijd zo veel mogelijk ‘leuke’ dingen te kunnen doen. 
Desondanks werd de soep die Nederlanders in de jaren zestig aten (gezamenlijk wel zo’n 
600 miljoen liter per jaar) toch nog voor tweederde deel door huisvrouwen zelf gemaakt. 
Wel maakten veel van die vrouwen al langer gebruik van instant soepen als basis hiervoor. 
Vandaar dat de consumptie van droge soepen in de jaren zestig gelijk bleef254. Conserven 
                                            
248 Schrover, M., 1993, ‘Smaakegalisatie, Bossche bollen en koekjesgiganten’, p.18. 
249 Nederlands weekblad, 27 januari 1949, no.17, 53e jaargang, p.209. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie 
over de Amerikaanse droom en de rationalisering van het huishouden. 
250 Het Levensmiddelenbedrijf, 25 mei 1961, no.34, 65e jaargang, p.1108. 
251 In hoofdstuk 7 zal hierop worden teruggekomen. Bron: Pott-Buter, H. & Tijdens, K. (red.), 1998, Vrouwen, 
leven en werk in de twintigste eeuw, p.151. 
252 Het Levensmiddelenbedrijf, 9 maart 1961, no.23, 65e jaargang, p.727. 
253 Denken en Doen, mei 1961, p.6. 
254 Govers, C., 1969, ‘Assortiment en presentatie in de voedingsmiddelensector’, in: Conserva, 1969, no.17, 11e
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voldeden beter aan de verwachtingen van de industrie: het marktaandeel van soepen in blik 
verdubbelde in de jaren zestig. 

Idealen en activiteiten van vrouwenverenigingen

Ten slotte werd de uitbreiding en differentiatie van het levensmiddelenaanbod ook 
gestimuleerd door verschillende vrouwenverenigingen. Terwijl zij zich als consumenten-
vertegenwoordigers opwierpen, oefenden zij door het uitdragen van hun idealen in onder 
andere maand- en weekbladen ook invloed uit op veel Nederlandse huisvrouwen. Via die 
invloed stimuleerden zij de voedingsmiddelenindustrie op beperkte schaal en in indirecte zin.  
De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (N.V.v.H.) was opgetogen over ‘moderne’ 
ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie, zoals de productie van voedingsmiddelen 
waarbij een deel van het voorbereidende werk al gedaan is. Als voorbeeld noemde ze in 
1961 in haar maandblad Denken en Doen het “… magische begrip instant…”, dat verwijst 
naar een methode waarmee instant koffie, thee, rijst en andere producten geleverd werden. 
De motivatie voor die positieve houding van de N.V.v.H. was dat zulke voedingsmiddelen 
volgens haar, zoals zij zelf ook nastreefde, erop gericht waren: 

“… de huisvrouw zoveel mogelijk werk uit handen te nemen”255.
Zij deelde deze mening met het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid 
(I.V.H.A.), dat in 1926 was opgericht, waarbij de N.V.v.H. destijds overigens betrokken was 
geweest. Het I.V.H.A., dat later transformeerde tot Instituut Voor Huishoudtechnisch 
Advies, streefde er ook naar arbeidsbesparende en gebruiksvriendelijke huishoudelijke 
middelen te vinden en te stimuleren256.
De overtuiging dat de voedings- en genotmiddelenindustrie hier aan bij droeg was voor de 
N.V.v.H. zo vanzelfsprekend, dat zij het in 1969 in haar maandblad bijna terloops als 
dienstverlening presenteerde: 

“Huishoudelijke hulp is zo goed als verdwenen, een feit waarover zo’n tien of vijftien 
jaar geleden nogal werd geklaagd, zonder dat men zich realiseerde dat in het 
verleden slechts een klein percentage huisvrouwen zich deze luxe konden permit-
teren. De huisvrouw heeft echter veel nieuwe dienstverlening gekregen door 
bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten – blikgroente – diepvries – instant producten 
– praktischer huizen en inboedels – papieren luiers – kleding die niet meer behoeft 
te worden gestreken – wasserettes – auto’s – betere verbindingen en goede 
voorlichting op alle mogelijke gebied”257.

Maar er was ook kritiek vanuit organisaties als de N.V.v.H. en het I.V.H.A op de industrie. 
Vrouwen die zich inzetten voor de modernisering van het huishouden hadden geen 
aanmerkingen op de wenselijkheid van industriële productie van voedingsmiddelen en 
huishoudelijke goederen als zodanig, maar bijvoorbeeld wel op de doelmatigheid ervan258.
Zij uitten ook met regelmaat kritiek op de smaak en de voedingswaarde van verduurzaamde 
en anders bewerkte levensmiddelen, die het tegen verse en ‘eerlijke’ voeding af zou leggen. 
Mevrouw Lotgering – één van de bekendste ijveraars op huishoudelijk gebied – stond 
bijvoorbeeld positief tegenover voorbewerkte en ingeblikte levensmiddelen, maar be-

                                                                                                                                         
jaargang, p.307-308. 
255 Denken en Doen, januari 1961, p.8. 
256 Oldenziel, R. (red.), 2001, ‘Huishouden’, p.111. 
257 Denken en Doen, juli/augustus 1969, p.4-6. 
258 Otterloo, A.H. van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, p.180-182. 
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schouwde het smaakverlies ten gevolge hiervan als een niet te verwaarlozen nadeel. 
Desondanks presenteerde zij – net als de N.V.v.H. – zich als voorstander van bewerkte 
levensmiddelen. Zowel Lotgering als de N.V.v.H. deed dit mede omdat deze levensmiddelen 
volgens hen een hoger doel dienden: sinds het einde van de jaren dertig betrof dit de 
verwezenlijking van het gezinsideaal van toegewijde echtgenote en moeder, waartoe 
huishoudelijke rationalisering als belangrijk middel werd beschouwd. Hygiëne, houdbaarheid 
en bereidingsgemak van voedingsmiddelen konden huisvrouwen niet alleen tijd en arbeid 
besparen, maar moesten hen vooral in staat stellen zich meer en beter toe te leggen op hun 
taak als verzorgende en bedienende huisvrouw en moeder259. In overeenstemming met dit 
gezinsideaal had de N.V.v.H. in 1946 haar doelstellingen veranderd. Voortaan wilde de 
vereniging huisvrouwen niet alleen ondersteunen in hun huishoudelijke taken, maar ook in 
hun gezinstaken260.
De N.V.v.H., opgericht in 1912 door vrouwen uit de middenklasse, had als een van de 
belangrijkste representanten van de vrouwenbeweging de ontwikkelingen in de voedings-
middelenindustrie al langer toegejuicht. Nadat de vrouwenbeweging vlak na de Eerste 
Wereldoorlog het kiesrecht voor vrouwen had verworven was zij zich steeds meer gaan 
richten op de ‘modernisering’ van het huishouden, waarbij de nadruk op verlichting van 
huishoudelijke arbeid was komen te liggen261. Kook- en huishoudleraressen hadden al 
langer gepleit voor een betere vervulling van huishoudelijk werk, in de hoop op een hogere 
waardering voor de arbeid die huisvrouwen verrichtten. De N.V.v.H. zou voorop lopen in die 
modernisering van het huishouden. Zij stond positief tegenover allerlei – hoewel niet alle – 
nieuwe ontwikkelingen op huishoudelijk gebied, mits deze arbeid en tijd van huisvrouwen 
konden besparen. Toepassing van de toegenomen wetenschappelijke kennis over 
gedragingen van voedingsmiddelen onder verschillende omstandigheden en inzichten 
betreffende hygiëne droegen hier aan bij, maar ook rationalisering en mechanisering van 
het huishouden boden mogelijkheden tot verlichting van huishoudelijke taken. Stromend 
water, verwarming en verlichting van het huis gingen al vanaf het begin van de twintigste 
eeuw voor vrouwen langzaam maar zeker tot de eerste vereisten horen om het huishouden 
te kunnen bestieren. In het kader hiervan nam de toepassing en het gebruik van elektriciteit 
in huis vanaf de jaren twintig gaandeweg toe, als krachtbron voor licht en een groeiende 
verzameling huishoudelijke apparatuur. Rationalisering van huishoudelijke arbeid door 
efficiënte werkmethoden, ‘zakelijkheid’, een systematische keukeninrichting en doelmatig 
keuken- en kookgerei kwamen centraal te staan in het gedachtegoed dat verenigingen, 
stichtingen, instituten, tijdschriften en scholen op huishoudelijk gebied uitdroegen naar 
Nederlandse huisvrouwen. 
De N.V.v.H. meende dat ook de industrialisering en uitbreiding van de voedingsmiddelen-
productie bij konden dragen aan de rationalisering van het huishouden. De industrialisering 
had onder andere geleid tot een steeds ruimer aanbod van levensmiddelen die processen 
van verduurzaming, voorbewerking en voorverpakking hadden ondergaan, zoals bij 
conserven het geval was. Die bewerkingen leverden volgens de N.V.v.H. meer gemak op bij 
de aankoop, de bewaring, de bereiding en de consumptie van levensmiddelen. Daarnaast 
sloten veel bewerkte levensmiddelen, zoals ook de nationaal bekende merkartikelen, goed 
aan bij de hygiënische eisen die huisvrouwen vanaf het begin van de negentiende eeuw 

                                            
259 Otterloo, A.H. van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, p.167-168. 
260 Pott-Buter, H. & Tijdens, K. (red.), 1998, Vrouwen, leven en werk in de twintigste eeuw, p.138.  
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115



waren gaan stellen. Die levensmiddelen waren immers machinaal geproduceerd en 
voorverpakt262.
De positieve houding van de N.V.v.H. ten opzichte van het groeiende en zich 
differentiërende aanbod bewerkte levensmiddelen stimuleerde waarschijnlijk de productie 
ervan. Het aantal bewerkte levensmiddelen groeide al vanaf 1920. Bovendien 
intensiveerden fabrikanten van merkartikelen rond diezelfde tijd hun reclames. Het ging 
hierbij vooral om advertenties voor koek, chocolade, koffie, cacao en verschillende soorten 
broodbeleg, maar ook voor bewerkte levensmiddelen als bakpoeders, bouillonblokjes, 
puddingpoeders en bak- en braadvetten. Complete, verpakte maaltijden waren ook al te 
koop rond 1920. Voorbeelden hiervan waren déjeuner- en avondschotels van hofleverancier 
Hoogstraten en Co uit Leiden/ Alkmaar en ‘plats du jours’ van Bakhuis & Zonen uit Olst263.
Beide firma’s waren gespecialiseerd in luxe, verduurzaamde levensmiddelen. De 
maaltijdschotels, die zij in blik verkochten, prezen ze in hun reclames aan als: 

“… uitnemend geschikt voor picnics, autotochten […] en kampementen” 264.
Het gemak – zoals ook de ‘mobiliteit’ – vereiste speciale bewerkingen, die deze 
voedingsmiddelen duur en luxe maakten.  
Door de intensivering van de productie van gemaksartikelen in de loop van de twintigste 
eeuw werden zij echter minder luxe en kwamen zij na 1945, mede door de stijgende 
welvaart, in het bereik van steeds meer Nederlandse huisvrouwen. Hoewel de N.V.v.H. en 
het I.V.H.A. de gemaksfactor van zulke voedingsmiddelen nog steeds positief beoordeelden, 
pleitten zij na 1945 ook steeds vaker voor een juiste voorlichting van de consument over het 
groeiende aanbod gebruiks- en verbruiksgoederen en de bescherming van consumenten 
tegen misleidende reclameboodschappen en commerciële acties. Ook na de oprichting van 
de Consumentenbond in 1953, die deze vrouwenorganisaties toejuichten, meenden zij daar 
zelf een rol in te moeten blijven vervullen.  

4.2  Zelfbedieningswinkeliers en assortimentsvoering 

Behalve voor consumenten had de groei en differentiatie van het levensmiddelenaanbod in 
samenhang met de stijgende welvaart en de veranderende eetcultuur ook gevolgen voor 
detailhandelaren. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat zelfbedieningswinkels groter waren 
dan de traditionele bedieningswinkels, waardoor zelfbedieningswinkeliers de trends in het 
levensmiddelenaanbod konden volgen: zij hadden daar de ruimte voor. Toch stelde de 
toenemende omvang en variatie van het aanbod in de productie en in de distributie 
verschillende levensmiddelenwinkeliers voor nieuwe keuzes in hun assortimentsvoering, die 
zij hoofdzakelijk op basis van concurrentiemotieven maakten. Welke keuzes levensmiddelen-
winkeliers precies maakten bij de samenstelling van hun assortimenten, en waarom, zullen 
we in deze paragraaf nader bekijken.  

                                            
262 Otterloo, A.H.van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, p.163-168. 
263 Officiële catalogus van de tentoonstelling voor volksvoeding in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam,
1923, p.18 en p.24. Bron: Gemeentearchief Amsterdam. 
264 Idem. 
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Assortimentsvoering in kruidenierswinkels 

Een goede assortimentsvoering, of het maken van de juiste keuzes betreffende de 
samenstelling van het winkelassortiment, was van groot belang voor levensmiddelen-
detailhandelaren. Naast rentabiliteitsoverwegingen en algemene seizoensinvloeden speelden 
van oudsher plaatselijke omstandigheden en historische factoren een rol. Winkels in steden 
vertoonden bijvoorbeeld grote verschillen met die op het platteland. ‘Volks’-zaken waren 
anders dan de meer elitaire winkels in betere wijken. Vooral op het platteland bestonden 
assortimentcombinaties van kruidenierswaren met bijvoorbeeld drogisterijen, tabaks-
producten, manufacturen, brood, groente, fruit en melkproducten. Verschillende industrieel 
geproduceerde levensmiddelen, zoals groenteconserven en fijne vleeswaren waren al vanaf 
het moment dat zij op de markt kwamen bij kruideniers te koop. Maar niet iedere kruidenier 
verhandelde elk van deze levensmiddelen, en voor zover ze dat wel deden, varieerden de 
relatieve hoeveelheden265. In het zuiden van Nederland werden bijvoorbeeld tijdens 
carnaval veel gedroogde zuidvruchten gegeten. Ook was de behoefte aan snel bereidbare 
maaltijden dan groter, waardoor groente in blik in die periode zeer geliefd was. 
Niet alleen tussen verschillende plaatsen en wijken bestonden belangrijke verschillen in het 
winkelassortiment van gevestigde levensmiddelenzaken, maar ook winkels gelegen in 
elkaars onmiddellijke nabijheid met een vergelijkbare klantenkring kenden onderlinge 
verschillen in hun assortimenten. De Gruyter verkocht bijvoorbeeld geen zuivelproducten, 
eieren en vleeswaren, terwijl Simon de Wit zich juist richtte op de verkoop van kaas en 
eieren. Zulke verschillen hingen nauw samen met de historische achtergrond van bedrijven: 
Simon de Wit was bijvoorbeeld opgericht door zuivelhandelaren. 
Ook de groei en differentiatie van het levensmiddelenassortiment in de productiesector, 
zoals uiteengezet in de vorige paragraaf, had gevolgen voor de winkelassortimenten: zij 
werden overeenkomstig omvangrijker en gedifferentieerder. Door het toenemende aanbod 
en de stijgende welvaart, die de keuzes van consumenten beïnvloedden, namen het belang 
van de assortimentsvoering en de complexiteit daarvan voor winkeliers toe266. Bovendien 
had de toepassing van zelfbediening er toe geleid dat de samenstelling en presentatie van 
het assortiment belangrijker was geworden267.

Zelfbediening en merkartikelen 

Vooral de verkoop van landelijk bekende merkartikelen was van groot belang geworden 
voor de assortimentsvoering in zelfbedieningswinkels268. Merkartikelen vormden de grootste 
en belangrijkste groep in het groeiende levensmiddelenassortiment en waren zoals in 
hoofdstuk 2 al is gezegd vooral in zelfbedieningswinkels op grotere schaal te koop. In 
hoofdstuk 2 is ook duidelijk geworden dat (grote) fabrikanten een zekere vraag naar hun 
merkartikelen creëerden door middel van (landelijke) reclames, die hun uitwerking over het 
hoofd van de winkeliers heen niet misten. Klanten verwachtten bepaalde nationaal bekende 
merkartikelen te kunnen kopen (de zogenaamde A-merken). Aan dit effect van merk-
artikelen konden vooral zelfbedieningswinkeliers steeds moeilijker voorbij gaan, en het 

                                            
265 Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf, p.219-228. 
266 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun ikopen doen, p.146. 
267 Het Levensmiddelenbedrijf, 6 oktober 1960, no.1, 65e jaargang, p.3-5 en 5 april 1973, no.26, 78e jaargang, 
p.33. 
268 Zie hoofdstuk 2 voor een (historische) toelichting op merkartikelen als aparte levensmiddelengroep. 
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betekende dat hoe langer hoe meer bekende merkartikelen in ruime sorteringen in bijna 
iedere zelfbedieningswinkel te koop waren.  
Deze situatie rondom merkartikelen geeft aan dat de wensen van het winkelende publiek 
langzaam maar zeker zwaarder gingen wegen269. Als klanten te vaak mis grepen, liepen 
winkeliers potentiële omzet mis, terwijl levensmiddelen met onvoldoende omzetsnelheid wel 
ruimte in beslag namen, maar nauwelijks rendement opleverden. Zelfbediening en het 
groeiende assortiment merkartikelen betekenden voor winkeliers dat zij niet alleen meer, 
maar ook zorgvuldiger afgewogen keuzes dienden te maken om een gunstig bedrijfs-
resultaat te kunnen behalen. 
De integratie van steeds meer nationaal bekende merkartikelen in zelfbedieningswinkel-
assortimenten komt heel duidelijk naar voren in het assortimentsbeleid van grootwinkel-
bedrijven die ook levensmiddelen produceerden. Deze staan bekend als ‘eigen’ merken of 
‘huismerken’. Grootwinkelbedrijven maakten daar zelf reclame voor en verkochten ze in hun 
eigen winkels. Voor zulke bedrijven betekende de opname van nationaal bekende 
merkartikelen in het assortiment een groeiende concurrentie ‘binnenshuis’. Vooral bij Albert 
Heijn en De Gruyter – van oudsher zelf producerende detailhandelaren – is dit integratie-
proces van merkartikelen goed zichtbaar en inzichtelijk vastgelegd in de geschiedschrijving. 
Daarom zullen beiden exemplarisch ingezet worden om dit proces te verduidelijken. 

Albert Heijn

Albert Heijn bakte al vanaf 1895 zijn eigen koekjes. Tot de jaren vijftig voerde het bedrijf 
een winkelbeleid waarbij van de levensmiddelen die Albert Heijn zelf produceerde, geen 
andere merken aangeboden werden. Hoewel het bedrijf daar niet altijd consequent in was, 
weerde het verschillende merken bewust uit zijn winkels. Dit gold bijvoorbeeld voor andere 
koffie, en specifiek voor Douwe Egberts, omdat dat merk destijds landelijk het grootste 
marktaandeel bezat. Maar dat was ook precies de reden dat Albert Heijn uiteindelijk niet 
meer om Douwe Egberts heen kon en van het tot dan toe gevoerde beleid af moest 
stappen. Het in huis halen van de grootste concurrent lag erg gevoelig bij de leiding van 
Albert Heijn, maar zij meende – onder invloed van de succesvolle opkomst van zelf-
bedieningswinkels – dat die stap toch noodzakelijk was. Een ruim assortiment merkartikelen 
hoorde bij de service van zelfbedieningswinkels. Daarom besloot het bedrijf in de jaren 
vijftig zijn winkelassortimenten uit te breiden met meer merkartikelen van andere 
fabrikanten, ook al waren dat levensmiddelen die zij ook in eigen productie leverden. In 
1956 besloot de directie Douwe Egberts koffie te gaan verkopen270. Het voordeel was dat 
Albert Heijn hierdoor klanten kon winnen: die hoefden nu immers niet langer naar een 
andere winkel om Douwe Egberts koffie te kunnen kopen. Tegelijkertijd met de introductie 
van Douwe Egberts in het winkelassortiment startte Albert Heijn een grote reclameactie 
rond zijn eigen koffiemerk, in de hoop dat dit niet in de verdrukking zou raken door het te 
verwachten succes van Douwe Egberts.  

                                            
269 Govers, C., 1969, ‘Assortiment en presentatie in de voedingsmiddelensector’, p.307-308. 
270 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.147. 
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De Gruyter

De Gruyter had als bedrijf een eigen, specifieke formule: de levensmiddelen die zij in haar 
winkels verkocht werden zoveel mogelijk in eigen beheer geproduceerd. Hoewel De Gruyter 
daar groot mee geworden was, kende de formule ook nadelen. De directie kon bijvoorbeeld 
verdeeld zijn als het ging om uitbreiding van het levensmiddelenassortiment: de producent 
stond dan vaak lijnrecht tegenover de verkoper, zijn enige afnemer271. De Gruyter was net 
als Albert Heijn een familiebedrijf, dat aanvankelijk vooral zelf gemalen granen, zaden, 
peulvruchten, rijst en meel verkocht. Vlak na de Tweede Wereldoorlog bezat het bedrijf 
naast productie-eenheden voor koekjes, soepen, jam, koffie en thee ook een drukkerij, een 
reclameafdeling, een proeflokaal, een laboratorium en een afdeling research. De naoorlogse 
versnelde uitbreiding van het levensmiddelenaanbod in de totale productie en distributie 
leverde een dilemma op voor de Gruyter, omdat uitbreiding van het winkelassortiment de 
succesformule ondermijnde: wilde het bedrijf die assortimentsuitbreiding in eigen beheer 
realiseren, dan zou dat om continue investeringen in de eigen fabrieken vragen. De Gruyter 
zou dan als fabrikant niet alleen meer, maar ook andere levensmiddelen moeten gaan 
produceren. Dit riep de vraag op of het niet verstandiger was meer merken van andere 
fabrikanten te gaan verkopen. Was De Gruyter als producent niet te kleinschalig geworden, 
gezien de algemene assortimentsontwikkelingen? De keuze om toch vast te houden aan het 
vertrouwde productie- en winkelbeleid zou verkeerd uitpakken voor het bedrijf. De Gruyter 
opende begin jaren zestig alleen kleinschalige supermarkten, waar bovendien de 
versafdelingen veel te wensen overlieten of zelfs geheel ontbraken. Op die manier 
probeerde het bedrijf vast te kunnen houden aan de traditionele bedrijfsformule. In grotere 
supermarkten zou dit niet mogelijk zijn geweest: die vroegen immers, zoals gezegd, om een 
ruim en gevarieerd assortiment, inclusief de bekende merkartikelen en verswaren. Dat zou 
het monopolie van de eigen fabricaten hebben doorbroken. Hier stond tegenover dat 
grotere supermarkten waarschijnlijk meer omzet en winst hadden opgeleverd voor De 
Gruyter. Productieleider Hein Hegge bevestigde achteraf dat de koppeling tussen fabrieken 
en winkels te sterk was. In 1965 besloot de directie van De Gruyter uiteindelijk toch op 
grote schaal merkartikelen van andere fabrikanten te gaan verkopen in haar winkels. Deze 
beslissing werd genomen naar aanleiding van de verslechterende financiële positie van De 
Gruyter en onder druk van concurrenten zoals Albert Heijn, die al veel langer een ruim 
assortiment nationaal bekende merkartikelen aanboden. De uitbreiding vond plaats onder 
de noemer ‘Merken-mix’. Deze operatie was echter – net als de omschakeling naar 
supermarkten – te laat ingezet. De Gruyter kwam er financieel niet meer bovenop en ging 
failliet. In 1970 nam de Steenkolen-Handelsvereeniging (S.H.V.) De Gruyter over. De S.H.V. 
verkocht de winkels in 1977 weer door en sloot de fabrieken definitief in 1981.  

Zelfbediening en overige keuzes in het assortimentsbeleid 

Naast het belang van nationaal bekende merkartikelen voor winkelassortimenten legden 
sommige detailhandelaren de nadruk op andere aspecten in de assortimentsvoering. Zij 
maakten hierin keuzes van een geheel andere aard. Om enkele hiervan te illustreren zullen 
het doel en het (assortiments-) beleid van speciaalzaken, rijdende winkels, discountzaken en 
hypermarkten nader toegelicht worden. 
                                            
271 Oord, K. van den, 2000, De Gruyter. Geschiedenis van een kruideniersimperium, Waanders Uitgevers, 
Zwolle, p.23-29. 
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Speciaalzaken

Een aantal kleine, zelfstandige kruideniers ging zich in de jaren na 1945 specialiseren in 
reactie op de toenemende concurrentie van de sterk groeiende grootwinkelbedrijven272.
Juist door een assortiment van bijzondere levensmiddelen aan te bieden die het publiek niet 
in zelfbedieningswinkels kon kopen, konden speciaalzaken het hoofd boven water houden. 
Voorbeelden van zulke bijzondere levensmiddelen waren delicatessen, wijn, vis, kaas en 
noten. Doelgerichte speciaalzaken voerden ten opzichte van de gemengde levensmiddelen-
bedrijven een beperkter, maar ook een dieper assortiment273. In een chocolateriezaak 
hadden klanten bijvoorbeeld een ruime keuze uit allerlei soorten chocolade, terwijl die keuze 
in een supermarkt veel beperkter was274. Bovendien boden speciaalzaken levensmiddelen 
van hogere kwaliteit of grotere exclusiviteit, en ook om die reden hadden mensen er vaak 
meer geld voor over. Dat was in sterkere mate het geval naarmate de koopkracht toenam. 
Zo droeg de stijgende welvaart bij aan het succes van speciaalzaken.  

Rijdende winkels

Vanaf de jaren dertig kwamen ‘rijdende winkels’ (‘fahrende Verkaufsladen’) vooral voor in 
Zwitserland en Duitsland275. In 1966 startte het vrijwillige filiaalbedrijf A&O de exploitatie 
van de eerste ‘rijdende winkel’ in Nederland. Vlak daarna verschenen de bekende S.R.V.-
winkels op de weg. Vanwege het verdwijnen van veel kleine winkeltjes (waaronder de 
bedienende kruideniers), het wegvallen van daaraan verbonden (traditionele) bezorg-
services en de groei van nieuwbouwwijken aan de randen van steden deden de rijdende 
winkels goede zaken. Vooral in afgelegen woonwijken en op het platteland maakten veel 
huisvrouwen er dankbaar gebruik van. In rijdende winkels was doorgaans een bescheiden 
assortiment kruidenierswaren ondergebracht (dat vooral uit merkartikelen bestond), dat 
voor huisvrouwen en aan huis gebonden bejaarden vlak bij huis te koop was zonder dat zij 
daarvoor veel of ver hoefden te tillen. Deze variant op de service van ‘huis-aan-huis’ 
bezorging hield de prijzen echter wel hoog. Die hogere prijs en de beperkte keuze in 
rijdende winkels werden deels geaccepteerd vanwege het gemak dat er tegenover stond, 
wat in relatie tot de gestegen welvaart verklaard kan worden. Vanwege de groeiende 
populariteit steeg het aantal rijdende winkels in de jaren zeventig aanzienlijk: in 1980 telde 
de S.R.V. (Samen Rationeel Verkopen) al 2.061 wagens276.
Het ‘rijdende gemak’ werd door de N.V.v.H. toegejuicht, omdat het volgens de vereniging 
een oplossing voor veel vrouwen bood. Over de prijzen oordeelden zij anders. Met 
betrekking tot traditionele bezorgservices hadden zij vanuit financiële overwegingen vrou-
wen immers altijd al gestimuleerd zelf hun boodschappen te doen: 

“Haalt men zelf zijn boodschappen, dan heeft men het voordeel dat men ziet wat 
men koopt, en dat men soms reclame-artikelen neemt, waar men anders niet toe 
komt”277.

                                            
272 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.40. 
273 Het Levensmiddelenbedrijf, 6 oktober 1960, no.1, 65e jaargang, p.3-5. 
274 Het Levensmiddelenbedrijf, 17 november 1960, no.7, 65e jaargang, p.225. 
275 Nederlands weekblad, 26 maart 1931, no.26, 36e jaargang, p.427.  
276 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.49. 
277 Denken en Doen, juli/augustus 1955, p.18. 
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Vooralsnog bleven de rijdende winkels goede resultaten boeken. Hoe de exploitatie van 
rijdende winkels vanaf 1975 (en vooral vanaf 1980) verder verliep zal in hoofdstuk 7 aan de 
orde komen. 

Discountzaken

In discountzaken verkochten winkeliers ook een beperkter assortiment dan in de reguliere 
zelfbedieningswinkels te koop was, waarbij het beleid – in tegenstelling tot dat van speciaal-
zaken – erop gericht was levensmiddelen zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Samen met 
een minimale service waren dit typische kenmerken van discountwinkels. Goedkope 
huisvesting, een beperkt assortiment en het in dozen uitstallen van levensmiddelen in 
zelfbedieningswinkels maakten dit mogelijk, omdat zij kostenbesparingen opleverden die de 
klanten als prijsvoordeel ten goede kwamen. Naar aanleiding van de gestegen welvaart 
waren ook nieuwe mogelijkheden in de markt ontstaan voor distributievormen die zich op 
lage prijzen richtten. De Nederlandse bevolking kon nu eenmaal niet alle koopwensen 
tegelijk vervullen. Daardoor ging ze keuzes maken. Zoals eerder gezegd kwam de nadruk in 
de consumptieve bestedingen vooral te liggen op de aanschaf van duurzame consumptie-
goederen en uitgaven aan recreatie en vakanties278. Dit betekende in sommige gevallen dat 
consumenten gingen bezuinigen op levensmiddelen. De autobandenhandelaar Van Marel 
speelde hier in 1968 als eerste Nederlander op in door goedkope levensmiddelen te gaan 
verkopen in zijn ‘Autorama’279.
In 1969 schakelde Edah ook over op de discountformule. Door een beperkt assortiment te 
voeren en weinig service te bieden kon Edah de prijzen van haar levensmiddelen laag 
houden. Edah had dit plan al in 1966, maar richtte in dat jaar eerst de discountwinkelketen 
‘Gegro’ op280. De leiding hield de verbondenheid van de Gegro’s met het bedrijf Edah 
angstvallig geheim: mocht het discountavontuur op een mislukking uitlopen, dan zou het 
imago van Edah in ieder geval gespaard blijven. De Gegro bleek uiteindelijk succesvol en 
toen Edah in 1969 besloot definitief en openlijk op discount over te schakelen, schoot haar 
marktaandeel in de levensmiddelendetailhandel omhoog.  
In de jaren zeventig ontwikkelde discount zich tot een populaire formule, die al dan niet op 
beperkte schaal en naast de reguliere zelfbedieningswinkels en supermarkten door veel 
grootwinkel- of vrijwillig filiaalbedrijven werd toegepast.  
Gezamenlijk forceerden discountwinkeliers lagere prijzen door de verticale prijsbinding te 
doorbreken. Via dit stelsel, dat in hoofdstuk 2 al is toegelicht, bepaalden verschillende 
samenwerkende merkartikelfabrikanten vaste prijzen die winkeliers hun klanten in rekening 
moesten brengen. Bij schending van de verticale prijsbinding werden winkeliers uitgesloten 
van de levering van merkartikelen van alle aangesloten fabrikanten. Discountwinkeliers 
waren vanaf eind jaren zestig de eersten die, tegen de (opgelegde) afspraken in, op grote 
schaal gingen stunten met verticaal gebonden merkartikelen. Omdat de prijzen in de jaren 
zestig voortdurend stegen had de regering zich in die tijd al tot doel gesteld elke opwaartse 
druk op de prijzen af te remmen. Zo had minister Andriessen van Economische Zaken in 
december 1964 een verbod uitgeroepen op de verticale prijsbinding van duurzame 
gebruiksgoederen. Het ging hierbij onder andere om radio’s, televisies, koelkasten, mixers, 
wasmachines en auto’s. Mede door de groeiende toepassing van de discountformule 
                                            
278 Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk. 
279 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.37. 
280 Niepoth, F.R., 1991, Wie schrijft die blijft, p.119-123. 
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verdween ook de verticale prijsbinding in de levensmiddelendetailhandel geleidelijk aan 
vanaf begin jaren zeventig281.

Hypermarkten

Eind jaren zestig, maar vooral begin jaren zeventig namen supermarktwinkeliers of 
warenhuiseigenaren hier en daar initiatieven tot de exploitatie van hypermarkten, ook wel 
zelfbedieningswarenhuizen, weidewinkels of superstores genoemd. Deze hypermarkten 
onderscheidden zich van reguliere supermarkten door hun enorme grootte, variërend van 
2.500 tot ruim 10.000 vierkante meter. Er was een bijzonder breed maar ondiep assortiment 
te koop, dat ongeveer voor een derde deel uit levensmiddelen en voor tweederde deel uit 
non-foods bestond. Het gehele assortiment werd volgens de discountformule tegen scherpe 
prijzen aangeboden. Vanwege de grootschaligheid waren hypermarkten – voorzien van 
grote, eigen parkeerplaatsen en geheel gericht op de mobiele consument – gelegen nabij 
snelwegen, buiten de steden.  
Begin 1971 opende Ahold in Vlissingen de eerste Miro-hypermarkt, terwijl Schuitema in 
hetzelfde jaar een Famila-hypermarkt in Tilburg vestigde met een verkoopoppervlakte van 
5.300 vierkante meter282. Vlak daarna volgden de N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer met 
Maxis (in 1974 werd de Maxis in Muiden geopend met een oppervlakte van 11.000 vierkante 
meter), De Gruyter met Trefcenter (eind 1973 werd de eerste in Venlo gevestigd) en Vroom 
& Dreesman met Vendet en Konmar. In 1970 telde Nederland 9 hypermarkten en in 1971 
14283. Ten opzichte van andere West-Europese landen stelde dit aantal niet veel voor: in 
1971 telde West-Duitsland 729, Frankrijk 115 en België 31 hypermarkten. Dit hing samen 
met de veel grotere winkeldichtheid en de beperktere geschikte vestigingslocaties die 
Nederland ten opzichte van deze andere West-Europese landen kende. Toch deden de 
Nederlandse hypermarkten aanvankelijk goede zaken. Dit succes hing samen met de 
mogelijkheid die zij aan consumenten boden om in een korte tijd zoveel mogelijk 
boodschappen in huis te halen. In die zin waren hypermarkten de overtreffende trap van 
het eerder genoemde ‘one-stop-shopping’284. In hoofdstuk 7 zal duidelijk worden hoe de 
hypermarkten zich in de loop van de jaren zeventig en tachtig verder ontwikkelden. 

Uit het bovenstaande is gebleken dat winkeliers verschillend reageerden op het zich 
uitbreidende levensmiddelenaanbod. Ook is gebleken dat die verschillende keuzes 
samenhingen met diverse factoren. Voor alle keuzes gold dat zij primair voortvloeiden uit 
concurrentiemotieven. Door de opkomst en het succes van zelfbedieningswinkels – in 
combinatie met het effectieve marketingbeleid van merkartikelfabrikanten – verwachtten 
klanten een ruim en gevarieerd assortiment (nationaal bekende merk-) artikelen in elke 
reguliere zelfbedieningswinkel. Onder invloed van de stijgende welvaart, die zoals gezegd 
zowel inkomensgroei als vrijetijdstoename omvatte, vonden echter ook verschillende 
culturele veranderingen plaats die hun stempel drukten op het koopgedrag. Voor 

                                            
281 Schrover, M., 1996, ‘De Fiva als een bijzondere variant van verticale prijsbinding, 1928-1975’, p.320. 
282 Recla-Janssens Advertising N.V., 1973, De distributie van levensmiddelen in Nederland, aanvullende 
gegevens oktober 1973, Recla-Janssens Advertising N.V., Amsterdam, p.14 en Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van 
kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.39. 
283 Moderne markt, april 1972, no.7, p.28. 
284 Zie hoofdstuk 3. 
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levensmiddelenwinkeliers lag de belangrijkste verandering besloten in de verruiming en 
diversificatie van de consumptieve smaak en bestedingen. Deze droegen bij aan de bloei 
van speciaalzaken en discountwinkels: dat deze zaken met hun beperkte assortiment toch 
gunstige resultaten boekten was te danken aan het bijzondere karakter of de lage prijzen 
van hun levensmiddelenassortiment.  
De Gruyter verkocht lange tijd ook een beperkt assortiment in zijn zelfbedieningswinkels, 
maar hier stond voor klanten geen voordeel tegenover wat betreft de exclusiviteit of de prijs 
van de levensmiddelen. Dit leidde tot verslechterende economische resultaten voor De 
Gruyter, die uiteindelijk in belangrijke mate bijdroegen aan de ondergang van het bedrijf.  

4.3  Zelfbediening en de verpakking van levensmiddelen 

Naast de keuzes die zelfbedieningswinkeliers moesten maken door het toenemende aantal – 
al dan niet verpakte – levensmiddelen, beïnvloedde de groeiende toepassing van zelfbedie-
ning ontwikkelingen in het verpakken van levensmiddelen. Vooral de zelfwerkzaamheid van 
klanten in zelfbedieningswinkels gaf aanleiding tot veranderingen in de verpakkings-
industrie. Waar deze uit bestonden, en hoe en waarom zij plaats vonden, is onderwerp van 
deze paragraaf. 

Verpakkingsmaterialen tot 1950 

Merkartikelen zoals blikken Unox soep en chocoladerepen van Verkade waren meestal in 
kleinverpakking – voor direct gebruik van consumenten – verpakt. Dit gold echter niet voor 
alle merkartikelen: Zaanse spritskoeken van het merk Delft stonden bijvoorbeeld lange tijd 
in een blikken bus op de toonbank bij de kruidenier, waaruit hij een gepaste hoeveelheid 
kon afwegen en inpakken op bestelling van de klant.  
Blik, glas en papier waren tot 1950 de meest gangbare verpakkingsmaterialen in de 
voedingsmiddelensector, maar de industrie maakte vooral gebruik van blik. Blik bestond 
lange tijd uit plaatijzer dat bedekt was met een laagje tin om roesten tegen te gaan285.
Beschuit en biscuit werden al van oudsher verpakt in blikken trommels en bussen, net als 
cacao en chocolade. Conservenblikjes bevatten bijvoorbeeld verduurzaamde groente en 
vlees. Vanwege de ‘bliksmaak’ was de wisselwerking tussen het verpakkingsmateriaal en 
levensmiddel een aandachtspunt in de industriële productie van conserven. Die bijsmaak 
werd in de tweede helft van de negentiende eeuw voorkomen door in de productie 
plaatijzer te vervangen door staalplaten, door te persen in plaats van te solderen en door 
het blik aan de binnenzijde te voorzien van een ‘lak-coating’.  
De voordelen die blik bood ten opzichte van glas waren de onbreekbaarheid, het geringe 
gewicht en het lichtafsluitende karakter ervan. Daarom bleef blik ook na 1950 een veel 
gebruikt verpakkingsmateriaal in de voedings- en genotmiddelenindustrie.  
Glas was vanaf het begin van de twintigste eeuw goedkoper geworden door de innovatie 
van de ‘flessenblaas’-machine. Glazen flessen bevatten bijvoorbeeld mineraalwater, bier en 
limonade, terwijl glazen potten net als conservenblikjes voor verduurzaamde groente en 
vlees gebruikt werden. Glas kon worden hergebruikt, maar daarvoor moest het eerst 
                                            
285 Hartog, A.P. den & Albert de la Bruhèze, A.A., 2000, ‘Verpakking’, in: Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. 
& Albert de la Bruhèze, A.A. (red.), 2000, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Landbouw en voeding
(deel III), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.324-326. 
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gereinigd worden. Dit maakte het bewerkelijk en kostbaar. Het heffen van statiegeld op glas 
compenseerde dit ruimschoots en maakte en glas voor fabrikanten daarom zelfs goedkoper 
dan blik. 
Kruideniers maakten vooral veel gebruik van papier, waarin ze ‘losse’ levensmiddelen 
verpakten na het afwegen aan de toonbank. Toch was papier niet bijzonder geschikt om 
levensmiddelen in te verpakken: het scheurde snel en bood vrijwel geen enkele bescher-
ming tegen invloeden van vocht, warmte of vet. Vetvrij papier of perkament bestond uit 
papier met een laagje paraffine, zodat het zowel vocht als vet weerde. De uitvinding 
daarvan had ertoe geleid dat de industrie boter, margarine en brood in zulk papier ging 
verpakken. Aluminiumfolie bestond al sinds 1910 en was niet alleen ondoordringbaar voor 
vet of vocht, maar weerkaatste ook licht en warmte. Omdat aluminiumfolie relatief duur 
was, gebruikte de industrie het vrijwel alleen voor het verpakken van bijvoorbeeld 
warmtegevoelige chocolade. Het samenvoegen van perkament en aluminiumfolie met lijm 
leverde een ‘laminaat’ op, dat vooral de margarine- en zuivelindustrie vanaf de jaren vijftig 
veelvuldig gingen gebruiken.  

Zelfbediening en verpakking 

Hoewel merkartikelen vanaf ongeveer 1900 de toepassing van voorverpakking hadden doen 
toenemen was het verpakken van levensmiddelen tot en met de Tweede Wereldoorlog 
doorgaans van ondergeschikt belang in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Zoals in 
hoofdstuk 2 al is gezegd hielden fabrikanten eind jaren veertig en begin jaren vijftig nog 
nauwelijks rekening met de behoefte van zelfbedieningswinkeliers aan voorverpakte 
levensmiddelen:

“Slechts enkele grote fabrikanten beginnen er eigenlijk nog vrij aarzelend mee, 
speciale verpakkingen op de markt te brengen, die zeer geschikt zijn voor verkoop in 
deze zaken”286.

In ‘omgebouwde bedieningswinkels’ (1948-1955) moesten winkeliers hun assortiment 
daarom grotendeels zelf voorverpakken287. De meest gangbare praktijk was de verschillende 
levensmiddelen in de avonduren af te wegen en te verpakken in bruine, papieren zakken die 
vervolgens met enig opschrift over de inhoud in de schappen terecht kwamen. Naast de 
kleurige plaatjes en stijlvolle letters op de verpakkingen van het groeiende assortiment 
merkartikelen moet dit een sobere indruk gemaakt hebben288.
Er waren echter ook uitzonderingen: een aantal zelfbedieningswinkeliers verpakte een klein 
of groot deel van het levensmiddelenassortiment in cellofaan. Hoewel cellofaan rond 1950 

                                            
286 Sinia, R., 1955, ‘Detailverpakking’, in: Lezingen ‘Verpakkingsbeurs’ 1955. Verslag van inleidingen 
gehouden op de Verpakkingsbeurs 1955 in het RAI gebouw, Amsterdam, Verpakkingsreeks no.5, uitgave van 
het Nederlands Verpakkingscentrum van het N.I.V.E., p.56. 
287 Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2. 
288 Voorverpakte merkartikelen kenmerkten zich van oudsher door een esthetische opmaak, oorspronkelijk door 
middel van de afbeelding van medailles en handtekeningen van fabrikanten die de kopers moesten overtuigen 
van de kwaliteit en degelijkheid van het product. De klant kon immers niet zien en keuren wat er in de 
verpakking zat, zoals ze dit bij niet voorverpakte artikelen gewend was. De decoratie van (merk-) verpakkingen 
kwam begin twintigste eeuw onder invloed te staan van heersende kunststromingen. De eerste verpakkingen 
met een eigen stijl droegen de kenmerken van de gestileerde vormgeving van Art Nouveau. Ook andere 
stromingen als De Stijl, de Amsterdamse School en Art Deco kwamen door de jaren heen op verpakkingen tot 
uiting. Typisch in de afbeeldingen op verpakkingen was het genot van het desbetreffende product, idealiter 
aangeprezen door een dienende, verzorgende vrouw. Het fenomeen van de Droste-verpleegster illustreert dit. 
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nog geen gangbaar verpakkingsmateriaal was, bleek het voor zelfbedieningswinkels wel 
uiterst geschikt te zijn: door het transparante cellofaan waren de verpakte levensmiddelen 
zichtbaar en herkenbaar en daardoor voor klanten ook vrij gemakkelijk op kwaliteit te 
beoordelen. Een journaliste die in 1948 de zelfbedieningswinkel van de gebroeders Van 
Woerkom te Nijmegen had bezocht, schreef hierover: 

“Die cellofaanzakjes met kapucijners, witte bonen, suikerklontjes enzovoort zien er 
alleraardigst uit en het heeft het voordeel, dat men onmiddellijk de inhoud ziet”289.

Cellofaan was in Nederland in de jaren veertig geïntroduceerd als nieuw verpakkings-
materiaal. De maatschappij Blaauwhoedenveem experimenteerde al in 1942 met de 
verpakking van porties vlees voor twee à drie personen in cellofaan, om het vervolgens in te 
vriezen. De keuze voor cellofaan kwam voort uit de eigenschappen dat dit materiaal het 
oxideren van bloed en uitdroging van vlees tegen kon gaan290. Cellofaan is een merknaam 
die vereenzelvigd is geraakt met het eigenlijke materiaal: een doorzichtige viscosefolie die 
oorspronkelijk uitsluitend gemaakt werd uit dezelfde grondstoffen als rayon, vroeger 
kunstzijde genoemd291. Het was in de jaren vijftig de goedkoopste doorzichtige folie met 
een grote helderheid en een hoge glans. Wat de doorlaatbaarheid van waterdamp betreft 
waren polyethyleen, later polyetheen genoemd, en plio-film kwalitatief beter, maar deze 
materialen waren ook duurder. 
Het in het in voorlaatste citaat genoemde ‘zeer geschikt zijn’ van een verpakking voor de 
verkoop van levensmiddelen in zelfbedieningswinkels hing echter niet alleen samen met de 
zichtbaarheid van levensmiddelen. De zelfwerkzaamheid in zelfbedieningswinkels impliceer-
de ook dat de verpakkingen idealiter zodanig ontworpen moesten zijn dat de producten 
‘zichzelf’ konden verkopen. Dit kon bereikt worden door te zoeken naar een aansprekende 
vorm, een aantrekkelijk uiterlijk en bepaalde beloften over de inhoud op de verpakking, al 
dan niet in combinatie met het zichtbaar laten van het product door de verpakking heen. 
In gerationaliseerde zelfbedieningswinkels (1955-1975)292 maakten winkeliers aanvankelijk 
in toenemende mate gebruik van (kleine) machines om levensmiddelen zelf te verpakken. 
Een voorbeeld daarvan was het volgende apparaat uit 1955: 

“Biscuits, wafels, koekjes enz. kunt u thans zelf met enkele handgrepen, strak en 
aantrekkelijk verpakken met het nieuwste Futura-apparaat van de heat-seal 
specialisten N.V. Machinefabriek Verwachting – Wormer”293.

Met het apparaat – iets groter dan een typemachine – konden winkeliers vanuit een blikken 
trommel, die aan de bovenkant van het apparaat geplaatst moest worden, daaronder 
koeken in de gewenste porties in cellofaan verpakken en ‘sealen’ (het luchtdicht afsluiten 
van de verpakking met behulp van warmte). Het type ‘Solvic’ van bovengenoemde fabrikant 
kende een uurproductie van 300 tot 500 zakjes.  
Unilever liet in 1965 een marktonderzoek uitvoeren door Research investigations Limited, 
dat onderdeel uitmaakte van Unilever. Het doel was de toenmalige behoefte van winkeliers 
aan verpakkingsmateriaal te onderzoeken, dat zij gebruikten om levensmiddelen zelf te 
verpakken294. Uit de vragenlijsten bleek dat van de ondervraagde kruideniers, zelfbedie-
                                            
289 Libelle, 1948, p.72. 
290 Buiter, H., ‘Koelen en vriezen’, in: Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Albert de la Bruhèze, A.A. (red.), 
2000, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Landbouw en voeding (deel III), Stichting Historie der 
Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.347. 
291 Sinia, R., 1955, ‘Detailverpakking’, p.57. 
292 Zie hoofdstuk 2. 
293 Hartog, A.P. den, 1987, ‘Voedingsgewoonten en een veranderende samenleving’, p.28.  
294 Pilot study. Onderzoek naar marktomvang voor verpakkingmateriaal detailhandel in levensmiddelen,
Unilever Historisch Archief, nr.HA170, 0492, 5113, 1965, p.1-3. 
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nings- en supermarktwinkeliers zo’n 50% nog in ‘de stille uren’ zelf voorverpakten. Bij de 
bakkers was dit 66%, bij de groentehandelaren 33% en bij de vleeswarenhandelaren 
eveneens 33%. Hoewel winkeliers soms zelf voorverpakten om kosten te besparen of 
vanwege esthetische redenen, geven deze cijfers toch duidelijk aan dat het aanbod van 
industrieel verpakte levensmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie in 1965 nog niet 
voldoende was om er volledige winkelassortimenten mee samen te stellen. Verder bleek uit 
het onderzoek van Unilever dat 25% van de kruideniers een verpakkingsmachine 
gebruikten. Voor bakkers en groentehandelaren kwam dit percentage respectievelijk op 
33% en ruim 10%, terwijl de vleeswarenhandelaren geen gebruik maakten van machinale 
hulpmiddelen bij het zelf voorverpakken. Hoewel het marktonderzoek zeer kleinschalig was 
uitgevoerd (slechts 42 vragenlijsten werden geretourneerd), geeft het een idee van de 
omvang waarin, en de wijze waarop voorverpakken in detailhandelszaken plaats vond. 
Belangrijk is dat in 1965 een aanzienlijk deel van de kruideniers, zelfbedienings- en 
supermarktwinkeliers hiervoor verpakkingsmachines gebruikte. Het machinaal voor-
verpakken was vanaf ongeveer 1955 mogelijk geworden voor levensmiddelenwinkeliers, 
omdat de productie van verpakkingsmachines voor de detailhandel rond die tijd op gang 
was gekomen (het eerder genoemde Futura-apparaat stamt ook uit 1955). Het jaartal 1955 
markeerde het begin van de mechanisatie van het zelf voorverpakken voor winkeliers, wat 
samenviel met de algemene rationalisering van zelfbedieningswinkels, die – zoals we in 
hoofdstuk 3 hebben gezien – vanaf 1955 plaats vond. 

Verpakking als onderwerp van studie 

Ondanks dat de voedingsmiddelenindustrie in de jaren vijftig en zestig nog geen volledig 
verpakt levensmiddelenassortiment produceerde, investeerden fabrikanten wel al vanaf de 
jaren veertig in de uitbreiding van het aantal industrieel verpakte levensmiddelen en in het 
ontwerp van de daarvoor gebruikte verpakkingen.  
De Tweede Wereldoorlog en de daaruit voortvloeiende schaarste aan materiaal – onder 
andere doordat de bezetters deze voor zich opeisten – leidden tot de oprichting van een 
Studiegroep Verpakkingen door het Nederlands Instituut Voor Efficiency (N.I.V.E.). Tijdens 
de bezetting besloot die Studiegroep een proefstation voor Verpakking T.N.O. in Delft op te 
richten, dat in 1946 het Instituut voor Verpakkingen T.N.O. ging heten295. Het doel van het 
instituut was onderzoek te verrichten en producten te ontwikkelen ten dienste van de 
verpakkingsindustrie. Naar buitenlands voorbeeld richtte de Studiegroep in 1953 het 
Nederlands Verpakkingscentrum op. Vanuit dit centrum probeerden fabrikanten van 
verpakkingen en verpakkingsmaterialen de studie naar en het gebruik van efficiënte 
verpakkingen en verpakkingsmethoden te stimuleren, onder andere via verpakkings-
beurzen296. Vooral door het groeiend aantal zelfbedieningswinkels ging de verpakkings-
industrie zich in de jaren vijftig en zestig steeds meer richten op verpakking als efficiency-
vraagstuk en als integraal onderdeel van het eindproduct.   

                                            
295 Calisch, R.O., 1963, ‘De historie van het NVC’, in: Nederlands Verpakkingscentrum, 1963, Verpakking in 
het centrum. 10 jaar Nederlands Verpakkingscentrum, Den Haag, p.4-5. 
296 Hartog, A.P. den & Albert de la Bruhèze, A.A., 2000, ‘Verpakking’, p.327. 
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Verpakkingen waren echter niet alleen een zaak van techniek. Enkele jaren na de oprichting 
van het Nederlands Verpakkingscentrum stelde dit centrum samen met de Nederlandse 
Huishoudraad en andere deskundigen (waaronder afgevaardigden van de Nederlandse Bond 
van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen) een werkcommissie ‘Huisvrouw en 
Verpakking’ op, die als een soort adviesraad over verpakkingen fungeerde voor het 
Verpakkingscentrum. De commissie wendde zich daarvoor via pers en radio ook direct tot 
de Nederlandse huisvrouw: 

“Hebt u wensen, zeg het ons!”297.
In 1958 en 1959 had de commissie bijvoorbeeld al brochures gepubliceerd over de 
mogelijkheden en wensen rondom melkverpakking, de sluiting van glasverpakkingen en 
informatieve etikettering298. De laatste bestond uit een overzicht van vermeldingen die 
huisvrouwen graag op verpakkingen zouden aantreffen en betroffen de inhoud, de 
houdbaarheid en de gebruiksaanwijzing. Daarnaast uitte de commissie Huisvrouw en 
Verpakking veel kritiek op ‘omnia’- of aluminium klemdeksels, die de industrie bijvoorbeeld 
op jampotten gebruikte en de traditionele blikken schroefdeksels hadden vervangen. Deze 
waren lastig te openen (het ging nog het beste door een muntstuk tussen de pot en het 
deksel te draaien of door een speciale opener hiervoor te gebruiken)299. Aluminium 
‘capsule’-sluitingen van glazen (melk-) flessen waren zonder lipje te openen door de capsule 
in te drukken, al dan niet met de speciale ‘milk bottle opener’, om scheuren te 
voorkomen300. Naast deze kritiek had de commissie al in 1957 gepleit voor meer 
portieverpakkingen voor bijvoorbeeld één persoon301.
Ondanks allerlei inspanningen van de commissie, het Nederlands Verpakkingscentrum en de 
industrie bleef er kritiek bestaan op verpakkingen. Vooral een onjuiste vermelding van de 
inhoud, het ontbreken van een inhoudsvermelding of verwarring over de inhoudsmaat (dan 
weer in grammen, dan weer in liters) leidde volgens de N.V.v.H. tot prijsversluiering. Het 
bemoeilijkte immers de prijsvergelijking tussen verschillende producten: 

“Al jaren geleden is in onze vereniging door enkele afdelingen de wens geuit dat op 
alle verpakkingen de juiste inhoud zou worden vermeld. Nog steeds zijn er van 

                                            
297 Alleen voor haar, mei/juni 1959, nr.4, 7e jaargang, p.78. 
298 In de ‘Verpakkingsreeks’ van het Nederlands Verpakkingscentrum verschenen met medewerking van de 
commissie ‘Huisvrouw en Verpakking’ onder andere de volgende publicaties: 1) Informatieve Etikettering. 
Prae-advies van de sub-commissie Informatieve Etikettering te behandelen in een forum-bijeenkomst te Utrecht 
op 26 februari 1959, 1958-1959, Verpakkingsreeks no.7, uitgave van het Nederlands Verpakkingscentrum van 
het N.I.V.E., 2) Melkverpakking. Mogelijkheden en wenselijkheden, 1958, Verpakkingsreeks no.8, uitgave van 
het Nederlands Verpakkingscentrum van het N.I.V.E., 3) Melkverpakking. Ter tafel. Samengesteld door de sub-
commissie Melkverpakking van de werkcommissie ‘Huisvrouw en Verpakking’van het Nederlands 
Verpakkingscentrum, 1958-1959, Verpakkingsreeks no.9, uitgave van het Nederlands Verpakkingscentrum van 
het N.I.V.E., 4) Sluiting van glasverpakkingen. Prae-advies van de sub-commissie Sluiting Glasverpakking van 
de werkcommissie ‘Huisvrouw en Verpakking’ van het Nederlands Verpakkingscentrum, 1958, 
Verpakkingsreeks no.10, uitgave van het Nederlands Verpakkingscentrum van het N.I.V.E. 
299 De sleutelachtige ‘Sesamopener’, destijds verkrijgbaar bij kruidenier en in winkels voor huishoudelijke 
artikelen, was speciaal ontworpen en bedoeld om klemdeksels gemakkelijk mee te kunnen openen. Bron: De
Plattelandsvrouw, april 1959, no.4, 17e jaargang, p.154 en Alleen voor haar, mei/juni 1959, nr.4, 7e jaargang, 
p.78-79. 
300 De ‘milk bottle opener’, in die tijd te koop in winkels voor huishoudelijke artikelen en warenhuizen, bestond 
uit een rond plastic plaatje met een bolvormige deuk in het midden, die op de capsule geplaatst met een lichte 
druk de capsule losmaakte van de flessenhals. Deze opener kon tevens als hersluiter voor de fles gebruikt 
worden. Bron: De Plattelandsvrouw, april 1959, no.4, 17e jaargang, p.154 en Alleen voor haar, mei/juni 1959, 
nr.4, 7e jaargang, p.78-79. 
301 De Plattelandsvrouw, januari 1957, no.1, 15e jaargang, p.27-28.  
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hoger hand geen maatregelen genomen om aan deze prijsversluiering een eind te 
maken. We geloven dat consumentenorganisaties in dezen niet genoeg druk kunnen 
uitoefenen op de minister. Voor zover kennis van zaken tekort schiet kunnen 
huisvrouwen steun zoeken bij publicaties van de Consumentenbond [opgericht in 
1953; B.S.], ons eigen I.V.H.A. [Instituut Voor Huishoudtechnisch Advies; B.S.], 
bijzondere keurmerken als van de Kema, het Gasinstituut, enzovoorts”302.

Begin jaren zeventig bleek dit euvel nog steeds te bestaan: 
“Bij het boodschappen doen in de supermarkt blijft u vertwijfeld staan voor een rek 
gevuld met flessen tomatenketchup. Deze zijn allemaal verschillend in grootte en 
vorm, maar welke het voordeligst is in prijs kunt u niet nagaan: op de etiketten staat 
veel, maar niet hoeveel ketchup de flessen wel bevatten”303.

Toch waren deze ketchupflessen in die tijd al meer uitzondering dan regel. Op het gebied 
van verpakkingen was rond 1975 al veel gewonnen ten gunste van zelfbedieningswinkels, 
supermarkten en hun klanten. Wat de verpakkingsindustrie tot die tijd allemaal aan 
activiteiten en ontwikkelingen had ontplooid zal in het navolgende toegelicht worden.  

Zelfbediening en de verpakkingsindustrie

De keuzemogelijkheden namen voor consumenten voortdurend toe, zowel door het 
groeiende levensmiddelenaanbod (in combinatie met de stijgende welvaart) als door het 
toenemende aantal zelfbedieningswinkels (waar consumenten zelf konden kiezen en 
keuren). Vanaf de jaren vijftig groeide hierdoor de overtuiging bij fabrikanten dat zij in de 
productie meer aandacht moesten gaan besteden aan de uitstraling, de aantrekkelijkheid, 
de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van hun producten, via de verpakking 
daarvan. Verpakkingen moesten vooral in toenemende mate ‘visuele verleiders’ worden, die 
een duidelijk onderscheid met andere producten zouden kunnen waarborgen en klanten tot 
aankoop zouden kunnen stimuleren. Behalve de vorm, opmaak en kleur werden ook het 
materiaal en de doelmatigheid van de verpakkingen van steeds groter belang in de 
productie. In 1950 schreef een medewerker van het Tijdschrift voor Interne Bedrijfs-
organisatie (T.I.B.O.) hierover: 

“Verpakking moet een dienende functie hebben en niet een ding op zichzelf en om 
zichzelf worden. De tijd van alleen-aesthetische vormgeving op het tekenbord moet 
voorbij zijn. Een grondige kennis van aard en gebruik van het te verpakken product 
is nodig voor de ontwerpers, die gecomplementeerd zal moeten worden met een 
grondig en systematisch onderzoek bij de huisvrouwen. Gegevens voor een goed 
ontwerp zouden verzameld moeten worden in de keukens van Nederlandse […] 
huisvrouwen. [Daarvoor is het nodig dat de] fabrikant [niet alleen] zijn artikel maar 
ook zijn verpakking doelmatig adverteert en aanprijst. Met name op de verpakking 
zelf”304.

In diezelfde geest had de Rotterdamse groepsdirectie van Unilever al in 1949 besloten een 
afdeling Verpakkingsadviezen op te richten, met als doel het ‘moderne’ verpakkingsgebied 
te bestuderen. Enige tijd daarvoor had Unilever te Londen ook al een Verpakkingsadvies-
afdeling opgericht, die volgens eigen zeggen met succes had gewerkt en bewezen had voor 

                                            
302 Denken en Doen, mei 1964, p.4-5. 
303 Denken en Doen, mei 1972, p.24. 
304 T.I.B.O., 1950, no.1, 5e jaargang, p.13-15. 
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gelieerde maatschappijen nuttig te zijn bij het oplossen van verpakkingsproblemen en bij 
het wijzigen van verpakkingen305.
Naast meer aandacht voor het ontwerp van verpakkingen gingen voedingsmiddelen-
fabrikanten naar aanleiding van de eerste zelfbedieningswinkels ook steeds meer industrieel 
voorverpakte levensmiddelen produceren. Bovendien richtten fabrikanten zich in de keuze 
voor materialen steeds meer op zelfbediening. Zo ging het gebruik van glas de toepassing 
van blik in de jaren vijftig overtreffen in de voedingsmiddelenindustrie. Dit hing onder 
andere samen met de voordelen die dit verpakkingsmateriaal in zelfbedieningswinkels bood: 
net als in cellofaan waren levensmiddelen in glas zichtbaar voor consumenten306.
In de volgende casestudie over melkverpakkingen zal blijken welke (combinatie van) 
factoren nog meer bij konden dragen aan de populariteit van verschillende verpakkings-
materialen.

Melkverpakking307

In de jaren vijftig won de glazen melkfles aan populariteit in Nederland. Tot die tijd verkocht 
de zuivelindustrie vooral ‘losse’ melk, die de handel aan huis bezorgde. Deze melk moest 
voor gebruik gekookt worden, omdat de onverpakte melk tijdens de distributie en in de 
kannen en pannetjes bij consumenten thuis gevaar liep om besmet te raken. Hoewel 
flessenmelk – waarbij dit gevaar niet gold – al sinds het einde van de negentiende eeuw 
bestond, kochten klanten deze melk nauwelijks vanwege de relatief hoge prijs in 
vergelijking met ‘losse’ melk. Vanwege verordeningen in steden die flessenmelk 
voorschreven en door veranderende opvattingen over de hygiënische eisen waar voeding 
aan zou moeten voldoen brak de glazen melkfles in samenhang met de stijgende welvaart 
in de jaren vijftig alsnog door. In 1958 werd al 55% van de totale melkafzet in flessen 
verkocht, tegenover een aandeel van niet-verpakte of ‘losse’ melk van 45%. De 
zuivelindustrie was hier niet onverdeeld gelukkig mee: melkflessen waren erg bewerkelijk 
omdat zij retour genomen en grondig gereinigd moesten worden. Een ander probleem was 
dat melk in heldere glazen flessen snel haar kwaliteit verloor onder invloed van direct 
zonlicht. Bruine melkflessen verhielpen dit euvel, maar die konden geen goedkeuring van 
consumenten wegdragen: daarin was de melk moeilijker zichtbaar, waardoor de kwaliteit bij 
aankoop ook moeilijker te beoordelen was. Vanwege de tijdrovende en kostbare reiniging 
van heldere melkflessen en het snelle kwaliteitsverlies van die flessenmelk ging de 
zuivelindustrie op zoek naar alternatieven. In Amerika en Zweden verpakte de 
zuivelindustrie melk bijvoorbeeld op grote schaal in papieren pakken. Vanaf de jaren twintig 
had de Nederlandse zuivelindustrie ook al geslagen room – en later consumptie-ijs – in 
karton verpakt, dat voorzien was van een laagje paraffine om het karton waterdicht te 
maken en de inhoud te beschermen tegen een eventuele kartonsmaak. Het succes van de 
papieren melkverpakking in Amerika en in Zweden hing samen met de verkoop van melk in 
reguliere kruideniers- en zelfbedieningswinkels in die landen. De melkpakken waren lichter 
en daardoor voor consumenten makkelijker te vervoeren dan melkflessen. In Nederland 
mochten zulke detaillisten geen melk verkopen: die handel was in handen van wettelijk 

                                            
305 ‘Onderlinge correspondentie’, Circulaire Nationaal Management, Unilever Historisch Archief, nr.HA327, 
327.17, 7224, 1 augustus 1949, p.1.  
306 Hartog, A.P. den & Albert de la Bruhèze, A.A., 2000, ‘Verpakking’, p.324. 
307 Deze subparagraaf is, tenzij anders aangegeven, vooral gebaseerd op: Hartog, A.P. den & Albert de la 
Bruhèze, A.A., 2000, ‘Verpakking’, p.327-334. 
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erkende zuivelhandelaren of melkslijters. Deze bezorgden de melk zoals gezegd huis aan 
huis, waardoor het voor consumenten niet uitmaakte of deze in glas of papier verpakt was; 
hoewel het papier de melk onzichtbaar maakte en klanten de kwaliteit daardoor niet konden 
beoordelen. Toch gingen enkele zuivelproducenten melk in papieren verpakking verkopen. 
De eerste was de N.V. Combinatie te Rotterdam in 1955, die gebruik maakte van ‘Pega-
Packung’, ontwikkeld door Jagenberg Werke A.G. te Düsseldorf. Sterovita N.V. volgde dat 
zelfde jaar met het ‘Tetra-pak’, waartoe het bedrijf ‘Tetra’-papier importeerde uit Zweden, 
dat aan de binnenkant bedekt was met een laagje polyethyleen en aan de buitenkant met 
een laagje paraffine. Rond dezelfde tijd richtte de coöperatieve Federatie van Nederlandse 
Zuivelfabrikanten (F.N.Z.) – ook wel de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond genoemd – een 
Commissie voor Melk in Papierverpakking op, die van 1955 tot 1957 de marktkansen van 
een papieren melkverpakking zou onderzoeken. Een nadeel van papierverpakking was, zoals 
gezegd, dat je de melk niet kon zien, maar het pak was ook lastig te openen (omdat de 
zijkleppen bovenin na het omvouwen soms verkeerd open scheurden) en er bestond een 
risico dat het papier zou lekken of de smaak van de melk zou bederven (dit gebeurde vooral 
bij hogere temperaturen). De voordelen waren het lichte gewicht en het transportgemak. 
Het Nederlands Verpakkingscentrum en glasfabrikanten wezen er op dat de papieren 
melkverpakking bij de bestaande huis-aan-huis bezorging van melk – die in de jaren vijftig 
voor een groot deel nog gebruikelijk was – voor consumenten weinig voordeel bood ten 
opzichte van losse of flessenmelk.  
Mede door de kostbaarheid en arbeidsintensiviteit van melkproductie en –distributie in 
glazen melkflessen – vanwege de benodigde terugname en reiniging van de flessen en de 
statiegeldinning – ontstond in de jaren zestig langzaam maar zeker een maatschappelijke 
voorkeur voor melk in papierverpakking. In 1957 had S.L. Mansholt, destijds minister van 
Landbouw, zijn openlijke steun voor de papieren melkverpakking al uitgesproken. Hij zag in 
deze verpakking mogelijkheden tot arbeids- en kostenbesparingen en bovendien tot 
standaardisering van de melkverkoop. Doordat melk in papierverpakking geen 
kwaliteitsverlies of bederf door invloed van licht ondervond nam het belang van vakkennis 
voor de melkverkoop af en zou deze zonder veel problemen ook in kruidenierswinkels plaats 
kunnen vinden. Op de vijfde internationale verpakkingsbeurs ‘Europak 1959’ in de RAI te 
Amsterdam pleitten ook zuivelfabrikanten voor de verpakking van melk in papier. Deze 
verpakking gaf geen bijsmaak aan de melk doordat de binnenkant bedekt was met een 
laagje paraffine of plastic en was in tegenstelling tot bijvoorbeeld glas licht in gewicht, 
minder kwetsbaar en makkelijker op te slaan en te vervoeren, omdat melkpakken in 
tegenstelling tot –flessen gestapeld konden worden308.
Doordat de overheid de verkoop van verpakte melk voor algemene levensmiddelenwinkels 
in 1961 legaliseerde ontstonden er nieuwe kansen voor het papieren melkpak309. Gezien de 
versnelde brancheoverschrijding in (uitgebreide) zelfbedieningswinkels waren het vooral 

                                            
308 De Plattelandsvrouw, juni 1959, no.6, 17e jaargang, p.252-253. 
309 Van Grieken Melk N.V. te Rijswijk deed al sinds 1957 onderzoek naar een vervangende verpakking voor de 
melkfles. In 1965 introduceerde het bedrijf een plastic (polyethyleen) zak als melkverpakking. Om het gebruik 
van deze verpakking ook na openen van de zak mogelijk te maken hoorde hier een (hard) plastic melkkannetje 
bij, dat zo de koelkast in kon. Problemen met de plastic melkzakken waren dat ze niet zo sterk waren als 
gedacht, dat inkt bij het bedrukken de smaak van de melk negatief beïnvloedde, en dat de schenkkan hetzelfde 
deed. Ter vervanging introduceerde Van Grieken in 1967 polystyreen bekerverpakkingen met capsulesluitingen. 
Deze bleek – als kleinverpakking van 250 milliliter voor direct gebruik – zowel voor melk een succes als voor 
karnemelk, yoghurt, vla en pap. Bron: Hartog, A.P. den & Albert de la Bruhèze, A.A., 2000, ‘Verpakking’, 
p.335-336. 
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deze winkeliers die melk in papierverpakking gingen verkopen, of dit al enige tijd (al dan 
niet illegaal) deden.
Rond dezelfde tijd raakte de melkbezorging ook langzaam maar zeker op zijn retour, onder 
andere door de groeiende hoogbouw in steden. Tengevolge van gebrek aan woningen en 
aan ruimte om te bouwen ontstond vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog steeds 
meer hoogbouw, vooral aan de randen van steden. In die tijd bezorgden leveranciers nog 
melk aan de voordeur van de woning. Door de groei van flatgebouwen was dit erg 
tijdrovend geworden en vanuit financieel oogpunt ook niet langer haalbaar. Begin 1958 
besloot het Produktschap Zuivel daarom de melkbezorging te beperken tot aflevering bij de 
ingang van het woongebouw op de begane grond. De minister keurde dit besluit goed. Dit 
betekende dat melk in veel gevallen niet meer aan de woningdeur werd afgeleverd. Naar 
aanleiding hiervan had de N.V.v.H. aan haar leden opdracht gegeven het onderwerp van 
bezorging in flatgebouwen te bestuderen. Zeventien afdelingen van de N.V.v.H. gaven hier 
gevolg aan. Uit de verschillende rapporten bleek dat huisvrouwen over het algemeen begrip 
hadden voor de moeilijkheden met de bezorging. Als bijdrage voor een oplossing merkten 
de leden in de rapporten op dat huisvrouwen die in flats woonden de aankoop van verse 
voedingsmiddelen zoveel mogelijk zouden kunnen beperken door een koelkast aan te 
schaffen310. Een probleem van flats was immers dat deze geen kelders kenden, die 
traditioneel als gekoelde opslagruimte dienden. Een koelkast kon dat ondervangen, zodat 
leveranciers dan niet alle dagen alle bewoners – van bijvoorbeeld melk – hoefden te 
voorzien.  
Ook de Nederlandse Huishoudraad was van mening dat huisvrouwen vooral gebaat waren 
bij een goede melkbezorging en mogelijkheden om de melk thuis langere tijd te bewaren311.
Maar omdat de omzet van melkbezorging aan huis terug liep, door de groeiende hoogbouw 
en de liberalisering van melkverkoop, raakte deze in de jaren zestig steeds meer op zijn 
retour.
Door die teruglopende huis-aan-huis bezorging van melk waren klanten deze al steeds meer 
in winkels gaan kopen. Daarom gingen in de loop van de jaren zestig de voordelen van het 
lichte gewicht en het transport- en opslaggemak van de papieren melkverpakking zwaarder 
wegen voor klanten. De ruimere verspreiding van de koelkast in gezinshuishoudingen vanaf 
de jaren zestig maakte het voor huisvrouwen bovendien mogelijk de melk adequaat en voor 
langere tijd te bewaren312. Die mogelijkheid om thuis voorraad te vormen compenseerde 
het wegvallen van de melkbezorging. Mede daarom verschoof de melkdistributie steeds 
meer naar zelfbedieningswinkels en supermarkten. Die ontwikkeling droeg verder bij aan de 
groeiende populariteit van de papieren melkverpakking, zoals we die vandaag de dag nog 
steeds kennen. 

Supermarkten en de verpakkingsindustrie

Vanaf ongeveer 1955 kende Nederland ook uitgebreide zelfbedieningswinkels (type 3, 1955-
1965), die zich rond 1965 ontwikkelden tot wat we tegenwoordig supermarkten noemen 
(type 4, 1965-1975). De brancheoverschrijding die plaats vond in die uitgebreide 
zelfbedieningswinkels en supermarkten leverde nieuwe vragen op over het verpakken van 
verse levensmiddelen. Zulke vragen waren aanvankelijk niet zo dringend voor de voedings-
                                            
310 Denken en Doen, juni 1958, p.8-10. 
311 Zie hoofdstuk 5 voor meer details over dit onderwerp in relatie tot vrouwenverenigingen. 
312 Zie hoofdstuk 5 voor dit onderwerp. 
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middelenindustrie, maar naarmate het aantal uitgebreide zelfbedieningswinkels en super-
markten groeide namen verpakkingsvraagstukken met betrekking tot verse levensmiddelen 
ook voor de industrie in betekenis toe. In 1964 telde Nederland 352 uitgebreide zelf-
bedieningswinkels en supermarkten, terwijl er in 1973 al 2.818 waren313. De verkoop van 
verse aardappelen, groente en fruit in die winkels stimuleerde het industrieel verpakken 
daarvan. Begin jaren zestig gebeurde dit al voor een deel machinaal in fabrieken. De N.V. 
Servo-Wrap te Rotterdam had bijvoorbeeld een monopolie betreffende de verkoop van 
halfautomatische verpakkingsmachines, die zij importeerde uit Egenbüttel in Duitsland314.
Een van die apparaten telde sinaasappels, tomaten en bijvoorbeeld appels volautomatisch af 
in gewenste hoeveelheden, waarna ze halfautomatisch verpakt werden. Een andere vol-
automatische afweegmachine diende speciaal voor het verpakken van aardappelen, 
bloemkolen, en bijvoorbeeld uien. Nadat de aardappelknollen door een borstelmachine van 
aanhangende grond waren ontdaan, vervoerde een Jacobsladder ze naar weegschalen. Die 
werden elektronisch en geheel automatisch bediend en leverden zo de ingestelde hoeveel-
heden aan de paktafels. Op die tafels konden de afgewogen aardappelen halfautomatisch in 
netjes of in polyethyleen zakken verpakt worden. 
Hoewel een groot deel van de zelfbedienings- en supermarktwinkeliers in 1965 nog steeds 
zelf levensmiddelen voorverpakte – waarvoor ongeveer 25% een of andere machine 
gebruikte – ontwikkelde de voedingsmiddelensector steeds meer activiteiten op het gebied 
van verpakkingen. Begin jaren zeventig had het onbedrukte papieren zakje of de zelf 
gevouwen cellofaanwikkel intussen plaats gemaakt voor industrieel geproduceerde plastic 
bakjes, meestal keurig voorzien van etiket of opdruk315. Koekjes, chocolaterie en andere 
versnaperingen hoefden nu niet langer door winkeliers afgewogen en ingepakt te worden. 
Voor vers vlees golden andere omstandigheden. Het voorverpakken ervan geschiedde zowel 
industrieel als in de supermarkten zelf. Afhankelijk van de keten en de grootte kenden 
sommige supermarkten eigen slagerijafdelingen waar het vlees door deskundig personeel 
bewerkt en verpakt werd316. Kaas en vleeswaren bleven meestal nog uitsluitend in 
bediening te koop. 

                                            

De groei in het voorverpakken van levensmiddelen voor zelfbedieningswinkels en super-
markten leerde ook dat die levensmiddelen lang genoeg adequaat houdbaar moesten zijn. 
De verkoop van voorverpakte levensmiddelen bevorderde immers niet alleen de omzet-
snelheid, maar ook de voorraadvorming in die winkels. Cellofaan voldeed geruime tijd 
doordat het de versheid langer en beter behield dan bijvoorbeeld blik of papier. Maar de 
eerder genoemde laminaten, aanvankelijk het meest gebruikt door de zuivelhandel, 
overtroffen cellofaan hierin. Na verloop van tijd gingen ook andere fabrikanten in de 
voedingsmiddelensector er gebruik van maken, mede door de goedkoper wordende 
productie van laminaten. Rond 1970 introduceerde Golden Wonder bijvoorbeeld voor zijn 
chips een nieuwe verpakking, die vervaardigd was van ‘Sidatherm’317. Dit was een laminaat 
bestaande uit cellofaan, aluminium (-folie) en polyethyleen. Dat Golden Wonder van 
cellofaan op Sidatherm overstapte hield behalve de dalende prijs van laminaten verband 
met de eigenschap dat het de smaak, de structuur en de consistentie van levensmiddelen 
langer kon behouden dan cellofaan. Een ander voorbeeld was het vacuüm (of luchtledig) 

313 Zie hoofdstuk 3. 
314 Het Levensmiddelenbedrijf, 25 mei 1961, no.34, 65e jaargang, p.1109. 
315 Haasteren, C. van, 1971, ‘Verpakkingswereld. Steeds proberen de klant een stapje voor te zijn’, in: Het
Zuiden, 28 oktober 1971. 
316 Zie hoofdstuk 5 voor meer details aangaande dit onderwerp. 
317 Het Levensmiddelenbedrijf, 26 februari 1970, no.21, 74e jaargang, p.971. 
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verpakken: een nieuwe verpakkingsmethode die de industrie had ontwikkeld om de versheid 
en het aroma van bijvoorbeeld koffie te behouden. 
Ook leerde de verkoop van voorverpakte levensmiddelen dat deze optimaal verpakt 
moesten zijn om schade door bijvoorbeeld breuk te voorkomen. Zo werd het puntzakje voor 
eieren begin jaren zeventig vervangen door een stootbestendig kartonnen doosje. 
Bovendien veranderde de stijl van etiketten en opdrukken in de jaren vijftig en zestig onder 
invloed van zelfbedieningswinkels en supermarkten. Om klanten in een oogopslag duidelijk 
te maken welk product het betrof maakten afgebeelde landerijen, zoals op een pot pinda-
kaas, bijvoorbeeld plaats voor een foto van pinda’s. Daarnaast moest een product zich liefst 
ook nog duidelijk onderscheiden van alle andere in de schappen. In combinatie met de 
stijgende welvaart gaf dit vooral in de jaren zestig en zeventig aanleiding tot producten die 
voor hele specifieke doelgroepen ontwikkeld werden. Onder invloed van de maat-
schappelijke individualisering brachten fabrikanten bijvoorbeeld jam op de markt in weg-
werpkuipjes, die precies voldoende voor het beleggen van een boterham bevatten. Een 
ander voorbeeld waren de ‘sachets’, met de juiste hoeveelheid cacao erin voor een kop 
chocolademelk. Het aanbieden van zulke relatief dure eenpersoonsporties in ‘multi-pack’ 
vorm of als meerstuksverpakking drukte de consumentenprijs enigszins, waardoor ze in 
combinatie met de gemaksfactor konden concurreren met reguliere verpakkingen. Een 
laatste voorbeeld van een op maat toegesneden verpakking was de ‘pie-can’, die Koenvisser 
in 1970 introduceerde. De fabrikant gebruikte deze speciale schotels voor de oorspronkelijk 
in blik verpakte kant-en-klaar maaltijden die nu direct, met verpakking en al, op het vuur 
klaar gemaakt konden worden318.

De industriële productie van voorverpakte levensmiddelen groeide en differentieerde zich 
ten gevolge van de toepassing en de groei van zelfbediening. Dit proces ging gepaard met 
allerhande aanpassingen aan zelfbediening en innovaties in materiaal, vorm, methode en 
productie. Zelfbediening beïnvloedde zodoende technische ontwikkelingen in de voedings- 
en verpakkingsindustrie, terwijl ontwikkelingen in het industrieel voorverpakken van 
levensmiddelen die groei van zelfbediening weer stimuleerden.  

4.4  De overheid: wetgeving en consumentenvoorlichting in relatie tot het 
levensmiddelenassortiment

Naast producenten, winkeliers en consumenten oefende ook de Nederlandse overheid 
gedurende de twintigste eeuw een bepaalde invloed uit op levensmiddelenassortimenten. 
De overheid vaardigde verschillende wetten uit die te maken hadden met de productie, de 
bewerking, de distributie en de consumptie van levensmiddelen. Hier hoorden ook wetten 
bij die de verkoop van levensmiddelenassortimenten, de vestiging van levensmiddelen-
winkels en de vakbekwaamheid in de levensmiddelendetailhandel betroffen. Een van die 
wetten heeft de uitbreiding van het levensmiddelenassortiment in zelfbedieningswinkels en 
supermarkten lang geremd. Dit was de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, die destijds een 
oplossing bood voor problemen in de detailhandel, vooral in de kruideniersbranche. In 
hoofdstuk 2 is dit al kort besproken. Hoe en waarom deze wet tot stand kwam, wat de 
gevolgen ervan waren en hoe en waarom de overheid die wet uiteindelijk weer aanpaste, 
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zal in deze paragraaf nader aan de orde komen. Vervolgens richten we ons op de voedings-
voorlichting aan consumenten die van overheidswege plaatsvond319.

Wetten en het levensmiddelenassortiment 

Tijdens de economische crisis van de jaren dertig probeerden veel werklozen een inkomen 
te genereren door een kruidenierswinkeltje te openen320. De mogelijkheid om op krediet in 
te kopen en het ontbreken van wettelijke eisen voor het vestigen van een winkel 
vergemakkelijkten deze optie zodanig, dat vrijwel iedereen zijn geluk kon beproeven in de 
levensmiddelendetailhandel321. Wat het assortiment betreft waren vooral de bekende 
merkartikelen gemakkelijk te verkopen, zonder dat de winkelier over veel warenkennis 
hoefde te beschikken: die waren immers proportioneel voorverpakt en de desbetreffende 
fabrikanten stonden garant voor de kwaliteit van hun producten. Maar merkartikelen 
maakten destijds slechts een klein deel uit van het gemiddelde kruidenierswaren-
assortiment. Het gevolg was dat zulke winkeliers vaak failliet gingen door gebrek aan kennis 
over het winkeliersvak en door wanbeheer322. Daarnaast rendeerden kruideniers slecht door 
gebrek aan kapitaal en door de groeiende concurrentie van zowel het toenemende aantal 
kruideniers, als de succesvolle groei van grootwinkelbedrijven en vrijwillige filiaal-
bedrijven323. Dit veroorzaakte teruglopende omzetten en winsten. Een prijzenslag was het 
gevolg, waarbij veel levensmiddelen beneden de inkoopprijs verkocht werden. Deze 
ontwikkelingen hadden, samen met een algemene daling van koopkracht, een onop-
houdelijke reeks van faillissementen tot gevolg. Intussen werden er nog steeds nieuwe 
winkeltjes geopend. Veel kruideniers wensten hun handel veilig te stellen in deze negatieve 
ontwikkelingen en vroegen de overheid daarbij om hulp. Hoewel de overheid wel betrokken 
was bij de problematiek van de levensmiddelendetailhandel en kennis vergaarde over de 
problemen in die branche, was van een middenstandsbeleid tot en met de jaren twintig 
nauwelijks sprake geweest324. In de jaren dertig veranderde dit. De overheid besloot in te 
grijpen en lanceerde onder meer in 1937 de eerder genoemde Vestigingswet Kleinbedrijf. 
Deze wet had tot doel de stroom van onrendabele kruideniers te keren en stelde voor het 
eerst minimumeisen aan vakbekwaamheid, handelskennis en bedrijfskapitaal. 
De vestigingswet droeg bij tot professionalisering van het winkelvak in de Nederlandse 
detailhandel en veroorzaakte middels de gestelde eisen een sterke afname van winkels in de 
kruideniersbranche. In hoofdstuk 2 is al vermeld dat het aantal detailhandelaren in 
kruidenierswaren daalde van 34.589 in 1930 tot 25.274 in 1950325. De definitie van het 
begrip ‘kruidenier’ was echter flexibel, zodat elke telling weer een ander beeld gaf. Volgens 
een bedrijfstelling van de Vakgroep Detailhandel in Kruidenierswaren waren er per 31 
december 1930 ongeveer 38.000 kruidenierszaken ingeschreven, terwijl dit er op 1 januari 
                                            
319 Vanaf de jaren veertig gaf de overheid voorlichting over ‘goede’ voeding en ‘verantwoord’ eetgedrag, 
aanvankelijk vanwege problemen van schaarste en ondervoeding. Omdat de genoemde problemen in 
samenhang met de stijgende welvaart en het zich uitbreidende levensmiddelenassortiment verschoven naar 
problemen van overvloed en overgewicht veranderde de voorlichting van de overheid overeenkomstig van 
karakter. 
320 Zie hoofdstuk 2. Bron: Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf, p.327. 
321 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.30.  
322 Muiswinkel, F.L. van & Berk, J.C. (red.), 1951, Het kruideniersbedrijf, p.327. 
323 Zie hoofdstuk 2. 
324 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.27-31. 
325 Zie tabel 2 van hoofdstuk 2. 
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1949 (inclusief winkels van filiaalbedrijven) nog maar 26.500 waren. Hoewel deze cijfers 
afwijken van de eerder genoemde, geven ze een indruk van de afbouw die in gang was 
gezet door de maatregelen van de overheid: de bezetting van de kruideniersbranche 
daalde. Onderzoeken van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam bevestigden 
dit beeld. Zij lieten de volgende cijfers zien: in 1930 besloeg de kruideniersbranche daar 
2313 ondernemingen, terwijl dit aantal in 1939 was gedaald tot 1985 ondernemingen om 
verder te dalen tot 1835 ondernemingen in 1944 en nog maar 1577 in 1946. Hieruit kunnen 
we concluderen dat de Vestigingswet 1937 zijn doel niet had gemist. 
In 1939 stelde de overheid met het Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf voor het eerst paal 
en perk aan winkelassortimenten. In dat besluit deelde de overheid het kruideniers-
assortiment op in 16 productgroepen, en bepaalde dat kruideniers er daar minimaal vier van 
moesten verkopen in een en dezelfde winkel om in aanmerking te komen voor het predicaat 
‘kruidenier’. Dit predicaat vereiste ook een kruideniersvakdiploma. Indien kruideniers een 
breder assortiment wilden verkopen dan het totaal van de eerder genoemde 16 
productgroepen, dan moesten zij aanvullende vakdiploma’s kunnen overleggen. Bedrijven 
die buiten de definitie van een kruidenierszaak vielen kregen van de overheid een beperkte 
vrijstelling, die inhield dat zij maximaal drie van de 16 productgroepen uit het 
kruideniersassortiment mochten verkopen. Zo konden deze ondernemers gedeeltelijk 
concurreren met kruideniers, zonder dat zij daar extra diploma’s voor nodig hadden. De 
uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten zouden door deze maatregelen 
aanzienlijk geremd worden in hun ontwikkeling. De bestaande wetten en besluiten 
bemoeilijkten de brancheoverschrijding die zo kenmerkend was voor die zelfbedienings-
winkels. Voor het verkopen van andere levensmiddelen dan die, welke volgens het Besluit 
uit 1939 tot het kruidenierswarenassortiment behoorden, waren immers aanvullende 
vakdiploma’s nodig. Dit gold ook voor verse groente, vers fruit, vers vlees en de meeste 
non-food artikelen (of gebruiksartikelen), terwijl dit juist de voornaamste producten waren 
waarmee de winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten hun 
assortimenten wilden verruimen. Deze winkeliers losten dit aanvankelijk op door andere 
ondernemers met een bepaald diploma mede-eigenaar te maken, zoals bij de in hoofdstuk 3 
genoemde ‘Suco’ gebeurde326. Anderen besloten zelf aanvullende diploma’s te halen. Dit 
was natuurlijk erg omslachtig en tijdrovend, waardoor vertegenwoordigers van de 
detailhandel zich eind jaren veertig en in de jaren vijftig vertwijfeld afvroegen hoe zij 
tegemoet zou kunnen komen aan: 

“… de tendenz van een noodzakelijke uitbreiding van het assortiment met 
aanpassing van de Vestigingswet aan deze natuurlijke bedrijfsontwikkeling”327.

De kruideniersbranche was over het algemeen wel van mening dat de Vestigingswet 
Kleinbedrijf uit 1937 nuttig werk had verricht voor het kruideniersbedrijf. Het was een 
maatregel waar de detailhandel zoals gezegd destijds zelf om gevraagd had, en die 
maatregel had inderdaad sanerend gewerkt. Het latere Besluit Algemeen Vestigingsverbod 
Kleinbedrijf uit 1941 had die sanering – en de daarmee samenhangende afname van het 
aantal kruidenierswinkels – nog eens extra bevorderd328. Maar een punt van kritiek was dat 
door gebrekkige controle op de naleving van de Vestigingswet een onwettige en scheve 
toestand was ontstaan. Veel zuivelhandelaren hadden bijvoorbeeld de vrijheid genomen hun 
assortiment uit te breiden met een bijna volledige sortering kruidenierswaren, terwijl ze 
zonder de vereiste papieren officieel maar drie productgroepen uit dat assortiment mochten 
                                            
326 Zie hoofdstuk 3.  
327 Nederlands weekblad, 30 september 1948, no.53, 52e jaargang, p.509. 
328 Nederlands weekblad, 28 juli 1951, no.39, 55e jaargang, p.576. 
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verkopen (volgens het genoemde Besluit uit 1939). Wie kon verdedigen dat, als de 
melkboer zoveel kruidenierswaren verkocht, de kruidenier geen flessenmelk mocht 
verkopen? Velen uit de kruideniersbranche zagen toekomst in een ruim en gevarieerd 
levensmiddelenassortiment en beseften dat de vereiste vakdiploma’s dit belemmerden329.
Daarom stelden kruideniers de overheid voor om aan verschillende levensmiddelen de 
wettelijke bepaling te verbinden, dat kruideniers ze wel mochten verkopen, maar uitsluitend 
in voorverpakte vorm. Vertegenwoordigers van de kruideniersbranche vonden dat 
kruideniers op die manier wel met dezelfde warenkennis konden voldoen aan de wettelijke 
eisen, hoewel zij inzagen dat kennis op het gebied van het bedrijfsbeheer daardoor 
zwaarder zou gaan wegen. 
Eenvoudig was de uitbreiding van winkelassortimenten in ieder geval niet. Aanvankelijk 
bleven de wetten bestaan zoals ze in de jaren dertig waren ingevoerd. Toch was het de 
overheid duidelijk geworden dat de situatie in de Nederlandse detailhandel veranderd was, 
waardoor aanpassing van de wetgeving wenselijk was. In 1951 stelde de overheid een 
nieuwe Vestigingsregeling voor het Kleinbedrijf in330. Deze regeling hield in dat het 
vestigingsverbod van 1941 niet langer van kracht zou zijn voor het levensmiddelenbedrijf. 
De stimulans van overheidswege om de levensmiddelendetailhandel te saneren verviel 
daardoor. Maar vooralsnog veranderde er verder niets aan de geldende regels betreffende 
de vakbekwaamheidseisen, het bedrijfskapitaal en de assortimentsbepalingen. 
In 1956 bracht de commissie van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.) een advies uit dat 
vestigingsbesluiten in beginsel ruimte moesten bieden aan de ontwikkelingen in de structuur 
van de levensmiddelenbranche. De commissie wees er in het bijzonder op dat vele 
verbruiksartikelen steeds meer als producten van massafabricage beschikbaar waren en dat 
daardoor het zwaartepunt in de levensmiddelendetailhandel minder op de ‘ambachtelijke’ 
werkzaamheid en de technische kennis was komen te liggen. In reactie op dit advies van de 
SER legde staatssecretaris G.M.J. Veldkamp van Economische Zaken in maart 1958 een 
ontwerp Vestigingsbesluit voor aan de S.E.R. Naar aanleiding hiervan verscheen in 1960 het 
‘Advies van de Commissie Adviezen Vestigingsregelingen van de S.E.R. inzake 
vestigingsbesluiten voor met name de detailhandel in levensmiddelen’331. Het probleem dat 
de overheid met deze nieuwe regeling in aanmerking nam was dat van de branche-
overschrijding of de parallellisatie in de levensmiddelendetailhandel. Voor zelfbedienings-
winkeliers leek assortimentsbegrenzing inderdaad onlogisch omdat in deze winkels het 
verkoopgesprek, zoals dat plaats vond in bedieningswinkels, voor een groot deel vervangen 
was door communicatie met klanten via verpakkingen, eventueel aangevuld met reclames. 
De noodzaak van vakbekwaamheid bij de verkoop was hierdoor afgenomen, hoewel de vak-
bekwaamheid bij de inkoop belangrijk bleef.  
In het advies van 1960 maakte de S.E.R.-commissie onderscheid tussen twee product-
groepen. De eerste werd gevormd door alle producten waarvoor bij de verkoop speciale 
vakbekwaamheid vereist was. De tweede groep bestond uit producten waarvoor bij de 
verkoop een zekere vertrouwdheid met het levensmiddel voldoende garantie voor vak-
bekwaamheid kon bieden. Laatstbedoelde producten waren de zogenaamde gemeen-
schappelijke waren, zoals zetmeelproducten, rijst, aroma’s, soepen, sauzen, conserven, 
gedroogde en gekonfijte vruchten en verpakte aardappelen, groente en fruit. Deze gaven 
volgens de commissie geen aanleiding om van winkeliers speciale vakkennis te vragen. Zo 

                                            
329 Nederlands weekblad, 21 april 1949, no.29, 53e jaargang, p.373. 
330 Nederlands weekblad, 28 juli 1951, no.39, 55e jaargang, p.576. 
331 Vakblad voor de groothandel in aardappelen, groenten en fruit, 29 juli 1960, no.30, 14e jaargang, p.2. 
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werden de gemeenschappelijke waren in het uiteindelijke Vestigingsbesluit Levensmiddelen-
bedrijf van 1961 ‘vogelvrij’ verklaard332.
De Gruyter verwachtte naar aanleiding hiervan – terecht – een verdere aanscherping van de 
concurrentie in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel: 

“De zogenaamde gemeenschappelijke waren, die hoofdzakelijk bestaan uit het 
normale assortiment van de kruidenier, kunnen onder dit nieuwe vestigingsbesluit 
door andere levensmiddelenbedrijven zonder meer in hun assortiment worden 
opgenomen; terwijl omgekeerd de kruideniersbedrijven slechts zeer beperkt 
artikelen uit het assortiment van deze andere levensmiddelenbedrijven mogen gaan 
verkopen. Het nieuwe besluit bevordert een gelijkschakeling van een steeds groter 
aantal detailhandelszaken”333.

Hoe dan ook bood de wet kruideniers de mogelijkheid hun winkelassortimenten uit te 
breiden. Vooral de gelegaliseerde verkoop van verpakte aardappelen, groente en fruit was 
gunstig voor winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten. Desondanks 
kon een deel van die uitbreiding soms niet plaats vinden, omdat andere regels dat 
bemoeilijkten. Zo was de uitbreiding van het assortiment gebonden aan voorschriften over 
de manier waarop levensmiddelen aangeboden moesten worden: aardappelen, groente en 
fruit mochten niet anders dan in gesloten verpakking door kruideniers worden verkocht, 
waarbij de verpakking bovendien het merk of de naam moest dragen van het bedrijf dat ze 
verpakte334. Wanneer winkeliers deze levensmiddelen zelf wilden voorverpakken, moest dat 
plaats vinden onder de onmiddellijke leiding van een persoon, die voldeed aan de gestelde 
eisen van vakbekwaamheid voor de kleinhandel in aardappelen, groente en fruit335. Deze 
levensmiddelen mochten door kruideniers dus wel verkocht, maar niet voorverpakt worden 
zonder aanvullende vakdiploma’s. Voor de verkoop van verse land- en tuinbouwproducten 
waren winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten vanaf 1961 nog 
steeds afhankelijk van vaklui met de juiste papieren, of van het industrieel voorverpakte 
aanbod aardappelen, groente en fruit, dat in die tijd nog beperkt was. Vers vlees en non-
food producten, die de brancheoverschrijding voor een belangrijk deel bepaalden, 
behoorden niet tot de gemeenschappelijke waren. Hiervoor bleven speciale vakbe-
kwaamheidseisen bestaan.  
Op 1 augustus 1972 trad de Vestigingswet Detailhandel in werking. Deze wet bepaalde dat 
een detaillist, die aan de eisen voldeed voor één bepaalde groep of branche van producten, 
tevens in staat geacht werd – zonder aanvullende vakdiploma’s – in andere branches een 
nieuwe vestiging te openen, of om nieuwe assortimentgroepen in zijn bestaande winkel op 
te nemen. Met deze wet verdwenen de scheidslijnen tussen de verschillende branches en 
werd de brancheoverschrijding in de Nederlandse detailhandel bijna volledig gelegaliseerd. 
Slechts enkele artikelen vormden hierop nog een uitzondering, zoals sterke drank, genees-
middelen, bestrijdingsmiddelen en vuurwapens336. De Vestigingswet van 1937 had de 
brancheoverschrijding gedurende een lange tijd beperkt en bemoeilijkt, maar was vanaf 
1961 gedeeltelijk, en vanaf 1972 zo goed als volledig verleden tijd. 

                                            
332 Het Levensmiddelenbedrijf, 9 februari 1961, no.19, 65e jaargang, p.599. 
333 ‘Jaarverslag van P. de Gruyter en Zoon N.V. over 1960’, in: Het Levensmiddelenbedrijf, 11 mei 1961, no.32, 
65e jaargang, p.1031. 
334 Het Levensmiddelenbedrijf, 31 augustus 1961, no.48, 65e jaargang, p.1521. 
335 Het Levensmiddelenbedrijf, 2 maart 1961, no.22, 65e jaargang, p.678. 
336 Het Levensmiddelenbedrijf, 27 juli 1972, no.43, 77e jaargang, p.5. 
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Voedingsvoorlichting aan consumenten 

In 1940 had de overheid als onderdeel van de Gezondheidsraad de zogenaamde 
Voedingsraad opgericht met als doel adviezen over ‘goede’ en ‘gezonde’ voeding aan 
Nederlandse consumenten te verstrekken. Destijds was dat doel nog ingegeven door de 
heersende schaarste en ondervoeding. Uit die Voedingsraad kwam in 1941 een 
voorlichtingsbureau voort, dat vanaf 1956 het Voorlichtingsbureau voor de Voeding zou 
gaan heten337. Het streven was intussen geherformuleerd tot het bevorderen van ‘een 
gezonde en economische voeding van de Nederlandse bevolking’. Een van de voorlichtings-
methoden die het bureau gebruikte om dit te bereiken was de Schijf van Vijf uit 1952. Dit 
was een schematische tekening waarin ‘gezonde’ voeding, zoals het bureau zich dat 
voorstelde, in beeld was gebracht om zo alle Nederlanders daarover te kunnen informeren. 
De schijf bestond uit vijf vakken, die ieder een aparte groep voedingsmiddelen bevatte, te 
weten: graanproducten (1), vetten (2), zuivel (3), groente en fruit (4), en een groep die 
bestond uit kaas, vlees, vis, eieren en peulvruchten: de zogenaamde bouwstoffen of 
eiwitrijke voedingsmiddelen (5). In de Schijf van Vijf werd gezonde voeding gedefinieerd als 
een dagelijkse consumptie van voedingsmiddelen, die was samengesteld uit elk van de vijf 
vakken:  

“Ieder dag uit ieder vak, dat is gezonde voeding”338.
Deze voedingsvoorlichting van overheidswege sloot aan bij een al langer bestaand 
‘beschavingsoffensief’, terwijl ook industriële belangen een rol speelden339. Vanaf het einde 
van de negentiende eeuw hadden voedingsdeskundigen – net als huishoudschool- en 
kookleraressen – nieuwe wetenschappelijke inzichten en de opkomst van de voedings- en 
gezondheidsleer aangegrepen om ‘gezonde’ en ‘hygiënische’ gewoonten te verspreiden 
onder de Nederlandse bevolking340. Het doel van deze inspanningen was het eetgedrag 
zodanig te ‘verbeteren’ dat iedereen genoeg essentiële voedingsstoffen binnen zou krijgen, 
maar ook om het volk te ‘verheffen’341. De overtuiging groeide namelijk dat de verant-
woordelijkheid voor het gezin, en dus ook voor de voedselconsumptie, niet alleen door 
huisvrouwen zelf gedragen kon worden342. Dit gold aanvankelijk vooral voor vrouwen uit de 
lagere klassen: die zouden de nodige kennis en kunde over voedselbereiding en het 
huishouden missen. Zij zouden daarom beter af zijn met een ‘goede opvoeding’, door 
middel van goed huishoudonderwijs en goede voorlichting. Het standpunt van het eerder 
genoemde I.V.H.A., een instituut dat huisvrouwen wilde helpen bij de aankoop van voeding 

                                            
337 Hartog, C. den, Hautvast, J.G.A.J., Hartog, A.P. den & Deurenberg, P., 1960, Nieuwe voedingsleer, Het 
Spectrum, Utrecht, p.447. 
338 Zie voor de ‘Maaltijdschijf’, die hieraan verwant was: Hartog, C. den, Hautvast, J.G.A.J., Hartog, A.P. den 
& Deurenberg, P., 1960, Nieuwe voedingsleer, p.295-297. 
339 De zuivelindustrie kampte bijvoorbeeld al in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog met overschotten en 
probeerde die langs allerlei wegen te slijten. Het bedenken en stimuleren van de bekende ‘schoolmelk’-
consumptie hangt hier nauw mee samen. 
340 Medici, fysiologen en chemici hadden in de negentiende eeuw een voedingsleer ontwikkeld die aan een 
optimale voeding minimale hoeveelheden eiwitten, koolhydraten en vetten verbond. Bron: Otterloo, A.H. van, 
2000, ‘Nieuwe producten, schakels en regimes, 1890-1920’, in: Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Albert de 
la Bruhèze, A.A. (red.), 2000, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Landbouw en voeding (deel III), 
Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.252-255. 
341 Otterloo, A.H. van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, p.140-141. 
342 Oldenziel, R. & Bouw, C. (red.), 1998, Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland, 
1898-1998, SUN, Nijmegen, p.61-62. 
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en huishoudelijke apparaten, geeft aan dat dit beschavingsoffensief behoorlijk belerend kon 
zijn:

“De doorsnee vrouw als consumente is bij gebrek aan warenkennis en begrip van 
marktpositie niet in staat zich een eigen oordeel te vormen. De ‘loodsdienst’ van ons 
I.V.H.A. is de aangewezen weg om hier de juiste koers te varen”343.

De keuze in de consumptie van levensmiddelen was vanaf het einde van de Tweede 
Wereldoorlog ruimer geworden door de uitbreiding van het assortiment en de stijging van 
de welvaart. Die keuze was behalve ruimer ook complexer geworden, onder andere door de 
(gedeeltelijke) verschuiving van de bewerking van levensmiddelen van huishoudens naar 
fabrieken. De toenemende bewerking in de productie van steeds meer levensmiddelen ging 
gepaard met een afname in de kennis die consumenten hadden over de samenstelling en de 
bereiding van hun dagelijks voedsel. Vooral de ingrediënten waren door de industriële 
bewerking, zoals eerder gezegd, lang niet altijd herkenbaar: consumenten hadden vaak 
geen idee wat ze nu eigenlijk aten. Samen met de uitbreiding van het assortiment en de 
stijgende welvaart leidde dit tot problemen van overvoeding. Nu de schaarste was 
overgegaan in een overvloed aan levensmiddelen kozen consumenten – al dan niet bewust 
en onder invloed van reclameboodschappen – steeds vaker voor lekkere, zoete en vette 
voedingsmiddelen, zoals allerlei soorten frisdranken, snacks en tussendoortjes. Naarmate de 
jaren vijftig vorderden werd het duidelijk dat Nederlanders vooral veel meer vet waren gaan 
eten, zoals meer vlees met vette jus en allerlei zoetigheid. Zij konden zich dit ook steeds 
makkelijker veroorloven door de stijging van de welvaart. 
De overheid en later ook consumentenorganisaties probeerden consumenten nu bij te staan 
in hun keuzes, gezien de complexiteit van het zich uitbreidende aanbod, de vele 
reclameboodschappen daarvoor en de onduidelijkheid over de samenstelling van voedings-
middelen344. De overheid probeerde meer greep te krijgen op de productie en de distributie, 
terwijl zij tegelijkertijd hetzelfde probeerde met betrekking tot de consumptie, maar dan in 
verband met het gezondheidsbeleid. Het ging hierbij om principes van voedingswaarde, 
matigheid, smakelijkheid en variatie. Vanwege de verschuiving van problemen door 
ondervoeding naar problemen door overvoeding waren deskundigen vanaf de jaren zestig 
van mening dat de voedselconsumptie moest verminderen. Dit gold vooral voor vetten, 
suikers, zout en alcohol. Begin jaren zeventig ontstonden uiteindelijk steeds meer groepen 
consumenten – hoewel nog steeds een minderheid – die deze kritische houding overnamen, 
wat onder meer leidde tot een groeiende populariteit van ‘natuurlijk’ en ‘gezond’ voedsel345.

4.5  Afsluitende opmerkingen  

Het assortiment in zelfbedieningswinkels veranderde in de periode 1945-1975 mede onder 
invloed van het veranderende aanbod vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Dit aanbod 
kwam tot stand door ontwikkelingen op het gebied van productie- en conserverings-
                                            
343 Oldenziel, R. (red.), 2001, ‘Huishouden’, p.111. 
344 Zo zou de Consumentenbond ten behoeve van consumenten in de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld 
onderzoek verrichten naar geconserveerde voedingsmiddelen, kant-en-klare soepen en maaltijden, frisdranken, 
puddingpoeders en diverse andere soorten ‘gemaks’-voeding zoals snacks. Bron: Otterloo, A.H. van, 1995, ‘The 
development of public distrust of modern food technology in the Netherlands. Professionals, laymen and the 
Consumer’s Union’, in: Hartog, A.P. den (ed.), 1995, European diet in the twentieth century. Food, technology, 
science and marketing, Tuckwell Press, East Lothian, Scotland, p.253-267. 
345 Otterloo, A.H. van, 1983, ‘De herleving van de beweging voor natuurlijk en gezond voedsel’, Sociologisch 
Tijdschrift, 1983, no.10, p.507-545. 
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technieken, transporttechnieken en internationaliseringstendensen, onder meer in het kader 
van de E.E.G. Tegelijkertijd vonden de assortimentsveranderingen plaats door een 
veranderde vraag, die beïnvloed werd door de bevolkingsgroei, de verstedelijking, de 
welvaartsstijging en de daarmee samenhangende veranderende eetcultuur. Daarnaast 
probeerden vrouwenorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (N.V.v.H.) 
en het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (I.V.H.A.) Nederlandse 
huisvrouwen selectief te sturen in hun consumptie door gemaksartikelen aan te prijzen als 
arbeid- en tijdbesparend. Daarmee stimuleerden zij in zekere mate de uitbreiding van 
assortimenten in productie en distributie. De overheid remde assortimentsuitbreidingen in 
levensmiddelenwinkels aanvankelijk echter af door vakbekwaamheidseisen te stellen aan de 
verkoop van bepaalde producten, totdat zij de brancheoverschrijding in 1972 volledig 
legaliseerde. Voor detailhandelaren vormden concurrentiemotieven de belangrijkste drijfveer 
om assortimenten uit te breiden of te specialiseren volgens bepaalde winkelformules. 
Daarbij hadden zij veel baat bij de stijging van de welvaart, die de consumptieve 
bestedingen gunstig beïnvloedde en differentiatie in het aanbod in de hand werkte. 
Fabrikanten speelden in op de welvaartsstijging door een groeiend assortiment 
voorbewerkte voedingsmiddelen te gaan produceren, die consumenten – tegen hogere 
prijzen – een zekere vorm van gemak boden. 
De veranderingen in het levensmiddelenaanbod en in de vraag daarnaar maakten het 
exploiteren van een zelfbedieningswinkel of supermarkt voor winkeliers tot een steeds 
complexere opgave. Zij werden bijvoorbeeld in de assortimentsvoering steeds gecon-
fronteerd met nieuwe keuzes, waarbij zij zich mede door de groeiende invloed van 
reclameboodschappen voor bepaalde merken – die allerlei voordelen voor consumenten 
beloofden – steeds meer lieten leiden door de (veronderstelde) wensen van consumenten. 
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<< 5 >> 

Zelfbedieningswinkels en het voltooien van de 
koelketen, 1945-1975

Naast drogen, inzouten en het toevoegen van hulpstoffen zoals conserveermiddelen is het 
veranderen van de temperatuur van voedingsmiddelen een manier om de houdbaarheid 
ervan te vergroten. Het conserveren van voedingsmiddelen door hittebehandeling zoals dat 
gebeurt bij sterilisatie, pasteurisatie en wecken is effectief om microbiologische processen 
die bederf veroorzaken, stop te zetten. Koudebehandeling zoals koeling of bevriezing remt 
ook veel van die natuurlijke processen af, waardoor de bederfelijkheid van 
voedingsmiddelen afneemt. Bevriezing brengt de vermeerdering en stofwisseling van 
microben tot stilstand346. Zonder koeling groeien bacteriën in voedingsmiddelen ongeremd, 
waarbij zij gistingsprocessen en schimmelgroei veroorzaken. Hoe lager de temperatuur hoe 
beter: des te minder groei zal plaats vinden. Op die manier kan de ‘levensduur’ van 
voedingsmiddelen verlengd worden. Koeling beperkt zich tot een temperatuur van 
gemiddeld 4 graden Celsius, terwijl bevriezing voedingsmiddelen onder het nulpunt brengt, 
variërend van enkele graden onder nul tot -30 graden Celsius. Door die verlenging van de 
‘levensduur’ van voedingsmiddelen onder invloed van koude ontstaan meer mogelijkheden 
op het gebied van bewerking in de fabriek (vetharding bij margarineproductie vereist 
bijvoorbeeld koeling), transport (over grotere afstanden) en bewaring (het vormen van 
grotere voorraden). Die mogelijkheden zijn het grootst voor bevroren voedingsmiddelen, 
omdat met de lage temperaturen van bevriezing een langere houdbaarheid gerealiseerd kan 
worden dan met de relatief hogere temperatuur van koeling alleen. Zo naderen ingevroren 
voedingsmiddelen het verse product redelijk dicht en zijn ze, ongeacht de seizoens-
invloeden, het hele jaar door beschikbaar. Dit heeft fabrikanten aanzienlijke mogelijkheden 
geboden hun afzet te vergroten.  
Daarvoor was echter meer nodig dan toepassing van het diepvriesprocédé in de fabriek. 
Gekoelde en diepgevroren voedingsmiddelen zouden zonder koude bederven tijdens de 
opslag na de productie, het transport en het verblijf in winkels. Een verzameling van koel- 
en vriesfaciliteiten en -toepassingen die dit bederf tegen gaan noemen we de koelketen. Dit 
is een fijnmazig netwerk van technieken en personen, speciaal gericht op de koeling of 
bevriezing van voedingsmiddelen. De koelketen is te beschouwen als een subketen van de 
voedingsmiddelenketen met specifieke koel- en vriesfaciliteiten, waarin gekoelde of 
bevroren voedingsmiddelen de verschillende fasen van productie, transport en opslag 
passeren (zie figuur 1)347. Die koel- en vriesfaciliteiten zijn gebaseerd op de volgende toe-
passingen van kunstmatig opgewekte koude: 

koel- en vriesapparatuur en –faciliteiten die fabrikanten gebruiken voor de productie 
in fabrieken (grote koel- en vriesmachines en –ruimtes),  

                                            
346 Vakblad voor de installateur, februari 1968, no.2, 11e jaargang, p.67. 
347 Zie hoofdstuk 1 voor een definitie van het begrip voedingsmiddelenketen. 
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koel- en vrieshuizen of –magazijnen van fabrieken, distributiecentra (van de groot-
handel en de kleinhandel) en winkels voor de opslag van voorraden, al dan niet met 
aparte kluisjes voor particulieren,  
gekoelde containers op vrachtwagens en in schepen tijdens transport,  
koel- en vriesapparatuur die winkeliers gebruiken voor de verkoop in de winkel 
(variërend van grote koel- en vriesruimtes tot koel- en vrieskisten en -kasten), 
en koelkasten en vriezers in huishoudens. 

Figuur 1 : Voedingsmiddelenketen/koelketen
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Vandaag de dag vinden we het bestaan van een koelketen vanzelfsprekend, maar aan het 
ontstaan en de uitbreiding van die keten is een hele geschiedenis verbonden. In dit 
hoofdstuk richten we ons op de vraag hoe en waarom de koelketen tot stand is gekomen en 
welke actoren en factoren daar, elk op hun eigen manier, bij betrokken waren. Daarbij zal 
de relatie tussen de koelketen en zelfbedieningswinkels in de periode 1945-1975 centraal 
staan. Een primaire voorwaarde voor het kunstmatig opwekken van koude is bijvoorbeeld 
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de beschikking over elektriciteit, maar omdat de energievoorziening in Nederland al rond 
1930 landelijk voorhanden was, zal deze factor verder niet aan de orde komen348.
Zelfbedieningswinkeliers die in de jaren vijftig verse voedingsmiddelen wilden gaan 
verkopen – die koeling nodig hadden – vormden een positieve stimulans voor de groei van 
de koelketen. Tegelijkertijd wenste de diepvriesindustrie de afzet van haar producten al 
langer te verhogen door de koelketen in samenwerking met de distributie uit te breiden. Om 
die afzet te maximaliseren realiseerden fabrikanten en winkeliers een grootschalige keten 
van koel- en vriesfaciliteiten, zoals koel- en vriesruimten voor bewerking en opslag, gekoeld 
transport en koel- en vrieskisten. Die keten probeerden zij zo te perfectioneren dat de 
doorstroom van gekoelde en bevroren voedingsmiddelen niet langer belemmerd kon worden 
door onderbrekingen, doodlopende wegen of losse einden. Dit proces resulteerde in de 
voltooiing van de koelketen. De term voltooiing duidt in deze context op het doorvoeren van 
de integratie en toepassing van diverse koel- en vriesfaciliteiten door de gehele voedings-
middelenketen heen, van de primaire en secundaire productie tot in de fase van bewaring 
en bereiding in huishoudens (zie figuur 1). Doordat de diverse betrokken actoren de 
koelketen voltooiden, werd deze als subketen van de voedingsmiddelenketen gecomple-
teerd. Levensmiddelen konden hierdoor in alle fasen en op alle locaties gekoeld, dan wel 
bevroren, worden geproduceerd, bewaard en gebruikt. In figuur 2 is een voorbeeld van het 
temperatuurverloop van diepvriesartikelen te zien, die hun weg volgen van fabrieks-
magazijnen tot huishoudens.  
Daarnaast ontwikkelden fabrikanten producten of recepten die in hun gebruik speciaal 
gericht waren op klanten die in het bezit waren van een koelkast, al dan niet met vriesvak, 
of een vriezer. Voorbeelden hiervan waren: 

ijspoeders waarmee mensen zelf consumptie-ijs konden maken door water of melk 
toe te voegen en het geheel vervolgens te bevriezen (in tegenstelling tot invriezen of 
diepvriezen) in het vriesvak van de koelkast of in de vriezer,  
vergelijkbare puddingpoeders die na eenzelfde toevoeging tot pudding moesten 
opstijven in de koelkast,  
zelf te maken ijsthee dat bestond uit thee, ijsblokjes (gemaakt in het vriesvak van de 
koelkast of in de vriezer) en citroen en direct uit de koelkast geserveerd diende te 
worden,
en als variant hierop de ‘koelkoffie’, een eveneens uit de koelkast te serveren 
samenstelling van toebereide (oplos-) koffie, ijsblokjes, suiker, slagroom en 
kaneel349.

Het uitbreiden en voltooien van de koelketen met elektrische koelkasten en vriezers bood 
dus zowel mogelijkheden om de afzet van bepaalde producten te vergroten, als om nieuwe 
producten of toepassingen op de markt te brengen.  

Het hoofdstuk begint met een uiteenzetting van de ontwikkeling van de Nederlandse diep-
vriesindustrie die in samenwerking met de levensmiddelendetailhandel een koelketen 
probeerde op te bouwen. Vervolgens komen de ontwikkelingen op het gebied van koeling in 
die detailhandel zelf aan bod, waarbij zelfbedieningswinkels centraal zullen staan. Een 
voortdurend aandachtspunt is de vraag welke actoren - en factoren - welke stimulansen 
leverden voor de opbouw en realisatie van een grootschalige koelketen.  

                                            
348 Otterloo, A.H. van, 1990, Eten en eetlust in Nederland, p.170. 
349 Allerhande, juni 1961, p.4. 
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Figuur 2: Voorbeeld van het temperatuurverloop van diepvriesartikelen in de koelketen van 
fabrieksmagazijnen tot huishoudens rond 1990, gerelateerd aan de fasen in de voedingsmiddelenketen  

(zie ook figuur 1)
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Toelichting bij de figuur: 

* = Diepvriesartikelen opgeslagen in het vriesvak van een koelkast of een vriezer met een koeling tot –6/-8°C. Bewaartijd 
variërend van 1 dag tot 1 week. 

** = Diepvriesartikelen opgeslagen in het vriesvak van een koelkast of een vriezer met een koeling tot –12/-18 °C. Bewaartijd 
variërend van 1 à 2 weken tot 1 maand. 

*** = Diepvriesartikelen opgeslagen in het vriesvak van een koelkast of een vriezer met een koeling tot +/- -20 °C. Bij deze 
temperatuur kunnen doorgaans tevens kleine porties (toebereide) voedingsmiddelen diepgevroren worden. Bewaartijd 
variërend tot 3 maanden. Bij -25°C of koeler, aangeduid met de codering ****, kunnen voedingsmiddelen in grote 
hoeveelheden diepgevroren worden en langere tijd bewaard worden.  

Naar: Langewiesche Nachfolger, K.R. & Köster, H., 1990, HaushaltsTräume. Ein Jahrhundert Technisierung und Rationalisierung im 
Haushalt, Die Blauen Bücher, Königstein im Taunus, p.115. 

144



Het zal blijken dat zelfbedieningswinkeliers als actoren in belangrijke mate hebben 
bijgedragen aan die uitbreiding van de koelketen; in het bijzonder ook aan de voltooiing 
daarvan. Daarbij speelden ook diverse factoren een rol, zoals veranderende woon-
omstandigheden van klanten. Tot slot zal het volledige proces van het voltooien van de 
koelketen toegelicht worden. Daarbij zullen de aankoop en de bewaring van diepgevroren 
en gekoelde voedingsmiddelen, in koelkasten en vriezers thuis, centraal staan. Maar voor 
het zover was, pasten zowel fabrikanten als klanten al andere methoden toe om voedings-
middelen te koelen.  

5.1  De Nederlandse diepvriesindustrie en het opbouwen van een koelketen tot 
± 1950350

Koudetechnieken 

Vanaf de zeventiende eeuw, maar misschien ook al eerder, wendden mensen natuurijs aan 
voor diverse toepassingen, hoewel het moeilijk te zeggen is waaruit deze allemaal 
bestonden. Waarschijnlijk diende het vooral als koelmiddel. Welgestelde mensen met een 
buitenhuis konden natuurijs in de winter in kelders opslaan voor later gebruik. Een van die 
gebruiken was het toedienen van natuurijs als ‘medicijn’, bijvoorbeeld bij blindedarm-
ontsteking en insectenbeten351. Zeker is dat de visserij, fabrikanten (bierbrouwerijen), 
distributeurs en sommige welgestelde huishoudens vanaf de negentiende eeuw natuurijs op 
beperkte schaal aanwendden om voedings- en genotmiddelen te koelen.  
Hoewel fabrikanten of handelaren natuurijs vanaf de loop van de negentiende eeuw ook wel 
importeerden uit Amerika en Noorwegen was het – zeker voor huishoudens – een schaars 
product. Een meer algemeen gebruik om de houdbaarheid van voedingsmiddelen te 
verlengen bestond uit opslag in kelders, waarin soms ook ijs werd geplaatst, of in ‘vliegen-
kasten’, die van een beschermend gaas waren voorzien.  
De beperkingen die gepaard gingen met de import van natuurijs over grote afstanden 
maakten het kostbaar. Daardoor ontstond een potentiële markt voor kunstmatig 
geproduceerd ijs. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de productie van 
‘fabrieksijs’ in staven of blokken op gang. Daaraan was een periode voorafgegaan waarin 
technici in verschillende landen hadden geëxperimenteerd met het bouwen van koel-
machines.
Al in 1755 construeerde de Schotse scheikundige William Cullen het eerste vriesapparaat ter 
wereld door ethyl te verdampen, waardoor de omgevingstemperatuur aanzienlijk daalde352.
In 1862 boekte de Franse ingenieur Philippe Eduard Carré succes met zijn koelmachine op 
de wereldtentoonstelling in Parijs. Deze werkte volgens het principe van absorptie van 
ammoniakgas en werd uiteindelijk in verschillende Europese landen geproduceerd. In 1879 
startte de Duitse ingenieur Carl von Linde een fabriek voor de productie van koelmachines 

                                            
350 Deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, volledig gebaseerd op: Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, in: 
Schot, J.W., Lintsen, H.W., Rip, A. & Albert de la Bruhèze, A.A., 2000, Techniek in Nederland in de twintigste 
eeuw. Landbouw en voeding (deel III), Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen, p.339-352. 
351 Reinink, W., 1995, Eiskeller. Kulturgeschichte alter Kühltechnieken, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 
p.119-129.   
352 Reinders, P., 1999, Een coupe speciaal. De wereldgeschiedenis van het consumptie-ijs, Unilever, Rotterdam, 
p.116-118. 

145



die op basis van compressie en verdamping van ammoniak in een gesloten circuit functio-
neerden. 
Uiteindelijk werd het meest gebruik gemaakt van zulke compressiekoelmachines; onder 
andere in de scheepvaart, bierbrouwerijen, de vleesverwerkende industrie, boterfabrieken, 
chocoladefabrieken en de chemische industrie. Bij compressie werd ammoniak, of een 
andere vloeistof met een laag kookpunt zoals propaan of isobutaan, met behulp van een 
motor gecirculeerd in een gesloten systeem. Door verdamping van de gebruikte vloeistof tot 
gas, in de verdamper, werd warmte aan de omgeving onttrokken. Hierdoor ontstond koude. 
Het gas werd vervolgens in de condensor door compressie weer vloeibaar gemaakt, zodat 
deze opnieuw verdampt kon worden en warmte aan de omgeving kon onttrekken.  
Nederlandse ijsfabrieken die met behulp van zulke koelmachines kunstmatig ijs produ-
ceerden, exporteerden dit en leverden het ook aan de binnenlandse visserijsector en aan 
particulieren. Deze laatste kochten het in de zomer bij een lokale ijsfabriek, om thuis 
bijvoorbeeld dranken mee te koelen. Vanaf ongeveer 1915 had fabrieksijs het gebruik van 
natuurijs definitief verdrongen. 
Aan het begin van de twintigste eeuw lieten veel gemeenten in Nederland abattoirs 
bouwen, waarin – al dan niet na verloop van tijd – koelmachines geplaatst werden om vlees 
te koelen. Ook in deze koelmachines waren het de koelcompressoren die de koude 
opwekten, aangedreven door electro-, diesel- of gasmotoren. De eenvoudigste vorm was de 
zuigercompressor, die een klein vermogen had353. De schroefcompressor was een tussen-
vorm. De centrifugaalcompressor had een groot vermogen, die daarom vooral in abattoirs te 
vinden was. Het opslagbedrijf Vriesseveem in Amsterdam bood in 1905, als eerste, 
machinaal gekoelde ruimten te huur aan. Hierin konden handelaren op verschillende 
temperaturen vlees, wild, gevogelte, vis, boter, kaas, eieren, vruchten, groente, bloembollen 
en planten bewaren. Intussen werd ook in de scheepvaart en in margarine- en zuivel-
fabrieken gebruik gemaakt van koelapparatuur. Die apparatuur kwam aanvankelijk uit het 
buitenland, zoals Amerika, Frankrijk, of Duitsland, terwijl vooral in het interbellum ook 
steeds meer Nederlandse bedrijven koelmachines gingen produceren. De Bossche 
machinefabriek Grasso deed dit bijvoorbeeld al vanaf het begin van de twintigste eeuw, en 
een machinefabriek in Apeldoorn vanaf de Eerste Wereldoorlog. 

Koudetechnieken en voedingsmiddelen 

Vis was het eerste voedingsmiddel dat in Nederland diepgevroren werd. De visserij was 
zich, naast het koelen van de vangst, ook bezig gaan houden met het bevriezen daarvan. 
Dit vond aan het begin van de jaren twintig plaats door de vis in een zeer koude pekel-
oplossing (een zoutwater vloeistof) te dompelen. Hierdoor werd de vis tot –8 graden Celsius 
afgekoeld. Vervolgens werd de vis bevroren uit de pekel gehaald, afgespoeld met water en 
gekoeld opgeslagen.  
In vergelijking met andere conserveringsmethoden bood bevriezing verscheidene voordelen. 
Zolang de voedingsmiddelen vers werden ingevroren, bleef bij bevriezing meer vitamine C 
behouden. Ook de mate waarin eiwitten onoplosbaar worden, waardoor de voedingswaarde 
afneemt, was bij bevriezen geringer dan bij conservering door hitte of inzouten. Roken, 
drogen en inzouten maakten vis eveneens langduriger houdbaar, maar veranderden ook de 
smaak. Bevriezen kende dat nadeel niet. Wel konden voedingsmiddelen door bevriezing 

                                            
353 Vakblad voor de installateur, januari 1971, no.1, 14e jaargang, p.41. 
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uitdrogen: als er tijdens het bevriezingsproces (te) grote ijskristallen gevormd werden, 
beschadigden deze de celwanden in weefsels, zodat deze bij ontdooien hun vocht verloren. 
Later werd ontdekt dat, om dit tegen te kunnen gaan, zo snel mogelijk een zeer lage 
temperatuur bereikt moest worden tijdens het invriezen: dan worden slechts zeer kleine 
ijskristallen gevormd. Ook een juiste verpakking bood een oplossing om het vocht tijdens 
het bevriezen, in bevroren toestand en bij ontdooien te behouden.  
J.M. Bottemanne, hoofdinspecteur voor Visserij, verwachtte begin twintigste eeuw dat door 
de toepassing van bevriezing de afzet van vis – met name voor de export – kon worden 
vergroot. Daarom ijverde hij in de in 1908 opgerichte Vereeniging voor Koeltechniek 
aanhoudend voor onderzoek hiernaar. In 1912 en 1913 vond er op initiatief van die 
vereniging een dergelijk onderzoek plaats naar de conservering van vis met behulp van 
‘kunstmatige koude’. Maar ondanks allerlei inspanningen in de visserijsector bleef de door 
Bottemanne verwachte doorbraak uit en viel de afzet tegen. Volgens hem was het probleem 
dat er onvoldoende vriesruimte aanwezig was op de Nederlandse schepen. Hij meende dat, 
wanneer er maar genoeg vriesruimte op de schepen zou zijn, de afzet in overeenstemming 
daarmee zou kunnen stijgen.  
In de jaren dertig raakte een nieuwe manier van bevriezen in gebruik in Nederland. Volgens 
deze methode werden voedingsmiddelen zeer snel afgekoeld door aanraking met warmte-
onttrekkende ‘platen’, die zich aan weerszijden van de voedingsmiddelen bevonden. Met 
behulp van deze zogenaamde ‘plaatvriezers’ werden voedingsmiddelen in korte tijd, verpakt 
en wel tot –20 graden Celsius bevroren, om uitdroging tegen te gaan. De Amerikaanse 
bioloog C.B. Birdseye had ontdekt dat de taaiheid van bevroren vlees veroorzaakt werd 
doordat het vlees niet snel genoeg bevroor. Naar aanleiding van deze ontdekking was de 
plaatvriesmethode bedacht. In Nederland pasten fabrikanten die methode vooral toe op 
groente en fruit, en op beperkte schaal ook op vis, maar nog niet op vlees.  

Vita was één van de eerste merknamen van diepgevroren groente en fruit. H.J. Onnes, 
directeur van Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, begon met de productie onder dit merk, dat 
later onder dezelfde naam een N.V. werd. Het waren vooral banketbakkers en de ‘betere’ 
groente- en fruitwinkels die in de jaren dertig het kostbare en luxe bevroren fruit 
verkochten. Voor de verkoop van Vita-artikelen schafte het productiebedrijf om te beginnen 
acht vrieskisten aan met een inhoud van veertig liter, die zij in zulke detailhandelszaken 
plaatste354. Het bedrijf deed dit onder de speciale voorwaarde dat de detailhandelaren in 
kwestie uitsluitend diepvriesproducten van het merk Vita zouden verkopen. Deze 
diepvriesfabrikant zette zo de eerste stap tot het uitbreiden van de diepvriescapaciteiten in 
de fase van productie naar de fase van distributie. De verspreiding en toepassing van 
verschillende koel- en vriesfaciliteiten door de gehele voedingsmiddelenketen zou langzaam 
maar zeker leiden tot het ontstaan van een koelketen. Vooralsnog was hier op grote schaal 
echter nauwelijks sprake van.  
Dit kwam gedeeltelijk doordat klanten aanvankelijk niet enthousiast waren over diepvries-
producten. Ondanks de verbetering van de kwaliteit van diepgevroren vlees door het 
plaatvriezen associeerden zij bevroren voedingsmiddelen soms nog steeds met taai en 
uitgedroogd vlees, en met het kapot vriezen van gewassen op het land. Ook waren verse 
groente en vers fruit veel goedkoper. Soms was het aanbod hiervan zelfs zo groot dat op 
veilingen grote hoeveelheden werden doorgedraaid. Aangezien zich in bijna geen enkel 
huishouden in die tijd een diepvrieskist of –kast bevond was het voordeel van diep-

                                            
354 Unilever Historisch Archief, doos HA 82, map 161, Case history Vita, p.1. 
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vriesartikelen ten opzichte van verse voedingsmiddelen ook minimaal. Als de diepgevroren 
producten eenmaal ontdooid waren door gebrek aan vriescapaciteit, dienden ze ook op 
korte termijn genuttigd te worden. Verduurzaamde voedingsmiddelen in blik en glas boden 
qua houdbaarheid veel meer voordeel, hoewel diepvriesartikelen het verse product qua 
smaak en consistentie beter benaderden. Fabrikanten probeerden huisvrouwen in reclame-
boodschappen vooral te overtuigen van het gemak dat diepvriesartikelen boden. Ze 
vergeleken dit met het gemak dat geweckte groente en fruit in glazen potten op de 
voorraadplanken boden: 

“Mijn Zondagsrust heet Vita (…). Ik bewaar het voor de Zondag, dik in kranten 
gewikkeld op een koele plaats”355.

In geval van diepgevroren vis hing het gemak ook sterk samen met de voorbewerkingen die 
op de schepen of in fabrieken plaats hadden gevonden: in tegenstelling tot verse vis was 
diepvriesvis gefileerd.  

Koudetechnieken en onderzoek in relatie tot de Tweede Wereldoorlog 

Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland voor het eerst 
veel onderzoek naar ‘koude’-techniek verricht en werd een diepvriesindustrie van betekenis 
opgezet. De Duitse bezetter nam het initiatief daartoe, met als doel dat Nederland 
ingevroren voedingsmiddelen zou kunnen leveren aan de Duitse legers. Om dat doel te 
verwezenlijken richtte de bezetter diepvriesfabrieken op, of installeerde zij diepvries-
apparatuur in bestaande fabrieken. Zulke fabrieken, zoals conservenfabrieken, zouden in 
opdracht van de bezetter diepvriesproducten gaan produceren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 
de Hero jamfabriek te Breda voor de verwerking en bewaring van groente en fruit. Door 
hier bestaande ondernemingen voor te gebruiken kon de Duitse bezetter ook profiteren van 
bestaande infrastructuren, apparatuur en werkkrachten. Unilever, een bedrijf dat zich nog 
niet eerder bezig had gehouden met vriezen, kwam ook onder Duits beheer. Haar nieuwe 
diepvriesactiviteiten vonden onder de vlag van N.V. Proco plaats. Vita werd in 1941 ook 
overgenomen door een Duitse eigenaar, die er negen tunnelvriezers plaatste. Dat gebeurde 
in meer fabrieken die in de jaren dertig en de eerste helft van de jaren veertig tot stand 
waren gekomen. De tunnelvriezers leken technisch gezien op de eerder genoemde 
plaatvriezers. Het verschil was dat de rechte platen vervangen werden door platen die een 
tunnel vormden. Bovendien werden de voedingsmiddelen in tunnelvriezers onverpakt 
ingevroren en waren plaatvriezers van Amerikaanse, en tunnelvriezers van Duitse makelij.  
Door de genoemde intensivering van zowel het onderzoek naar als de toepassing van 
‘koude’-technieken tijdens de Tweede Wereldoorlog, groeide ook de productie van bevroren 
vis weer. Tegelijkertijd nam in de toenemende diepvriesproductie het aantal merken toe. 
Het merk Winterzon vond zijn oorsprong bijvoorbeeld in die tijd, net als Frosta en Kristal. 
Daarnaast experimenteerden bedrijven volop. Het bedrijf Blaauwhoedenveem-Vriesseveem 
slaagde er in 1942 in om porties rundvlees voor twee à drie personen in cellofaan te 
verpakken en te bevriezen. Cellofaan – destijds een nieuw verpakkingsmateriaal356 – bood 
het voordeel dat het oxideren van bloed (met als gevolg het verzuren of stollen daarvan) en 
het uitdrogen van vlees aanzienlijk beperkte. Een enkele slager was hier enthousiast over en 
installeerde zelf een vriescel in zijn winkel, zodat hij bevroren vlees kon gaan verkopen.  
                                            
355 Dit citaat betreft een reclame in Margriet. Bron: Hartog, A.P. den, e.a., 1989, ‘Voedingsinformatie in 
reclame. Een analyse van 85 jaar voedingsmiddelenadvertenties’, in: Voeding, 1989, no.50, p.224-229. 
356 Zie hoofdstuk 4. 
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Koelen en vriezen in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen verschillende diepvriesfabrieken als vijandelijk 
vermogen in handen van de Nederlandse staat, terwijl eigenaren van andere 
diepvriesfabrieken het beheer van hun bedrijf herwonnen. Omdat het Duitse leger wegviel 
als voornaamste afzetkanaal was de toekomst van de Nederlandse diepvriesindustrie 
onzeker. De bestaande koelketen voldeed in de productie, maar haperde vooral in de detail-
handel doordat deze slechts op beperkte schaal over koel- en vriesfaciliteiten beschikte. De 
koelketen zou daarom aanzienlijk uitgebreid moeten worden, wilde de binnenlandse markt 
kans van slagen hebben. Zonder voldoende diepvrieskisten of –kasten in levensmiddelen-
winkels zou een grootschalige verkoop van ingevroren voedingsmiddelen aan klanten 
nauwelijks mogelijk zijn. Een beleidsambtenaar van het Ministerie van Landbouw vond het 
in 1946 daarom: 

“… noodzakelijk dat een zogenaamde koelketting wordt opgebouwd. Het is immers 
noodzakelijk de diepgevroren producten op te slaan en daarna over de winkels te 
distribueren, welke eveneens in de vorm van vrieskisten over opslaggelegenheid 
zouden moeten beschikken”357.

In hetzelfde jaar gaf minister S.L. Mansholt van het Ministerie van Landbouw toestemming 
aan de georganiseerde groentehandel en diepvriesbedrijven om deviezen aan te wenden 
voor de aanschaf van koelelementen. De fabrikant van Vita plaatste tegen gunstige 
financiële regelingen (aantrekkelijke afbetalingsregelingen en andere voordelige leningen) 
meer en meer vrieskisten bij winkeliers, met als voorwaarde dat die winkeliers alleen het 
merk Vita in de verkoop aan zouden bieden. Zo creëerde het bedrijf afzetkanalen. Unilever 
deed hetzelfde. De dochteronderneming Proco verkocht haar diepvriesproducten in de 
‘betere’ levensmiddelenwinkels, waar zij vrieskisten had geïnstalleerd. Het bleek dat 
groente- en fruitwinkels de beste verkooppunten waren.  
Langzaam maar zeker veranderde ook het negatieve imago van diepvriesproducten. 
Sommige klanten van groentehandelaren vonden diepvriesspinazie bijvoorbeeld veel makke-
lijker in gebruik – omdat het al gewassen en voorbewerkt was – en net zo lekker als verse 
spinazie. Er waren ook nadelen verbonden aan het gebruik van diepvriesproducten: ze 
waren nog steeds duur en de ontdooitijd moest bij de bereidingstijd opgeteld worden om de 
maaltijd op het gewenste moment te kunnen presenteren358. In De Plattelandsvrouw, het 
maandblad van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, werd in 
1947 beweerd dat groente en fruit diepgevroren lekkerder waren dan geconserveerd in glas 
of blik, maar ook hier werd het nadeel van de hoge prijs benadrukt: 

“De vorige winter zullen vele van u wel kennis hebben gemaakt met de nieuwe 
diepvries-producten. Ieder die ze heeft gebruikt, zal moeten toegeven, dat de smaak 
van het product heerlijk was, en dat vooral de vruchten en sappen veel geuriger 
blijven dan door de methode van steriliseren. Maar ik geef van mijn kant ook direct 
toe, dat de prijs een luxe-prijs was, zodat bevroren vruchten eigenlijk alleen 
bruikbaar zijn als een cadeautje of als een tractatie voor een zieke, maar dat ze voor 
een gezin met een matig inkomen onbereikbaar zijn”359.

Vooral diepgevroren fruit kende de status en de prijs van een delicatesse. Voor 
diepvriesgroente gold dit in mindere mate. 

                                            
357 Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.348. 
358 Nederlands weekblad, 28 juli 1949, no.43, 53e jaargang, p.589. 
359 De Plattelandsvrouw, juli 1947, no.7, 6e jaargang, p.106. 
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De verkoop van diepvriesproducten in winkels viel tegen. De voornaamste oorzaak hiervan 
was niet zozeer gelegen in de prijs, maar in de omstandigheid dat het vrieskistenbestand 
van de meeste diepvriesfabrikanten niet uitgebreid genoeg was om een grootschalige 
verkoop in winkels te kunnen realiseren (Vita vormde hierop een uitzondering). De verkoop 
aan grootverbruikers, zoals bijvoorbeeld de K.L.M., verliep beter. Aan zulke grootverbruikers 
verkocht Proco vooral diepgevroren kant-en-klaar maaltijden als luxe product, en sinds 1946 
bezat het bedrijf een octrooi voor de procedure daarvan. Het ging om toebereide 
maaltijden, die Proco zelf als volgt definieerde: 

“… gaar of bijna gaar gekookte of gebakken spijzen door bevriezing geconserveerd 
(…), teneinde deze na ontdooien en aanwarmen in vliegtuigen, spoorwagons 
snelbuffets en dergelijke te kunnen opdienen”360.

Vita verkocht ook diepgevroren kant-en-klaar maaltijden, zoals Hollandse stamppotten, en 
nasi en bami goreng. In blik bestonden zulke maaltijden overigens al sinds het begin van de 
twintigste eeuw361.
In 1949 daalden de prijzen van diepgevroren voedingsmiddelen aanzienlijk door een 
prijzenoorlog tussen verschillende fabrikanten. Meerdere bedrijven zetten hierdoor hun 
diepvriesactiviteiten stop. Van zulke bedrijven nam Vita de diepvrieskisten en winkelklanten 
over, waardoor zij in de jaren vijftig de belangrijkste aanbieder van diepvriesproducten op 
de Nederlandse markt was. In 1949 en 1950 organiseerde Vita zo’n 800 winkel-
demonstraties om huisvrouwen voor diepvriesproducten te interesseren. Vrouwen die ’s 
zomers in de Vita-fabrieken werkten verzorgden in de winter die demonstraties, met de 
slagzin ‘In de winter de zomer op tafel’. Begin jaren vijftig bracht Vita een nieuw 
diepgevroren voedingsmiddel op de markt onder de merknaam Iglo: de diepvrieskip. Die 
werd aanvankelijk alleen via poeliers verkocht. Hiermee sloeg het bedrijf een nieuwe weg 
in, die niet langer alleen gericht was op het opheffen van de seizoensgebondenheid van 
specifieke voedingsmiddelen, zoals bij diepgevroren groente en fruit wel het geval was 
geweest. Kippen konden klanten immers altijd al het hele jaar door kopen bij slagers of 
poeliers. Het voordeel van diepvrieskippen ten opzichte van verse kippen lag vooral besloten 
in de lagere prijs: de distributie van verse kippen was kostbaarder vergeleken met bevroren 
kippen, door de geringere houdbaarheid. Op die manier gingen Vita en andere 
diepvriesfabrikanten de concurrentiestrijd nu volledig aan met (alle) vershandelaren.  

5.2  Koeling in winkels, zelfbediening en uitbreiding van de koelketen 

In de jaren veertig hadden sommige reguliere kruideniers al een koelmeubel in hun winkel 
staan. Die waren bijvoorbeeld bedoeld voor de verkoop van vleeswaren, margarine of boter. 
De eerste ijskasten die kruideniers bezaten hadden doorgaans wanden van zink met een 
isolatie van bijvoorbeeld kurk, die zij koelden met behulp van natuur- of fabrieksijs door dit 
onder of boven in die kasten te plaatsen. Het nadeel was dat voedingsmiddelen in deze 
ijskasten vochtig werden door het smelt- en condenswater van het ijs. Sommige kruideniers 
hadden – net als veel slagers in die tijd – een moderne ‘frigidaire’, waarin een compressor, 
aangedreven door een compacte elektromotor, de lucht koelde.  
De eerste koelkast die op die manier geconstrueerd was, werd in 1915 in Amerika 
geïntroduceerd door Alfred Mellowes uit Fort Wayne362. Hij gaf de naam ‘frigidaire’ aan zijn 
                                            
360 Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.348. Bron: Unilever Historisch Archief, doos HA 82, map 156, Aan 
de verkopers van ‘Birds-eye’ artikelen, oktober 1947.  
361 Zie hoofdstuk 3. 
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koelkast, waardoor beide termen voor velen inwisselbaar werden. Aanvankelijk ontploften 
koelkasten nog wel eens doordat ze grote hoeveelheden licht ontvlambare gassen bevatten. 
In de jaren dertig had de industrie daarom een alternatief, niet brandbaar koelmiddel 
ontwikkeld: ‘freon’, een verzamelnaam voor fluorkoolwaterstoffen363. Een ander nadeel van 
de frigidaire was dat voedingsmiddelen er in uit konden drogen als de machine te koud 
stond afgesteld.  
Naast de frigidaires waren er ook zogeheten conservatoren te vinden in levensmiddelen-
detailhandelszaken. In de jaren veertig gebruikten winkeliers deze diepvriescontainers voor 
de verkoop van diepgevroren groente en fruit. In vele gevallen werden die vrieskisten 
waarschijnlijk door een bedrijf als N.V. Vita of N.V. Birds-Eye – vanaf november 1947 de 
nieuwe naam van N.V. Proco – geplaatst. Het bezit van zowel frigidaires als conservatoren 
was echter (nog) niet wijd verbreid onder kruideniers. 
Diepgevroren groente en fruit boden vooral kansen voor de winkelverkoop in de winter364.
Tijdens de zomermaanden was er nauwelijks vraag naar, omdat groente en fruit dan 
overvloedig vers te koop waren. Daardoor leverden de diepvriesinstallaties ’s zomers niet 
veel omzet op. Winkeliers die conservatoren bezaten, hadden hier zelf een oplossing voor 
bedacht. Om het rendement van de conservatoren te verhogen gingen enkele kruideniers in 
de zomertijd consumptie-ijs verkopen365. Consumptie-ijs was, in tegenstelling tot diep-
gevroren groente en fruit, een typisch zomerproduct. Zo konden de kruideniers hun 
conservatoren zowel in de winter als in de zomer effectief gebruiken. Consumptie-ijs werd 
oorspronkelijk vooral door zogenaamde ijsbereiders en banketbakkers verkocht, maar ook 
door sommige groente- en vishandelaren. De verkoop van consumptie-ijs door kruideniers 
was echter in strijd met de Vestigingswet 1937, waarmee de overheid paal en perk had 
gesteld aan winkelassortimenten door middel van specifieke vakbekwaamheidseisen366.
Vergunningen, die uitzonderingen hierop legaliseerden, werden zelden aan kruideniers 
verleend. Dat steeds meer kruideniers zonder vergunning toch consumptie-ijs gingen 
verkopen, leidde tot menige rechtszaak. Uitspraken pakten soms positief, dan weer negatief 
uit, maar vooralsnog werd de verkoop van consumptie-ijs door kruideniers niet algemeen 
wettelijk toegestaan.

Zelfbediening en de koelketen 

Tijdens de opening van de eerste zelfbedieningswinkels eind jaren veertig en begin jaren 
vijftig kampte de diepvriesindustrie nog steeds met een relatief geringe vraag naar 
diepvriesproducten. Dit was zoals eerder gezegd vooral te wijten aan de nog altijd 
onvoldoende afzetmogelijkheden in levensmiddelenwinkels. Deze situatie veranderde 
geleidelijk door de opkomst van zelfbedieningswinkels. Daarin gingen winkeliers langzaam 
maar zeker steeds vaker en in steeds groter getale diepvriesproducten verkopen. Zodoende 

                                                                                                                                         
362 Reinders, P., 1999, Een coupe speciaal, p.119. 
363 Hoewel freon de koelkast voor gebruikers veiliger maakte werd in de jaren zeventig duidelijk dat het chloor 
in freon de ozonlaag aantastte. Daarom werd vanaf die tijd langzaam maar zeker opnieuw gebruik gemaakt van 
propaan en isobutaan, hoewel in kleinere hoeveelheden en in combinatie met een betere isolatie van de gassen 
in de koelkast. Dit heeft ertoe geleid dat freon sinds 1995 in geen enkele koelkast of vriezer meer wordt 
gebruikt. Bron: Reinders, P., 1999, Een coupe speciaal, p.119. 
364 Nederlands weekblad, 27 mei 1948, no.35, 52e jaargang, p.313. 
365 Nederlands weekblad, 27 mei 1948, no.35, 52e jaargang, p.313 en 28 juli 1949, no.43, 53e jaargang, p.589. 
366 Zie hoofdstuk 4. 
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stimuleerden zij de afzet – en indirect ook de productie – van diepgevroren voedings-
middelen.
De populariteit van diepvriesproducten bij zelfbedieningswinkeliers hing met verschillende 
factoren samen. In de eerste plaats pasten deze als voorverpakte merkartikelen uitstekend 
in de assortimenten van zelfbedieningswinkels367. In de tweede plaats sloten diepvries-
producten aan bij het proces van brancheoverschrijding, dat vooral door toedoen van 
zelfbedieningswinkeliers plaatsvond. Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien was 
brancheoverschrijding een middel dat winkeliers gebruikten om de rentabiliteit en de omzet 
van hun winkelassortimenten te vergroten. Zowel verswaren als diepvriesproducten – die 
beide een zekere koeling vereisen – vertonen een seizoenspatroon dat van het standaard 
assortiment afwijkt, waardoor zij bijdragen aan een nivellering van het jaarlijkse omzet-
verloop. Verswaren waren het hele jaar door te koop, hoewel komkommer bijvoorbeeld 
alleen in de zomer en winterpenen alleen in te winter te krijgen waren. Diepgevroren 
voedingsmiddelen verhoogden zoals gezegd vooral de omzet in de winter, omdat zij de 
zomergroenten en fruit dan konden vervangen. Daarnaast behoorden verswaren zoals zuivel 
of groente tot de dagelijkse benodigdheden en fungeerden daarom in zelfbedieningswinkels 
als ‘lokartikelen’. Als je voor gekoeld vlees niet naar de slager ging, maar naar een 
zelfbedieningswinkel, lag het voor de hand dat je er, eenmaal temidden van het ruime 
assortiment, nog meer (andersoortige) aankopen zou doen. Zodoende konden verswaren 
het aantal impulsaankopen verhogen en daarmee ook de omzet van zelfbedieningswinkels. 
Dit gold zeker voor de jaren vijftig, aangezien koelkasten in die periode nog niet wijd 
verbreid waren in Nederlandse huishoudens. Klanten kochten de meeste verswaren daarom 
ook bijna dagelijks, of met grote regelmaat.  
Door de verruiming van de assortimenten in zelfbedieningswinkels versnelde het proces van 
brancheoverschrijding. Die assortimentsuitbreiding was mede mogelijk door het groeiende 
aanbod vanuit de voedingsmiddelenindustrie. In hoofdstuk 3 was al aan de orde dat de 
brancheoverschrijding in zelfbedieningswinkels ook tot een versnelde schaalvergroting van 
die winkels leidde. Beide processen stimuleerden elkaar. Om de ruimere assortimenten te 
kunnen huisvesten huurden of bouwden zelfbedieningswinkeliers steeds grotere winkel-
panden. Om die kosten vervolgens te compenseren kozen ze veelal voor nieuwe 
assortimentsuitbreidingen, in de hoop de omzet verder te kunnen verhogen. In dit kader 
paste de trend om ook verswaren en diepvriesproducten op grote (-re) schaal aan te 
bieden. Het was één van de manieren waarop het aanbod langzaam maar zeker groeide in 
zowel omvang als variatie368.
Naast de rentabiliteit- en omzetverhoging waren er andere, meer specifieke redenen voor 
(zelfbedienings-) winkeliers om diepvriesproducten te willen verkopen. Sommige diepvries-
artikelen waren aantrekkelijk vanwege de relatief lage prijs ten opzichte van het verse 
voedingsmiddel, zoals de eerder genoemde diepvrieskip. Andere waren, zowel diepgevroren 
als toebereid, makkelijker in het gebruik voor klanten dan vers. Voorbeelden hiervan zijn 
diepvriesvis, die al schoon gemaakt was en geen graten meer bevatte, en diepgevroren 
kant-en-klaar gerechten en maaltijden. Maar bij gebrek aan vriezer of koelkast leverde de 
langere houdbaarheid van diepvriesproducten in de jaren vijftig niet zoveel voordeel op voor 
klanten. Als zij bijvoorbeeld op zaterdag diepvriesspinazie kochten konden ze die hoogstens 
tot zondag bewaren, mits ze het pak in kranten wikkelden en op een koele plaats legden, 
zoals in de kelder. 

                                            
367 Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.349-350. 
368 Zie hoofdstuk 4. 
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Albert Heijn ging vanaf november 1953 diepvriesvis verkopen in een tiental filialen. Het 
bedrijf had hiertoe besloten naar aanleiding van een voorstel van ondernemer J. Gouda in 
het voorjaar van 1953, om bij wijze van experiment panklare diepvriesvis te gaan 
verkopen369. Het Bedrijfschap voor de Visserijhandel was hiermee akkoord gegaan, vooral 
omdat de verkoop in viswinkels – van zowel verse als diepgevroren vis – sinds enkele jaren 
was teruggelopen wegens een dalende visconsumptie. Gouda leverde Albert Heijn zelfs 
ijscontainers om de diepvriesvis in te bewaren. Het experiment werd een succes en 
voortaan maakte diepvriesvis deel uit van het assortiment in alle zelfbedieningswinkels van 
Albert Heijn. Andere kruideniers – meestal met een zelfbedieningswinkel – deden hetzelfde 
en na verloop van tijd groeide hun aantal. Mede door dit succes in de verkoop verloren 
kruideniers in 1954 het door het eerder genoemde Bedrijfschap verleende monopolie op de 
verkoop van diepvriesvis: vanaf die tijd konden alle levensmiddelendetailhandelaren dit 
product verkopen. 
In september 1957 besloot Albert Heijn ook diepvrieskip aan het assortiment toe te voegen, 
die – zoals eerder gezegd – vooral aantrekkelijk was voor klanten vanwege de gunstige prijs 
ten opzichte van verse kip. Om de verkoop van diepvrieskip mogelijk te maken haalde een 
van de medewerkers speciaal een poelierdiploma370. Naar aanleiding hiervan kwam er 
overleg op gang tussen Albert Heijn en het Produktschap Pluimvee en poeliers. Als resultaat 
daarvan werd de verkoop van diepvrieskip vrij gegeven. Vanaf oktober 1959 zou de 
staatssecretaris van Economische Zaken levensmiddelenwinkels hiervoor vergunningen gaan 
verstrekken371.

Ondanks de groeiende mogelijkheden voor levensmiddelenwinkeliers in het algemeen waren 
het vooral zelfbedieningswinkeliers die (steeds meer) diepgevroren voedingsmiddelen 
gingen verkopen. De daarvoor benodigde apparatuur vroeg om aanzienlijke investeringen. 
Fabrikanten van diepgevroren voedingsmiddelen speelden hier in de jaren vijftig op in door 
diepvriesinstallaties ter beschikking te stellen aan zelfbedieningswinkeliers, op basis van 
huurkoop. Voorbeelden van zulke merknaamfabrikanten waren de eerder genoemde Birds-
Eye en Vita, welke laatste vanaf 1958 ook in handen van Unilever kwam en met Birds-Eye 
samengevoegd werd tot het bekende Iglo372. Zoals ze dit al vanaf de jaren veertig bij 
andere levensmiddelendetailhandelaren hadden gedaan, boden ze nu ook zelfbedienings-
winkeliers koel- of vriesapparatuur aan, onder specifieke voorwaarden. Meestal mochten de 
winkeliers dan alleen het merk van de desbetreffende fabrikant verkopen. Op deze manier 
werden (zelfbedienings-) winkeliers, via zulke financierings-overeenkomsten, vanuit de 
voedingsmiddelenketen door fabrikanten gestimuleerd om de capaciteit van de koelketen uit 
te breiden. In 1961 introduceerde Iglo een van haar laatste ‘kastenplannen’, om zelf-
bedieningswinkeliers zonder vriesapparatuur in de gelegenheid te stellen Ola consumptie-ijs 
en andere Iglo-producten in het assortiment op te nemen: 

“Iglo ontplooit voortdurend winstgevende activiteiten voor u. Iglo geeft u bovendien: 
(…) snelle levering en kwaliteitsgarantie door een vastgesloten diepvriesketting over 

                                            
369 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.153. 
370 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.156. 
371 Allerhande, december 1956, en november 1959. 
372 Bij de overname van Vita door Unilever in 1958 werd Unilever ineens 8500 diepvrieskisten rijker, die 
verspreid over Nederland ooit door Vita in levensmiddelenwinkels waren geplaatst. Bron: Reinders, P., 1999, 
Een coupe speciaal, p.454. 
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het hele land. Nog geen diepvrieskast? Vraag inlichtingen over uniek voordelig 
kastenplan aan Iglo N.V. te Utrecht”373.

Door middel van hun financiële of materiële hulp aan (zelfbedienings-) winkeliers 
stimuleerden diepvriesfabrikanten de afzet van hun producten. Tot 1953 vond de verkoop 
van gekoelde en diepgevroren producten in zelfbedieningswinkels echter nog niet op grote 
schaal plaats. Dit veranderde langzaam maar zeker doordat winkeliers van uitgebreide 
zelfbedieningswinkels de assortimenten verruimden en verse voedingsmiddelen aan gingen 
bieden374. Die stap markeerde het begin van de versnelling van de parallellisatie en de 
schaalvergroting in de levensmiddelendetailhandel.  

Vanwege de uitbreiding van assortimenten met verse voedingsmiddelen en diepvries-
producten gingen winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten 
standaard gebruik maken van allerhande koel- en vriesapparatuur. Dit gebeurde al dan niet 
met behulp van fabrikanten van diepgevroren voedingsmiddelen. Door deze nieuwe 
vervlechting van koel- en vriestechnieken in zelfbedieningswinkels zette de technische 
dynamiek van de zelfbedieningswinkel als innovatieknooppunt zich voort: in dit geval 
integreerden winkeliers in het kader van de koelketen een groeiend aantal (nieuwe) 
technieken in hun winkels tot een efficiënt functionerend geheel375. Eerder zagen we dat 
fabrikanten (zelfbedienings-) winkeliers stimuleerden om diepvriesproducten te verkopen, 
met als doel de koelketen in omvang en in capaciteit uit te breiden. Daarnaast stimuleerden 
winkeliers in uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten op hun beurt de (verdere) 
ontwikkeling van de koelketen door een toenemend aantal gekoelde verswaren en 
diepvriesproducten op te nemen in het assortiment.  
Door die praktijk namen ook de koeltransporten vanuit de fabrieken naar de detailhandel 
toe. De toepassing van koudetechnieken groeide daardoor in schaal en ging zich tegelijker-
tijd in technische zin sneller ontwikkelen. Hierdoor breidde de bestaande koelketen (inclusief 
‘diepvriesketting’) zich steeds verder uit. In die context kreeg het begrip koelketen de lading 
van een modern logistiek systeem. Zo werd het door allerlei betrokken actoren ook aan 
klanten gepresenteerd. Albert Heijn maakte in 1962 bijvoorbeeld als volgt reclame voor zijn 
slagersactiviteiten:

“Het grote geheim van het succes van de slagerij-afdelingen in SuperMarts van AH is 
de koelketen. Het is het koelsysteem dat gebruikt wordt om het vlees, van de 
slachterijen af, onafgebroken in gekoelde toestand te houden zodat elk bederf (…) 
onmogelijk is. Tot het ogenblik dat de klant het voorverpakte vlees in zijn tas doet 
en ermee de winkel uitgaat, is het vlees gekoeld geweest, [waardoor het] vers in 
bezit van de koper [komt]. (…) Snel, gekoeld vervoer waarborgt versheid”376.

In dezelfde Allerhande was vervolgens te lezen dat koelwagens het vlees vanaf grote 
slachterijen transporteerden naar de slagerijen van de uitgebreide zelfbedieningswinkels van 
Albert Heijn. Daar bewerkte het personeel het vlees in gekoelde ruimtes, waar ze het ook in 
porties voorverpakten. Met behulp van lopende banden werd het vlees vanuit die gekoelde 
ruimtes direct in koelvitrines geplaatst. Dit hele proces vormde een voor het bedrijf op maat 
gesneden koelketen, die de verkoop van vers vlees mogelijk maakte. Alleen al gezien de 
kosten die daarmee gemoeid waren, was het zaak de klanten hiervan zo enthousiasmerend 
mogelijk op de hoogte te stellen.  

                                            
373 Het Levensmiddelenbedrijf, 4 mei 1961, no.31, 65e jaargang, p.994. 
374 Zie hoofdstuk 3. 
375 Zie hoofdstuk 1 voor een definitie van het begrip innovatieknooppunt. 
376 Allerhande, maart 1962, p.3. 
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Diepgevroren voedingsmiddelen hoorden ook bij die koelketen. Daarover was in de 
Allerhande het volgende te lezen: 

“Vrieswagens transporteren de diepvriesproducten naar de regionale distributie-
centra, vanwaar ze verder gaan naar de winkels met hun diepvrieskasten”377,

om vervolgens eventueel in de ‘freezerafdeling’ van een koelkast thuis te belanden. Het 
diepvriesassortiment van Albert Heijn bestond rond 1961-62 uit de volgende producten: kip 
en kippoulet, vis, groente, fruit, kant-en-klaar maaltijden als bami en nasi goreng, panklare 
soep, patatfrites en kroketten378. Hoewel diepgevroren voedingsmiddelen in opmars waren, 
bleven de opbrengsten vooralsnog achter bij de verwachtingen, die zowel fabrikanten als 
winkeliers van de verkopen hadden. Gedurende de jaren zestig nam de consumptie van 
diepvriesproducten echter belangrijk toe. Het verbruik van diepvriesproducten kon in 1970 
als volgt worden onderverdeeld: groente en fruit maakten 28% uit van de totale 
diepvriesomzet, vis 10%, vlees eveneens 10%, aardappelproducten 9%, en desserts en 
snacks ieder 1%.  
Onder de genoemde omstandigheden breidde de koel- (en vries-) keten zich in toenemende 
mate uit tot een grootschalig netwerk, waardoor de afzet van diepvriesproducten – vooral 
vanaf de jaren zestig – kon groeien. Het eerdere bezwaar voor de diepvriesindustrie, dat de 
koel- en vriescapaciteit in de levensmiddelendetailhandel tekort schoot om voldoende afzet 
te kunnen realiseren, kwam daardoor voorgoed te vervallen.  

5.3  Het voltooien van de koelketen 

Tot begin jaren vijftig was er, zoals gezegd, geen vriesapparatuur voor huishoudelijk 
gebruik op de markt. Koelkasten waren er wel, maar deze waren erg duur. Het bezit van 
een koelkast was in die tijd eerder uitzondering dan regel in Nederlandse huishoudens, zoals 
hieronder, in tabel 2, zal blijken. Huisvrouwen vonden dit doorgaans geen probleem. Zij 
beschikten meestal over een kelder of vliegenkast om voedingsmiddelen in te bewaren. Tot 
ongeveer 1915 maakten zij, zoals gezegd, ook op kleine schaal gebruik van natuurijs om 
voedingsmiddelen te koelen. Na 1915 nam kunstmatig geproduceerd fabrieksijs die functie 
van natuurijs op steeds grotere schaal over.  
Vooral fabrikanten van gekoelde en diepgevroren producten – en winkeliers die deze 
verkochten – streefden naar uitbreiding van de mogelijkheden zodat hun klanten deze 
artikelen thuis op de juiste temperatuur zouden kunnen bewaren en niet snel zouden 
bederven. Zodra dat doel gerealiseerd zou zijn zou de gebruikswaarde en het gemaks-
voordeel van die producten voor klanten toenemen. Daardoor zou de consumptie van 
gekoelde en diepgevroren voedingsmiddelen eveneens toe kunnen nemen. Het was dus in 
het belang van zowel fabrikanten als detailhandelaren dat de koelketen voltooid zou 
worden, ofwel uitgebreid zou worden tot in de fase van bereiding379. Tegelijkertijd 
veranderde in de jaren vijftig en zestig de (consumptieve) situatie voor huisvrouwen door 
wijzigingen in onder andere het levensmiddelenaanbod, de eetcultuur, de welvaartspositie 
en de behuizing. Die veranderingen bereidden de weg voor huishoudelijke apparatuur als de 
koelkast en de vriezer. Welke factoren precies bijdroegen aan het voltooien van de koel-
keten, evenals hoe en door toedoen van welke actoren dit proces zich voltrok, komt in het 
navolgende aan de orde.  
                                            
377 Allerhande, augustus 1961, p1. 
378 Allerhande, augustus 1961, p1 en april 1962, p.5. 
379 Zie figuur 1 en 2 van dit hoofdstuk. 
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De vriezer 

De ontwikkeling van bevriezing als nieuwe conserveringsmethode wekte de belangstelling 
van huisvrouwen. Het bood hen een alternatief voor al langer bekende en gepraktiseerde 
methoden, zoals het wecken, inzouten en drogen van voedingsmiddelen380. Bij de 
bewerking van zelf verbouwde voedingsmiddelen tot voorraden, wensten steeds meer 
huisvrouwen – vooral op het platteland – van de voordelen van diepvriezen te kunnen 
profiteren. Ten opzichte van wecken kon diepvriezen een hoop tijd besparen. Bovendien 
bleven de kleur, smaak, consistentie, versheid en het vitamine C-gehalte van diepgevroren 
voedingsmiddelen langer behouden dan met wecken het geval was381. Daarom richtten 
particulieren, soms op coöperatieve basis, zogenaamde vrieshuizen op, waar huisvrouwen 
met hun verbouwde voedingsmiddelen terecht konden om ze in te vriezen en op de juiste 
temperatuur te bewaren. Tussen 1910 en 1940 huurden veel slagers en poeliers, zoals 
gezegd, volgens hetzelfde principe ook al vriesruimtes in vrieshuizen, omdat ze (nog) niet 
over eigen vriesruimten beschikten. Voorbeelden van bedrijven die dit deden waren Oost-
Indië in Amsterdam en Gabak in Rotterdam van Blaauwhoedenveem–Vriesseveem382. De 
nieuwe vrieshuizen werden op het platteland vaak bij een zuivelfabriek of veilinggebouw 
gevestigd, omdat daar al koelfaciliteiten aanwezig waren383. Soms exploiteerden slagers of 
poeliers de huizen, omdat zij zelf vriesruimte nodig hadden en ze deze op grotere schaal 
rendabeler konden maken door de resterende ruimte aan particulieren te verhuren. De 
vriesgebouwen bestonden uit een ruimte waarin vrieskastjes of –loketten waren geplaatst, 
een ruimte voor de vriesmachines en nog een kleine ruimte waarin voedingsmiddelen in 
ontvangst genomen en afgegeven werden. In de vrieshuizen heerste een temperatuur van 
16 tot 18 graden Celsius onder nul en konden particulieren een kleine, afgesloten 
opbergruimte huren384. Plattelandsvrouwen konden zo slachtproducten invriezen en 
sperziebonen of andere groente van ‘eigen land’ om deze bijvoorbeeld in de winter te eten. 
Een andere mogelijkheid was het goedkoop inslaan en invriezen van grote voorraden 

                                            

verswaren.  
Om voedingsmiddelen in te vriezen moesten deze wel zodanig bewerkt worden dat ze direct 
klaar waren voor het invriesproces. Dat betekende dat particulieren, meest huisvrouwen, 
groente en fruit eerst moesten blancheren en vervolgens goed moesten verpakken, net als 
in de industrie gebeurde. Blancheren bestaat uit het kort verhitten van voedingsmiddelen 
tot 90 graden Celsius, om de enzymen te vernietigen. Deze versnellen immers de groei en 
splitsing van bacteriën die gisting en schimmelvorming veroorzaken. Bovendien bevorderen 
ze de overdracht van zuurstof aan suiker en zuren, waardoor de smaak en de geur van 
voedingsmiddelen negatief beïnvloed worden en bederf optreedt. Met koude alleen kunnen 
deze processen niet voldoende geremd worden. Voedingsmiddelen die niet geschikt waren 
voor blancheren of verhitten, zoals zacht fruit, overgoten huisvrouwen volgens industriële 
methoden met een 35% suikeroplossing385. Deze behandeling neutraliseert de werking van 

380 Volgens een onderzoek over de gewoonten en werkmethoden bij het conserveren van voedingsmiddelen op 
het platteland, in 1956 ingesteld door de afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouw Hogeschool te 
Wageningen, maakte 85% van de op het platteland wonende huisvrouwen voedingsmiddelen in door wecken. 
Bron: Bulletin der Nederlandse Vrouwen Electricitetis Vereniging (N.V.E.V.), 1956, no.5, p.5.  
381 De Huisvrouw, juni 1947, p.45. 
382 Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.350, volgens noot 73 p.411. 
383 Denken en Doen, mei 1956, p.12. 
384 De Plattelandsvrouw, februari 1953, no.2, 11e jaargang, p.41. 
385 De Plattelandsvrouw, februari 1953, no.2, 11e jaargang, p.41 en Vakblad voor de installateur, februari 1968, 
no.2, 11e jaargang, p.67. 
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enzymen ook. In sommige gevallen verzorgden de uitbaters van vrieshuizen deze 
bewerkingen. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, zoals gezegd een overheidsorgaan, 
bracht jarenlang een speciale handleiding uit, getiteld ‘Zelf diepvriezen’, waarin nauwkeurige 
aanwijzingen te vinden waren voor de behandeling, bewaring en het ontdooien van zelf 

er haar gebruik van de 
vriezer

 en roomijs, voor een koele drank, een zondags toetje of een extra 

                                            

diepgevroren voedingsmiddelen386.
Het eerste vrieshuis voor particulieren werd in 1952 te Cothen (provincie Utrecht) opgericht. 
In 1957 waren er in Nederland 85 centra met diepvrieskluizen te vinden en in 1958 al 150, 
terwijl het aantal in 1962 alleen al in de plattelandscentra tot 700 was gestegen met een 
totale capaciteit van ruim 70.000 individuele kluisjes387. Het succes van de vrieshuizen ging 
vooraf aan de verspreiding van vriezers bij mensen thuis388. Deze spreiding vond vanaf de 
tweede helft van de jaren zestig plaats: eerst op het platteland, en later ook in de steden. 
Vrieskisten voor huishoudelijk gebruik waren echter al vanaf de tweede helft van de jaren 
vijftig op de markt gekomen. Het bedrijf Gebroeders van Swaay Amersfoort N.V. bood in 
1957 bijvoorbeeld Amana vriezers aan, die zij importeerden uit Amerika389. In 1959 
varieerden de prijzen van vriezers tussen de 800 en de 2400 gulden, afhankelijk van de 
inhoud390. Dit waren zeker voor die tijd aanzienlijke bedragen, wat een vriezer in huis tot 
een luxe maakte. De vrieskisten die eind jaren vijftig voor particulieren te koop waren 
konden onderverdeeld worden in drie verschillende modellen: het liggende kistmodel, het 
staande kastmodel en de koel-vries-combinatie. De vriesvakjes in koelkasten waren meestal 
ongeschikt voor het zelf invriezen van voedingsmiddelen, omdat zij hierin de vereiste 
temperatuur van –20 tot –25°C niet of niet snel genoeg bereikten391. Gemiddeld had een 
koelkastvriesvak een temperatuur van –4 tot –8°C, maar soms kon op de laagste stand een 
temperatuur tot ± –20°C ingesteld worden392. Zelfs dan gold een risico dat de vriesruimte 
de voedingsmiddelen niet snel genoeg op lage temperatuur bracht voor effectieve 
invriezing, zeker wanneer het grotere hoeveelheden betrof. Deze condities golden ook voor 
ijscontainers in levensmiddelenwinkels. Net als het koelkastvriesvak waren deze containers 
uitsluitend bestemd voor het bewaren van reeds ingevroren diepvriesproducten. Het was 
echter wel gebruikelijk om zelf bereide gerechten of maaltijden ter bewaring op te slaan in 
vriezers. Omdat bij de bereiding daarvan al verhitting had plaats gevonden en ze bij 
herbereiding opnieuw werden verhit, was deze manier van bewaring mogelijk, mits het een 
korte termijn betrof. Een huisvrouw vertelde in 1961 het volgende ov

en haar ervaringen met het invriezen van voedingsmiddelen: 
“Vlees verpak ik (in porties, waar we ongeveer drie dagen van kunnen eten) in 
plastic zakken (…). Brood en gebak houden zich zeer goed in de diepvries. (…) Ook 
complete maaltijden kan men invriezen. (…) ’s Zomers bevat onze diepvries ook 
altijd ijsblokjes
tractatie”393.

386 De Plattelandsvrouw, april 1959, no.4, 17e jaargang, p.167. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over het 
Voorlichtingsbureau voor de Voeding. 
387 Zie: Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.350, volgens noot 72 p.411. Bron: Koeltechniek. Mededelingen 
van de Nederlandse vereniging voor koeltechniek, 1958, no.51, p.149 en Denken en Doen, juli/augustus 1963, 
p.8-9. 
388 Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.350. 
389 De Plattelandsvrouw, oktober 1957, no.10, 15e jaargang, p.457. 
390 De Plattelandsvrouw, april 1959, no.4, 17e jaargang, p.165. 
391 De Plattelandsvrouw, april 1959, no.4, 17e jaargang, p.166. 
392 De Plattelandsvrouw, oktober 1966, no.10, 24e jaargang, p.361. 
393 De Plattelandsvrouw, maart 1961, no.3, 19e jaargang, p.102-103. 
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Mevrouw R.I.J. Lansu, elektrahuishoudkundige van de Provinciale Zeeuwse Electriciteits 
Maatschappij (P.Z.E.M.), merkte naar aanleiding hiervan op dat plastic of polyethyleen 
zakken inderdaad geschikt waren voor het verpakken van in te vriezen groente en fruit, 
maar dat voor vlees cellofaan meer geschikt was394. Dit materiaal is lucht- en gasdicht, in 
tegenstelling tot polyethyleen. Vlees was gevoelig voor uitdroging en bederf door bacteriën, 
en was volgens haar daarom beter af met een verpakking van cellofaan. Dat materiaal was 

 wel aanzienlijk duurder dan de huur van 

zaten veel gezinnen in Zweden al een 

menlijk een propaganda-actie te 
voeren 
ingevro

als variant op het zelf inzouten. 

                                            

bovendien vochtbestendig, en voor het afsluiten van de zakken was het eenvoudig met een 
lauwwarm strijkijzer dicht te smelten. 
In plaats van het huren van een kastje of loket in een vrieshuis, konden huisvrouwen, 
kortom, ook kiezen voor de aanschaf van een vriezer thuis. Dan hadden ze de 
voedingsmiddelen bij de hand en konden ze intensiever gebruik maken van de mogelijk-
heden die een vriezer bood. Ook hoefden ze dan niet meer naar de vrieshuizen om 
ingevroren producten te halen of brengen. De kosten van aanschaf en het stroomverbruik 
maakten, zoals gezegd, het bezit van een vrieskist
een kastje in een vrieshuis. Dat was de belangrijkste reden dat vriezers voor huishoudelijk 
gebruik aanvankelijk weinig populariteit genoten.  
Om huisvrouwen extra te interesseren voor (de dure) vriezers, organiseerde de Firma 
Holland N.V. te Zutphen, importeur van de vrieskist ‘Helifrost’ uit Zweden, in samenwerking 
met de Electro-Heliosfabrieken aldaar in 1958 een gratis studiereis naar Stockholm voor 
leden van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Het bedrijf 
propageerde het diepvriezen door deze reis te presenteren als een gelegenheid voor 
huisvrouwen om kennis maken met de ontwikkeling van het diepvriezen in Zweden395.
Zweden was een land waar diepvriezen in die tijd al een enorme vlucht had genomen, net 
als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De Zweedse overheid had bijvoorbeeld op 
scholen een warme lunch voor kinderen wettelijk verplicht gesteld, die de scholen meestal 
met behulp van diepvriesmaaltijden verzorgden. De maaltijden werden in aluminiumbakjes 
binnen een uur in speciale ovens op temperatuur gebracht. Ook in Zweedse bedrijfskantines 
konden medewerkers zo’n lunch krijgen. Bovendien be
eigen vrieskist thuis. Zowel de import van vriezers door de Firma Holland N.V. als de 
studiereis lagen daardoor min of meer voor de hand.  
Nederlandse handelaren benaderden niet alleen vrouwenverenigingen met propaganda voor 
het diepvriezen, maar ook bijvoorbeeld slagers. Het eerder genoemde bedrijf Gebroeders 
van Swaay – handelaar in vrieskisten te Amersfoort – had slagers in 1967 de suggestie 
gedaan contact te zoeken met bevriende collega’s om geza

voor vleespakketten tegen scherpe prijzen. Deze pakketten door klanten thuis direct 
ren worden. Als argument noemde het bedrijf dat: 
“Op het platteland (…) alom zelf [wordt] ingevroren, 
De verwachting is dat het op grote schaal aanschaffen van diepvriesmeubelen door 
particulieren spoedig zal overslaan op de steden”396.

Het vakblad van de Federatie van de Nederlandse Slagerspatroonbonden, ‘De Slager’ 
geheten, ondersteunde dit initiatief van Van Swaay en gaf in haar weekblad concrete tips 
voor de aanpak. Meerdere slagers maakten hier gebruik van en boden klanten voor het 
invriezen klaargemaakte partijen vlees aan van ten minste 25 kilogram, tegen beduidend 
gereduceerde prijzen. Volgens het advies van ‘De Slager’ maakten de slagers vervolgens 
ook gezamenlijk reclame voor hun partijen. Dit had op verschillende plaatsen in het land 

394 De Plattelandsvrouw, juli 1961, no.7, 19e jaargang, p.340. 
395 De Plattelandsvrouw, december 1958, no.12, 16e jaargang, p.538-539. 
396 Vakblad voor de installateur, januari 1968, no.1, 11e jaargang, p.21. 
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succes, zowel voor handelaren in vriezers als de desbetreffende slagers. Toch kwam een 
voorzichtige verspreiding van vrieskisten door het hele land pas vanaf de jaren zeventig op 
gang; vanaf de jaren tachtig bereikte deze spreiding enige grootschaligheid van 
betekenis397. De afzet van vriezers voor huishoudelijk gebruik werd vooral op het platteland
eleidelijk aan succesvol, doordat het invriezen van voedingsmiddelen aansloot bij de 
estaande praktijk van plattelandshuisvrouwen om voedingsmiddelen zelf te conserveren.  

ffusie van koelkasten verliep geheel anders dan die van vrieskisten. Specifieke veran-

bestond de belangrijkste beperking van flats uit het 

e tweede helft van de jaren vijftig aan om 

aardoor de levensmiddelenbezorging daar van minder groot belang was en dien-
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De koelkast 

De di
deringen in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog speelden hierin een belangrijke 
rol.
Door gebrek aan bouwgrond en woningen waren de woonmogelijkheden, vooral in de 
uitdijende steden, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bijzonder beperkt. Als oplossing 
hiervoor werd veel hoogbouw gerealiseerd, meestal in nieuwe stadswijken. Ten gevolge 
hiervan kwam een toenemend deel van de Nederlandse bevolking in flats te wonen. Bezien 
in het perspectief van de koelketen 
ontbreken van kelders. Het aantal Nederlanders dat niet over een koele ruimte beschikte 
groeide door de hoogbouw gestaag.  
Ook had de komst en de groei van het aantal hoogbouwwoningen gevolgen voor de 
bezorging van boodschappen aan huis. Dit gold speciaal voor de thuisbezorging van melk, 
een product dat juist via die bezorging de grootste afzet bereikte en tevens voor behoud 
van kwaliteit koeling nodig had. Flats veroorzaakten voor bezorgers veel ongemak, 
aangezien zij daar veel trappen moesten lopen met zware ladingen, langs ‘ontelbare’ 
deuren398. Als de flat een lift had was het ongemak iets minder, maar bleef het bezwaar van 
veel en zwaar gesjouw bestaan. Daarom had het Produktschap Zuivel in 1958 besloten de 
verplichting tot het bezorgen van melk te beperken tot aflevering bij de ingang van het 
woongebouw op de begane grond – ongeacht het aantal individuele woningen per 
woongebouw399. Hierdoor leverden bezorgers de melk niet meer altijd aan de voordeur af. 
Deze ontwikkeling ging samen met een algehele teruggang van de bezorging van 
boodschappen aan huis, mede veroorzaakt door het groeiende aantal zelfbedieningswinkels. 
Naast de in hoofdstuk 4 reeds genoemde suggesties van de N.V.v.H. om de bezorging 
desondanks zo vlot en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, beval die vereniging 
huisvrouwen ook aan om het aantal keren dat zij inkopen deden, te beperken. Op die 
manier spoorde de N.V.v.H. huisvrouwen in d
voorraden te vormen met behulp van een koelkast, die de functie van – ontbrekende – 
kelders meer dan voldoende kon overnemen.  
De N.V.v.H. wees er bovendien op dat in Amerika veel mensen een koelkast en een auto 
bezaten, w
overeenkomstig ook minder problemen opleverde in relatie tot de toenemende hoog-
bouw400.
Zowel de koelkast als de auto vergemakkelijkte en stimuleerde de voorraadvorming in 
Amerikaanse huishoudens. In Nederland was daarvan voorlopig nog geen sprake. In de 

397 Schuyt, K. & Taverne, E., 2000, 1950. Welvaart in zwart-wit, p.277. 
398 Zie ook hoofdstuk 4. 
399 Zie hoofdstuk 4. 
400 Denken en Doen, juni 1958, p.10. 

159



eerste plaats stelde het particuliere autobezit in Nederland in de jaren vijftig nog niet veel 
voor: in 1950 bezaten Nederlanders in totaal 139.000 auto’s, wat neerkwam op 13,8 auto’s 
per 1.000 inwoners (zie tabel 1). In 1960 was dat totaal gestegen naar 522.000 stuks, ofwel 
45,5 auto’s per 1.000 inwoners. De grote doorbraak kwam pas in de jaren zestig: in 1970 
was het totale aantal gegroeid tot 2.465.000 auto’s, wat betekent dat Nederland dat jaar 
189,1 auto’s per 1.000 inwoners had. Die groei zette zich daarna voort, doch niet meer zo 
sterk als in de jaren zestig. Dit groeiverloop komt overeen met – maar is tegelijkertijd nog 

.
ieruit blijkt dat ook de koelkast pas echt doorbrak in de jaren zestig. In de jaren zeventig 
n zeker in de jaren tachtig beschikten bijna alle Nederlandse gezinnen over een koelkast.  

abel 1: Het aantal auto’s in Nederl 950-1980, in totaal en per aanta

veel sterker dan – de stijging van de totale consumptieve bestedingen per hoofd van de 
bevolking, die in de jaren vijftig en vooral in de jaren zestig aanzienlijk was401.
Het particuliere koelkastbezit stelde in de jaren vijftig evenmin veel voor. Volgens tabel 2 
beschikte in 1957 slechts 3% van de Nederlandse huishoudens over een koelkast. In 1962 
bezat al 19% van de gezinnen een koelkast, terwijl dit cijfer in 1972 gestegen was tot 88%
H
e

T and, 1 l inwoners 

Totaal Per 1.000 inwoners 

1950 139.000 13,8 
1960 522.000 45,5 
1970 2.465.000 189,1 
1980 4.515.000 319,1 

Naar: Schuyt, K. & Taverne, E., 2000, 1950. Welvaart in zwart-wit, Sdu Uitgevers, Den Haag, p.280; Bron: Ours, J.C. van, 1985, 
Gezinsconsumptie in Nederland 1951-1980, Rotterdam.

In de jaren vijftig daarentegen moesten de meeste Nederlandse huishoudens het nog 
zonder auto en koelkast stellen. De N.V.v.H. was er in die tijd van overtuigd dat een 
koelkast arbeid kon besparen voor huisvrouwen en was ook van mening dat een koelkast – 
zeker voor flatbewoners – geen overbodige luxe was. Al vanaf ongeveer de jaren dertig, de 
periode waarin de eerste koelkastmodellen voor particulieren op de markt kwamen, had de 
N.V.v.H. geijverd voor het gebruik van koelkasten in Nederlandse huishoudens. De 
vereniging intensiveerde die ‘propaganda’ in de jaren vijftig. Bovendien probeerde ze in die 
periode de weeldebelasting af te laten schaffen, die van kracht was op koelkasten met een 
inhoud van 200 liter of minder402. De Nederlandse Huishoudraad (N.H.R.) was, net als de 
N.V.v.H., van mening dat een koelkast in die tijd, gezien de veranderende omstandigheden, 
alles behalve een luxe was. De N.H.R. klaagde daarom vanaf 1955 (minstens) tot driemaal 
toe bij de minister over de hoge weeldebelasting op koelkasten, die de prijs daarvan extra 
hoog hield403. In het licht van de toenemende hoogbouw en de afnemende bezorging vond 

prijzen van koelkasten van verschillende bekende merken, waaronder ook Bosch, in enkele 

de N.H.R. in 1961 dat het tijd was de weeldebelasting aanzienlijk te verlagen, of beter nog: 
af te schaffen. 
Intussen hadden producenten en handelaren zelf de prijzen van koelkasten al enigszins 
verlaagd. In het blad Maandelijkse Mededelingen van de N.H.R. was in 1959 te lezen dat de 

                                            
401 Zie paragraaf 4.1 van hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde toelichting hierop. 

ededelingen, 1955, no.1, 2e jaargang, p.3; 1960, no.10, 6e jaargang, p.11 en 1961, no.12, 7e

402 Denken en Doen, juni 1958, p.10. 
403 Maandelijkse M
jaargang, p.84-85. 
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jaren met gemiddeld 10% waren gedaald404. Deze prijsverlagingen kwamen voort uit 
vergelijkbare prijsverlagingen in het buitenland, zoals in Duitsland, waaruit de hier 

 was-

egon een populair huishoudelijk apparaat 
te word

re zichzelf respecterende huisvader en –moeder niet langer buiten (…) 
kan”406.

abel 2: Het bezit van huishoudelijke gebruiksgoederen in Nederland, in % van het aantal gezinnen 

verhandelde koelkasten grotendeels geïmporteerd werden.  
Ook andere actoren speelden een rol. Zo had het vrijwillig filiaalbedrijf Centra in 1957 zijn 
klanten een speciale regeling aangeboden via het cadeaustelsel. Dit betekende dat klanten 
grotendeels of volledig met gespaarde, volle zegelboekjes konden betalen voor een
machine of koelkast, die het bedrijf vervolgens bij de klant thuis neer kwam zetten405.
Eind jaren vijftig en begin jaren zestig veranderde het luxe karakter van koelkasten al 
langzaam maar zeker in ‘bereikbaar gemak’. Het b

en, waar volgens de N.V.v.H. anno 1962: 
“(…) iede

T

1957 1962 1972 

Koelkast 3 19 88
Elektrische naaimachine 6 38 51
Gasfornuis 14 32 *57
Wasmachine 8631 58
Stofzuiger 67 93 - 

averne, E., 2000, 1950. Welvaart in zwart-wit, Sdu UitgeveNaar: Schuyt, K. & T
Gezinsconsumptie in 

rs, Den Haag, p.277; Bron: Ours, J.C. van, 1985, 
Nederland 1951-1980, Rotterdam, opnieuw samengesteld. 

* Cijfers voor 1977.

In de brievenbussen van de Nederlandse bevolking rolden talloze reclamefolders voor 
koelkasten, terwijl kranten er volop over schreven en bol stonden van advertenties voor 
allerlei modellen407. In 1961 had de Allerhande een heel nummer speciaal aan de koelkast 
gewijd. In hetzelfde jaar had het bedrijf – net als de Centra in 1957 had gedaan - zijn 
klanten koelkasten aangeboden via zijn cadeaustelsel. Dit geschiedde door middel van een 
kienspel, waarbij 10.000 prijzen te winnen waren. Op speelkaarten, die zo’n twee miljoen 
Nederlandse gezinnen in de bus kregen, konden zowel klanten als niet-klanten kienen. 
Wanneer iemand vijf cijfers op rij scoorde, en een juiste oplossing voor de kruiswoordpuzzel 
op de achterkant van de kaart kon insturen, maakte hij of zij kans op een prijs. Het spel 
startte op 1 februari 1961 en zou twaalf weken duren. Zowel in Amerika als in Canada was 
kienen in die tijd als familiespel al een ware rage. Albert Heijn had in 1951 ook al een keer 
een kienspel voor klanten gelanceerd, waarbij de hoofdprijzen twaalf Opel Records waren. 
Die auto’s betrok Albert Heijn destijds van garagebedrijf Riva, dat in het bezit was van de 
familie Heijn408. Met deze actie had Albert Heijn het kienspel in Nederland geïntroduceerd. 
Bij de herhaalde actie in 1961 konden klanten andere prijzen winnen, zoals koelkasten, 

                                            

keukenmachines of keukenradio’s. 

404 Maandelijkse Mededelingen, 1959, no.9, 5e jaargang, p.81. 
405 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.196. 
406 Denken en Doen, april 1962, p.4. 
407 Allerhande, juni 1961, p.4. 
408 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.192. 
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Naar aanleiding hiervan begon Albert Heijn in mei 1962 met de Premie van de Maand Club 
(P.M.C.). Het bedrijf richtte deze club op voor deelnemers aan het vrijwillige spaarsysteem 
van Albert Heijn409. Hoewel het lidmaatschap van zo’n spaarsysteem voor klanten kosteloos 
was en zonder verplichtingen, verhoogden levensmiddelendetailhandelaren die een spaar-
systeem introduceerden meestal eerst hun prijzen met enkele procenten, om vervolgens 
een overeenkomstige ‘korting’ of ‘rente’ te geven410. Klanten betaalden er indirect dus wel 
voor, maar als zij niet mee deden waren zij zo gezegd ‘dief van hun eigen portemonnee’. 
Via de P.M.C. konden klanten sparen voor allerlei luxe en dure gebruiks-goederen. Dit was 
voor klanten aantrekkelijker dan de ruim zes procent rente in contanten, die het ‘gewone’ 
spaarsysteem van Albert Heijn bood. De premies, of de goederen, die Albert Heijn via de 
PMC a
volgt:

nzienlijk lagere dan de normale 

js van f 395,-. Deze P.M.C.-actie, die werknemer C. 

estelde. Als klanten dat wensten, 

ie
en groot succes. Binnen een maand verkocht Albert Heijn 50.000 koelkasten. Uiteindelijk 

                                            

anbood, varieerden per maand. Het bedrijf formuleerde het doel van de club als 

“De P.M.C. beoogt deelnemers aan het vrijwillige A.H.-systeem door haar 
tussenkomst gelegenheid te geven in het bezit te komen van waardevolle 
huishoudelijke en andere artikelen tegen aa
verkoopprijzen. (…) een initiatief van A.H. om de Nederlandse huisvrouw een eigen 
chequeboek en een beter leven te bezorgen”411.

De eerste premies die Albert Heijn aanbood bestonden uit een 142 liter en een 215 liter 
koelkast. De eerste werd met een waarde van f 498,- voor de prijs van f 252,- aangeboden, 
de tweede van f 748,- voor een pri
Govers had geregeld, ondervond zo’n grote belangstelling van klanten, dat Allerhande een 
extra editie aan de clubactie wijdde.  
Om een koelkast aan te kunnen schaffen via de P.M.C. hadden klanten zeker vijf tot acht 
volle spaarzegelboekjes nodig. Om langer te kunnen sparen, mochten klanten ook alvast 
een koelkast reserveren. Dit betekende dat de betaling – in spaarzegelboekjes – uitgesteld 
kon worden, terwijl Albert Heijn de koelkast wel alvast b
konden ze in contanten aan de prijs bijbetalen. Voor andere premies van de P.M.C., zoals 
snelkookpannen en strandstoelen, was dat niet mogelijk.  
Na twee weken hadden al zo veel P.M.C.-leden koelkasten gereserveerd, dat Albert Heijn 
zijn aanvankelijke order van 20.000 koelkasten aanzienlijk moest vergroten. Treinen vol 
P.M.C.-koelkasten, die door de firma Liebherr geleverd werden, reden vanuit het toenmalige 
West-Duitsland Nederland binnen. Evenals bij de actie van Centra indertijd, konden klanten 
er bij deze actie voor kiezen hun koelkast aan huis te laten bezorgen. Vanwege die 
leveringsmogelijkheden, de lage prijzen en de gunstige betalingsregelingen werd de act
e
kwam het totaal aantal aangeschafte koelkasten via de P.M.C. uit op zo’n 145.000 stuks.  

De P.M.C. had door de koelkastpremies een bijdrage geleverd aan het voltooien van de 
koelketen. De directie van Albert Heijn beweerde dat aan de actie geen strategische 
gedachte in deze richting ten grondslag lag412. Gezien alle aandacht voor koelkasten in die 
tijd en de eerdere acties van zowel Albert Heijn als Centra, waarin ook koelkasten als ‘prijs’ 

409 Allerhande, juni 1962, p.1. 
410 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.196. 
411 Allerhande, juni 1962, p.1. 
412 Zie: Buiter, H., 2000, ‘Koelen en vriezen’, p.350, volgens noot 69 p.411. Gebaseerd op: Jager, J.L. de, 1995, 
Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.196-201; Baudet, H., 1986, Een vertrouwde wereld: 100 jaar 
innovatie in Nederland, Bert Bakker, Amsterdam, p.89 en Jobse-Van Putten, J., 1989, Van pekelvat tot 
diepvrieskist, P.J. Meertens Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam, p.451-452. 

162



aangeboden werden, kan het grote succes van de P.M.C.-actie als een hoogtepunt van een 
bestaande trend beschouwd worden. Er kan niet zonder meer gezegd worden dat Albert 
Heijn’s P.M.C.-actie, of de daaraan verbonden gunstige prijzen en voorwaarden, baan-
brekend waren. Zoals we eerder hebben gezien bood het bedrijf de koelkasten aan zijn 
klanten aan in een tijd dat de prijzen van koelkasten al langer aan het dalen waren. 
Bovendien hadden, zoals gezegd, Albert Heijn in 1961 en Centra in 1957 ook al koelkasten 
aangeboden via een cadeaustelsel, die toen echter nog nauwelijks aftrek vonden. Het lijkt 
erop dat de klanten ten tijde van de P.M.C.-actie, in 1962, pas echt ‘klaar’ waren voor de 
aanschaf van een koelkast. De mogelijkheid om op afbetaling te kopen droeg hieraan bij. 

er kant-en-klaar gerechten en maaltijden, 
eranderde de koelkast van een luxe en duur product in een alledaags, betaalbaar en zo 
oed als onmisbaar huishoudelijk apparaat. 

waardoor de verkoop van diepgevroren voedingsmiddelen amper 

Hoe dan ook had Albert Heijn met deze actie een bestaande trend – de groeiende 
populariteit en dalende prijzen van koelkasten – gestimuleerd.  
De populariteit van de koelkast als consumptiegoed steeg vooral in de jaren zestig sterk. 
Aan het begin van de jaren zeventig was de koelketen dan ook zo goed als voltooid (zie 
tabel 3). Dit betekende dat de koelketen zich nu volledig in alle fasen van de voedings-
middelenketen, van productie tot en met consumptie, uitstrekte. Na de start in de productie 
aan het begin van de twintigste eeuw hadden de koel- en vriestechnieken en -faciliteiten 
zich in de decennia daarna, vooral in de jaren vijftig en zestig, uitgebreid tot in de levens-
middelendetailhandel en, vooral in de jaren zestig, tot in de huishoudens. De voltooiing van 
de koelketen door de grootschalige verspreiding van de koelkast – met vriesvak – was van 
belang voor huisvrouwen, omdat zij daardoor over adequate koeling konden beschikken 
voor hun aangekochte voedingsmiddelen, maar vooral ook voor producenten en winkeliers. 
Deze laatste actoren konden door de voltooiing van de koelketen de afzet van hun gekoelde 
en diepgevroren voedingsmiddelen vergroten. Samen met de stijging van de welvaart en 
verandering van de eetcultuur, zoals blijkt uit de toenemende consumptie van gekoelde en 
diepgevroren gemaksproducten, waarond
v
g

5.4  Afsluitende opmerkingen 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog zagen Nederlandse fabrikanten van diepvriesproducten 
zich, door het wegvallen van het Duitse leger als afnemer, geconfronteerd met een 
ontoereikende koelketen, 
mogelijk zou zijn. Zij zetten de eerste stappen om de bestaande koel- en vriesfaciliteiten uit 
te breiden (zie figuur 1). 
In de geschiedenis van de opbouw en de voltooiing van de koelketen is het van belang te 
benadrukken dat voedingsmiddelenfabrikanten zich actief gingen inzetten voor uitbreiding 
van de, in de jaren dertig en veertig nog erg beperkte, koelketen tot een voltooide keten. 
Het was in hun belang dat deze keten over voldoende capaciteit zou gaan beschikken om de 
verkoop van gekoelde en diepgevroren voedingsmiddelen op grote schaal mogelijk te
maken. In dat proces waren zij afhankelijk van levensmiddelenwinkeliers, maar konden ze 
ook profiteren van ontwikkelingen die diezelfde winkeliers tot veranderingen stimuleerden.  
Vooral de uitgebreide zelfbedieningswinkels, waarin standaard verswaren te koop waren, 
boden vanaf 1955 steeds meer mogelijkheden voor de verkoop van gekoelde voedings-
middelen en diepvriesproducten. Deze groeiende mogelijkheden hingen samen met het doel 
dat zelfbedieningswinkeliers nastreefden, namelijk om via schaalvergroting en assortiments-
uitbreiding een hogere omzet te genereren. In het proces dat zich voltrok om dit doel te 
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bereiken, integreerden zelfbedieningswinkeliers allerlei (nieuwe) technieken in winkels. De 
relatie tussen de koelketen en zelfbedieningswinkels is gelegen in de integratie van koel- en 
vriesapparatuur en koudetechnieken in die winkels. Zoals we hebben laten zien werd die 
integratie mede mogelijk gemaakt door diepvriesfabrikanten. Terwijl fabrikanten vanuit hun 
positie in de voedingsmiddelenketen de afzet van gekoelde en diepgevroren producten 
probeerden te stimuleren bij de detailhandel, bijvoorbeeld door het plaatsen van vrieskisten 
onder gunstige financiële voorwaarden, stimuleerden zelfbedieningswinkeliers die afzet 
eveneens door (koel-) verse waren en diepvriesproducten in het bestaande assortiment op 
te nemen. Dit was mede mogelijk dankzij een stijging van de welvaart en, daaraan 

eze combinatie van factoren was voor vrouwenorganisaties aanleiding om de 

 van vrouwen op de 
rbeidsmarkt414. Andersom heeft die toenemende arbeidsparticipatie vanaf de jaren 
ventig de productie en groei van gekoelde gemaksproducten gestimuleerd. 

                                            

verbonden, van de besteedbare inkomens: hierdoor stegen de consumptieve bestedingen 
en groeiden de verkoopmogelijkheden. 
Naast producenten van koel- en vriesapparatuur voor huishoudelijk gebruik, die de prijzen 
van die apparatuur in onderlinge concurrentie verlaagden, bevorderden ook zelfbedienings-
winkeliers het voltooien van de koelketen via speciale acties. Zo stimuleerden zelf-
bedieningswinkeliers het uitbreiden van de koelketen tot in de fasen van bereiding en 
consumptie in huishoudens413. Daarnaast zetten de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen (N.V.v.H.) en de Nederlandse Huishoudraad (N.H.R.) zich in om de koelketen 
te voltooien, hoewel met andere motieven dan de winkeliers. Albert Heijn maakte voor de 
oprichting van de Premie van de Maand Club (P.M.C.) in 1962 al decennia lang gebruik van 
allerlei cadeaustelsels, met als belangrijkste drijfveer klanten aan zich te binden. Het streven 
van de vrouwenorganisaties hing samen met praktische problemen die huisvrouwen vooral 
vanaf de jaren vijftig ondervonden. Door de toenemende hoogbouw in de (nieuwe) wijken 
van uitdijende steden beschikten steeds minder huisvrouwen over een kelder, waarin zij 
voedingsmiddelen konden bewaren. Deze groeiende problemen op het gebied van 
voorraadvorming gingen gepaard met een afnemende huis-aan-huis bezorging van levens-
middelen. Dit bracht vooral in het geval van melk extra rompslomp voor huisvrouwen met 
zich mee. D
koelkast bij Nederlandse huisvrouwen aan te bevelen en te ijveren voor lagere prijzen van 
koelkasten. 
Voor klanten boden door koude geconserveerde voedingsmiddelen alleen voordelen als zij 
over een koelkast, liefst met vriesvakje, of een vriezer beschikten, zodat zij deze producten 
thuis adequaat konden bewaren en voorraden konden vormen. Dit leverde de huisvrouwen 
gemak op in zowel de aankoop – die minder vaak nodig was – als de bereiding. Dit laatste 
type gemak vloeide voort uit het voordeel dat diepvriesproducten ook voorbewerkt waren. 
Aanvankelijk beperkte die industriële voorbewerking zich tot het fileren van vis en het 
wassen en voorkoken van spinazie. Vanaf de jaren zestig kwamen hoe langer hoe meer 
kant-en-klaar gerechten en maaltijden op de markt, die tenslotte, vanaf de jaren negentig, 
gemakkelijk verwarmd konden worden in de magnetron. Hoewel huisvrouwen tot de jaren 
zeventig nog nauwelijks buitenshuis werkten, hebben de besproken ontwikkelingen vanaf 
die tijd zeker een positieve bijdrage geleverd aan de participatie
a
ze

413 Zie figuur 1. 
414 Zie hoofdstuk 4 voor meer details over dit onderwerp. 
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Zelfbediening in West-Europa 

ediening. Wat waren de overeenkomsten en verschillen, en 
oe zijn die te verklaren? We richten ons bij deze vergelijking vooral op Zweden, West-

je, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. Na 
eze schets volgen drie meer gedetailleerde studies van Zweden, West-Duitsland en Groot-
rittannië in vergelijking met Nederland.  

rgroting van die 

an het aantal zelfbedieningswinkels per jaar in de periode 1957-1968 26%. De ont-

in gelijk tempo of op 

                                            

<< 6 >> 

De toepassing en het succes van zelfbediening in Nederland stonden niet op zichzelf. 
Vergelijkbare ontwikkelingen vonden plaats in naburige landen. In dit hoofdstuk vergelijken 
we Nederland met andere West-Europese landen op het gebied van de doorbraak en 
verdere ontwikkeling van zelfb
h
Duitsland en Groot-Brittannië. 

Om de verhouding tussen Nederland en andere West-Europese landen globaal in beeld te 
krijgen volgt nu eerst een schets van zelfbediening in West-Europa als geheel. West-Europa 
omvat hier België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Span
d
B

6.1  Zelfbediening in ontwikkeling in West-Europa 

Tijdens vergaderingen in München van de Internationale Zelfbedienings Organisatie 
(International Self Service Organization) in december 1970 en 1971 presenteerde de 
Statistiek Commissie gegevens over de ontwikkeling van zelfbediening in de levens-
middelendetailhandel in West-Europa415. Uit die cijfers bleek dat tussen 1957 en 1972 in 
totaal 179.000 levensmiddelenwinkeliers een zelfbedieningswinkel in West-Europa hadden 
geopend416. Hoewel het aantal zelfbedieningswinkels in die jaren voortdurend steeg nam 
het groeicijfer (in procenten) vanaf 1962 blijvend af (zie tabel 1). De afname in de groei van 
het aantal zelfbedieningswinkels ging gepaard met een algehele schaalve
winkels. In hoofdstuk 3 hebben we die relatie tussen een toenemende verkoopoppervlakte 
en een afnemend aantal winkels al voor Nederland kunnen constateren417.
Voor zowel Nederland als West-Europa als geheel was de gemiddelde procentuele stijging
v
wikkeling in Nederland komt dus vrij precies overeen met het West-Europees gemiddelde.  

Voor de afzonderlijke West-Europese landen verliepen de ontwikkelingen op het gebied van 
zelfbediening grotendeels vergelijkbaar van aard, doch niet altijd 

415 Deze gegevens betroffen de landen België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. 
416 Moderne markt, april 1972, no.7, p.28. 
417 Zie voor cijfers hierover tabel 6 en 7 van hoofdstuk 3. 
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dezelfde schaal. Kennis en praktijken op dit gebied verbreidden zich internationaal, waarbij 
ontwikkelingen in het ene land die in het andere soms beïnvloedden. 
Een aantal landen waarin levensmiddelenwinkeliers relatief vroeg zelfbediening gingen toe-
passen, zoals Zweden, West-Duitsland en ook Nederland, richtte zich voor kennis en kunde 
op het gebied van zelfbediening niet alleen op Amerika, maar ook op een belangrijke 
Europese zelfbedieningspionier: de Zwitser Gotlieb Duttweiler. De heer J. Haijtema uit 
Alkmaar, leraar in het kruideniersvakonderwijs, was in 1951 tijdens een bezoek aan 
Zwitser
Duttwe

begon pas bij de verdeling der goederen, dus als de winst van 
één der tussenschakels in de handel weg viel, konden de artikelen goedkoper 
geleverd worden”418.

abel 1: Jaarlijkse groei v al aantal zelfbedieningswinkels in Wes  ab
ls percentage van het totaal roe ed

land in de gelegenheid een studie te maken van het zogeheten Migros-systeem van 
iler. Hij schreef hierover onder andere het volgende: 
“Na de Eerste Wereldoorlog zag het er in de [Zwitserse] levensmiddelenhandel niet 
mooi uit. De markt was aan het kelderen ten gevolge van overproductie. De 
fabrikanten verenigden zich en bepaalden samen het aanbod, waardoor zij de 
prijzen hoog konden houden. De ketting van tussenhandelaren werd langer en 
langer. […] Zo was de toestand toen Duttweiler in 1924 zijn koopmansloopbaan 
begon. […] [Duttweiler constateerde dat] er tussen de kostprijs van het artikel en de 
prijs, die de consument er voor moest betalen, een onwezenlijk groot verschil lag. 
De grote prijsstijging 

T an het tota
, in vergelijking met het g

t-Europa, in
erland 

solute cijfers en
a ipercentage in N

Per 1 januari 

taal aantal 
zelfbedieningswinkels in 
Europa 

roei absoluut in 
het desbetreffe
jaar in West-E

Groei in % in het 
desbetreffende j
in West-Europa 

roei in % in het 
desbetreffende 
in Nederland 

To
West-

G
nde
uropa 

aar 
G

jaar 

1957 10.994 4.178 38,0 38,8 
1958 15.172 8.946 58,9 35,4 
1959 24.118 12.279 50,9 74,0 
1960 36.397 10.073 27,7 26,2 
1961 46.470 13.972 30,1 27,3 
1962 60.442 19.185 31,7 23,4 
1963 79.672 13.712 17,2 20,6 
1964 93.339 15.817 16,9 21,7 
1965 109.156 15.284 14,0 9,8 
1966 124.440 19. 15,237 5 17,9 
1967 143.667 19.545 13,6 15,2 
1968 163.222 8.932 5,5 14,5 
1969 172.154    

B on: Zelfbediening en supermarkt, januari 1970, no.1, p.7. De groeipercentages van het aantal zelfbedieningswinkels in Nederland zijn 
ontleend aan tabel 1, hoofdstuk 1. 

r

Duttweiler besloot een rijdende winkel te beginnen met ingebouwde vakjes en kastjes voor 
het uitstallen van levensmiddelen. Op 25 augustus 1925 reed de eerste rijdende winkel door 
de straten van Zürich. Duttweiler verkocht als grossier direct aan consumenten. Het 
voordeel hiervan kwam tot uiting in de prijzen, die 20% beneden die van de concurrentie 
lagen. Duttweiler veroorzaakte hiermee hevig protest van merkartikelenfabrikanten, de 

                                            
418 Nederlands weekblad, 22 maart 1951, no.25, 55e jaargang, p.352. 
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Zwitser
1951:

] [en] een eigen krant [voor 

tserland om lezingen van Duttweiler bij te 
onen423. Duttweiler heeft, zo kunnen we constateren, een prominente rol gespeeld in de 

ld door België, Italië en 

 West-Europees land daalde in Zweden in 1968 het aantal zelfbedieningswinkels, 
n wel met 2%. Deze daling hing samen met de schaalvergroting van die zelfbedienings-

winkels.

                                            

se overheid en dagbladen. Desondanks boekte hij succes. Haijtema concludeerde in 

“De ‘Migros’ stichtte eigen productiebedrijven […
reclames]. […] In elk geval heeft de Migros-revolutie een gunstige uitwerking gehad 
op de prijzen in Zwitserse levensmiddelenzaken”419.

Het bezoek van Haijtema aan Zwitserland vormde geen uitzondering. Veel West-Europeanen 
die verbonden waren aan de levensmiddelendetailhandel bezochten Migros ter bestudering, 
vooral in de jaren vijftig420. Duttweiler had zich vanuit zijn rijdende winkel immers 
ontwikkeld tot zelfbedieningsexpert bij uitstek. Dat hij als eerste in Europa begonnen was 
met het op grote schaal voorverpakken van levensmiddelen ten behoeve van de verkoop in 
zelfbedieningswinkels illustreert zijn pioniersrol421. Door die vooruitstrevende houding en de 
kennis, het inzicht en de ervaring die hij bij het toepassen en mogelijk maken van zelf-
bediening had opgedaan, vormde Duttweiler een voorbeeld op het gebied van zelfbediening 
voor (aspirant-) collega’s in zowel binnen- als buitenland. Albert junior (Ab) van Albert Heijn 
liep bijvoorbeeld na zijn studie op Nijenrode begin jaren vijftig stage bij Duttweiler’s Migros 
in Zürich422. Als pionier op het gebied van zelfbediening organiseerde Duttweiler bovendien 
lezingen, cursussen en congressen (meestal in Ruschlikon) voor allerhande internationale 
gezelschappen. Zoals eerder in hoofdstuk 2 vermeld, reisde het Nederlandse levens-
middelenteam van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.), ter voorbereiding van 
een studiereis naar Amerika in 1953, naar Zwi
w
ontwikkeling van zelfbediening in West-Europa. 

Naarmate de kennis over het bestaan en de toepassing van zelfbediening zich in West-
Europa verspreidde groeide het aantal zelfbedieningswinkels. Voor de verschillende landen 
in West-Europa liepen die groeicijfers sterk uiteen. Die verschillen zijn terug te voeren op 
verschillen in de jaren van de introductie van zelfbediening en de doorbraak ervan op grote 
schaal. In Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië schakelden levensmiddelendetail-
handelaren relatief vroeg op grote schaal over op zelfbediening. Nederland volgde deze 
landen met enige vertraging, met West-Duitsland in het kielzog. In vergelijking hiermee 
vond de toepassing van zelfbediening op grote schaal in landen als Denemarken, 
Noorwegen, Oostenrijk en Finland wat later plaats. Terwijl de piek van het gemiddelde 
groeipercentage van alle in de statistiek betrokken West-Europese landen bij elkaar met 
58,9% in 1958 viel, viel die voor Frankrijk met 36% pas in 1967424. Naast Frankrijk werd het 
gemiddelde groeicijfer van West-Europa in 1967 vooral bepaa
Spanje. Vooral in deze laatste drie landen – en in Ierland – gingen levensmiddelenwinkeliers 
relatief gezien pas laat op grote schaal zelfbediening toepassen.  
Als eerste
e

419 Nederlands weekblad, 22 maart 1951, no.25, 55e jaargang, p.352. 
420 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.228 en Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun 
inkopen doen, p.121.  
421 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.125. 
422 Inklaar, F., 1997, Van Amerika geleerd, p.226 en Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun 
inkopen doen, p.125. 
423 Zie hoofdstuk 2 voor (achtergond-) informatie over de C.O.P.  
424 Zelfbediening en supermarkt, januari 1970, no.1, p.7-8. 
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Per land verschilde ook het gemiddelde aantal zelfbedieningswinkels in verhouding tot 
inwonersaantallen in een gegeven jaar. In 1962 waren er in een aantal landen nog meer 
dan 10.000 inwoners per zelfbedieningszaak: in België (15.932), Frankrijk (16.994), Spanje 
(66.070) en Italië (148.503). Dit betekent dat de spreiding van zelfbedieningswinkels in die 
landen in dat jaar (nog) relatief laag was: in 1962 waren er in België 6,3 
zelfbedieningswinkels gevestigd per 100.000 inwoners, terwijl dat getal 5,9 bedroeg in 
Frankrijk, 1,5 in Spanje en 0,7 in Italië425. Eind 1971 was dit cijfer voor Italië intussen 
gestegen naar 2,7 zelfbedieningswinkels per 100.000 inwoners, terwijl het gemiddelde voor 
West-Europa dat jaar rond de 20 lag. In Denemarken lag dat getal veel hoger: in 1971 
bedroeg het 105,4. Zweden, Noorwegen en West-Duitsland overtroffen dit nog. Zweden had 
dat jaar 105,7 zelfbedieningswinkels per 100.000 inwoners, terwijl dit cijfer voor Noorwegen 

en rond 1970 dus over de hoogste dichtheid zelfbedieningswinkels per 
ierkante kilometer.  

jaren zestig bijna uitsluitend 

 veel West-Europese landen grote successen boekte in de 
vensmiddelendetailhandel.

tweede helft van de jaren vijftig in Groot-Brittannië en West-Duitsland ook erg succesvol 
                                            

en West-Duitsland respectievelijk 108,2 en 140,5 bedroeg. 
De bereikbaarheid van zelfbedieningswinkels voor klanten binnen West-Europa vertoonde 
ook verschillen. Deze werden veroorzaakt door de grote variatie per land in de bevolkings-
dichtheid en in de hoeveelheid zelfbedieningswinkels die buiten de wooncentra gevestigd 
waren. Het gemiddelde bereik (in vierkante kilometers per zelfbedieningswinkel) was voor 
klanten in West-Europa in 1968 18 vierkante kilometer, en zowel in 1969 als in 1970 17 
vierkante kilometer. Gedurende dezelfde jaren was dit cijfer voor West-Duitsland gemiddeld 
slechts 3 vierkante kilometer, voor Nederland 4, voor Zwitserland 8, voor Groot-Brittannië 
en Denemarken 9, voor België 11 en voor Oostenrijk 13 vierkante kilometer. West-Duitsland 
en Nederland beschikt
v

Zelfbediening was in West-Europa dermate prominent dat de groei in winkels en omzetten 
van de totale West-Europese levensmiddelendetailhandel eind 
toegeschreven kan worden aan die van zelfbedieningswinkels.  
Zweden illustreert dit het sterkst. Daar bedroeg het aantal zelfbedieningswinkels in 1968 
58% van het totaal aantal levensmiddelenwinkels, terwijl ze 94% van de totale omzet in de 
levensmiddelendetailhandel genereerden426. In hetzelfde jaar behaalden zelfbedienings-
winkels in West-Duitsland – 59% van alle levensmiddelenwinkels daar – 79% van de totale 
omzet in de branche. In Nederland was deze verhouding in dat jaar vergelijkbaar: daar 
namen de zelfbedieningswinkels – 50% van het totaal aantal levensmiddelenwinkels – 70% 
van de totale omzet voor hun rekening. In België was het percentage zelfbedieningswinkels 
in 1968 een stuk lager: samen vormden zij maar 6% van alle levensmiddelenwinkels. Toch 
waren die zelfbedieningswinkels goed voor een landelijk omzetaandeel van 56% in dat jaar. 
Frankrijk vertoonde in 1968 eenzelfde percentage zelfbedieningswinkels in de levens-
middelendetailhandel, die echter maar 27% van de totale omzet in die handel genereerden. 
Ondanks de sterke verschillen per land laten deze cijfers zien dat zelfbediening tegen het 
einde van de jaren zestig in
le

In de eerste helft van de jaren vijftig maakte zelfbediening vooral in Zweden een snellere 
groei door in vergelijking met andere landen, terwijl de ontwikkeling van zelfbediening in de 

425 Moderne markt, april 1972, no.7, p.28. 
426 Zelfbediening en supermarkt, januari 1970, no.1, p.7-8. 
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was. De vraag is in hoeverre er overeenkomsten en verschillen tussen deze landen en 
Nederland te constateren zijn. Dit zullen we in de volgende paragrafen nader bekijken.  
Daarbij is gebruik gemaakt van het rapport van de studiereis naar Zweden en West-
Duitsland, die de studiegroep ‘Industrie’ van de Contactgroep Opvoering Productiviteit 
(C.O.P.) in september 1959 ondernam427. Die studiegroep stelde zich destijds tot doel zich: 

“… een beeld te vormen van de recente ontwikkelingen op het gebied van de handel 
in levensmiddelen in deze landen”428.

Daartoe wilde de C.O.P. een vergelijkende studie maken tussen Nederland en beide andere 
landen, gericht op de efficiëntie van de distributie in de groot- en kleinhandel in levens-
middelen. Het rapport dat de studiegroep hierover in 1961 publiceerde vormt een 
belangrijke basis voor de rest van dit hoofdstuk. 

6.2  Zelfbediening en de levensmiddelendetailhandel in Zweden 

Volgens een bedrijfstelling in 1951 telde Zweden dat jaar in totaal zo rond de 74.000 
winkelvestigingen. Dit kwam neer op bijna 1.100 winkels per 100.000 inwoners. Nederland 
had in hetzelfde jaar 1.800 winkels per 100.000 inwoners. Zoals te zien is in tabel 2 
overheerste het kleinbedrijf in zowel Zweden als Nederland. Zweden had wel iets meer 
bedrijven van wat grotere omvang dan Nederland. 
Dit geeft aan dat de mate van schaalvergroting in Zweden rond 1951 al verder ging dan in 
Nederland. Hierbij moet worden opgemerkt dat tabel 2 de totale detailhandel betreft, maar 
mogelijk golden dezelfde verhoudingen ook voor de levensmiddelendetailhandel. Terwijl de 
Nederlandse detailhandel in de jaren dertig en veertig te maken had gehad met een 
aanzienlijke afbouw van het totaal aantal levensmiddelenwinkels, vertoonde dat aantal in 
Zweden tussen 1931 en 1951 een stijging van 10%429. Dit verschil tussen beide landen is 
voor een deel te verklaren door de invoering van de Nederlandse Vestigingswet Kleinbedrijf 
in 1937, die voor het eerst vakbekwaamheidseisen stelde aan Nederlandse levensmiddelen-
winkeliers430. Het gevolg was een aanzienlijke afname van het aantal vooroorlogse levens-
middelenwinkels431. In Zweden ontbraken zulke overheidsmaatregelen. Andere factoren die 
de Zweedse levensmiddelendetailhandel gunstig beïnvloedden waren de opkomst van de 
industriële sector ten koste van de landbouw en, daarmee samenhangend, de toename van 
de stedelijke bevolking. Door de stedelijke woonsituatie raakten mensen immers in 
toenemende mate afhankelijk van winkels om in hun primaire levensbehoeften te kunnen 

                                            
427 Het team bestond uit 17 personen, waarvan er hier enkele genoemd worden: G.J.M. Veldkamp 
(Staatssecretaris van Economische Zaken), A.H.M. Albregts (teamleider; voorzitter van het College van Handel 
en Industrie voor de Levensmiddelenbranche en Hoogleraar aan de Economische Hogeschool te Tilburg), S.C. 
Bakkenist (directeur van het Bureau van de Stichting ‘Het Merkartikel’), P. van de Linde (voorzitter van de 
Vakbond van Kruideniers Inkoopverenigingen, directeur der C.C.G.V. ‘Enkabé’),  A.W. Luyckx (directeur van 
het Economisch Instituut voor de Middenstand), H.J. Neefs (Secretaris van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
en Ambacht), A.J.M. van Well (voorzitter van de Vereniging van Vrijwillig Filiaalbedrijfgrossiers en firmant 
van de firma A.J.M. van Well), en S. de Wit (voorzitter van de Vereniging van Grootbedrijven in de 
Detailhandel en directeur van Simon de Wit N.V.). 
428 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden in vergelijking met Nederland,
rapport van de Studiegroep Industrie van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.), ’s Gravenhage, 
p.11. 
429 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.29-30. 
430 Zie hoofdstuk 2, 3 en 4 voor dit onderwerp. 
431 Zie tabel 2 van hoofdstuk 2 voor de exacte cijfers in 1930 en 1950. 
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voorzien. Bovendien heeft de welvaart zich in Zweden relatief gunstig ontwikkeld omdat het 
land zowel buiten de Eerste als de Tweede Wereldoorlog is gebleven432.
In tegenstelling tot Nederland, waar zelfstandigen zelfbediening introduceerden, pasten in 
Zweden vooral coöperatieve verbruiksverenigingen als eerste zelfbediening toe. Coöpera-
tieven hadden naast zakelijke ook ideële doelstellingen, waarbij de leden uitgekeerde 
nettowinsten aanwendden om bijvoorbeeld voedselpakketten uit te delen aan minder 
bedeelden. De Zweedse coöperatieven hadden een sterke concurrentiepositie, die nog 
verstevigd werd door hun pionierschap ten aanzien van zelfbediening. Rond 1955 namen zij 
20 à 25% van de totale omzet in de levensmiddelenbranche voor hun rekening. 

Tabel 2: Het totaal aantal detailhandelsvestigingen in Zweden en Nederland (rond 1951), verdeeld naar 
grootteklassen, in % van het totaal 

Grootteklassen naar het aantal werkzame 
personen per vestiging 

Aantal detailhandelsvestigingen in Zweden 
in % van het totaal 

Aantal detailhandelsvestigingen in 
Nederland in % van het totaal 

1 persoon 27 24
2-4 personen 56 69

5-10 personen 13 6
11 en meer personen 4 1

Totaal 100 100

Bron: C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden in vergelijking met Nederland, rapport van de 
Studiegroep Industrie van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.), ’s Gravenhage, p.29.

In Nederland was dat aandeel kleiner. In de jaren vijftig wisten ze die voorsprong te 
behouden. In 1955 waren er in Zweden 1.480 coöperatieve zelfbedieningswinkels (60,9%) 
tegenover 950 zelfbedieningswinkels die in handen van andere organisatievormen waren 
(39,1%)433. In 1956 was die verhouding respectievelijk 1.785 (59,2%) tegenover 1.230 
(40,8%) en een jaar later was nog 58% van het totaal aantal zelfbedieningswinkels in 
handen van de coöperaties. Ter vergelijking: in Nederland bezaten de coöperaties per 1 
januari 1958 maar 5% van het totaal aantal gevestigde zelfbedieningswinkels, wat 
overigens in ieder geval tot 1970 niet veranderde434. Hieruit blijkt dat de Zweedse 
coöperaties, veel meer dan de Nederlandse, van grote betekenis waren in de levens-
middelendetailhandel. Dit veranderde in de loop der jaren wel enigszins, doordat het aantal 
Zweedse zelfbedieningswinkels van zelfstandigen sneller groeide dan dat van coöperatieven. 
Net als in Nederland ondervonden Zweedse coöperaties een toenemende concurrentie van 
grootwinkelbedrijven en zelfstandigen. Zelfbediening bood met zijn ruimere mogelijkheden 
tot prijsconcurrentie en zijn ruimere groeipotentieel (in schaal en in omzet) uitkomst ten 
opzichte van bestaande bedieningswinkels om de concurrentiepositie te behouden en te 
verstevigen. Zoals gezegd grepen in Zweden aanvankelijk vooral coöperatieven deze kans, 
in Nederland zelfstandigen. Maar Zweedse zelfstandigen zagen hoe de groeiende toepassing 
van zelfbediening in het voordeel van de coöperatieven werkte en volgden dat voorbeeld 
daarom, zij het pas enkele jaren later. Bij de invoering van zelfbediening vervulden Zweedse 
coöperaties de rol die zelfstandigen in Nederland speelden, terwijl Zweedse zelfstandigen 
zich in hun navolgende gedrag eerder gedroegen als Nederlandse grootwinkelbedrijven. 

                                            
432 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.16. 
433 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.31.  
434 Zie tabel 3 van hoofdstuk 2. 
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Zelfbediening werd in Zweden goed ontvangen, zowel door detailhandelaren als door 
klanten. Uit tabel 3 blijkt dat er per 1 januari 1951 217 zelfbedieningswinkels in de Zweedse 
levensmiddelendetailhandel waren, terwijl er in 1959 intussen 4.000 waren.  
Het aantal inwoners per land in aanmerking nemend, kunnen we uit de cijfers in tabel 3 
concluderen dat zelfbediening in Zweden per 1 januari 1959 verder geëxpandeerd was dan 
in de andere genoemde West-Europese landen435. Dit blijkt meer direct uit tabel 4, die voor 
de jaren vijftig laat zien hoeveel zelfbedieningswinkels elk land per 100.000 inwoners had. 
Zweden bezat gedurende de jaren vijftig het hoogste aantal zelfbedieningswinkels per 
100.000 inwoners. Zwitserland kwam daarna. Hoewel het aantal zelfbedieningswinkels per 
100.000 inwoners in Groot-Brittannië in het begin van de jaren vijftig veel hoger was dan in 
Nederland, liep Nederland daarna langzaam maar zeker in op Groot-Brittannië, zodat het 
verschil tussen beide landen in 1959 nog maar heel gering was. West-Duitsland haalde 
uiteindelijk zowel Nederland als Groot-Brittannië in. In 1959 werd Zweden gevolgd door 
Zwitserland, dan door West-Duitsland en dan door Groot-Brittannië, terwijl Nederland in dat 
jaar het laagste aantal zelfbedieningswinkels per 100.000 inwoners van de vijf betrokken 
landen had. 

Tabel 3: Totaal aantal gevestigde zelfbedieningswinkels in de levensmiddelendetailhandel in vijf West-
Europese landen, in absolute cijfers

Per 1 januari Zweden West-Duitsland Nederland Groot-Brittannië Zwitserland

1951 217 39 10 600 93
1954 1.372 203 134 1.820 350
1957 3.055 1.379 546 3.000 900
1958 3.515 3.183 758 3.750 1.119 
1959 4.000 9.676 1.026 5.000 1.500 

Bron: C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden in vergelijking met Nederland, rapport van de 
Studiegroep Industrie van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.), ’s Gravenhage, p.32. De cijfers voor Nederland zijn ontleend 
aan tabel 1, hoofdstuk 1. 

In de vorige hoofdstukken is verschillende malen aan de orde gekomen dat de welvaart in 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog sterk steeg. Zweden vertoonde in de jaren vijftig 
nog veel meer kenmerken van een welvarende samenleving. Het reëel bruto binnenlands 
product (tegen constante prijzen) per hoofd van de bevolking was in Zweden in de periode 
1913-1950 gestegen met 2,2% per jaar, tegenover een groei van 1,1% per jaar in dezelfde 
periode in Nederland436. In de jaren 1950-1973 bedroeg dat cijfer in Zweden 3,1% per jaar, 
en in Nederland 3,5% per jaar. De kosten van levensonderhoud namen eveneens toe, maar 
in Zweden stegen de lonen nog sterker. De welvaart in Zweden was vooral mogelijk 
geworden door de gespecialiseerde industriële productie, die onder andere de verwerking 
en export van grondstoffen, ertsen en hout betrof. Ook is Zweden, zoals eerder gezegd, 
zowel buiten de Eerste als de Tweede Wereldoorlog gebleven, waardoor de maatschappij en 
economie daar weinig nadelige gevolgen van hebben ondervonden. Bovendien kende 

                                            
435 Zo kende Zweden in 1959 een bevolkingsdichtheid van 17 inwoners per vierkante kilometer, terwijl 
Nederland in dat jaar een bevolkingsdichtheid van 346 inwoners per vierkante kilometer telde. In West-
Duitsland bedroeg dat cijfer 200 in hetzelfde jaar. 
436 Maddison, A., 1982, Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
p.67. 
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Zweden al jarenlang een sociaaldemocratische regering die een ver doorgevoerde 
welvaarts- en verzorgingsstaat had geschapen. Dit bleek onder andere uit sterk ontwikkelde 
sociale voorzieningen zoals de ziekenzorg en kinderopvang. Die kinderopvang moet vooral 
in verband worden gebracht met de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen: 
kinderopvang maakte dit op een makkelijkere manier mogelijk. Voor het bedrijfsleven 
betekenden de gestegen lonen hoge kosten, waarvoor oplossingen werden gezocht in 
diverse vormen van rationalisering, zoals automatisering. De introductie en groeiende 
toepassing van zelfbediening paste ook in die context. Tegelijkertijd was de relatief hoge 
arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderlijk voor zelfbediening. 

Tabel 4: Totaal aantal zelfbedieningswinkels in de levensmiddelendetailhandel per 100.000 inwoners voor 
vijf West-Europese landen, in absolute cijfers

Per 1 januari Zweden West-Duitsland Nederland Groot-Brittannië Zwitserland

1951 3,1 0,1 0,1 1,2 2,0 
1954 19,1 0,4 1,3 3,6 7,5 
1957 41,1 2,6 5,2 5,9 19,2 
1958 48,1 5,9 6,6 7,4 21,7 
1959 55,5 17,0 9,4 9,8 29,4 

Bron: C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden in vergelijking met Nederland, rapport van de 
Studiegroep Industrie van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.), ’s Gravenhage, p.32. 

Zweedse levensmiddelenwinkeliers pasten zelfbediening in een vroeger stadium en op 
grotere schaal toe dan in Nederland. Zweden was meer gemoderniseerd dan Nederland, wat 
voor een deel te danken was aan technische ontwikkelingen. Behalve de stijgende welvaart 
hadden de technische ontwikkelingen ook de aanleg van talrijke moderne stadswijken 
mogelijk gemaakt, waar veel ruime panden waren gebouwd die geschikt waren voor de 
vestiging van grote zelfbedieningszaken. 

Daarnaast had het grote aantal buitenshuis werkende Zweedse vrouwen ook positief 
bijgedragen aan de welvaart, zowel op nationaal niveau als op het niveau van individuele 
huishoudens. Die omstandigheid stimuleerde tevens de gang naar zelfbedieningswinkels, die 
ruime en gesorteerde assortimenten aanboden, gericht op gemak in bewaring en bereiding. 
Net als in Nederland droeg de stijging van de welvaart, samen met technische 
ontwikkelingen en processen van verstedelijking, in belangrijke mate bij aan een groeiend 
industrieel geproduceerd levensmiddelenaanbod en, daarmee samenhangend, aan een 
verandering in de eetcultuur door de steeds ruimere keuze die klanten konden maken. 
Gecombineerd boden deze factoren goede kansen voor zelfbedieningswinkeliers die ruime 
en gevarieerde assortimenten verkochten. 
Een andere factor in de verschillen tussen Zweden en Nederland was de grotere mate van 
vrijheid van de Zweedse levensmiddelendetailhandel, door het ontbreken van wettelijke 
maatregelen die bijvoorbeeld de vakbekwaamheid of de samenstelling van winkel-
assortimenten betroffen. In hoofdstuk 3 zagen we al dat de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
de concurrentie in de Nederlandse detailhandel aanvankelijk bevorderde, maar dat diezelfde 
wet latere ontwikkelingen op het gebied van brancheoverschrijding belemmerde. Zweedse 
kruideniers hadden daar niet mee te maken. Zij hadden alleen een vestigingsvergunning 
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nodig en hoefden dus niet over een vakdiploma te beschikken437. In Zweden kende de 
brancheoverschrijding daarom bijna geen beperkingen. Zo steeg ook het aandeel van 
diepvriesartikelen in de assortimenten van zelfbedieningswinkels voortdurend. Rond 1960 
bedroeg de omzet daarvan zo’n 5% van de totale levensmiddelenomzet in Zweden. Om die 
verkoop mogelijk te maken investeerden Zweedse zelfbedieningswinkeliers in diepvries-
apparatuur, waarbij de groothandel hen de helpende hand bood door middel van gunstige 
regelingen voor de financiering van die apparatuur en van andere moderniseringen438. In 
Nederland vervulde de levensmiddelengroothandel eenzelfde rol. 

6.3  Zelfbediening en de levensmiddelendetailhandel in West-Duitsland 

Volgens een bedrijfstelling in 1950 telde West-Duitsland in totaal zo’n 570.000 
winkelvestigingen439. Dit kwam neer op ongeveer 1.200 winkels per 100.000 inwoners. 
Nederland telde dat jaar met een cijfer van 1.800 aanzienlijk meer winkels per 100.000 
inwoners. In tabel 5 is weergegeven hoe de West-Duitse en de Nederlandse detailhandel 
rond 1950 ingedeeld waren naar bedrijfsgrootte. Daaruit blijkt dat in Nederland relatief wat 
minder kleine winkels (met 1 werkzame persoon) en wat minder grote winkels (met meer 
dan 5 werkzame personen) voorkwamen.  
Deze cijfers geven aan dat de schaalvergroting in de totale detailhandel in West-Duitsland, 
net als in Zweden, op dat moment iets verder doorgevoerd was dan in Nederland. Hoewel 
het totaal aantal winkelvestigingen in West-Duitsland in de jaren vijftig in geringe mate 
steeg (met gemiddeld 4%), nam het aandeel van de kleinere detailhandelszaken in het 
totaal aantal winkels af van 45% in 1950 tot 32,5% in 1957440. Tussen 1962 en 1976 
halveerde het totaal aantal levensmiddelenwinkels441. Die afbouw ging gepaard met schaal-
vergrotingsprocessen: sinds 1957 is het vloeroppervlak van de gemiddelde levensmiddelen-
winkel in West-Duitsland in ruim drie decennia tienvoudig toegenomen442.
De totale omzet van de levensmiddelendetailhandel in West-Duitsland verdubbelde ruim van 
1950 tot 1958443. Het aantal levensmiddelenwinkels bedroeg in die jaren gemiddeld 700 per 
100.000 inwoners, terwijl dit getal voor Nederland uitkwam op 800. Van alle West-Duitse 
levensmiddelenzaken omvatten de kruideniers bijna 40%. In Nederland lag dit rond de 
25%. Dit verschil kwam vooral voort uit de bredere betekenis die in West-Duitsland aan het 
begrip ‘kruidenier’ werd gehecht. 
Levensmiddelenwinkeliers stonden in West-Duitsland wel onder invloed van wettelijke 
bepalingen, maar deze waren minder beperkend dan in Nederland444. West-Duitse 
kruideniers konden bijna alle levensmiddelen verkopen, maar geen drogisterijartikelen en 
boeken. De brancheoverschrijding ondervond hierdoor in West-Duitsland bijna geen enkele 
belemmering. Het kruideniersassortiment was in West-Duitsland daarom meestal ruimer dan 
in Nederland en omvatte naast de gebruikelijke artikelen vaak nog melk, vers vlees, verse 
                                            
437 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.31.  
438 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.52. 
439 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.42. 
440 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.44. 
441 Spiekermann, U., 1995, ‘Rationalisation as a permanent task. The German food retail trade in the twentieth 
century’, in: Hartog, A.P. den (ed.), 1995, Food technology, science and marketing. European diet in the 
twentieth century, Tuckwell Press, East Lothian, p.213. 
442 Spiekermann, U., 1995, ‘Rationalisation as a permanent task’, p.216. 
443 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.43. 
444 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.45. 
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groente en fruit, wijnen, kleine huishoudelijke artikelen en soms ook textiel. Voor de 
verkoop van een diepvriesassortiment hadden tegen 1955 ongeveer 2.500 West-Duitse 
zelfbedieningswinkeliers een diepvrieskast of -kist aangeschaft. In 1964 was dit aantal 
gestegen naar 100.000. Met slechts 21 artikelen was het diepvriesassortiment in de vijftiger 
jaren echter nog bescheiden, net als in Nederland.  
Bij de financiering van de aankoop van diepvriezers speelde in West-Duitsland de groot-
handel een belangrijke rol voor winkeliers door hen gunstige leningen of andere financiële 
hulp te bieden. Zoals gezegd gold hetzelfde voor Zweden en Nederland. Daarnaast droegen 
West-Duitse groothandelaren bij aan de scholing van winkelpersoneel op het gebied van 
vakbekwaamheid met betrekking tot diepvriesartikelen, en aan propaganda daarvoor. Zo 
speelde de groothandel een actieve en doorslaggevende rol in het voltooien van de koel-
keten in West-Duitsland, evenals in Zweden en Nederland445.

Tabel 5: Het totaal aantal detailhandelsvestigingen in West-Duitsland en Nederland (rond 1950), 
verdeeld naar grootteklassen, in % van het totaal 

Grootteklassen naar het aantal werkzame 
personen per vestiging 

Aantal detailhandelsvestigingen in West-
Duitsland in % van het totaal 

Aantal detailhandelsvestigingen in 
Nederland in % van het totaal 

1 persoon 38 24
2-4 personen 52 69

5-10 personen 8 6
11 en meer personen 2 1

Totaal 100 100

Bron: C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden in vergelijking met Nederland, rapport van de 
Studiegroep Industrie van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.), ’s Gravenhage, p.43.

Het is van belang nogmaals te benadrukken dat diepvriesartikelen voorverpakte merk-
artikelen waren, waardoor ze uitermate geschikt waren voor de verkoop in zelfbedienings-
winkels. Daarnaast waren ze zodanig voorbewerkt dat ze meer gemak in de bereiding boden 
dan hun verse varianten. Het aanbod voorverpakte – en vaak tevens op andere wijze 
technisch bewerkte – levensmiddelen had zich geleidelijk steeds meer uitgebreid446. Zo was 
de losse verkoop van margarine, in Nederland nog gebruikelijk tot en met de jaren veertig, 
begin jaren vijftig in zowel West-Duitsland als Nederland bijna niet meer denkbaar. De groei 
van voorverpakte levensmiddelen had de toepassing van zelfbediening ook deels mogelijk 
gemaakt. Maar net als in Nederland lieten West-Duitse zelfbedieningswinkeliers aan-
vankelijk, waar nodig, hun gezinsleden of personeel onverpakte levensmiddelen nog af-
wegen en voorverpakken447. Voorbeelden van nieuwe, technisch bewerkte en voorverpakte 
levensmiddelen waren onder andere droge soepen in een pakje en voorgekookte rijst in 
speciale kookbuiltjes, die een mooie droge korrel garandeerden448. Zulke levensmiddelen 
waren gericht op gemak voor de klanten, waar deze ook een zekere status aan ontleenden. 
De populariteit van kauwgom en Coca Cola in de jaren vijftig hing heel sterk samen met de 

                                            
445 Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over de koelketen in Nederland. 
446 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben. Alltags- und Konsumgeschichte vom Wirtschaftswunder 
bis heute, Campus Verlag, Frankfurt/New York, p.53. 
447 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben, p.65. 
448 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben, p.35 en 40. 
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status van deze Amerikaanse artikelen, als symbool van de ‘Nieuwe Wereld’, en duidde erop 
dat de ontberingen van de oorlog voorbij waren449. Mede door de Amerikaanse Marshall-
hulp aan West-Duitsland, richtte dit land zich bij de wederopbouw voor een deel op 
Amerika. Daar was de welvaart hoog en floreerde de economie. Voor Nederland, dat van 
oudsher al meer Atlantisch gericht was dan Duitsland, gold dit nog sterker en vervulde 
Amerika als bevrijdende mogendheid een aanzienlijke rol als ‘voorbeeldland’. Toch gingen 
ook voor veel West-Duitsers typisch Amerikaanse producten, zoals de genoemde kauwgum 
en Coca Cola, maar ook koelkasten of keukens, als symbool fungeren van de beoogde 
Amerikaanse welvaart. De aanschaf van zulke producten bracht die welvaart voor een deel 
binnen hun bereik.  
Levensmiddelenzaken met ruime assortimenten waren in West-Duitsland echter niet 
allemaal van het type uitgebreide zelfbedieningswinkel of supermarkt: aanvankelijk waren 
zij daarvoor te klein in oppervlakte450. De eerste uitgebreide zelfbedieningswinkel werd in 
West-Duitsland pas in 1957 geopend in de Reinlandhalle in Keulen, die echter wel meteen 
een aanzienlijke oppervlakte had, en wel van 1.000 vierkante meter451.
Daar ging natuurlijk het een en ander aan vooraf. De coöperatie ‘Produktion’ opende in 
1949 te Hamburg een zelfbedieningswinkel die de geschiedenis in is gegaan als de eerste 
West-Duitse zelfbedieningswinkel452. Daarin bood de coöperatie zo’n 600 levensmiddelen 
aan op een oppervlak van 276 vierkante meter. De zelfstandige ondernemer Herbert Eklöh 
had echter al in 1938 een zelfbedieningswinkel geopend in Osnabrück, maar die winkel 
boekte weinig succes453. Zelfs bij een herhaalde poging tot zelfbediening aan het begin van 
de jaren vijftig toonden zijn klanten zich nog erg onwennig. Toch oordeelden klanten in 
West-Duitsland, net als in Nederland, uiteindelijk positief over zelfbediening. Zij kochten er 
aanvankelijk vooral gunstig geprijsde artikelen en aanbiedingen en leken vooral de aspecten 
van het one-stop-shopping te waarderen, die mogelijk werden gemaakt door ruime en 
gevarieerde assortimenten. Door die weliswaar trage omarming van het zelfbedienings-
concept stimuleerden huisvrouwen uiteindelijk de groei van zelfbedieningswinkels. Ook 
Eklöh opende in 1958 een nieuwe en succesvolle supermarkt, waarin hij winkelwagentjes 
invoerde.
Intussen waren veel meer levensmiddelendetailhandelaren zelfbediening gaan toepassen. 
Zoals aangegeven in tabel 3 bedroeg het totaal aantal zelfbedieningswinkels in West-
Duitsland per 1 januari 1951 nog maar 39 (tegen 10 in Nederland) en was het op 1 januari 
1959 gestegen tot 9.676 (tegen 1.026 in Nederland)454. Deze groei was spectaculair en nog 
veel sterker dan die in Nederland. 
Net als in Nederland bestond er in de West-Duitse levensmiddelendetailhandel concurrentie 
tussen zelfstandigen, grootwinkelbedrijven en coöperaties. In West-Duitsland bedroeg het 
aandeel van die drie organisatievormen in de totale levensmiddelenomzet in 1959 
respectievelijk 78%, 12% en 10%.  
Bij het toepassen van zelfbediening speelden grootwinkelbedrijven een veel belangrijker rol: 
in 1958 exploiteerden zij 22% van het totaal aantal zelfbedieningswinkels en behaalden 
daarmee ongeveer de helft van de totale omzet van alle zelfbedieningswinkels455. De 

                                            
449 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben, p.46. 
450 Zie hoofdstuk 3. 
451 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.47. 
452 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben, p.56. 
453 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben, p.58. 
454 Zie tabel 3 van dit hoofdstuk. 
455 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.46-47. 
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coöperaties hadden dat jaar 8% van het totaal aantal zelfbedieningswinkels in handen, met 
een omzetaandeel van 13%. De zelfstandigen bezaten in hetzelfde jaar 70% van alle 
zelfbedieningswinkels, maar boekten slechts een omzetaandeel van 39%. In grote lijnen 
kwam dit overeen met de situatie in Nederland: daar behaalden de grootwinkelbedrijven 
ook hogere omzetten in hun zelfbedieningwinkels dan de zelfstandigen, terwijl de laatste in 
aantal meer zelfbedieningswinkels exploiteerden. Dat gunstige omzetaandeel van groot-
winkelbedrijven had vooral te maken met de schaalvoordelen en de grote efficiëntie door 
standaardisering in alle filialen, waar zij van profiteerden. West-Duitse zelfstandigen gingen, 
in vergelijking met Nederland, pas relatief laat samenwerken in de vorm van vrijwillige 
filiaalbedrijven. Die samenwerking leverde kostenbesparingen op, die onder andere 
voortvloeiden uit een centrale inkoop en dienstverlening. In West-Duitsland won het 
vrijwillig filiaalbedrijf pas na de Tweede Wereldoorlog terrein, terwijl dat in Nederland al 
voor de oorlog was gebeurd. Er bestonden wel al veel langer allerhande inkoopverenigingen 
in West-Duitsland, die net als de vrijwillige filiaalbedrijven schaalvoordelen opbrachten voor 
de individuele, aangesloten winkeliers. In 1958 was intussen 60% van alle West-Duitse 
zelfstandigen aangesloten bij een inkoopvereniging of een vrijwillig filiaalbedrijf456. In 
Nederland bedroeg dat aandeel rond die tijd 82%457.
Zowel in West-Duitsland als in Nederland bezaten zelfstandigen de meeste zelfbedienings-
winkels. In Zweden waren dit, zoals gezegd, aanvankelijk coöperatieve verbruiks-
verenigingen, hoewel Zweedse zelfstandigen de coöperatieven in de loop der jaren 
langzaam maar zeker inhaalden. De pioniersrol van zelfstandigen in West-Duitsland en 
Nederland is te verklaren vanuit hun grote aantallen en de concurrentiedynamiek, net als de 
pioniersrol van coöperatieven in Zweden. Zelfbedieningswinkels boden, zoals gezegd, een 
groter groeipotentieel en meer mogelijkheden tot prijsconcurrentie dan bedieningswinkels. 
Daarom boden zij ook perspectieven op grotere omzetstijgingen. De succesvolle groei van 
grootwinkelbedrijven in West-Duitsland en Nederland na de Tweede Wereldoorlog en de 
steeds hogere omzetten die zij behaalden verhevigden de concurrentie voor zowel 
zelfstandigen als coöperaties in die landen. Vanwege de concurrentievoordelen die 
zelfbediening te bieden had gingen daar daarom vooral zelfstandigen en coöperaties steeds 
vaker zelfbediening toepassen458. Maar hoewel coöperaties in West-Duitsland tot de eersten 
hadden behoord die zelfbediening gingen toepassen, slonk hun aandeel in het totaal aantal 
zelfbedieningswinkels in korte tijd drastisch van 50% in 1952 naar 8% in 1958459. Bij het 
toepassen van zelfbediening bleven coöperaties in West-Duitsland en Nederland achter bij 
zowel grootwinkelbedrijven als, en in veel sterkere mate, zelfstandigen. Dit komt doordat 
zelfstandigen daar veel groter in aantal waren dan coöperatieven of grootwinkelbedrijven, al 
voor het toepassen van zelfbediening. In Zweden gold hetzelfde voor coöperatieve 
verbruiksverenigingen: in dat land waren zij al langer groter in aantallen.  
Dat zelfbediening in West-Duitsland in de jaren vijftig een grotere vlucht nam dan in 
Nederland kan in verband worden gebracht met de snellere stijging van de welvaart in 
West-Duitsland. In 1945 was Duitsland nog een verslagen en verwoest land. In 1959 was 
de economie van de Duitse Bondsrepubliek echter een van de sterkste van Europa460. Het 
reëel bruto binnenlands product (tegen constante prijzen) per hoofd van de bevolking steeg 
in Duitsland in de jaren 1950-1973 met 5,0% per jaar (dit cijfer is in de bron gecorrigeerd 

                                            
456 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.48. 
457 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.52. 
458 Spiekermann, U., 1995, ‘Rationalisation as a permanent task’, p.214. 
459 Andersen, A., 1997, Der Traum vom guten Leben, p.57. 
460 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.17. 
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voor grensveranderingen)461. Zoals gezegd bedroeg dat cijfer voor Nederland in dezelfde 
periode 3,5% per jaar. Gezien de staat van het land in 1945 overtrof de welvaartsstijging 
alle verwachtingen. Dit ‘Wirtschaftswunder’ was mogelijk geworden dankzij verschillende 
factoren. Enkele daarvan waren de Marshallhulp-gelden voor de wederopbouw, de continu 
groeiende exportmogelijkheden en de naar verhouding op een laag peil gebleven import. Bij 
de scheiding tussen Oost- en West-Duitsland vlak na de Tweede Wereldoorlog verwachtten 
de West-Duitsers toenemende importkosten, aangezien de West-Duitse economie op het 
moment van scheiding overwegend industrieel was en de Oost-Duitse juist overwegend 
agrarisch. Door de scheiding en door de spanningen tussen communistische en niet-
communistische landen zou West-Duitsland veel van zijn landbouwproducten elders moeten 
gaan importeren. Dit pakte echter juist gunstig uit voor West-Duitsland, omdat de nieuwe 
ruilverhoudingen beter waren ten opzichte van de traditioneel protectionistische landbouw-
politiek van Oost-Duitsland462.
Een andere plausibele factor in de verklaring van het ‘Wirtschaftswunder’ is de sterk 
stijgende arbeidsproductiviteit in de jaren vijftig, die vooral tot stand kwam door het werken 
in ploegendiensten en automatiseringen463. Na 1950 was de oorlogsschade in de industrie al 
zo goed als volledig hersteld en werkten de meeste bedrijven met moderne technieken, 
installaties en apparatuur. Ook dient vermeld te worden dat West-Duitse werknemers 
aanvankelijk (tot en met de ‘Korea-hausse’) genoegen namen met relatief lage lonen en 
afzagen van stakingen. Dit maakte kapitaalvorming en investeringen mogelijk en droeg zo 
voor een belangrijk deel bij aan het herstel en de groei van de economie.  
Naast de gunstige invloed van de snel stijgende welvaart profiteerde de West-Duitse 
levensmiddelendetailhandel van een grote handelingsvrijheid, in vergelijking met Nederland. 
Maar het belangrijkste was misschien wel dat West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog 
een bijna volledige nieuwe start moest maken gezien de verwoeste industrie, infrastructuur 
en economie. Die situatie heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat levens-
middelendetailhandelaren een sterke vernieuwingsdrang aan de dag legden, waarbij zij zich, 
net als de levensmiddelenwinkeliers in Nederland, vooral oriënteerden op Amerika en 
Zwitserland464. Zelfbediening sloot voor West-Duitsers, evenals voor Nederlanders, goed aan 
bij die heersende vernieuwingsdrang465.

6.4  Zelfbediening en de levensmiddelendetailhandel in Groot-Brittannië

Omstreeks 1930 overheersten kleine zelfstandigen de Britse levensmiddelendetailhandel, 
maar, net als in Nederland, waren grootwinkelbedrijven en coöperaties ook in Groot-
Brittannië intussen aanzienlijk in aantal gegroeid466. In de jaren twintig en dertig namen 
vooral de grootwinkelbedrijven sterk in omvang en in betekenis toe. De versnelde stedelijke 
groei in die tijd droeg in belangrijke mate bij aan die groei van de levensmiddelen-
detailhandel, samen met het relatief hoge welvaartspeil (de crisistijd uitgezonderd). Het 

                                            
461 Maddison, A., 1982, Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme, p.67. 
462 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.20. 
463 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.22-23. 
464 C.O.P., 1961, Distributie van levensmiddelen in West-Duitsland en Zweden, p.51. 
465 Zie hoofdstuk 2. 
466 Oddy, D.J., 1995, ‘From corner shop to supermarket: the revolution in food retailing in Britain, 1932-1992’, 
in: Hartog, A.P. den (ed.), 1995, Food technology, science and marketing. European diet in the twentieth 
century, Tuckwell Press, East Lothian, p.189-190. 
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reëel bruto binnenlands product (tegen constante prijzen) per hoofd van de bevolking steeg 
in Groot-Brittannië in de jaren 1950-1973 met 2,5% per jaar, tegenover de eerder 
genoemde stijging van 3,5% per jaar in Nederland in diezelfde periode467. Maar, terwijl de 
welvaart in Groot-Brittannië in de naoorlogse decennia minder sterk steeg dan in West-
Duitsland en Nederland, was Groot-Brittannië in 1950 al beduidend welvarender. 
Zelfbedieningswinkels verschenen in Groot-Brittannië vanaf 1947468. De Romford Co-
operative Society experimenteerde in 1949 met zelfbediening, en de Portsmouth Co-
operative Society had ook eind jaren veertig zijn eerste zelfbedieningwinkels gevestigd. 
Desondanks wijzen historici doorgaans Sainsbury’s aan als eerste Britse zelfbedienings-
winkel. Dit bedrijf opende zijn eerste zelfbedieningswinkel in 1950 in Croydon. Drie jaar later 
vestigde Sainsbury’s de eerste Britse supermarkt in Lewisham469. Die supermarkt was met 
700 vierkante meter enige tijd de grootste in Europa. Zoals overal in West-Europa 
ondervond de ontwikkeling van supermarkten in Groot-Brittannië aanvankelijk hindering 
door de naoorlogse materiaalschaarste en de spaarzame bouwvergunningen. Tegen het 
einde van de jaren vijftig werden er echter steeds meer supermarkten gebouwd, met een 
vloeroppervlak van gemiddeld 1.100 vierkante meter. Die relatief omvangrijke schaal-
vergroting ging in Groot-Brittannië, net als in veel andere West-Europese landen, gepaard 
met een concentratie van de totale levensmiddelendetailhandel. In 1951 telde de Britse 
levensmiddelendetailhandel nog 284.000 winkels, terwijl dit aantal in 1979 was gedaald tot 
121.000470. De groeiende expansie van grootwinkelbedrijven in de jaren vijftig en zestig 
ging vooral ten koste van kleine zelfstandigen. In die periode maakten ook vrijwillige 
filiaalbedrijven hun opgang in Groot-Brittannië. De van oorsprong Nederlandse Spar bezat 
halverwege de jaren zestig ruim 3.000 filialen in Groot-Brittannië, terwijl vrijwillige filiaal-
bedrijven zoals de Centra en de Vivo – van Duitse oorsprong – daar zo’n 7.500 winkels in 
handen hadden.  
Het ontstaan en de groei van zelfbediening in Groot-Brittannië vertoont veel overeen-
komsten met die in met Nederland, zij het dat de ontwikkelingen in Groot-Brittannië al 
eerder op grotere schaal plaats vonden. In 1951 waren er in Groot-Brittannië in totaal al 
600 zelfbedieningwinkels, terwijl er in Nederland toen nog maar 10 waren471. In 1959 was 
het totaal aantal zelfbedieningswinkels in Groot-Brittannië gestegen tot 5.000, tegenover 
een totaal van 1.026 in Nederland in dat jaar. Zoals eerder opgemerkt bestond er in die tijd 
relatief weinig verschil meer tussen Groot-Brittannië en Nederland: respectievelijk bezaten 
zij in 1959 9,8 en 9,4 zelfbedieningswinkels per 100.000 inwoners (zie tabel 4). Wel 
speelden Britse coöperaties een belangrijke rol in de introductie van zelfbediening, terwijl in 
Nederland de zelfstandigen dat initiatief namen. Eerder zagen we dat zowel in Zweden als 
West-Duitsland de coöperaties ook de eerste zelfbedieningswinkels openden, hoewel zij in 
aantallen in de loop der jaren ingehaald werden door de zelfstandigen. Qua omzet boekten 
in West-Duitsland grootwinkelbedrijven de grootste expansie. Op dezelfde manier wonnen 
grootwinkelbedrijven in Groot-Brittannië snel aan terrein in aantal en omzet, ten koste van 
coöperaties.  
De geringe rol van coöperaties in Nederland in de introductie van zelfbediening hing samen 
met de van oudsher ondergeschikte positie van die organisatievorm in ons land. In landen 

                                            
467 Maddison, A., 1982, Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme, p.67. 
468 Seth, A. & Randall, G., 2001, The grocers. The rise and rise of the supermarket chains, Kogan Page, 
London/Dover, p.17.  
469 Oddy, D.J., 1995, ‘From corner shop to supermarket’, p.191. 
470 Oddy, D.J., 1995, ‘From corner shop to supermarket’, p.192. 
471 Zie tabel 3 van dit hoofdstuk. 
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als Zweden, West-Duitsland en Groot-Brittannië hadden coöperaties in de eerste helft van 
de twintigste eeuw – op verschillende manieren – een sterkere positie kunnen veroveren 
dan in Nederland. Ondanks die sterkere positie en het initiatief tot het toepassen van 
zelfbediening verloren de coöperaties in Zweden, West-Duitsland en Groot-Brittannië in de 
jaren vijftig, en vooral in de jaren zestig, aan betekenis in de levensmiddelendetailhandel, 
hoofdzakelijk ten gunste van de groeiende grootwinkelbedrijven.  

6.5  Afsluitende opmerkingen 

De verklaring voor het toepassen van zelfbediening en de groei van zelfbedieningswinkels in 
Zweden, West-Duitsland en Groot-Brittannië komt in grote lijnen overeen met de 
verklarende factoren voor dezelfde gebeurtenissen in Nederland. In alle vier landen was er 
sprake van een gezindheid voor verandering en pionieren bij levensmiddelendetail-
handelaren, gerelateerd aan de vernieuwingsdrang tijdens de wederopbouw direct na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. Een verschil is dat zelfbediening niet in ieder land door 
hetzelfde soort bedrijf werd geïnitieerd. Zoals gezegd gingen in Zweden, West-Duitsland en 
Groot-Brittannië coöperatieven als eerste zelfbediening toepassen, terwijl in Nederland 
zelfstandigen dit initiatief namen. Op basis van voorbeelden uit Amerika – en op kleinere 
schaal ook uit Zwitserland – geloofden steeds meer handelaren in Zweden, West-Duitsland, 
Groot-Brittannië en Nederland in de potentie van zelfbediening. Dit was mede ingegeven 
door een verscherpte concurrentie en werd met behulp van schaalvoordelen in de praktijk 
bewaarheid. 
De sterk stijgende welvaart kan in alle vier landen als de belangrijkste algemene factor voor 
de groei van zelfbediening worden beschouwd. In West-Duitsland floreerde zelfbediening 
aan het eind van de jaren vijftig voorspoedig dankzij de snelle stijging van de welvaart die 
daaraan vooraf was gegaan, tot een relatief hoog niveau in vergelijking met andere landen 
in West-Europa. In Groot-Brittannië vond die stijging minder snel en minder sterk plaats, 
maar daar was het welvaartspeil in 1950 al relatief hoog en waren toen al relatief meer 
zelfbedieningswinkels dan in West-Duitsland of Nederland. Voor Zweedse en West-Duitse 
winkeliers was daarnaast een begunstigende factor dat ze vanwege een niet-restrictieve 
wetgeving hun assortimenten relatief makkelijk konden uitbreiden, waardoor de 
ontwikkeling naar uitgebreide zelfbedieningswinkels en supermarkten in die landen 
betrekkelijk weinig obstakels ondervond. Dat zelfbediening in Zweden het meest succesvol 
was hangt vooral samen met de modernisering daar door technische ontwikkelingen, de 
aanleg van talrijke moderne stadswijken met ruime panden, de hoge arbeidsparticipatie van 
vrouwen en een veranderende eetcultuur. 
In landen als België, Spanje, Italië en Ierland liep de ontwikkeling van zelfbediening achter 
ten opzichte andere West-Europese landen. Dit kan verklaard worden uit het voor kortere of 
langere tijd grotendeels achterwege blijven van factoren die elders de opkomst en 
verbreiding van zelfbediening bevorderden: industrialisatie en verstedelijking, vernieuwings-
gezindheid, economische groei en welvaartsverhoging. Uiteindelijk, naarmate deze factoren 
wel (meer) een rol gingen spelen, ontwikkelde zelfbediening zich echter ook in die landen 
succesvol.
In Zweden, Groot-Brittannië, West-Duitsland en Nederland droeg de stijgende welvaart via 
een stijging van de koopkracht bij aan positieve reacties van huisvrouwen op de ruime en 
gevarieerde assortimenten van zelfbedieningswinkels, met zowel relatief laag geprijsde als – 
steeds meer – luxe (gemaks-) artikelen. Daarmee stimuleerden zij de toepassing van 
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zelfbediening. Ten slotte heeft overal de integratie van bestaande en nieuwe technieken in 
zelfbedieningswinkels een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zelfbediening, 
zoals de aanschaf van diepvrieskasten en –kisten die een assortimentsverruiming met 
diepvriesartikelen mogelijk maakte.  

Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar zelfbedieningswinkels in de periode 1945-1975. 
Begin jaren zeventig was de groei van het aantal Nederlandse zelfbedieningswinkels al over 
zijn piek heen: voor reguliere zelfbedieningswinkels lag die piek in 1959, en voor uitgebreide 
zelfbedieningswinkels en supermarkten in 1967472. Toch veranderde er ook na 1975 een 
aantal zaken in en rondom zelfbedieningswinkels. Waar die veranderingen tussen 1975 en 
1995 uit bestonden, en hoe en waarom zij plaats vonden, komt in het volgende hoofdstuk 
aan de orde. 

                                            
472 Zie hoofdstukken 1, 2 en 3. 
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<<  7  >> 

Zelfbedieningswinkels en supermarkten 
na 1975 

In de voorgaande hoofdstukken is het ontstaan, de groei en het succes van zelf-
bedieningswinkels en supermarkten van 1945 tot 1975 onderzocht. Een belangrijke 
ontwikkeling was dat gerationaliseerde supermarkten tussen 1965 en 1975 flink aan terrein 
hadden gewonnen ten koste van bedieningswinkels en reguliere, al dan niet eveneens 
gerationaliseerde zelfbedieningswinkels473.
Hoewel de hoofdvragen in dit boek zich concentreren op de periode 1945-1975, blijft het 
zelfbedieningssysteem zich ook na 1975 verder ontwikkelen. In dit hoofdstuk zullen we 
bekijken of de trend van het groeiende aantal supermarkten in de Nederlandse levens-
middelendetailhandel zich na 1975 heeft voortgezet en hoe gerationaliseerde supermarkten 
zich vanaf die tijd, in het kader van de levensmiddelendetailhandel als geheel, hebben 
ontwikkeld. Daarbij zal regelmatig teruggegrepen worden op eerdere hoofdstukken. Hier 
dient alvast opgemerkt te worden dat er in de jaren na 1975 vrijwel alleen nog sprake is van 
gerationaliseerde zelfbedieningswinkels en supermarkten. Daarom zal de toevoeging 
‘gerationaliseerd’, tenzij anders aangegeven, hier niet meer als onderscheidende term 
worden gebruikt, maar stilzwijgend worden verondersteld in de context van zelfbedienings-
winkels en supermarkten. Bovendien wordt veelvuldig onderscheid gemaakt tussen 
supermarkten (inclusief uitgebreide zelfbedieningswinkels) en gewone of reguliere zelf-
bedieningswinkels. Daarbij zal het voorvoegsel gewoon of regulier vaak worden weggelaten.  
Na een verkenning van ontwikkelingen in de levensmiddelendetailhandel na 1975 zal een 
typering van de supermarkt sinds die tijd worden gegeven. Ten slotte volgen enkele 
afsluitende opmerkingen.  

7.1 Ontwikkelingen in de levensmiddelendetailhandel na 1975 

De totale consumptieve bestedingen aan voedings- en genotmiddelen via de Nederlandse 
detailhandel stegen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.) in guldens per 
hoofd van de bevolking van 2.106 in 1975 naar 2.751 in 1979474. Gecombineerd met een 
stijging van de prijsindexcijfers van 19% komt dit neer op een reële groei (bij constante 
prijzen) van 13,7% in die vier jaar. Tegelijkertijd bewoog het percentage, dat die 
bestedingen uitmaken van de totale consumptieve bestedingen aan goederen en diensten, 
zich in een dalende lijn475.
                                            
473 Zie hoofdstuk 2 en 3 voor het precieze onderscheid tussen beide. In supermarkten werd in ieder geval een 
volledig verswarenassortiment verkocht, terwijl dit in reguliere zelfbedieningswinkels niet zo was.  
474 Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1981, Het Levensmiddelenbedrijf, E.I.M. 
Bedrijfseconomische Publikaties, ’s Gravenhage, p.6. 
475 Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde is geweest is dit in overeenstemming met de ‘Wet van Engel’, waarin 
gesteld wordt dat de uitgaven aan levensmiddelen in absolute zin stijgen naarmate inkomens toenemen, terwijl 
die uitgaven procentueel dan juist afnemen. Zie hoofdstuk 4 voor cijfers van de Nederlandse gezinsconsumptie 
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Tabel 1: Gemiddelde exploitatie-uitkomsten van reguliere zelfbedieningswinkels en supermarkten in de 
Nederlandse levensmiddelendetailhandel in 1979 

Reguliere zelfbedieningswinkels Supermarkten (met eigen slagerij) 

Jaaromzet in guldens 900.000 2.800.000 
Aantal arbeidskrachten 4,5 12,5 
Omzet per arbeidskracht in guldens 200.000 220.000 
Gemiddelde verkoopoppervlakte in 
vierkante meter 

125 375

Omzet per m² verkoopruimte in guldens 7.000 7.500 
Gemiddelde brutowinst in % van de 
omzet476

17,5 20

Gemiddelde bedrijfskosten (exclusief 
gewaardeerd loon) in % van de omzet477

12,5 16

Nettowinst in % van de omzet478 5 4

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1981, Het Levensmiddelenbedrijf, E.I.M., Bedrijfseconomische Publicaties, ’s 
Gravenhage, p.26 

Tabel 2: Kostensoorten van reguliere zelfbedieningswinkels en supermarkten in de Nederlandse 
levensmiddelendetailhandel in 1979, in procenten van de totale bedrijfskosten (exclusief gewaardeerd loon) 

Reguliere zelfbedieningswinkels  Supermarkten (met eigen slagerij) 

Arbeidskosten (betaald personeel) 45 50
Huisvestingskosten 20 20
Overige kosten 20 15
Afschrijving en interest 15 15

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1981, Het Levensmiddelenbedrijf, E.I.M., Bedrijfseconomische Publicaties, ’s 
Gravenhage, p.26 

De Nederlandse levensmiddelendetailhandel kenmerkte zich vanaf 1975 door een groeiende 
dominante positie van supermarkten, tegenover een stagnerend of slinkend aandeel van 
reguliere zelfbedieningswinkels en bedieningszaken in die handel. Vanuit economisch 
perspectief gezien is dat groeiende overwicht tamelijk eenvoudig te verklaren. Hoewel de 
nettowinst van reguliere zelfbedieningswinkels relatief gemiddeld net iets hoger lag dan die 
van supermarkten, boekten de laatste doorgaans een hogere omzet479. Omdat de totale 
omzet en ook de nettowinst in absolute zin hoger waren, hadden supermarkten meer 
groeipotentieel dan reguliere zelfbedieningswinkels: supermarkten beschikten per saldo over 
meer geldmiddelen. Daarom beschikten supermarktwinkeliers ook over meer financiële 
mogelijkheden, waardoor zij bijvoorbeeld meer geld konden investeren in de zaak (arbeid, 
materieel, kapitaal en techniek). Hoe de verhoudingen tussen reguliere zelfbedienings-

                                                                                                                                         
naar bestedingscategorie in de periode 1948-1999. 
476 Zie noot 4 voor een definitie van de brutowinst. 
477 Het gewaardeerd loon bestaat uit het loon dat de ondernemer zichzelf toekent en eventueel ook nog uit 
gewaardeerd loon aan niet-betaald personeel, hetgeen duidt op het toegekend en uitbetaald loon aan personeel 
dat geen deel uit maakt van de loonlijst (bijvoorbeeld helpende familieleden) en zodoende ook geen ‘betaald’, 
maar ‘gewaardeerd’ loon ontvangt. De ondernemer bepaalt of en hoeveel loon hij op deze manier waardeert; 
mits van toepassing. 
478 De nettowinst is gelijk aan de brutowinst min de totale bedrijfskosten. 
479 Zoals eerder is toegelicht is de nettowinst gelijk aan de brutowinst na aftrek van de totale bedrijfskosten, 
terwijl de brutowinst gelijk is aan de omzet min de inkoopwaarde. 
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winkels en supermarkten precies lagen in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel in 
1979 is te zien in tabel 1 en 2.
Tabel 3 geeft eveneens een indruk van de sterke positie van de supermarkt ten opzichte 
van de reguliere zelfbedieningswinkel. In de eerste plaats zien we dat de percentages aan 
bedrijfsuitrusting (die de winkelinrichting en andere facilitaire voorzieningen betreffen) van 
het balanstotaal voor beide winkeltypen verschillen. Bij de exploitatie van supermarkten 
waren grotere geldbedragen met de inrichting van de winkel en een eventuele eigen slagerij 
gemoeid (denk bijvoorbeeld aan koelmeubels, koelcellen en een groter aantal kassa’s), 
waardoor de uitgaven aan de bedrijfsuitrusting in supermarkten hoger waren dan in 
reguliere zelfbedieningswinkels. Die investeringen in de bedrijfsuitrusting droegen bij aan 
een stijging van de omzet. Investeringen in bijvoorbeeld koel- en vriesapparatuur maakten 
de verkoop van (koel-) verse en diepgevroren voedingsmiddelen mogelijk, die relatief hoge 
winstmarges kenden, terwijl verswaren als dagelijkse benodigdheden ook het aankoop-
volume, de aankoopfrequentie en het aantal impulsaankopen van klanten konden 
verhogen480.

Tabel 3: Gemiddelde balansstructuur van reguliere zelfbedieningswinkels en supermarkten in de 
Nederlandse levensmiddelendetailhandel in 1979, in procenten van het balanstotaal 

Zelfbedienings-
winkel (in %) 

Supermarkt 
(in %) 

Zelfbedienings-
winkel (in %) 

Supermarkt 
(in %) 

Vaste activa 45 49 Eigen vermogen 22 22
Vlottende middelen 43 37 Lang vreemd vermogen 27 23
Liquide middelen 12 14 Kort vreemd vermogen 51 55
Balanstotaal 100 100 100 100

Waarvan:  Waarvan: 
Onroerend goed 22 17 Hypotheken 11 6

Bedrijfsuitrusting 18 23 Rekening-courant krediet 24 16
Voorraden  37 28 Handelscrediteuren 18 23
Debiteuren 2 2

Bron: Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.), 1981, Het Levensmiddelenbedrijf, E.I.M., Bedrijfseconomische Publicaties, 
’s Gravenhage, p.17 

In de tweede plaats valt het procentuele verschil op in middelen die in de voorraden waren 
vastgelegd (zie tabel 3). Supermarkten realiseerden een relatief kleinere voorraad door een 
hogere omzetsnelheid van het algemene assortiment en door de verkoop van verswaren, 
die door de relatief geringe houdbaarheid op korte termijn verkocht en ook weer aangevuld 
moesten worden481. Een kleine voorraad betekent dat de daaraan verbonden kosten ook 
laag zijn. In dit opzicht bevond de supermarkt zich eveneens in een gunstiger positie dan de 
reguliere zelfbedieningswinkel.  
Daarnaast was de omloopsnelheid van het totale vermogen bij supermarkten hoger dan bij 
reguliere zelfbedieningswinkels (niet weergegeven in tabel 3). Die omloopsnelheid geeft de 
verhouding weer tussen de omzet en het totaal van het in de onderneming geïnvesteerde 
vermogen. Voor zelfbedieningswinkels en supermarkten bedroeg dat getal in 1979 

                                            
480 De winstmarge betreft het nettoverschil tussen inkoop- en verkoopprijs. 
481 De omzetsnelheid is een factor die tot stand komt door de omzet tegen verkoopwaarde te delen door de 
gemiddelde voorraad tegen verkoopwaarde. 
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respectievelijk 5,8 en 6,3. Hoe hoger de omloopsnelheid van het totale vermogen is, des te 
lager de kapitaalkosten zijn die op iedere gulden (c.q. euro) omzet drukken. Ook hier was 
de supermarkt dus enigszins in het voordeel ten opzichte van de zelfbedieningswinkel. 

Het is moeilijk precies na te gaan vanaf welk moment supermarkten gingen domineren in de 
levensmiddelendetailhandel, vooral ten opzichte van reguliere zelfbedieningswinkels. Een 
van de belemmerende factoren hierbij is dat de levensmiddelendetailhandel zich, wat het 
zelfbedieningssysteem betreft, in toenemende mate op supermarkten ging richten. 
Reguliere zelfbedieningswinkels raakten daarbij op de achtergrond. Vanaf ongeveer 1975 
publiceerden vakbladen van en voor de levensmiddelendetailhandel bijvoorbeeld nog maar 
weinig cijfers betreffende het aantal supermarkten in relatie tot het totaal aantal zelf-
bedieningswinkels.  
Deze toenemende identificatie van zelfbediening met de supermarkt is indirect ook af te 
leiden uit de naamgeving van tenminste een van die vakbladen. Zo heette het ‘orgaan’ van 
de Vereniging van Zelfbedieningsbedrijven, uitgegeven door Reflex te Rotterdam, van 1958 
tot 1962 Zelfbediening, terwijl het van 1962 tot 1971 Zelfbediening en supermarkt als titel 
had (nu uitgegeven in Arnhem). In 1971 werd het blad wederom omgedoopt tot Moderne 
markt (uitgegeven door De Gelderlander Vakpers in Nijmegen). Het tijdschrift European 
franchising magazine werd hier ook in opgenomen. In 1976 fuseerden Groothandel Weekly
en Moderne markt tot Interfood, dat in 1978 opgenomen werd in FM: Food magazine, later 
Foodmagazine (1973-1992). Naast internationaliseringstendensen en de trend tot fuseren in 
de Nederlandse vakpers laat deze ontwikkeling zien dat de focus in de levensmiddelen-
industrie en –handel lijkt te verbreden van ‘de’ zelfbedieningswinkel naar een ‘modern’ 
levensmiddelenbedrijf met een ruim, breed en internationaal georiënteerd aanbod: de 
supermarkt. In ieder geval is hieruit af te leiden dat zelfbediening op een gegeven moment 
zo vanzelfsprekend leek dat bladen zich niet langer als zodanig afficheerden. 
Bij sommige detailhandelsondernemingen overtrof het aantal supermarkten het aantal 
reguliere zelfbedieningswinkels al in 1972: in dat jaar telde Edah bijvoorbeeld 55 super-
markten, 27 gewone zelfbedieningswinkels en geen enkele bedieningswinkel meer482. Bij De 
Spar (B.V. Sparcentrale) bedroegen deze cijfers in hetzelfde jaar respectievelijk 516, 460 en 
184. Maar die verhoudingen lagen (nog) niet overal zo: in 1972 exploiteerde Centra 195 
supermarkten tegenover 405 gewone zelfbedieningswinkels en 137 bedieningszaken. A&O 
bezat dat jaar 121 supermarkten, 510 reguliere zelfbedieningswinkels en 198 bedienings-
winkels.
De toenemende dominantie van supermarkten is vooral zichtbaar in hun groeiende markt-
aandeel in de totale levensmiddelenverkoop. Volgens grafiek 1 blijken supermarkten wat dat 
betreft al vanaf 1968 te overheersen ten opzichte van andere winkeltypen483.

                                            
482 Recla-Janssens Advertising (RJA) N.V., 1973, De distributie van levensmiddelen in Nederland, p. 8-19. 
483 Het marktaandeel is daarbij per winkeltype gedefinieerd als de totale omzet in voedings- en genotmiddelen 
van het winkeltype gedeeld door de totale consumptieve bestedingen aan voedings- en genotmiddelen, inclusief 
speciaalzaken en overige aankoopplaatsen. Het gaat dus om aandelen in de totale markt van voedings- en 
genotmiddelen, waarbij omzetten in non-foods niet zijn meegerekend. Zowel teller als noemer in de berekening 
van het marktaandeel zijn waardecijfers (feitelijke bestedingen in lopende prijzen). In totaal steeg de verkoop 
van levensmiddelen in supermarkten, discountzaken, zelfbedieningswinkels en bedieningszaken – speciaal-
zaken en overige aankoopplaatsen uitgezonderd – gestaag en voortdurend. Dit blijkt uit de imaginaire lijn die 
ontstaat als de in grafiek 1 weergegeven marktaandelen van supermarkten, discountzaken, zelfbedienings-
winkels en bedieningszaken bij elkaar worden opgeteld. Die stijging ging vooral ten koste van het marktaandeel 
van speciaalzaken in de totale bestedingen aan voedings- en genotmiddelen. In de jaren negentig ging dat snel 
slinkende aandeel gepaard met een afname van het aantal speciaalzaken. 
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Grafiek 1: Marktaandeel van supermarkten, discountzaken, 
zelfbedieningswinkels en bedieningszaken of kruideniers in de totale bestedingen

aan voedings- en genotmiddelen, 1950-1978,
in procenten
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Bron: Bakker, K., Nooteboom, B. & Voolebregt, S., 1982, ‘Ontwikkelingen in de levensmiddelenhandel
1950-1978’, in: Economisch Statistische Berichten, 27 januari 1982, p.93-94.
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In de jaren negentig maakten het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (C.B.L.) en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.) in gezamenlijke jaarlijkse rapporten, over 
bestedingen aan ‘dagelijkse boodschappen’ die zij het C.B.L. supermarktassortiment 
noemden, onderscheid tussen drie aankoopkanalen: de supermarkt, de speciaalzaak en 
overige aankoopkanalen484. Bedienende kruideniers of reguliere zelfbedieningswinkels 
komen hier niet meer aan bod.
Ergens in de jaren tachtig moeten deze uit beeld verdwenen zijn. Tot de speciaalzaken 
rekenden het C.B.L. en het C.B.S. slagerijen, groentewinkels, drogisterijen, bakkers en 

                                            
484 In de jaren negentig stelden het C.B.L. en het C.B.S. jaarlijkse rapporten op, aanvankelijk gepubliceerd 
onder de titel ‘C.B.L. consumentenTrends’ met als supplement ‘C.B.L./C.B.S., de cijfers …’, later ‘Bestedingen 
aan het C.B.L. supermarktassortiment’ genoemd. Het C.B.L. was als belangenorganisatie opgericht op 1 januari 
1960 en werkte sinds 1989 samen met het C.B.S., dat ruim honderd jaar geleden is opgericht. De rapporten van 
het C.B.L. en het C.B.S. bevatten cijfers over het aandeel van verschillende aankoopplaatsen in de totale 
bestedingen aan de zogenoemde ‘dagelijkse boodschappen’, vanaf ongeveer 1993 ‘het C.B.L. 
supermarktassortiment’ genoemd. Dat assortiment bestond uit alle levensmiddelen die in een willekeurige 
Nederlandse supermarkt te koop waren. Het assortiment dat supermarktwinkeliers verkochten was intussen – 
laten we zeggen vanaf de legalisering van de brancheoverschrijding in 1972 – inderdaad zo omvangrijk en 
divers dat klanten er daadwerkelijk voor al hun dagelijkse benodigdheden terecht konden. In theorie was het 
bestaan van slagers, groenteboeren en bakkers in die zin voor klanten niet langer noodzakelijk. In de praktijk 
ondervonden zulke speciaalzaken hier met enige vertraging de consequenties van. In de jaren negentig waren 
die duidelijk herkenbaar: in die jaren boetten speciaalzaken op grote schaal in op supermarkten. 
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dergelijke, terwijl de overige aankoopkanalen betrekking hadden op warenhuizen, de markt, 
directe aankopen bij boeren en tuinders en bijvoorbeeld – vanaf 1997 – benzinestations. 
Wanneer de cijfers van drie rapporten uit de jaren negentig – gepubliceerd in 1993, 1996 en 
1998 – samen bezien worden, ontstaat tabel 4. 
Het marktaandeel van supermarkten in de totale bestedingen aan het C.B.L. supermarkt-
assortiment nam in deze periode (opnieuw) versneld toe, in hoofdzaak ten koste van het 
marktaandeel van speciaalzaken.
Ook steeg het marktaandeel van supermarkten in de totale bestedingen aan verswaren. In 
1986 kochten klanten hun verse groente, fruit en vers vlees al voor 59% bij supermarkten, 
en in 1995 voor 68%485. De stijgende verkoop van voorverpakte verswaren – die hoofd-
zakelijk in supermarkten verkocht werden – hing hiermee samen486. Het marktaandeel van 
supermarkten in de verswarenverkoop steeg – wederom – vooral ten koste van het markt-
aandeel van speciaalzaken, dat in de totale bestedingen aan verswaren afnam van 30% in 
1986 tot 24% in 1995. 

Tabel 4: Het marktaandeel van verschillende aankoopplaatsen in de totale bestedingen aan het
C.B.L. supermarktassortiment in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel in 1992, 1995 en 1997,
in procenten 

Per 31 december Marktaandeel supermarkten in % Marktaandeel speciaalzaken in % Marktaandeel overige 
aankoopkanalen in % 

1992 64 26 10
1995 67 23 10
1997 73 19 8

Bron: Maandstatistiek detailhandel, no.3, 1996, p.13 en Detailhandel magazine, no.4, 1998, p.36-37 

Tegenover het groeiende marktaandeel van supermarkten begon (de groei van) het totaal 
aantal supermarkten eind jaren zeventig langzaam maar zeker af te nemen. Net als in de 
periode 1945-1975 had de levensmiddelendetailhandel ook na 1975 te maken met een 
vermindering van het totaal aantal winkels. Het totaal aantal verkoopplaatsen van De Spar 
liep bijvoorbeeld terug van 914 per 1 januari 1977 tot 759 per 1 januari 1981487. Het aantal 
supermarkten van dit bedrijf slonk van 484 naar 444, terwijl het aantal bedieningszaken en 
reguliere zelfbedieningswinkels in die jaren afnam van respectievelijk 74 naar 43 en 356 
naar 272488.
Niettemin steeg de omzet van De Spar in die jaren met bijna 23% van 1290 tot 1590 
miljoen gulden. Tegelijkertijd nam ook de totale verkoopoppervlakte van alle vestigingen 
van De Spar toe van 168.000 vierkante meter in 1976 tot 176.000 vierkante meter in 1980. 
De gemiddelde verkoopoppervlakte per Spar-winkel steeg in vier jaar met 26%: van 184 m² 
in 1976 naar 232 m² in 1980. De afname van het aantal winkels ging dus samen met 

                                            
485 Maandstatistiek detailhandel, no.3, 1996, p.14. 
486 De totale verkoop van voorverpakte verse aardappelen, groente en fruit steeg bijvoorbeeld van 31 december 
1993 tot 31 december 1995 met 10%, terwijl de verkoop van voorverpakt vers vlees in dezelfde periode met 5% 
toenam. Deze stijgingen van de verkoop van voorverpakte verswaren hebben er toe bijgedragen dat het 
marktaandeel van supermarkten in de totale bestedingen aan verswaren steeg. Bron: Maandstatistiek 
detailhandel, no.3, 1996, p.14. 
487 Anno 1980 was De Spar het grootste vrijwillig filiaalbedrijf ter wereld en de grootste levensmiddelen-
organisatie in Europa. Bron: Levensmiddelenmarkt, 22 januari 1981, no.4, 4e jaargang, p.10-11. 
488 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.45. 
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processen van schaalvergroting en concentratie. Dit gold niet alleen voor De Spar maar voor 
de hele levensmiddelendetailhandel. Die trend, zoals in hoofdstuk 2 al gesignaleerd, zette 
zich na 1975 onverminderd voort. Vooral supermarktwinkeliers maakten veelvuldig gebruik 
van schaalvergroting, in de hoop de omzetten op te kunnen schroeven. Zoals eerder 
vermeld (zie tabel 3 van hoofdstuk 1), was de gemiddelde verkoopoppervlakte van alle 
Nederlandse zelfbedieningswinkels – inclusief supermarkten – gestegen van 107 m² in 1953 
naar 209 m² in 1975. Die van supermarkten alleen bedroeg in 1997 477 m² 489. Deze cijfers 
geven aan dat de gemiddelde verkoopoppervlakte van zelfbedieningswinkels de eerste 
twintig jaar bijna verdubbelde. Tussen 1975 en 1997 verdubbelt die verkoopoppervlakte 
ogenschijnlijk ruim. Het cijfer van 1997 betreft echter enkel supermarkten: de gemiddelde 
verkoopoppervlakte van reguliere zelfbedieningswinkels in de periode 1975-1997 zou de 
geconstateerde verdubbeling in deze jaren af kunnen zwakken.  
Dat de grote supermarkten in de jaren negentig domineerden, blijkt uit het gegeven dat 
supermarkten, die in verkoopoppervlakte varieerden tussen de 400 en 4.000 m², in die tijd 
ongeveer 87% van de totale omzet van alle supermarkten realiseerden. 

Varianten en tegenhangers van de supermarkt 

Ondanks nostalgische sentimenten en uitingen van sommige klanten over de teloorgang van 
slager, bakker en groenteboer, werden supermarkten in de periode 1975-1995 in 
toenemende mate populair. De groeiende dominante positie van supermarkten in de levens-
middelendetailhandel zorgde voor een toenemende standaardisering van levensmiddelen-
winkels. Hoewel supermarkten ook differentiatie kenden in het assortimentsbeleid, 
concentreerde dat onderscheid zich op het wel of niet aanbieden van verschillende levens-
middelen (-varianten) en (minimale) variaties binnen de gevoerde levensmiddelen-groepen. 
Maar de trends naar eenvormigheid, grootschaligheid en concentratie kenden ook tegen-
hangers.
Voor alles wat buiten de supermarktassortimenten viel konden klanten uitwijken naar 
speciaalzaken. Naast de reguliere speciaalzaken speelde bijvoorbeeld ook Koninklijke Ahold, 
de holding van Albert Heijn, in op de specialisatietrend door buiten de standaardketen van 
Albert Heijn gespecialiseerde dochterketens op te zetten en speciaalzaken van andere 
bedrijven over te nemen. Al in 1973 had Ahold de coöperatie Etos overgenomen. Etos was 
in 1931 te Eindhoven opgericht en traditioneel verbonden met Philips. Naast 43 super-
markten en zelfbedieningszaken bezat Etos rond 1970 een broodfabriek, een centrale 
slagerij, een groentestation, een distributiecentrum en 41 drogisterijen490. Met de overname 
van Etos was Ahold in het bezit gekomen van de grootste drogisterijketen van Nederland. In 
1985 transformeerde Ahold deze discountdrogisten tot meer luxe speciaalzaken onder de 
noemer van ‘familie’-drogisten491. Vier jaar later nam Ahold Gall & Gall over (in 1884 te 
Amsterdam opgericht door H.J.T. Gall-Bentick), waar ook de Alberto-slijterijen in opgingen 
(die Ahold zelf in 1969 had opgericht). Daarna volgden nog de overnames van De Tuinen 
BV in 1991 (een relatief luxe drogist/apotheek die zich onder de noemers van ‘natuur’ en 
‘gezondheid’ richtte op de verkoop van vitaminepreparaten, homeopathische middelen, 

                                            
489 Het cijfer voor 1953 is ontleend aan tabel 3 van hoofdstuk 2 en tabel 7 van hoofdstuk 3. Het cijfer voor 1975 
is ontleend aan: Moderne markt, maart 1976, no.6, p.11. Het cijfer voor 1997 is ontleend aan Maandstatistiek 
detailhandel, no.4, 1997, p.18. 
490 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.235. 
491 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.293. 
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theeën en kruiden) en Jamin in 1992 (een keten in suikerwerken en zoetwaren). In 1988 
opende Albert Heijn ‘The Fresh Company’ aan het Koningsplein in Amsterdam, die het 
midden hield tussen een supermarkt en een speciaalzaak, een (zeer) luxe assortiment had 
(met petitfours, lychees, Iers braadvlees, een uitgebreide saladebar en een toonbank met 
kant-en-klaar maaltijden die de ‘wereldkeuken’ vertegenwoordigden) en ook luxe was 
ingericht, blijkend uit halogeen spotjes, zwart marmer en eiken parket492. Maar nadat Albert 
Heijn in 1991 twee nieuwe filialen van ‘The Fresh Company’ had geopend in Amsterdam en 
Leidschendam, moesten deze winkels wegens uitblijvend succes op korte termijn weer 
sluiten. De vestiging op het Koningsplein in Amsterdam hield het vol tot 1994. Volgens 
Albert Heijn was de verklaring voor het mislukken van deze formule gelegen in de minimale 
weerklank die ‘The Fresh Company’ vond: Nederland zou blijkbaar, en tegen de 
verwachtingen in, (vooralsnog) een te kleine groep klanten kennen die ‘bourgondisch’ en 
gemakkelijk wilde eten, of zich dit kon veroorloven.  
Voor minder luxe varianten op de geijkte supermarkten en speciaalzaken bestonden vooral 
mogelijkheden in grote steden met een gemengde bevolking. In 1971 opende bijvoorbeeld 
de eerste islamitische slager in Nederland zijn winkel in Rotterdam. In 1970 maakten de 
etnische groepen die zich uit alle windstreken hier vestigden nog 1,6% uit van het totaal 
aantal inwoners van Nederland, terwijl dat percentage in 1990 was gestegen tot 6,0%493.
Groepen immigranten die zich hier vestigden creëerden hun eigen markt en brachten 
Nederlanders daarmee in contact door distributiekanalen op te zetten, bijvoorbeeld voor 
onmisbare ingrediënten in hun keukens of het opstarten van nieuwe winkels of eet-
gelegenheden494. Voorbeelden hiervan in de levensmiddelendetailhandel waren, naast de 
islamitische slager, Griekse winkels (waarin Retsina-wijn, filodeeg en fetakaas werden 
verkocht), Chinees-Indische toko’s (bekend om hun ruime assortiment kruiden, sauzen en 
sambals) en Turkse en Marokkaanse bakkers en slagers (met hun pide, baklaba, Turks fruit 
en lamsvlees) die zich na verloop van tijd soms transformeerden tot een meer algemene 
levensmiddelenwinkel met zowel inlandse als buitenlandse producten, die de winkeliers al 
dan niet op basis van zelfbediening verkochten. Ontwikkelingen in transport en liberalisering 
van de handel op Europees en in mindere mate ook op mondiaal niveau, maakten de 
exploitatie van deze winkels mogelijk.  

Deze ontwikkelingen hadden ook gevolgen voor de voedingsmiddelenketen495. Door de 
groeiende geografische afstand tussen productie, distributie en consumptie en de toename 
van het aantal locaties in deze fasen van de keten (waaronder buitenlandse havens, 
vliegvelden en andere verdeel- en opslagstations), vond in deze periode verdere verlenging 
van de voedingsmiddelenketen plaats. De goederenstromen groeiden, die met behulp van 
steeds meer (zich ontwikkelende) transportmiddelen over steeds grotere afstanden vervoerd 
werden. Tegelijkertijd differentieerde de voedingsmiddelenketen zich door de toevoeging 
van meer verschillende soorten locaties, zoals de winkels met buitenlandse assortimenten, 
speciale magazijnen en – aanvankelijk kleinschalige – distributiecentra daarvoor.  

                                            
492 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.300-302. De wereldkeuken staat voor 
allerhande lekkernijen en gerechten die samen (bijna) de hele wereld vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld 
Italiaanse pasta en pizza, Oosterse nasi, bami en curry, het eerder genoemde Ierse braadvlees, Zwitserse 
kaasfondue en natuurlijk de Hollandse pot. 
493 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.281. Zie ook Vries, G. de, 
1992, Nederland verandert. Sociale problemen in de jaren tachtig en negentig, Amsterdam, p.27-44 en p.50-59. 
494 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.283. 
495 Zie hoofdstuk 1. 

188



Het aantal actoren en interacties daartussen namen door de verlenging en differentiatie van 
de keten ook toe. Zo bemanden nieuwe winkeliers de nieuwe speciaalzaken met een 
buitenlands assortiment en waren bijvoorbeeld verschillende (nieuwe) actoren gemoeid 
geraakt met het transport en de opslag voor zulke winkels.  
Deze ontwikkelingen maakten deel uit van een algemeen langetermijnproces dat al vanaf de 
negentiende eeuw plaats vond, waarin een toenemend aantal (nieuwe) actoren voor 
afstemming en coördinatie in de complexer wordende keten (veroorzaakt door verlenging 
en differentiatie) ging zorgen. Dit duidt op verdichting van de voedingsmiddelenketen, 
waarbij de onderlinge afhankelijkheid en betrokkenheid voor al die actoren toenam. 
Ketenverdichting trad dus op als complement van ketenverlenging en –differentiatie, waarbij 
tevens ketendwang optrad496.

Naast meer internationaal georiënteerde winkels vestigden zich in de jaren zeventig de 
zogeheten natuurvoedingswinkels. Deze borduurden deels voort op de weinige, al langer 
geëxploiteerde Reformhuizen. In de jaren zeventig groeide de kritiek op de overdaad en de 
kwaliteit van levensmiddelen onder sommige groepen klanten. Hierdoor ontstond een 
grotere markt voor ‘natuurlijk en gezond’ voedsel, wat zich bijvoorbeeld uitte in de vraag 
naar onbespoten en liefst onverpakte groente en fruit. Kritische geluiden richtten zich ook 
op de behandeling van voedsel in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Bij de productie 
van voedingsmiddelen kwamen zoveel nieuwe ingrediënten, bewerkingen, bedrijven en 
instanties te pas, dat klanten geen zicht meer hadden op de samenstelling en herkomst van 
de producten die zij aten. De verschuiving van het voortbrengen en bewerken van voedings-
middelen van huishoudens naar de industrie was voor klanten gepaard gegaan met een 
proces van verlies aan kennis over die voedingsmiddelen (warenkennis) en vaardig-heden in 
de bereiding daarvan. Daardoor plaatsten klanten ook vaker vraagtekens bij de veiligheid 
van de producten die fabrikanten hen aanboden. 

In reactie op de relatieve eenvormigheid van supermarkten steeg voor sommige groepen 
klanten de behoefte om zich van anderen te onderscheiden. Dit bood nieuwe kansen voor 
meer persoonlijke, kleinschalige en gespecialiseerde winkels die doorgaans een smal, diep 
en soms ook exclusief assortiment aanboden in combinatie met gedegen specialistische 
vakkennis en een goed advies497. Terwijl het totaal aantal slagers, groenteboeren en 
bakkers afnam, startten detaillisten die zich op die manier wilden onderscheiden – naast de 
genoemde natuurvoedingswinkels – delicatessenzaken zoals notenbars, bonbonzaken en 
kaasspeciaalzaken. Supermarktwinkeliers speelden hier vaak ook op in door kleine, aparte 
afdelingen in de winkel in te richten voor de verkoop van meer speciale voedings- en 
genotmiddelen, die in geval van verse noten, kaas en brood en dergelijke vaak opnieuw in 
bediening verkocht werden, in de supermarkt.  
Maar ook de rijdende winkels, zoals die van S.R.V. (Samen Rationeel Verkopen), boekten in 
de jaren zeventig grote successen498. Dit hing samen met de groei van nieuwbouwwijken in 
steden en het verdwijnen van de kleine buurtkruideniers. Beide ontwikkelingen veroorzaak-
ten een kleinere winkeldichtheid – de laatste ook voor bewoners van het platteland – 
waarvoor de rijdende winkels uitkomst konden bieden499. Vanaf 1980 kregen zij echter te 

                                            
496 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.294.  
497 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.41. Voor een deel is deze ontwikkeling 
tot 1975 in hoofdstuk 4 ook al aan de orde gekomen. 
498 Zie ook paragraaf 4.2 van hoofdstuk 4. 
499 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.48-49. 
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maken met teruglopende omzetten vanwege de toenemende mobiliteit van klanten (door 
het groeiende autobezit), het groeiende aantal vrouwen dat buitenshuis werkte en de 
relatief hoge prijzen die uitbaters van rijdende winkels rekenden. Met het oog op deze 
ontwikkelingen veranderde S.R.V. – die in 1980 2.061 wagens bezat – in 1981 zijn imago 
van zuivelspecialist in versspecialist, in de hoop de omzetten hiermee te kunnen 
stimuleren500. Dit leverde echter niet het gewenste resultaat op. Ook waren steeds minder 
mensen geïnteresseerd in het exploiteren van een rijdende winkel, vermoedelijk vanwege 
de lange werktijden die ermee gemoeid waren (soms meer dan 60 uur per week). 
Bovendien was de continuïteit van de service bij rijdende winkels vaak moeilijk te realiseren 
door de persoonsgebonden vorm van bezorging: als een zelfstandige ondernemer 
bijvoorbeeld ziek was zaten zijn klanten zonder hun rijdende winkel. In 1993 waren in totaal 
zo’n 2.300 rijdende winkels actief in Nederland, inclusief S.R.V.-winkels. 
Ook de groei van hypermarkten (ook wel zelfbedieningswarenhuizen, weidewinkels of 
superstores genoemd) heeft zich in Nederland uiteindelijk niet doorgezet501. Zoals we in 
hoofdstuk 4 hebben gezien opende Ahold de eerste Nederlandse hypermarkt (de Miro) in 
1971. De resultaten van de hypermarkten bleken eind jaren zeventig en begin jaren tachtig 
teleurstellend. Dit had onder andere te maken met de grote winkeldichtheid in Nederland: 
aangezien potentiële klanten een ruime keuze aan levensmiddelenwinkels bij hen in de 
buurt hadden lag de gang naar een hypermarkt in een afgelegen gebied niet direct voor de 
hand. Begin jaren negentig waren er ongeveer veertig hypermarkten in Nederland, terwijl er 
in West-Duitsland per 1 januari 1976 al 974 waren en in Frankrijk 277 – allebei landen met 
een relatief kleine winkeldichtheid ten opzichte van Nederland502. De relatief lage cijfers 
voor Nederland hingen naast de tegenvallende resultaten, die verband hielden met de hoge 
bestaande winkeldichtheid, ook samen met de overheidsbemoeienis bij de vestigings-
plannen, waardoor de bouw van hypermarkten vertraagd werd en veel plannen ook 
definitief afgezegd werden. Intussen bestaan er nieuwe plannen – onder andere bij Ahold – 
om het concept hypermarkt nieuw leven in te blazen. Of zij nu wel een kans van slagen 
hebben, zal de tijd leren. 
Na 1975 ontwikkelde zich ook nog een ander initiatief in de levensmiddelendetailhandel. In 
1983 startte Unigro in Heemstede met het zogenoemde teleshopping onder de naam ‘James 
Telesuper’503. Deze vorm van boodschappen doen maakte het voor klanten mogelijk ‘op 
afstand’ levensmiddelen aan te kopen: met behulp van een gratis catalogus – met een 
compleet supermarktassortiment – en een telefoontje werden de bestellingen tegen 
vergoeding aan huis bezorgd. Hoewel de activiteiten van de James Telesuper in Heemstede 
en omstreken gestaag groeiden, bleven de klanten die hier gebruik van maakten beperkt. 
Omdat de omzet van de James Telesuper maar niet boven de aanloopverliezen uitsteeg, 
verkocht Unigro de super op 3 december 1985 voor 1 miljoen gulden aan Ahold. Die zag er 
blijkbaar genoeg potentie in om dat bedrag ervoor te betalen. Vanaf april 1991 konden 
klanten ook via de computer bestellen, via een verbindingslijn met de James Telesuper. 
Ondanks het relatieve succes dat James Telesuper vanaf die tijd ten opzichte van andere 
tele-aanbieders boekte bleef de landelijke verkoop via teleshoppen nog steeds beperkt. In 
1991 verkochten de verschillende ondernemers via teleshoppen in totaal aan zo’n 15.000 tot 

                                            
500 Levensmiddelenmarkt, 29 januari 1981, no.5, 4e jaargang, p.8. 
501 Zie hoofdstuk 4 voor een omschrijving van hypermarkten als winkeltype en een toelichting hierop voor de 
periode vóór 1975. 
502 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.39. 
503 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun ikopen doen, p.298-299. 
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20.000 gezinshuishoudens504. In de loop van de jaren negentig veranderden de tele-supers 
in online-varianten, waarbij de bestellingen via het internet liepen. Sommige aanbieders, 
waaronder Ahold, bleven daarbij de catalogus handhaven, die ze samen met de bestelde 
boodschappen bezorgden. De omvang van teleshoppen bleef ondanks de hoge 
verwachtingen van ondernemers (tot nu toe) marginaal. De belangrijkste oorzaken hiervan 
zijn waarschijnlijk de relatief hoge prijzen en de extra bezorgingskosten die klanten bij 
teleshoppen moeten betalen. Ook speelde de grote winkeldichtheid hier wederom een rol. 
Het gemak dat teleshoppen biedt, zoals niet naar de winkel hoeven en daarom ook niet te 
hoeven sjouwen met de boodschappen, wordt voor een deel teniet gedaan als klanten ook 
– en tegen een lagere prijs – bij een buurtsupermarkt terecht kunnen. Het gebruik van 
online-supers is in Nederland vooralsnog een luxe aangelegenheid die slechts een beperkt 
klantensegment aanspreekt. Dit verklaart waarom verschillende aanbieders van teleshoppen 
intussen weer van het internet verdwenen zijn. Zoals in hoofdstuk l al is aangegeven is Max 
Foodmarket hier een voorbeeld van: deze online-super zag zich eind 2002 genoodzaakt zijn 
activiteiten stop te zetten. De online-super van Ahold lijkt een blijver: die bestaat tot op 
heden nog steeds.  

7.2 Ontwikkeling van de supermarkt na 1975 

Het gemiddelde verkoopoppervlak van supermarkten bleef na 1975 stijgen. Terwijl die 
oppervlakte omstreeks 1975 varieerde tussen de 400 en 2.000 m², steeg het maximum in 
de jaren negentig tot zo’n 4.000 m². Zoals al aan bod is gekomen ging deze trend tot 
schaalvergroting gepaard met een algemene teruggang van het totaal aantal levens-
middelenwinkels. Supermarkten verdrongen de zelfstandige slagerijen, groentewinkels en 
slijterijen steeds meer. Van iedere euro die klanten in 2003 bij levensmiddelenwinkels 
uitgaven besteedden zij 83 eurocent bij supermarkten, terwijl dat in 1995 nog 77 eurocent 
was505. Die stijging van het marktaandeel van supermarkten ging in de genoemde jaren 
vooral ten koste van groentewinkels. Het totaal aantal speciaalzaken (in de ruime zin van 
het woord) daalde tussen 1995 en 2003 met een kwart tot iets minder dan 10.000, terwijl 
ook de omzet daarvan met een kwart daalde. Ontwikkelingen van afzonderlijke speciaal-
zaken weken echter sterk van elkaar af. Hoewel de omzet van groentewinkels in die periode 
bijvoorbeeld met 30% daalde steeg die van viswinkels juist met ongeveer 33%, terwijl de 
omzet van slagerijen in dezelfde jaren weer afnam.  
In de totale bestedingen aan levensmiddelen gaven huishoudens in het jaar 2000 iets meer 
dan de helft van hun geld uit in supermarkten en 20% in de horeca, waaronder restaurant, 
café en bedrijfskantine gerekend worden506. Het resterende percentage kwam ten goede 
van overige aankoopkanalen, zoals slager, groenteman, bakker, slijter, benzinestations en 
de markt.  

                                            
504 Hondelink, H.Ph., 1993, ‘Van kleine nering tot grootwinkelbedrijf’, p.48. 
505 Mooijman, P., 2004, ‘Supers verdringen groenteboer en slager’, in: Centraal Bureau voor de Statistiek 
(C.B.S.), 2004, Webmagazine, C.B.S., Voorburg/Heerlen. Bron: StatLine. 
506 Erkens, H., 2002, ‘Waar winkelt Nederland?’, in: Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 2002, 
Webmagazine, C.B.S., Voorburg/Heerlen. Bron: Budgetonderzoek. 
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Assortiment en verpakking 

Net als de trends tot schaalvergroting, concentratie en afbouw van het totaal aantal winkels 
zetten ook de parallellisatie en de brancheoverschrijding zich na 1975 verder voort. De 
assortimenten werden – nog – breder. Na 1975 verkochten supermarktwinkeliers doorgaans 
verse groente, verse aardappelen, vers fruit, vers vlees, kruidenierswaren, dranken, 
diepvriesproducten, diervoeding, tabaksartikelen, drogisterijartikelen, boeken en tijd-
schriften, textielwaren en huishoudelijke artikelen. Daarnaast kwam het steeds vaker voor 
dat supermarktwinkeliers ook reform- en dieetartikelen en bloemen en planten verkochten.  
Een trend die de brancheoverschrijding vanaf de jaren zeventig bevorderde was de 
internationalisering – en dan vooral de ‘Europeanisering’ – van het levensmiddelenaanbod. 
Deze was zowel in supermarkten als in speciaalzaken te herkennen. Voorbeelden van die 
trend zijn te vinden in de toevoeging aan het assortiment van instant kaasfondue, exotische 
aperitiefdrankjes, kousenband, pepers, artisjokken, avocado’s, couscous, feta en taugé. 
Maar ook de trend tot de wereldkeuken bracht uitheemse gerechten binnen de Nederlandse 
grenzen. Honig en Conimex waren al enigszins vertrouwd met het introduceren van 
Italiaanse en Oosterse gerechten of ingrediënten in Nederland en deden daar graag nog een 
schepje bovenop met recepten en producten voor het bereiden van maaltijden met 
bijvoorbeeld de wok, de oven en later ook de magnetron. Zo maakten Nederlanders 
langzaam maar zeker kennis met voorgesneden en reeds gewassen roerbakgroente, 
toebereide pasta’s voor in de oven of magnetron en andere lekkernijen uit de wereldkeuken 
zoals Franse kazen, quiche, rösti’s, chili con carne en tortilla’s. Italiaanse voedingsmiddelen 
braken in de jaren tachtig definitief door507. Wel pasten buitenlandse fabrikanten hun 
voedingsmiddelen soms aan voor de export, bijvoorbeeld door ze minder zout te maken, 
zodat zij beter aansloten bij de gemiddelde smaak van – in dit geval – Nederlanders (denk 
aan het weglaten van ansjovis op diepvriespizza’s en minder sterk gezouten noten). Ook 
moesten geïmporteerde voedingsmiddelen vaak aangepast worden aan de Nederlandse 
Warenwet, bijvoorbeeld wat betreft de hoeveelheid kleurstoffen, conserveringsmiddelen en 
eisen op het gebied van verpakking (zoals normen voor de inhoud). Hierin werd de 
Europese Gemeenschap (de E.G., vanaf 1992 Europese Unie of E.U.) steeds belangrijker508.
Behalve breder werd het assortiment ook steeds dieper: er kon gekozen worden tussen 
steeds meer varianten van hetzelfde soort product. Dat proces werd gestimuleerd door een 
toenemende hang naar kwaliteit en luxe. Daarnaast, en deels in samenhang daarmee, was 
er een groeiende behoefte aan ‘gezond’ en milieubewust eten, waarbij toenemende kritiek 
op de bio-industrie een rol speelde. Klanten werden zowel ‘meer verwend’ als kritischer. In 
antwoord daarop lanceerden de industrie en handel een scala aan ‘light’-artikelen (ofwel 
caloriearm, zoals de introductie van Croky Light Chips in 1987), scharrel- of maïskippen en 
scharrelvarkensvlees (dit vlees was bij Albert Heijn vanaf 1987 te koop), viergranen- of 
scharreleieren, fosfaatvrije wasmiddelen (bij Albert Heijn vanaf 1982 te koop) en ecologisch 
geteelde aardappelen en komkommers (bij Albert Heijn vanaf 1989 te koop)509.
Ook los daarvan werden steeds meer verschillende varianten van hetzelfde soort 
levensmiddel verkocht, zoals allerlei (smaak-) variaties op bestaande snacks (zowel luxe en 
gevulde chocoladerepen als bijvoorbeeld mueslirepen), broodbeleg (minder vette Hollandse 
kazen maar ook Duo Penotti als variant op chocoladepasta en vruchtenhagelslag), thee (in 
de meest uiteenlopende smaken), zuiveldrankjes (voor tussendoor of als ontbijt), toetjes 
                                            
507 Misset’s Distrifood, 1 februari 1988, no.5a, 4e jaargang, p.27-29. 
508 Zie paragraaf 4.1 van hoofdstuk 4 voor meer informatie over de E.G./E.U. 
509 Misset’s Distrifood, 1 februari 1988, no.5a, 4e jaargang, p.35-37. 
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(dubbelvla en reeds geklopte slagroom in een spuitbus), frisdranken en al dan niet verse 
(vruchten-) sappen. Al sinds 1970 konden klanten ook verschillende groentesappen kopen, 
die net als vruchtensappen of diepgevroren of koelvers verkocht werden. Producten die 
echter nauwelijks of geen aftrek vonden waren bijvoorbeeld roze champagne, kaviaar en 
artisjokken.
H. Schraders, destijds directeur van de Gall&Gall wijnwinkels van Ahold, beweerde in 1981 
dat de verschillende fabrikanten tussen 1950 en 1980 in totaal maar liefst vier miljoen 
nieuwe of vernieuwde levensmiddelen hadden gelanceerd. Hij deed deze uitspraak tijdens 
een studiedag te Utrecht, georganiseerd door de Junior Marketing Group (onderdeel van het 
Nederlands Instituut voor Marketing), met als thema ‘Nieuw product: top of flop?’510.
Schraders voegde hier nog aan toe dat op basis van praktijkcijfers gesteld kon worden dat 
ongeveer 80% van de introducties flopt. Zowel fabrikanten als winkeliers liepen dus 
aanzienlijke (financiële) risico’s bij de ontwikkeling en distributie van nieuwe of vernieuwde 
levensmiddelen. Deze leken echter niet op te wegen tegen de te behalen voordelen als zo’n 
levensmiddel een succes zou worden.  

Tabel 5: Verdeling van grootte van huishoudens (in procenten) en aantal huishoudens in Nederland, 
1960-1985 

Huishoudensgrootte (aantal personen) 

1-2 3-4 5+ Gemiddelde grootte 
Aantal huishoudens 
(x 1.000.000) 

1960 36 37 27 3,56 3,2
1971 43 37 20 3,17 4,1
1977 48 38 14 2,87 4,7
1982 53 36 11 2,69 5,2
1985 54 37 9 2,54 5,6

Bron: Brouwer, N.M., 1994, ‘Het gebruik van gemaksvoedsel’, in: Dam, Y.K. van, Hoog, C. de & Ophem, J.A.C. van, 1994, Eten in de 
jaren negentig. Reflecties op gemaksvoeding, Landbouwuniversiteit Wageningen/Eburon Delft, p.39. 

Om kans te maken op succes speelden fabrikanten en winkeliers in op maatschappelijke 
veranderingen, zoals de verkleining van huishoudens (zie tabel 5), en, meer specifiek, de 
groei van het aantal alleenstaanden511. Naast die huishoudensverdunning voltrok zich ook 
een proces van individualisering van eetgewoonten: binnen huishoudens werden maaltijden 
steeds vaker onafhankelijk van andere gezinsleden genuttigd. Die ontwikkelingen zetten 
producenten en (vooral supermarkt-) winkeliers aan om steeds meer kleinverpakkingen van 
bestaande levensmiddelen aan te gaan bieden. Voorbeelden hiervan zijn diepvriesspinazie in 
(deel-) blokjes, kwartblikjes groente, tea-for-one, ‘Cup-a-soup’ en ‘Soep voor twee’512.
Tegenover zulke kleinverpakkingen hadden (groepen) klanten soms ook juist belangstelling 
voor grootverpakkingen, zoals een pondspak koffie of een ‘tonnetje’ met 6 kilo waspoeder. 
Dit had te maken met de prijsvoordelen die grootverpakkingen boden513. Kleinverpakkingen 
waren relatief duur. 
                                            
510 Levensmiddelenmarkt, 5 februari 1981, no.6, 4e jaargang, p.11-12. 
511 Brouwer, N.M., 1994, ‘Het gebruik van gemaksvoedsel’, in: Dam, Y.K. van, Hoog, C. de & Ophem, J.A.C. 
van, 1994, Eten in de jaren negentig. Reflecties op gemaksvoeding, Lanbouwuniversiteit Wageningen/Eburon 
Delft, p.39. 
512 Misset’s Distrifood, 25 januari 1988, nr.4a, 4e jaargang, p.14-24 en 4 april 1988, nr.14a, 4e jaargang, p.4-9. 
513 Misset’s Distrifood, 22 februari 1988, nr.8a, 4e jaargang, p.26-27. 
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Tegelijkertijd probeerden fabrikanten zich bij de productie van levensmiddelen en in 
reclameboodschappen niet langer uitsluitend op (huis-) vrouwen te richten, maar ook op 
mannen en de jeugd. Fabrikanten hadden vrouwen sinds lang als de belangrijkste groep 
klanten gezien in de consumptieve bestedingen aan voedings- en levensmiddelen, omdat zij 
meestal verantwoordelijk waren voor de boodschappen. De differentiatie van de opvatting 
van klanten van louter vrouwen naar vrouwen, mannen en jongeren weerspiegelde het 
groeiende aantal vrouwen dat buitenshuis werkte, waardoor mannen uiteindelijk vaker en 
wat meer zorgtaken op zich gingen nemen, en de toenemende kapitaalkrachtigheid van 
jongeren. 
Nu voedingsmiddelen (per portie) voorverpakt, gewassen en deels toebereid in de 
supermarkt lagen en bijna alle verpakkingen gebruiksaanwijzingen, recepten en andere 
(menu-) tips of suggesties bevatten, was het voor mannen en jongeren makkelijker 
geworden zich aan de aankoop en bereiding van voedingsmiddelen te wijden514. Kooktrends 
zoals het barbecueën speelden hier op in. Jongeren, die zoals gezegd meer geld te besteden 
hadden, gingen ook meer hun eigen gang, waar tevens de consumptie van bijvoorbeeld 
snacks uit de muur, consumptie-ijs, frisdranken als Coca-Cola en kauwgum of ander 
snoepgoed bij hoorde515.
De Roka, de belangrijkste levensmiddelenbeurs van de Benelux, stond in 1987 in het teken 
van gemaksproducten en lekker en ‘gezond’ eten. Voor klanten en dus ook voor fabrikanten 
betrof dat laatste bijvoorbeeld voedingsmiddelen zonder conserveringsmiddelen of andere 
toevoegingen en de eerder genoemde light-producten516. In de productie van snoep, dat 
fabrikanten en detailhandelaren steeds vaker presenteerden als tussendoortje, was die 
trend ook waar te nemen door de groei van suikervrije snoepproducten en snoep met 
minder kunstmatige kleurstoffen. Een andere variant op de gezondheidstrend bestond uit de 
al eerder genoemde ecologisch of biologisch geproduceerde voedingsmiddelen, waaronder 
‘scharrel’-varianten van vlees. Daarnaast groeide het aantal gemaksartikelen. Voorbeelden 
hiervan waren bake-off producten, maar ook de eerder genoemde gewassen en gesneden 
koelverse groente. 
In het kader van de zogenoemde wereldkeuken – en om bestaande levensmiddelen een 
nieuwe impuls te geven – stimuleerde de detailhandel in Nederland nog (zo goed als) 
onbekende bereidingswijzen zoals roerbakken in een wok of wadjan517. Ook introduceerde 
zij halverwege de jaren tachtig steengrillen als nieuwe ‘gezelligheids’-technologie518. Voor 
een deel hingen deze verkoopstimulerende activiteiten vanuit de detailhandel samen met de 
minder spectaculair stijgende welvaart in de jaren na 1975 dan daarvoor, terwijl tevens 
sprake was van een steeds professionelere toepassing van marketingtechnieken en een 
steeds betere kennisinfrastructuur daarvoor. De magnetron opende op dit gebied veel 
nieuwe kansen voor zowel fabrikanten als detailhandelaren. Door de toenemende 
populariteit van de magnetron vanaf eind jaren tachtig steeg bijvoorbeeld de vraag naar 
diepvrieslevensmiddelen en –snacks, die overigens meestal ook in de oven bereid konden 
worden. In die context introduceerde Mora de ‘kroketburger’519. Daarnaast steeg het 
aanbod en de verkoop van koelverse of diepgevroren kant-en-klaar maaltijden (of maaltijd-

                                            
514 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.294. 
515 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.283. 
516 Misset’s Distrifood, 3 oktober 1988, nr.40a, 4e jaargang, p.10-12. 
517 Misset’s Distrifood, 11 januari 1988, nr.2a, 4e jaargang, p.14-15. 
518 Misset’s Distrifood, 18 april 1988, nr.16a, 4e jaargang, p.14-15. 
519 Misset’s Distrifood, 3 oktober 1988, nr.40a, 4e jaargang, p.10-12. 
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componenten), en pasten producenten verpakkingen aan door ze dicht te ‘sealen’, zodat 
klanten ze direct in de magnetron konden plaatsen520.
Diepvriesartikelen kwamen vooral tegemoet aan de voorkeur voor gemak. De populariteit 
van diepvriesartikelen was in de jaren zestig en zeventig alleen maar toegenomen. Begin 
jaren tachtig stagneerde de consumptie van diepvriesartikelen tijdelijk. Dit had enerzijds te 
maken met de economische recessie in die tijd, die een groeiende werkloosheid en dalende 
nationale consumptieve bestedingen inhield521. Anderzijds hing het samen met een voedsel-
schandaal: in december 1980 overleden twee Nederlanders na het eten van diepvriesnasi 
van het merk Iglo, waarin een (te) hoge concentratie nitriet voorkwam522. Hierdoor daalden 
de verkoopcijfers voor Iglo flink; al een maand na het incident was duidelijk dat de 
financiële schade inmiddels zo’n vier ton in guldens bedroeg523.
De stagnatie in de consumptie van diepvriesartikelen begin jaren tachtig was echter een 
uitzondering. In 1987 gaven klanten al weer meer geld aan diepvries uit dan in de jaren 
daarvoor (de uitgaven hieraan stegen met 11,5% ten opzichte van 1986) en consumeerden 
ze grotere hoeveelheden (deze stegen met 9,5% ten opzichte van 1986). De totale uitgaven 
aan levensmiddelen namen in 1987 toe met 2,7% en het volume van verkochte 
levensmiddelen steeg datzelfde jaar met 3,5%. Vergeleken met die totaalcijfers ontwikkelde 
de verkoop van diepvriesartikelen zich dus zeer gunstig. Dit hing in sterke mate samen met 
het toenemende bezit van diepvriezers in gezinshuishoudingen524. Diepvriesgroente 
verkocht in 1987 (nog steeds) het best: 78% van de Nederlandse huishoudens kocht ze dat 
jaar regelmatig525. Daarna volgden de snacks (regelmatig aangekocht door 70% van de 
Nederlandse huishoudens), vis (waarvoor een percentage van 66% gold), pizza’s (40%), 
vleesproducten (30%) en maaltijden (19%)526. Van de diepvriesgroente scoorde spinazie 
het hoogst in de verkoop (regelmatig aangekocht door 50% van de Nederlandse 
huishoudens), gevolgd door de groep ‘andere groente’ (met een percentage van 44%), 
soepgroente (31%) en toebereide groente (30%). Volgens een publicatie in het 
detailhandelsvakblad Misset’s Distrifood uit 1988 varieerde de populariteit van diepvries-
levensmiddelen naar vier kenmerken. In de eerste plaats verkochten deze producten het 
best in grote steden in het westen van Nederland. In de tweede plaats zouden vooral de 
éénpersoonshuishoudens deze artikelen vaak kopen, terwijl, in de derde plaats, klanten met 
hogere inkomens dit het vaakst zouden doen. In de vierde en laatste plaats zouden 
vrouwen, naarmate zij jonger waren en meer uren buitenshuis werkten, vaker diepvries-
levensmiddelen kopen527. Het feit dat deze categorieën zich uitbreidden kan de groeiende 
verkoop van diepvriesproducten mede verklaren. 

                                            
520 Misset’s Distrifood, 22 februari 1988, nr.8a, 4e jaargang, p.21. 
521 De groeiende werkloosheid werd voor een deel opgevangen door het zogenaamde werken in deeltijd, dat 
meer banen opleverde (van minder uren per week) terwijl de totale arbeid in volume gelijk bleef. Bron: 
Levensmiddelenmarkt, 29 januari 1981, nr.5, 4e jaargang, p.6-7. 
522 Levensmiddelenmarkt, 8 januari 1981, no.1-2, 4e jaargang, p.11. 
523 Levensmiddelenmarkt, 15 januari 1981, no.3, 4e jaargang, p.8. 
524 Daardoor was bijvoorbeeld ook het percentage huisvrouwen gestegen dat wel eens vlees in grote 
hoeveelheden aankocht, om het op te slaan in de vriezer. In 1979 deed 24% van de huisvrouwen dit regelmatig, 
terwijl in 1973 nog maar 11% dit deed. Uit gegevens van het Bedrijfschap Slagerijbedrijf blijkt dat het 
gemiddeld aantal kilogrammen vlees, dat klanten voor de diepvriezer aankochten, ook was gestegen: van circa 
10 kilogram in 1973 naar 22,5 kilogram in 1979. Bron: Levensmiddelenmarkt, 29 januari 1981, no.5, 4e

jaargang, p.26. 
525 Zie hoofdstuk 4 voor cijfers die de jaren voor 1987 betreffen. 
526 Misset’s Distrifood, 4 april 1988, nr.14a, 4e jaargang, p.10-11. 
527 Misset’s Distrifood, 4 april 1988, nr.14a, 4e jaargang, p.10-11. Recente literatuur laat zien dat er geen 
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Winkelinterieur  

Zoals eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt, werden vers vlees, brood en bijvoorbeeld kaas 
steeds vaker ook (weer) in aparte bedieningsafdelingen verkocht, soms in aanvulling op de 
voorverpakte varianten in het zelfbedieningsgedeelte. Dit was echter alleen mogelijk als het 
verkoopoppervlak daarvoor voldoende ruimte bood, waardoor het fenomeen zich beperkte 
tot de grotere supermarkten. Hetzelfde gold voor sommige andere productgroepen, zoals 
bloemen en planten, tabak, en kranten en tijdschriften. Hoeveel artikelen in bediening 
verkocht werden, en welke, verschilde per supermarkt (-keten). Het hing ook van het type 
supermarkt (-keten) af of die bedieningsafdelingen zich vóór de centrale kassa’s bevonden, 
of daarachter, of op beide plekken. Wel waren de in bediening verkochte artikelen in iedere 
supermarkt duurder dan de eventuele voorverpakte equivalenten die in zelfbediening 
verkocht werden. Het doel van aparte bedieningsafdelingen was klanten de mogelijkheid te 
bieden voor meer service en vaak ook betere kwaliteit (bijvoorbeeld verser) te kiezen. 
Daarnaast nam het aantal kassa’s toe naarmate het winkeloppervlak groter was. Ook kwam 
er vanaf ongeveer 1985 een (minimale) differentiatie in geplaatste kassa’s: zo plaatsten de 
meeste grote supermarkten een aparte kassa voor invaliden (met een extra brede 
doorgang) en/of een aparte ‘snel’-kassa (waar je met een beperkt aantal artikelen terecht 
kon om snel af te kunnen rekenen)528. Zulke aanpassingen bevorderden de snelheid van het 
afrekenen aan alle kassa’s en verhoogden op die manier de dienstverlening voor klanten.  
Een andere noviteit vanaf ongeveer 1985 was de extra aandacht voor beveiliging in super-
markten529. Daarbij maakten supermarktwinkeliers steeds meer gebruik van beveiligings-
camera’s, die aan het winkelplafond hingen, en van beveiligingskappen op geldlades van 
kassa’s, die een ongewenste greep uit de geldlade konden voorkomen. Andere preventie-
maatregelen waren winkelwagens met muntslot en het plaatsen van rolluiken bij in- en 
uitgang (of de hele winkelpui). Deze maatregelen met behulp van nieuwe technieken 
kunnen gezien worden als een rationalisering van diefstalbeveiliging in supermarkten. 
Met betrekking tot de koelketen kan in deze context worden opgemerkt dat supermarkt-
winkeliers voor de zuivelkoeling gebruik gingen maken van rolcontainers, waarop bulk-
artikelen (zoals melk en vla) geplaatst waren, en die vanuit de koelcel in zijn geheel door 
een rolgordijn of plastic lamellen zó de winkel in gereden konden worden530. Deze 
gerationaliseerde werkwijze met kant-en-klare displays op pallets leverde een aanzienlijke 
tijdbesparing op bij het vullen van de vakken, wat de arbeidsproductiviteit bevorderde en 
een doelmatiger arbeidsverdeling mogelijk maakte.  

                                                                                                                                         
significante verschillen bestaan tussen de consumptie van gemaksvoedsel in gezinnen met buitenshuis werkende 
vrouwen en gezinnen waarin vrouwen niet buitenshuis werken. Bij differentiatie tussen verschillende typen 
gemaksvoedsel blijkt dat buitenshuis werkende vrouwen wel meer geld besteden aan toebereide levensmiddelen 
en diepvriesproducten dan niet buitenshuis werkende vrouwen, terwijl dat verschil voor de consumptie van 
ingeblikte voedingsmiddelen niet uit lijkt te maken. Dat er toch weinig significante verschillen zijn waar te 
nemen in de consumptie van gemaksvoedsel in gezinnen met buitenshuis werkende vrouwen en gezinnen 
waarin vrouwen niet buitenshuis werken kan verklaard worden doordat buitenshuis werkende vrouwen vaker 
buiten de deur eten naarmate zij meer inkomen genieten. Bron: Dam, Y.K. van, Hoog, C. de & Ophem, J.A.C. 
van (red.), 1994, Eten in de jaren negentig. Reflecties op gemaksvoeding, Landbouwuniversiteit 
Wageningen/Eburon Delft, p.14-17.
528 Misset’s Distrifood, 16 mei 1988, nr.20a, 4e jaargang, p.20-23. 
529 Misset’s Distrifood, 31 oktober 1988, nr.44a, 4e jaargang, p.6-9. 
530 Misset’s Distrifood, 28 november 1988, 4e jaargang, p.4-6. 
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Tot slot werd de sfeer in de winkel van steeds groter belang voor de verkoop. Sfeerbeelden 
(afbeeldingen, decor), aankleding, presentatie van het assortiment, verlichting en eventueel 
ook muziek droegen hier aan bij. 

Scanning en de groeiende automatisering in supermarkten 

Groeiende automatisering was een van de meest in het oog springende veranderingen in 
supermarkten na 1975. Deze leidde er onder meer toe dat ‘scan’-kassa’s vandaag de dag in 
supermarkten niet meer weg te denken zijn. Scanning duidt het procédé aan van 
geautomatiseerd afrekenen met behulp van computers, elektronische kassa’s, laserstralen 
en streepjescodes531. Supermarktwinkeliers pasten deze rationalisering van het afrekenen 
vooral vanaf begin jaren tachtig steeds meer toe. Bij scanning leveren de streepjes 
informatie aan de hand van cijfermatige codes, die door een computer met behulp van het 
zogenaamde Price-Look-Up (P.L.U.) systeem gekoppeld kunnen worden aan namen en 
prijzen van levensmiddelen. Van dit P.L.U. systeem maakten supermarktwinkeliers al vanaf 
de jaren zeventig in toenemende mate gebruik, vaak ook zonder scanning, waarbij 
caissières de prijscodes handmatig op de kassa intikten532. De automatisering van het 
intikken door de toepassing van scanning was een stap die daar op volgde, zij het voor 
sommige winkeliers pas na jaren.  

In de jaren zeventig was een belangrijk doel van scanning (of ‘kassa-automatisering’) meer 
zekerheid en snelheid te genereren aangaande informatie over prijzen. Dit zou onder andere 
een afname aan lekkage door kassafouten opleveren. Concreet verwachtten supermarkt-
winkeliers door scanning minder afhankelijk te worden van (verkeerd geplaatste of verkeerd 
gedrukte) prijsetiketten en de (foutieve) aanslagen van caissières. Tevens zou het aantal 
kassafouten kunnen afnemen doordat de geldlade van een scankassa pas opende nadat het 
ontvangen geld door de caissière was ingetoetst en de computer het bedrag aan wisselgeld 
had berekend533. Het zou tegelijkertijd de wachttijden bij kassa’s kunnen bekorten en de 
service ten opzichte van klanten ten goede komen: caissières zouden hun aandacht meer op 
de service naar klanten toe kunnen richten als zij de prijzen niet langer handmatig hoefden 
in te voeren534. Bovendien zou de kassabon met scanning meer informatie gaan bevatten, 

                                            
531 Daarbij werd het meest gebruik gemaakt van helium-neon laserbronnen. De term ‘laser’ is een afkorting van 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ofwel lichtversterking door opgewekte straling, en 
werd in 1960 in Amerika door T.H. Maiman gedemonstreerd. Het principe van een laser is het energieniveau 
van een atoom doen stijgen om het dan zelf energie uit te laten zenden. Dit kan op verschillende manieren 
bereikt worden, zoals door middel van lichtflitsen, stroomstoten en photolyse. Een helium-neon laser is een gas 
laser. In dat gas komen atomen in aangeslagen toestand (met een hoog energieniveau) door botsingen met 
elektronen. Bij vaste stof-lasers is de vaste stof in kristalvorm aanwezig en bereiken de atomen een hoger 
energieniveau door bijvoorbeeld licht uit een flitslamp. Het ‘lezen’ van de code vindt plaats doordat de (vaak 
rode) lichtstraal wordt geabsorbeerd door de donkere lijnen van de code en gereflecteerd door de (witte) spaties. 
Het teruggekaatste beeld wordt ontvangen door een lichtgevoelige sensor en vervolgens gedecodeerd (of 
‘vertaald’) naar digitale informatie die door een computer verwerkt kan worden. Bron: Levensmiddelenmarkt,
26 oktober 1978, nr.39, 1e jaargang, p.8. 
532 Levensmiddelenmarkt, 10 april 1981, nr.10, 4e jaargang, p.8. 
533 Levensmiddelenmarkt, 14 december 1978, nr.46, 1e jaargang, p.32. 
534 Het Levensmiddelenbedrijf, 23 januari 1971, nr.16, 76e jaargang, p.9. 
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zoals een beknopte artikelomschrijving van elk gescand product535. Dit bood klanten de 
mogelijkheid de bon vrij eenvoudig te kunnen controleren.  
Scanning werd in de loop der jaren onderdeel van een grootschaliger automatisering in 
supermarkten. Ieder levensmiddel dat een van de scankassa’s passeerde, werd door een 
onderlinge koppeling in een centrale computer geregistreerd. Vervolgens sorteerde en 
bewerkte de computer deze gegevens, zodat voor de leidinggevenden zinvolle 
rapporteringen ontstonden. Voorbeelden daarvan zijn rapporteringen betreffende omzet, 
kosten en verlies536. Deze automatisering van het gegevensbeheer was mogelijk dankzij de 
toepassing van scanning. Scanning bood dus meer voordelen dan meer zekerheid en 
snelheid en betere service aan klanten bij de kassa’s. In de eerste plaats betrof dit 
administratieve voordelen. In de tweede plaats creëerde scanning – indirect – de 
mogelijkheid voorraden efficiënter te beheren. De registratie van verkoopcijfers door het 
scannen aan kassa’s leverde voorraadgegevens op, waardoor supermarktwinkeliers op elk 
willekeurig tijdstip de actuele stand van zaken betreffende de voorraden in de computer 
konden opvragen en bekijken. Aan de hand daarvan was het mogelijk accurate 
hoeveelheden te bestellen en het tijdstip hiervoor nauwkeurig te bepalen537. Dit betekende 
onder andere dat er minder vaak ‘nee’ verkocht hoefde te worden aan klanten538. Bovendien 
konden supermarktwinkeliers uit de geregistreerde verkoopcijfers afleiden welke 
levensmiddelen (-groepen) goed of minder goed verkochten, en wat het omzetaandeel van 
elk (-e) levensmiddel (-engroep) was. Die informatie gebruikten zij vervolgens bij 
beslissingen over de schapindeling en de assortimentsamenstelling539. In de derde plaats 
droeg de automatisering met behulp van scanning op die manier bij aan een efficiënt 
assortimentbeheer. In de vierde en laatste plaats kon op basis van gegevens over de 
verwachte goederenontvangst, -verkoop en -voorraad het personeel efficiënt ingezet 
worden. Dit betrof bijvoorbeeld het benodigde aantal magazijnkrachten en caissières op 
verschillende momenten van een bepaalde dag540.
Samengevat maakte de automatisering, die gebaseerd was op de toepassing van scanning, 
een rationelere bedrijfsvoering mogelijk. Dit leverde – vroeg of laat – commerciële voor-
delen op.  
Vroeg of laat, want er waren ook (hoge) kosten verbonden aan de aankoop en het 
installeren van scankassa’s, computers en andere benodigde zaken, zoals de juiste software. 
De operationele kosten lagen voor scankassa’s veel hoger dan voor gewone kassa’s541.
Daarnaast moesten supermarktwinkeliers na de installatie van de automatiserings-
instrumenten ook nog leren omgaan met de informatie die het geheel aan instrumenten 
opleverde. Dit hield vaak een geheel andere manier van bedrijfsvoering in. Vandaar dat het 
Centraal Onderwijsinstituut voor de Levensmiddelenbranche (C.O.L.) opleidingen in 
automatisering aanbood voor winkeliers of ondernemers542. Bovendien moesten caissières 
ook om leren gaan met de nieuwe scankassa’s. 
                                            
535 Het Levensmiddelenbedrijf, 26 januari 1978, nr.4, 84e jaargang, p.13. 
536 Levensmiddelenmarkt, 4 januari 1979, nr.1, 2e jaargang, p.33. 
537 Levensmiddelenmarkt, 15 maart 1979, nr.11, 2e jaargang, p.42. 
538 Levensmiddelenmarkt, 15 februari 1979, nr.7, 2e jaargang, p.36. 
539 Door de gedetailleerde verkoopinformatie konden supermarktwinkeliers de assortimentsamenstelling ook 
makkelijk afstemmen op plaatselijke koopgewoonten; een fenomeen dat in vakliteratuur ook wel aangeduid 
wordt als ‘local merchandising’ of locale flexibiliteit in de assortimentvoering. Bron: Levensmiddelenmarkt, 18 
januari 1979, nr.3, 2e jaargang, p.32. 
540 Levensmiddelenmarkt, 4 januari 1979, nr.1, 2e jaargang, p.32. 
541 Levensmiddelenmarkt, 15 februari 1979, nr.7, 2e jaargang, p.36. 
542 Misset’s Distrifood, 1 februari 1988, nr.5a, 4e jaargang, p.41-43.  
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De geschiedenis van automatisering in de levensmiddelendetailhandel begint in de jaren 
zestig. Albert Heijn maakte al vanaf de tweede helft van de jaren zestig gebruik van 
computers voor de automatisering van de administratie. In hoofdstuk 3 is dit al aan bod 
gekomen543. Vanaf de jaren zeventig volgde langzaam maar zeker ook de automatisering op 
de winkelvloer; hoofdzakelijk aan de hand van scanning544. De eerste sporen van een 
proefneming met scanapparatuur dateren uit 1977. Vanaf januari van dat jaar liep er bij 
Albert Heijn een proef met scanning in een supermarkt te Heemskerk545. Naar aanleiding 
van de gunstige resultaten van deze proef startte Albert Heijn in hetzelfde jaar langzaam 
maar zeker met de toepassing van scanning in al zijn supermarkten. Dat Albert Heijn 
daarmee de eerste in Nederland was verwondert niet, aangezien het bedrijf in die tijd het 
grootste marktaandeel in de levensmiddelendetailhandel bezat. 
In september 1981 werd bij een Vivo supermarkt in Krimpen aan de IJssel eveneens een 
proef met scanning gestart546. Hetzelfde jaar nog ging ook de Centra-winkelier Wim Wahle 
over tot proefnemingen met scanning, geheel onafhankelijk van Schuitema (de moeder-
organisatie van de Centra). In juni 1982 besloot de centrale leiding van de Vivo dat alle 
filiaalhouders scanning moesten gaan toepassen in hun supermarkten. Daartoe ontwikkelde 
de leiding een draaiboek voor haar filiaalhouders. In 1982 volgden verschillende anderen, 
waaronder Schuitema en De Spar, met de start van proefnemingen om scanning lokaal te 
testen. Op de jaarvergadering van de Stichting U.A.C. in oktober 1982 bleek dat Nederland 
op dat moment 28 supermarkten telde waarin scanning getest of toegepast werd door 
winkeliers. 

De experimenten wezen uit dat scanning niet zozeer tijdwinst opleverde bij het afrekenen 
aan kassa’s, maar het wel mogelijk maakte voor supermarktwinkeliers om sneller over 
allerlei informatie te beschikken en zodoende efficiënter om te gaan met het prijs-, het 
assortiment- en het voorraadbeheer547.
Edah zag echter weinig voordelen in de toepassing van scanning, omdat zij zonder scanning 
ook al voldoende inzicht had in het assortimentbeheer en de voorraadadministratie. Dit hing 
samen met het smalle assortiment dat Edah in haar supermarkten voerde, waarvoor de 
benodigde gegevens ook zonder scanning op een overzichtelijke en efficiënte manier 
bijgehouden konden worden548. Dat Edah uiteindelijk toch proeven met scanning startte, 
was vooral vanwege de wens van het bestuur van Edah om op technisch gebied bij te 
blijven en mogelijke achterstanden op dat vlak te voorkomen. 
In 1983 waren 35 supermarkten in Nederland voorzien van scankassa’s, meestal als 
onderdeel van een test of proef (zie tabel 6).  
Tegelijkertijd moesten ook de klanten wennen aan scanning. Levensmiddelen waren niet 
langer afzonderlijk geprijsd in supermarkten waar gebruik werd gemaakt van scanning. Wel 
stond de prijs van elk levensmiddel op de rand van het schap vermeld, inclusief afgedrukte 
code549. Die schapetiketten waren echter niet altijd even duidelijk. Vaak vermeldden zij de 

                                            
543 Zie paragraaf 3.3 van hoofdstuk 3 over de gerationaliseerde supermarkt. 
544 Jager, J.L. de, 1995, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, p.242. 
545 Het Levensmiddelenbedrijf, 13 januari 1977, nr.20, 83e jaargang, p.6. 
546 Levensmiddelenmarkt, 8 januari 1981, nr.1-2, 5e jaargang, p.10-11 en 10 juni 1982, nr.23, 5e jaargang, p.15 
en 10 september 1981, nr.37, 4e jaargang, p.8. 
547 Levensmiddelenmarkt, 23 februari 1984, nr.8, 7e jaargang, p.11-14. 
548 Levensmiddelenmarkt, 9 december 1982, nr.49, 5e jaargang, p.6. 
549 Levensmiddelenmarkt, 26 oktober 1978, nr.39, 1e jaargang, p.41. 
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prijs per gewicht, in plaats van de prijs per verpakkingseenheid. Soms ontbrak ook een 
etiket, waardoor de klant op geen enkele manier kon achterhalen hoeveel het artikel kostte.  
De automatisering van de winkelvloer met behulp van scanning zou pas optimaal kunnen 
functioneren als er een uniform, gestandaardiseerd systeem voor artikelcodering zou zijn. 
Hiertoe zouden alle fabrikanten streepjescodes tijdens het productieproces aan moeten 
brengen op hun artikelen. Om het voor winkeliers mogelijk te maken deze artikelen effectief 
te gebruiken zouden die fabrikanten ook onderling overeenkomende afspraken moeten 
maken over de codes. Om dit te kunnen bewerkstelligen hadden drie verschillende branche-
organisaties al in mei 1972 de Commissie Uniforme Artikelcodering opgericht. Die branche-
organisaties waren het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de Federatie van 
Organisaties van Groothandelbedrijven in Levensmiddelen en Aanverwante Artikelen (in 
1973 omgedoopt tot de Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen) en de Stichting 
Het Merkartikel (tegenwoordig Stichting Merkartikel)550.

Tabel 6: Jaarlijkse groei van het totaal aantal gevestigde supermarkten in de Nederlandse 
levensmiddelendetailhandel dat gebruik maakt van scanning van 1983 tot 1986, in absolute cijfers en als 
percentage van het totaal 

Per 1 januari 
Aantal supermarkten dat 
scanning gebruikt 

Groei absoluut in het 
desbetreffende jaar 

Groei in % in het desbetreffende 
jaar

1983 36 56 155,6
1984 92 32 34,8
1985 124 57 46,0
1986 181

Bron: Levensmiddelenmarkt, 20 januari 1983, nr.3, 6e jaargang, p.14 en 12 januari 1984, nr.2, 7e jaargang, p.7 en 6 december 1984, nr.49, 7e

jaargang, p.7 en Misset’s Distrifood, 1985, nr.15, p.3

Samen vertegenwoordigden deze organisaties de levensmiddelendetail- en groothandel en 
merkartikelfabrikanten. In november 1976 werd de Commissie Uniforme Artikelcodering 
omgedoopt tot de Stichting ter bevordering van een Uniforme Artikel Codering, kortweg 
Stichting U.A.C.551. Het doel van deze stichting was ‘aansluitnummers’ uit te gaan geven aan 
producerende en importerende bedrijven, die een uniforme artikelcodering op producten 
aan wensten te brengen. 
Die aansluitnummers omvatten volgens de internationale afspraken vijf cijfers van de 
dertiencijferige streepjescode en worden uitsluitend voorafgegaan door de landcode. Voor 
Nederland is de landcode 87. De aansluitnummers identificeren zodoende het bedrijf dat de 
streepjescode aanbrengt. De vijf cijfers die daarna volgen identificeren het product en 
worden door de fabrikanten zelf toegekend. Het laatste cijfer betreft een controlecijfer, dat 
middels een zekere formule berekend kan worden uit alle voorgaande cijfers. Om het 
aanbrengen van streepjescodes voor fabrikanten aantrekkelijk te maken had de Commissie 
U.A.C. al bij de oprichting bepaald dat de detailhandel in ruil daarvoor haar marktgegevens 
aan fabrikanten beschikbaar zou stellen552.
In maart 1978 kende de Stichting U.A.C. de eerste aansluitnummers toe, waarmee de weg 
vrij gemaakt werd voor fabrikanten om streepjescodes op hun producten af te gaan 

                                            
550 Het Levensmiddelenbedrijf, 1972, nr.31, 78e jaargang, p.7. 
551 Levensmiddelenmarkt, november 1978, nr.41, 1e jaargang, p.40-41. 
552 Levensmiddelenmarkt, 22 mei 1980, nr.3, 3e jaargang, p.63. 
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drukken. Merkfabrikant Venz deed dit in Nederland als eerste in mei 1978. Naast het 
uitgeven van aansluitnummers gaf de Stichting U.A.C. ook voorlichtingsbijeenkomsten over 
de praktische aspecten van het gebruik van scanning als systeem (vergelijkbaar met de 
demonstraties van scanapparatuurfabrikanten op beurzen) en zette de stichting een 
centrale registratie op van onleesbare streepjescodes en onjuist gecodeerde artikelen553.
Later ging ook het C.B.L. controles op dat gebied uitoefenen.  

Grafiek 2: Percentage levensmiddelen met artikelcodering in de Nederlandse
levensmiddelendetailhandel in de jaren 1980 tot en met 1985 
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Bron: Levensmiddelenmarkt, 12 november 1981, nr.46, 4e jaargang, p.32 en 20 januari 1983, nr.3, 
6e jaargang, p.14 en 12 januari 1984, nr.2, 7e jaargang, p.7 en Missets Distrifood, 1985, nr.15, p.3.

Verder leverde het gebruik van scankassa’s en de daaraan verbonden computersystemen 
alleen de eerder genoemde voordelen op als voldoende levensmiddelen uit het assortiment 
voorzien waren van een uniform samengestelde streepjescode. Volgens berekeningen uit 
eind jaren zeventig moest het percentage levensmiddelen met een streepjescode in een 
supermarkt boven de 80% liggen, wilde het scannen de snelheid van het afrekenen aan 
kassa’s bevorderen. 
Rond 1980 voorzagen echter nog maar een beperkt aantal levensmiddelenfabrikanten 
producten van streepjescodes (zie grafiek 2). In 1982 passeerde het percentage levens-
middelen met uniforme artikelcodering de grens van 50%, terwijl de grens van 80% begin 
                                            
553 Levensmiddelenmarkt, 5 augustus 1982, nr.30/31, 5e jaargang, p.12. 
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1984 bereikt werd. Ten opzichte van andere landen in West-Europa vond dit proces in 
Nederland laat plaats (zie tabel 7). Vooral in West-Duitsland, en daarnaast ook in Frankrijk 
en Groot-Brittannië, lag het percentage levensmiddelen met artikelcodering begin jaren 
tachtig veel hoger dan in Nederland. 
Daarom voorzagen supermarktwinkeliers aanvankelijk nog veel levensmiddelen zelf van 
streepjescodes. Halverwege 1983 bracht het bedrijf Oscar Scanning het zogenaamde 
‘Super-M-systeem’ op de markt, waarmee supermarktwinkeliers gemakkelijk zelf streepjes-
codes op de verpakkingen van levensmiddelen aan konden brengen554. Deze werkwijze – 
met of zonder Super-M-systeem – bracht uiteraard wel extra kosten (qua arbeid of 
materieel) met zich mee voor winkeliers555.

Tabel 7: Het aantal levensmiddelen met uniforme artikelcodering op de verpakking in West-Europa in 
1980 en 1981, als percentage van het totaal aantal levensmiddelen per land 

December 1980 April 1981 

België 12 12
Nederland 2 10
West-Duitsland 64 70
Frankrijk 27 32
Groot-Brittannië 18 30
Zweden 15 20

Bron: Levensmiddelenmarkt, 28 mei 1981, nr.22, 4e jaargang, p.10. 

Het groeiende aantal supermarktwinkeliers dat gebruik maakte van scanning ging gepaard 
met een toenemend aantal levensmiddelen dat bij het verlaten van de fabriek voorzien was 
van een streepjescode. Bij de Stichting U.A.C. namen de aanvragen voor informatie over 
scanning en aansluitnummers ook toe. Naast het informeren bij deze stichting keken 
sommige supermarktwinkeliers de kunst ook bij andere bedrijven af. Zo had Albert Heijn 
een proef met scanning bij het Zwitserse Migros aandachtig gevolgd. Andere winkeliers 
volgden de ontwikkelingen bij Albert Heijn juist op de voet. Ook loonde het de moeite er 
verschillende vakbladen op na te slaan, zoals Het Levensmiddelenbedrijf, Levensmiddelen-
markt en Misset’s Distrifood556.
Dat de drempel voor het toepassen van scanning in de loop van de jaren tachtig steeds 
lager werd blijkt ook uit cijfers over het gemiddelde aantal kassa’s per supermarkt, waarin 
met (het testen van) scanning begonnen werd. In 1978 lag dat gemiddelde rond de 17, 
terwijl het in 1982 nog maar 7 was en in 1983 zelfs gedaald was tot een gemiddelde van 4 
kassa’s557. Hieruit valt op te maken dat het ook voor kleinere supermarktwinkeliers – die 
minder kassa’s in hun winkels telden – steeds aantrekkelijker werd scanning te gaan 
toepassen of testen. Desondanks waren er in de eerste helft van de jaren tachtig meer 

                                            
554 Levensmiddelenmarkt, 26 mei 1983, nr.21, 6e jaargang, p.17. 
555 Levensmiddelenmarkt, 1 februari 1979, nr.5, 2e jaargang, p.59.  
556 Het Levensmiddelenbedrijf had bijvoorbeeld al in 1970 verslag uitgebracht van een jaarlijkse conferentie van 
‘The Marketing Society’ in Engeland, waar in het kader van internationale ontwikkelingen in de 
levensmiddelendetailhandel ook melding werd gemaakt van ‘scannende systemen’, zoals die op dat moment in 
Amerika gebruikt werden. Bron: Het Levensmiddelenbedrijf, november 1970, nr.6, 6e jaargang, p.276. 
557 Levensmiddelenmarkt, 24 november 1983, nr.47, 6e jaargang, p.10. 
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winkeliers met grote (-re) dan met kleine (-re) supermarkten die scanning gingen toe-
passen558.
Vanaf ongeveer 1985 zette de groei van het gebruik van scanning in supermarkten zich 
langzaam maar zeker op grotere schaal door. Scanning werd vanaf dat moment niet langer 
als een voorwaarde tot automatisering van de winkelvloer gezien, maar meer als een 
sluitstuk op die automatisering. Het was immers ook mogelijk zonder scanning te 
automatiseren, met behulp van het eerder genoemde P.L.U.-systeem. In 1993 werd 
duidelijk dat scanning ook voor kleinere buurtwinkeliers rendabel kon zijn. Daarom startte 
Schuitema dat jaar met het installeren van automatiseringsinstrumenten bij dertig van zijn 
kleinste filiaalhouders559.

7.3 Afsluitende opmerkingen 

De groeiende dominantie van supermarkten ten opzichte van bedieningszaken en reguliere 
zelfbedieningswinkels zet zich tot op heden onverminderd voort. Al in 1968 overtrof hun 
marktaandeel in de totale bestedingen aan voedings- en genotmiddelen dat van alle andere 
aankoopkanalen. In de jaren negentig komen de termen zelfbedieningswinkel en 
bedieningszaak dan ook niet meer voor in de statistieken: er wordt enkel nog gesproken 
van supermarkten, speciaalzaken en ‘overige’ aankoopkanalen.  
Dat bedieningszaken en reguliere zelfbedieningswinkels steeds meer aan marktaandeel 
inboetten ten opzichte van supermarkten hing samen met de relatief omvangrijke schaal-
vergroting en concentratie van supermarkten. In samenhang daarmee boekten grote 
supermarkten een veel hogere omzet dan de kleinere bedieningszaken en zelfbedienings-
winkels, waardoor zij ook over meer geldmiddelen beschikten om te investeren in arbeid, 
kapitaal, materieel en techniek. Bezien in het perspectief van de concurrentiedynamiek 
waren supermarktwinkeliers dan ook in het voordeel. Desondanks bleven kostenbesparingen 
voor iedere winkelier in de levensmiddelendetailhandel een speerpunt in het bedrijfsbeheer, 
in een poging het bedrijfsresultaat zo positief mogelijk te beïnvloeden.  
Supermarktwinkeliers gingen ook (meer) beheerstechnieken inzetten, die de efficiëntie 
verhoogden. Zij deden dit door voor de hele onderneming (en niet alleen de administratie) 
het pad van automatisering in te slaan. Scanning was een belangrijk middel dat zij hiertoe 
aanwendden. Naast het geautomatiseerd afrekenen met behulp van elektronische kassa’s 
en streepjescodes betekende scanning dat alle artikelinformatie via de kassa’s en een 
daaraan gekoppelde centrale computer snel en betrouwbaar beschikbaar kwamen voor de 
winkelier. Voorbeelden hiervan waren gegevens betreffende verkoop en voorraden, het 
geld- en betalingsverkeer, de omzetstatistiek en brutowinstoverzichten. Met het systeem 
van scanning bereikten zij daarom een hoger niveau in de rationalisatie van het 
bedrijfsbeheer, dat vooral kostenbesparingen en efficiëntere arbeidsprocessen opleverde.  
Hieruit blijkt tevens dat de technische dynamiek in supermarkten zich na 1975 volgens het 
concept van innovatieknooppunt in dezelfde lijn voortzette. Wederom integreerden 
supermarktwinkeliers nieuwe technieken – nu vooral gericht op automatisering – in hun 
winkels, die niet op zichzelf stonden maar in hoge mate met elkaar vervlochten waren. Ook 
werd de nieuwe technologie op georganiseerde en professionele wijze ontwikkeld, 
aangeboden en toegepast, bijvoorbeeld door de Stichting U.A.C. en fabrikanten. Hier was 
geen sprake van een ad-hoc aanpak. Grootschalige automatisering in zelfbedieningswinkels 
                                            
558 Levensmiddelenmarkt, 11 oktober 1984, nr.41, 7e jaargang, p.15. 
559 Misset’s Distrifood, 21 maart 1994, nr.12, 10e jaargang, p.?. 
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en supermarkten werd ter voorbereiding van de toepassing van scanning gecoördineerd 
door drie verschillende brancheorganisaties, te weten het Centraal Bureau Levensmiddelen-
handel, de Federatie van Organisaties van Groothandelsbedrijven in Levensmiddelen en 
Aanverwante Artikelen en de Stichting Het Merkartikel. Deze gerationaliseerde aanpak van 
scanning is een bevestiging van de eerder geconstateerde rationalisering van supermarkten 
vanaf ongeveer 1965.  
Ook de eerder ingezette ontwikkelingen in technieken met betrekking tot transport, koeling 
en bevriezing zetten zich na 1975 voort. Voorbeelden hiervan zijn de steeds snellere en 
steeds beter gekoelde importen van verse levensmiddelen in vrachtwagens, treinen, 
schepen en vliegtuigen met behulp van koel- en vriescontainers, maar ook het groeiende 
aantal zich verbeterende koel- en vrieshuizen, -magazijnen, -ruimtes, -machines en -kisten 
in fabrieken, distributiecentra, winkels en huishoudens. Deze ontwikkelingen hingen samen 
met de internationalisering en verruiming van het levensmiddelenaanbod (vooral gericht op 
gemak) en een veranderende vraag van klanten. De assortimenten breidden zich uit met 
allerhande buitenlandse producten (de opkomst van de wereldkeuken) terwijl er ook steeds 
meer productvariaties voor verschillende doelgroepen op de planken verschenen: 
bijvoorbeeld klein- of juist grootverpakkingen, light-producten en biologisch of ecologisch 
geproduceerde voedingsmiddelen. Deze variaties hingen samen met trends zoals huis-
houdensverdunning en de groei van het aantal alleenstaanden, de toenemende aandacht 
voor gezondheid en milieu en de voortgaande gemakstrend in de productie, bereiding en 
consumptie van voeding. 
Intussen nam ook het milieubewustzijn van klanten toe. Meer mensen gingen zich kritisch 
opstellen ten opzichte van de bio-industrie, het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw en het aanbod van industriële voedingsmiddelen. De opkomst van natuur-
voedingswinkels hing hier mee samen. De levensmiddelendetailhandel differentieerde zich 
tevens door de groei van delicatessenzaken en de initiatieven van immigranten die als 
nieuwe zelfstandigen winkels en distributiekanalen opzetten voor de verkoop van ‘exotische’ 
assortimenten. Later werden hier nog tele-supers en online-supers aan toegevoegd.  
De groeiende kritiek van klanten op de voedings- en genotmiddelenindustrie kwam mede 
voort uit de toegenomen afstand tussen fabrikanten en klanten. Deze trend, waarbij klanten 
het zicht verloren op de herkomst en samenstelling van hun dagelijks voedsel, is al minstens 
sinds het eind van de negentiende eeuw zichtbaar. In de periode na 1975 laat deze 
ontwikkeling zich herkennen door de steeds grotere afstanden die voedingsmiddelen 
aflegden en het groeiend aantal bewerkingen dat zij (daartoe) ondergingen – bijvoorbeeld 
door het toepassen van conserveringstechnieken of het vriesdroogprocédé – en door het 
toenemend aantal bedrijven en instanties dat bij de productie en consumptie van 
voedingsmiddelen betrokken was560. De grotere geografische afstanden en de toename van 
het aantal magazijnen, op- en overslagplaatsen en distributiecentra duiden op verlenging 
van de voedingsmiddelenketen. De groei van het aantal verschillende soorten bedrijven, 
transportlijnen, tussenhandels en winkels geeft aan dat de keten zich differentieerde. Beide 
processen resulteerden in een complexer wordende voedingsmiddelenketen. Het 
toenemende aantal actoren dat voor afstemming en coördinatie in die complexer wordende 
keten zorgde wijst op een verdichting van diezelfde keten. Daarbij nam de betrokkenheid 
tussen al die actoren toe en raakten zij meer afhankelijk van elkaar. 
Daarnaast had ook de markt zich gedifferentieerd. Voor de voedings- en genotmiddelen-
industrie betekende dit dat ze zich in toenemende mate niet langer uitsluitend op (huis-) 

                                            
560 Zie hoofdstuk 4 en 5 voor meer informatie over conserveringstechnieken en het vriesdroogprocédé. 
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vrouwen richtten, maar ook op mannen en jongeren. Dat voedingsmiddelen (per portie) 
voorverpakt, gewassen en/of deels toebereid in de supermarkt lagen maakte het voor 
mannen en kinderen betrekkelijk gemakkelijk zich ook aan de aankoop en bereiding van 
voedingsmiddelen te wijden. Jongeren hadden daar ook meer geld voor en gingen meer 
hun eigen gang, waar bijvoorbeeld ook snacks uit de muur en frisdranken als Coca-Cola bij 
hoorden. 
Supermarktwinkeliers kregen binnen die keten steeds meer te maken met complexe 
logistieke processen (transporten over steeds grotere afstanden met ingrijpende gevolgen 
voor het voorraadbeheer), complexe technieken (koel- en vriestechnieken, transport-
technieken, beheerstechnieken – waaronder automatisering – en in het kader van de 
concurrentiedynamiek bijvoorbeeld ook marketingtechnieken) en een complexe bedrijfs-
voering. Naast de genoemde technieken en groeiende logistieke kennis werden supermarkt-
winkeliers daarin bijgestaan door een groeiende kennisinfrastructuur (door de oprichting 
van stichtingen en commissies zoals de Stichting U.A.C. en een groeiend aanbod op het 
gebied van vakopleidingen en vakonderwijs, waar de C.O.L. bijvoorbeeld deel van 
uitmaakte) en andere activiteiten die duidden op de professionalisering van hun vak (zoals 
meer op maat gesneden en professionelere vakbladen, opleidingen, cursussen, bij-
scholingen, voorlichting, demonstraties en hulp en assistentie bij installatie van technieken). 
Daarbij verschoven de kerntaken van de winkelier steeds meer van de inkoop en de verkoop 
naar het ‘overall-management’ van de steeds grootschaliger onderneming. 
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<< 8 >> 

Slotbeschouwing

Terwijl Nederland tot het einde van de Tweede Wereldoorlog nog geen zelfbedienings-
winkels of supermarkten kende, is de supermarkt in de loop van de vijftig jaar daarna het 
dominante winkeltype in de levensmiddelendetailhandel geworden. Met de winkel als uit-
gangspunt is in de voorafgaande hoofdstukken onderzocht hoe zelfbediening ontstaan is en 
hoe zij zich als socio-technisch systeem verder ontwikkeld heeft. De nadruk lag daarbij op 
de periode 1945-1975. De centrale vraagstelling was als volgt:  

Hoe is zelfbediening in de levensmiddelendetailhandel ontstaan, hoe is de ontwikkeling 
ervan verlopen en hoe kan de opkomst en ontwikkeling van zelfbediening verklaard 
worden?561

De basis voor het antwoord daarop wordt gevormd door de typologie van zelf-
bedieningswinkels vanaf 1948, zoals die in hoofdstuk 1, 2 en 3 gepresenteerd en toegelicht 
is. In dit afsluitende hoofdstuk zullen we hierop terug komen en de genoemde vragen 
verder beantwoorden aan de hand van de in hoofdstuk 1 gepresenteerde begrippen, te 
weten: het zelfbedieningssysteem, actoren, factoren, de voedingsmiddelenketen en het 
innovatieknooppunt. Ter afsluiting zal een algemene balans opgemaakt worden van ruim 
vijftig jaar zelfbediening in relatie tot techniek. 

8.1 Zelfbediening in perspectief  

Ten behoeve van de analyse is een typologie van zelfbedieningswinkels gemaakt, gebaseerd 
op de historische winkelpraktijk. Daarin zijn vier typen zelfbedieningswinkels te 
onderscheiden (zie figuur 1). Type 1, de omgebouwde bedieningswinkel, kenmerkt zich door 
een pragmatische toepassing van zelfbediening, een ruimer assortiment dan in de 
traditionele bedieningswinkels te vinden was en een iets groter winkeloppervlak, variërend 
van 50 tot 200 m². De omgebouwde zelfbedieningswinkel is dominant tijdens de eerste fase 
in de ontwikkeling van zelfbediening in Nederland, van 1945 tot 1955. Type 2 is de 
gerationaliseerde zelfbedieningswinkel, die zich van 1955 tot 1975 onderscheidt door een 
rationele aanpak van zelfbediening met toenemende winkeloppervlakten. Type 3, de 
uitgebreide zelfbedieningswinkel, wordt gekarakteriseerd door een pragmatische uitbreiding 
van het winkelassortiment met verse groente, vers vlees, vers fruit en non-foods, zoals 
huishoudelijke artikelen (schoonmaakartikelen, keukengerei), kantoorbenodigdheden 
(pennen, papier) en tijdschriften. In overeenstemming met het uitgebreide assortiment 
neemt het winkeloppervlak opnieuw toe. Dit type komt overwegend voor van 1955 tot 1965 
en gaat daarna over in type 4, de gerationaliseerde supermarkt.  

                                            
561 Zie hoofdstuk 1. 
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Figuur 1: Schematisch overzicht van de verschillende typen zelfbedieningswinkels met per type de 
belangrijkste actoren en factoren 

Type 
zelfbedie-
ning

Type 1 

1945-1955 

De omgebouwde 
bedieningswinkel

Type 2 

1955-1975 

De gerationaliseerde 
zelfbedieningswinkel

Type 3 

1955-1965 

De uitgebreide  
zelfbedieningswinkel

Type 4 

1965-1975 

De gerationaliseerde 
supermarkt

Alle typen

Definitie

- pragmatische 
toepassing van 
zelfbediening 
- ruim kruideniers-
warenassortiment 
- winkeloppervlak:  
50 tot 200 vierkante 
meter 

- rationele aanpak van 
zelfbediening 
- ruim kruideniers-
warenassortiment 
- winkeloppervlak:  
50 tot 400 vierkante 
meter

- pragmatische uitbreiding 
van de winkel-
assortimenten met 
verswaren en meer  
non-foods
- winkeloppervlak:  
100 tot 1.000 vierkante 
meter 

- rationele aanpak van 
de assortiments-
uitbreiding met 
verswaren en meer  
non-foods
- winkeloppervlak:  
400 tot 2.000 vierkante 
meter

Actoren

een kleine groep 
zelfstandige
levensmiddelen-
winkeliers  

zelfbedieningswinkeliers zelfbedieningswinkeliers 
(grootwinkelbedrijf) en de 
overheid

supermarktwinkeliers, 
de voedings- en 
genotmiddelenindustrie 
en de overheid 

Factoren

vernieuwingsdrang in 
het kader van de 
wederopbouw en 
Amerika als 
voorbeeld daarbij 

groei van de 
kennisinfrastructuur en 
professionalisering van 
het winkeliersvak 

welvaartsgroei en 
verandering van de 
eetcultuur

welvaartsgroei, de 
veranderende eetcul-
tuur, Europeanisering 
en internationalisering, 
groei van de 
kennisinfrastructuur en 
professionalisering van 
het winkeliersvak, 
legalisering van de 
brancheoverschrijding

concurren-
tiedynamiek 
en economies 
of scale 

Dit laatste type kenmerkt zich door een rationele aanpak van de assortimentsuitbreiding en 
winkeloppervlakten variërend van 400 tot 4.000 m². 
In hoofdstuk 1 is zelfbediening vervolgens geponeerd als socio-technisch systeem. Als 
uitgangspunt daarvoor is de concrete locatie genomen: de zelfbedieningswinkel. Daaraan 
toegevoegd zijn alle elementen, die zelfbediening op locatie doen functioneren, waaronder 
de winkelier, het personeel, het assortiment, technieken, fabrikanten, toeleveranciers, 
handel en marktwerking, klanten en consumptieve bestedingen, de overheid en wetgeving. 
Dit leverde de eerste subvraag op: 

Welke technische veranderingen hebben zich in zelfbediening (als socio-technisch systeem) 
voltrokken? Welke typen zelfbedieningswinkels en welke periodes zijn op basis daarvan te 
onderscheiden? Hoe zijn deze veranderingen te verklaren?  

562

                                            
562 In hoofdstuk 1 is al toegelicht dat technische veranderingen of innovaties in dit onderzoek onderverdeeld 
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In overeenstemming met een contextualistische techniekgeschiedenis, zoals eveneens 
gepresenteerd in hoofdstuk 1, zijn het zelfbedieningssysteem en de veranderingen daarin 
vervolgens onderzocht en verklaard aan de hand van actoren en contextfactoren. Figuur 1 
geeft hieraan een beknopte invulling door de dominante actoren en factoren per type 
zelfbedieningswinkels te noemen. Deze zullen in de volgende paragraaf nader worden 
toegelicht en aangevuld.  
Merk op dat techniek niet in de definitie van de verschillende typen zelfbedieningswinkels of 
als factor genoemd wordt: techniek is in alle typen aanwezig en is niet puur een externe 
factor, maar voortdurend verweven met alle aspecten van het zelfbedieningssysteem. In de 
verklarende tekst in de navolgende paragrafen zal de rol van techniek ook op die manier 
naar voren komen. 

In aanvulling op het contextualistische perspectief heeft de analyse zich toegespitst op twee 
belangrijke dynamische processen: de dynamiek van de voedingsmiddelenketen en die van 
het innovatieknooppunt. 
In hoofdstuk 1 is de voedingsmiddelenketen gepresenteerd als een keten die verwijst naar 
verschillende fasen en locaties waarin voedingsmiddelen, breder gedefinieerd als levens-
middelen, zich kunnen bevinden. Die keten kent onder meer de fasen van productie, 
distributie, bereiding en consumptie van levensmiddelen, met daarbij behorende locaties als 
boerderijen, fabrieken en bedrijven, winkels en huishoudens (zie het schema op p. 14). 
Tussen die fasen en locaties vindt transport plaats, terwijl aan de fasen en locaties ook 
relevante actoren verbonden zijn, zoals fabrikanten die levensmiddelen produceren, 
winkeliers die ze verkopen en klanten die ze kopen.  
Dit ketenperspectief leidde tot een nieuwe subvraag, te weten: 

Hoe hebben veranderingen in de verschillende fasen en locaties in de voedingsmiddelen-
keten de ontwikkeling van zelfbediening beïnvloed en welke gevolgen heeft zelfbediening 
gehad voor de dynamiek in de keten? 

Deze subvraag wordt in paragraaf 8.3 behandeld.  
Het begrip innovatieknooppunt verwijst naar een bepaalde technische dynamiek op een 
specifieke locatie, zoals een zelfbedieningswinkel. In zelfbedieningswinkels kenmerkte de 
innovatiedynamiek zich door een vervlechting van technieken. Dit betrof het integreren van 
bestaande, aangepaste en nieuwe technieken in de winkel en de coördinatie om deze op 
elkaar af te stemmen. Die vervlechting leidde eveneens tot specifieke, aan de zelf-
bedieningswinkel en supermarkt gebonden innovaties. De omgang met die vervlechting in 
zelfbedieningswinkels en supermarkten kenmerkte zich tevens door een overgang van een 
pragmatische omgang daarmee, tot een systematische, planmatige aanpak.  
Deze opvatting van innovatiedynamiek op locatie leverde wederom een subvraag op: 

In hoeverre is bij zelfbediening sprake van een innovatieknooppunt? In hoeverre zijn er, 
met andere woorden, innovaties te onderkennen die voortkomen uit de vervlechting van 
technieken in zelfbedieningswinkels? En in hoeverre is er bij deze innovaties sprake van een 
verschuiving van een ad-hoc aanpak naar een meer bewuste aanpak? 

                                                                                                                                         
worden in incrementele veranderingen, waarin onderdelen van het zelfbedieningssysteem veranderen, en 
radicale veranderingen, waarin het hele systeem zich transformeert. De nadruk ligt daarbij op het laatste type 
verandering. 
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Het antwoord hierop komt in paragraaf 8.4 aan de orde. 

8.2 Actoren en factoren: winkeliers, klanten en hun maatschappelijke omgeving 

In deze paragraaf zal een verklaring gegeven worden voor de opkomst en de ontwikkeling 
van het zelfbedieningssysteem, en de veranderingen daarin, aan de hand van de vier typen 
zelfbedieningswinkels en de verschillende actoren en factoren, die daarmee verbonden zijn.  

De omgebouwde bedieningswinkel (type 1) 

Een kleine groep zelfstandigen nam het initiatief tot het toepassen van zelfbediening (zie 
figuur 1)563. Deze kruideniers verwachtten door middel van zelfbediening kostenbesparingen 
en een verhoging van de efficiëntie en de omzet te bereiken, aangezien de bediening en 
verkoopgesprekken achterwege konden blijven. Daardoor kwam meer tijd vrij voor andere 
zaken. Tevens konden zelfbedieningswinkeliers een ruimer assortiment verkopen door de 
grotere verkoopoppervlakte van de winkels en het hogere groeipotentieel in vergelijking met 
bedieningswinkels, dat direct samen hing met de hogere omzetten.  

Een belangrijke contextfactor voor de introductie en groei van zelfbedieningswinkels was de 
eerder in gang gezette concurrentiedynamiek (zie figuur 1). De concurrentie was voor 
zelfstandige kruideniers toegenomen door de opkomst en groei van coöperaties vanaf 
ongeveer 1860 en grootwinkelbedrijven vanaf ongeveer 1880. Vooral grootwinkelbedrijven 
behaalden steeds grotere omzetten. Daarom hadden sommige zelfstandigen zich 
aangesloten bij inkoopverenigingen, die kruideniers sinds 1913 hadden opgericht, of 
vrijwillige filiaalbedrijven, die grossiers vanaf 1932 oprichtten. Vanaf 1946 greep een 
aanvankelijk kleine groep zelfstandige kruideniers, al dan niet aangesloten bij een 
inkoopvereniging of vrijwillig filiaalbedrijf, de kansen aan die zelfbediening leek te bieden. 
Tegelijkertijd hing de timing voor de omschakeling op zelfbediening voor een belangrijk deel 
samen met het verloop en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Amerika fungeerde als 
bevrijder en als hulpverlener bij de wederopbouw, onder andere via de Marshall-hulp, voor 
Nederlanders als ‘voorbeeldland’. In de oriëntatie op Amerika vernamen levensmiddelen-
winkeliers in korte tijd veel praktische informatie over zelfbediening, van oorsprong een 
Amerikaans concept (sinds 1916) en daar uitgegroeid tot een succes.  
In aanvulling op deze factor paste de omschakeling van bediening naar zelfbediening bij de 
‘vernieuwingsdrang’ die de wederopbouw kenmerkte (zie figuur 1). In 1948 bouwden de 
gebroeders Van Woerkom (zelfstandige kruideniers) hun kruidenierswinkel gedeeltelijk om 
tot een zelfbedieningswinkel, die de geschiedenis in ging als de eerste succesvolle 
zelfbedieningswinkel van Nederland. Hun initiatief vond in de jaren daarna steeds meer 
navolging. Mede dankzij overwegend enthousiaste reacties van huisvrouwen veroverden 
zelfbedieningwinkels langzaam maar zeker een aanzienlijk en toenemend omzetaandeel in 
de levensmiddelendetailhandel.  

                                            
563 Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide uiteenzetting van de omgebouwde bedieningswinkel. 
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De gerationaliseerde zelfbedieningswinkel (type 2) 

Zelfbediening betekende een mentaliteitsverandering voor winkeliers en veranderde de 
verkooppsychologie. Het belang van reclame-, inkoop- en verkooppolitiek nam toe en 
intensiveerde het gebruik van deze vormen van commercieel beleid. Zelfbedienings-
winkeliers maakten steeds intensiever reclame. Ook groeide hun aandacht voor de 
presentatie van het assortiment en het uiterlijk van de winkel en het winkelinterieur. Ze 
gingen kleuren, licht en later ook muziek inzetten om een ‘prettige sfeer’ te scheppen voor 
de klanten, en in verband met het ‘imago’ nam het belang van ‘public relations’ toe564.
Daarnaast streefde de zelfbedieningswinkelier naar schaalvergroting. In de praktijk kwam 
dit neer op groeiende winkeloppervlakten, een voortdurende zoektocht naar manieren tot 
orderbundeling, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop met collega’s, en verruiming van het 
assortiment in volume en variatie. Naarmate de winkeloppervlakte groter was vroegen de 
interne organisatie en de personeelsbezetting meer aandacht. Een van de gevolgen hiervan 
was taakspecialisatie, wat bijvoorbeeld bleek uit de aparte aanstelling van een of meer 
caissières. Ook nam het belang van een efficiënte en doeltreffende administratie toe. 
Hetzelfde gold voor een rationeel gebruik van de gegevens die dit opleverde. Deze 
elementen van het bedrijfsbeheer konden het inzicht in de bedrijfsprocessen vergroten. Zij 
leidden tot een planmatig commercieel beleid dat primair tot uitdrukking kwam in een 
systematischer inkoopbeleid (bijvoorbeeld door lid te worden van een inkooporganisatie) en 
een efficiënter voorraad- en magazijnbeheer. Secundair kwam dat tot uiting in een meer 
gestructureerde en effectieve personeelsbezetting. Dit leidde tot een rationeler toepassing 
van zelfbediening. 

Als factoren waren hierbij vooral de groei van de kennisinfrastructuur en de 
professionalisering van het winkeliersvak van belang (zie figuur 1). In de jaren vijftig was 
een ruimere informatievoorziening op gang gekomen over wat zelfbediening was en hoe 
zelfbedieningswinkels het best geëxploiteerd konden worden. Zo hadden studiereizen van 
de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.) naar Zwitserland en Amerika kennis over 
het zelfbedieningssysteem opgeleverd, die zich vanaf 1953 langzaam maar zeker onder 
Nederlandse levensmiddelendetailhandelaren verspreidde565. Die kennis nam ook toe dankzij 
een groeiende professionalisering van het beroep van zelfbedieningswinkelier, via de 
Stichting Ondernemersopleiding Kruideniersbedrijf en het Economisch Instituut voor de 
Middenstand (E.I.M.)566. Het E.I.M. bijvoorbeeld ging in de loop van de jaren vijftig steeds 
meer studieboeken, rapporten en andere publicaties uitgeven die speciaal gericht waren op 
zelfbedieningswinkels, met als onderwerpen de (nieuwe) caissières, de voorraad, het 
assortiment, voorverpakking, de inrichting en verlichting. Daarnaast ging het E.I.M. vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig landelijk allerlei economische en statistische gegevens 
verzamelen van bestaande zelfbedieningswinkels, die het analyseerde en publiceerde. 
Desgewenst konden zelfbedieningswinkeliers hun kennis aanvullen met adviezen van 
verschillende toeleveranciers, die zich steeds meer gingen profileren als zelfbedienings-
‘specialisten’.
Bovendien droegen verschillende innovaties bij aan de rationalisering van zelfbediening. In 
1955 leverden winkelbetimmeringsbedrijven bijvoorbeeld al enige jaren speciale ‘zelf-
bedieningswandkasten’ die een doelmatiger verkoop van levensmiddelen in zelfbediening 
                                            
564 Zie hoofdstuk 3, waarin de gerationaliseerde zelfbedieningswinkel uitvoerig aan de orde is gekomen.  
565 Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2. 
566 Zie paragraaf 3.1 van hoofdstuk 3.  
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mogelijk maakten. Hiervan gingen zelfbedieningswinkeliers vanaf (ongeveer) 1955 
standaard gebruik maken. Hetzelfde gold voor kassameubels, waarin een lopende band was 
ingebouwd en die fabrikanten speciaal voor zelfbedieningswinkels produceerden.  
Samen met de toenemende kennis en de professionalisering van het winkeliersvak maakten 
de speciaal op zelfbediening gerichte adviezen, diensten en innovaties van toeleveranciers 
een meer systematische en efficiënte toepassing van zelfbediening mogelijk.  

De uitgebreide zelfbedieningswinkel (type 3)

Vanaf 1953 namen zelfbedieningswinkeliers nieuwe initiatieven die aangeduid kunnen 
worden als de eerste pogingen tot het exploiteren van een supermarkt in Nederland567. De 
supermarkt – eveneens afkomstig uit Amerika – kenmerkte zich als speciale vorm van zelf-
bediening door de toevoeging van voorheen branchevreemde producten aan het gangbare 
assortiment, zoals verse groente, vers vlees en vers fruit, en non-foods. Aanvankelijk gingen 
zelfbedieningswinkeliers pragmatisch met deze brancheoverschrijding om (zie figuur 1). 
Winkeliers van uitgebreide zelfbedieningswinkels hoopten met die strategische assortiments-
uitbreiding – bij de gebruikte scherpe prijsstellingen – meer mogelijkheden tot het vergroten 
van de omzet te kunnen realiseren dan reguliere zelfbedieningswinkeliers tot hun 
beschikking hadden. Verse voedingsmiddelen behoorden tot de dagelijkse boodschappen en 
konden op die manier als ‘lok-artikelen’ fungeren, om klanten naar zelfbedieningswinkels te 
trekken. Als klanten de zelfbedieningswinkel vaker bezochten, konden het aantal impuls-
aankopen en het aankoopvolume per klant worden vergroot. Goede bedrijfsresultaten 
bleken echter niet mogelijk voordat de winkeliers voldoende kennis over logistiek hadden of 
in huis hadden gehaald. Die essentiële rol van logistieke kennis vloeide voort uit de 
toevoeging van verswaren aan het assortiment, die vanwege hun beperkte houdbaarheid 
om een ander voorraadbeheer vroegen dan meer gangbare kruidenierswaren als rijst, 
pasta’s, gedroogde kruiden, conserven of voorverpakte koffie. Een planmatige en efficiënte 
aanpak van de bedrijfsvoering vanaf ongeveer 1965 leidde tot de eerste duurzaam goed 
renderende supermarkten: gerationaliseerde supermarkten (zie type 4). 

De welvaartsgroei is een factor die vooral vanaf de jaren zestig van grote invloed was op 
zelfbediening (zie figuur 1). Door de stijgende welvaart namen de besteedbare inkomens en 
de consumptieve bestedingen toe. Dit betekende dat klanten ook meer geld uit gaven aan 
de aankoop en consumptie van levensmiddelen. De vraag naar levensmiddelen veranderde 
waarbij meer nadruk kwam te liggen op (veronderstelde) luxe- en gemakskenmerken. Zo 
steeg de consumptie van bewerkte voedingsmiddelen als conserven, gemaksvoeding en 
snacks. Dit hing tevens samen met het groeiend aantal alleenstaanden en de toename van 
vrije tijd, gemarkeerd door de invoering van de vijfdaagse werkweek in 1961. Hierdoor 
gingen mensen meer prioriteit geven aan recreatie. Dit had directe gevolgen voor de 
consumptie. Zo moesten het boodschappen doen en het bereiden van maaltijden steeds 
sneller en gemakkelijker gebeuren. Levensmiddelenfabrikanten en –handelaren profiteerden 
van deze veranderingen in de eetcultuur en speelden daar op in. De voedings- en genot-
middelenindustrie ging bijvoorbeeld meer (voor-) bewerkte voedingsmiddelen produceren. 
De opkomst en groei van de aardappelverwerkende industrie in de jaren zestig is hier een 
voorbeeld van. Die bracht onder andere aardappelpuree, chips, voorgebakken en diep-

                                            
567 Zie hoofdstuk 3 voor een de volledige beschrijving en verklaring van de uitgebreide zelfbedieningswinkel. 
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gevroren frites en aardappelkroketten voort. Voor winkeliers betekende dit dat zij een 
steeds groter en gevarieerder assortiment konden aanbieden.  
Andere factoren die samenhingen met deze veranderingen waren de groei en veranderende 
samenstelling van de bevolking en de verstedelijking, waardoor een groeiend aantal mensen 
moest worden gevoed die zelf in steeds mindere mate bijdroegen aan de voortbrenging van 
dat voedsel, en daarmee aangewezen raakten op industrieel geproduceerde levens-
middelen. De voortgaande mechanisering en schaalvergroting van productie en transport 
maakte het mogelijk in deze groeiende behoefte te voorzien.  

De gerationaliseerde supermarkt (type 4) 

De systematische aanpak van de assortimentsuitbreiding was mede afhankelijk van een 
gedegen kennis van logistiek. Deze betrof de regie over de (groeiende) levensmiddelen-
stromen, waar strak geleide afspraken met leveranciers over de levertijden, het transport en 
de verpakking van levensmiddelen bij hoorden. Kennis van logistiek en de praktische 
toepassing daarvan vormden een voorwaarde voor goede bedrijfsresultaten van super-
markten. De verspreiding van logistieke kennis kwam pas echt goed op gang door de groei 
van de kennisinfrastructuur betreffende supermarktexploitatie en de professionalisering van 
het vak van supermarktwinkelier (zie figuur 1). Deze ontwikkelingen, die voor 1965 nog 
nauwelijks aan de orde waren, hebben mede geleid tot de overgang van de meer 
pragmatische uitgebreide zelfbedieningswinkels (type 3) naar de gerationaliseerde super-
markten (type 4)568. Hierbij maakten supermarktwinkeliers in toenemende mate gebruik van 
allerlei (nieuwe) technieken. Voorbeelden hiervan waren de zich uitbreidende koel- en 
vriesfaciliteiten, innovaties als electro-hydraulische in- en uitgangsdeuren, softwaresystemen
ten behoeve van het voorraadbeheer en de optimalisatie van de plaatsing van levens-
middelen op de schappen, met behulp van zogenoemde schappenplannen. 
Door de verruiming van de assortimenten, die samen ging met groeiende verkoop-
oppervlakten, droegen supermarkten in belangrijke mate bij aan de brancheoverschrijding 
en schaalvergroting in de Nederlandse levensmiddelendetailhandel.  
De overheid remde die brancheoverschrijding aanvankelijk af door middel van vestigings-
wetten en –besluiten die de verkoop van bepaalde producten per branche begrensden (zei 
figuur 1). Deze waren oorspronkelijk bedoeld om het exploiteren van specifieke levens-
middelenwinkels aan regels te binden, zodanig dat het vakmanschap hiervoor gewaarborgd 
zou kunnen worden. In de praktijk betekende dit dat kruideniers zonder relevant diploma 
geen artikelen mochten verkopen die niet binnen het door de overheid bepaalde 
kruideniersassortiment vielen. Supermarktwinkeliers trokken daarom vakbekwame slagers 
en groenteboeren aan om ook vers vlees en verse groente en fruit te kunnen verkopen. De 
overheid paste haar beleid stukje bij beetje aan onder invloed van een jarenlange felle 
discussie hierover in de levensmiddelensector en de standaardisering van het 
levensmiddelenassortiment in productie en verpakking. In 1972 legaliseerde de overheid de 
brancheoverschrijding uiteindelijk definitief met een nieuw Vestigingsbesluit, waardoor 
supermarktwinkeliers vanaf die tijd allerhande, voorheen branchevreemde producten 
konden verkopen, zonder daar aanvullende diploma’s voor nodig te hebben569.
Vrouwenorganisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (N.V.v.H.) en de 
Nederlandse Huishoudraad (N.H.R.) stimuleerden de assortimentsuitbreiding selectief door 
                                            
568 Zie hoofdstuk 3. 
569 Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over dit onderwerp. 
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gemaksvoeding als welkome ‘hulp’ in huishoudelijk werk (qua tijdsbesparing en gemak) voor 
de vrouw aan te prijzen via activiteiten en artikelen in hun maandbladen570.

Zelfbedieningswinkels dankten hun succes voor een belangrijk deel aan het grotere groei-
potentieel dat zij hadden ten opzichte van bedieningswinkels, omdat zij in absolute zin meer 
omzet en winst boekten. Die omzet bood zelfbedieningswinkeliers meer mogelijkheden om 
te investeren in arbeid, kapitaal en techniek. Supermarkten overtroffen de reguliere zelf-
bedieningswinkels daar weer in en kenden per saldo het grootste groeipotentieel. Mede 
daardoor nam het aantal supermarkten gestaag toe. 
Andere factoren die hierop van invloed waren bestonden uit de eerder genoemde welvaarts-
groei, de veranderende eetcultuur – waaraan supermarktwinkeliers zelf in toenemende mate 
bijdroegen – en de groeiende populariteit van supermarkten bij huisvrouwen, vooral door de 
ruime assortimenten en het gemak dat ‘one-stop-shopping’ bood. In de loop der jaren 
gingen supermarkten zowel bedieningswinkels als reguliere zelfbedieningswinkels over-
schaduwen. Zo ontwikkelden supermarkten zich vanaf 1968 tot het dominante winkeltype in 
de levensmiddelendetailhandel.  
Brancheoverschrijding en schaalvergroting ondervonden nog een extra stimulans van 
factoren als de bouw van een groeiend aantal winkelcentra buiten de stadskernen. Op die 
manier hing het succes van supermarkten samen met het toenemende autobezit, gekoppeld 
aan de stijgende welvaart en de migratie naar stedelijke buitenwijken.  
De verruiming van supermarktassortimenten was behalve door de toevoeging van branche-
vreemde producten mogelijk dankzij technische ontwikkelingen in de voedings- en genot-
middelenindustrie. Die bestonden deels uit nieuw ontwikkelde producten zoals instantkoffie, 
–pudding en –soep (geproduceerd met behulp van het vriesdroogprocédé) en frisdranken. 
Verder hadden fabrikanten bestaande voorbewerkingstechnieken aangepast (zodat 
bijvoorbeeld rijst nog maar kort hoefde te koken) en bewerkten zij voedingsmiddelen steeds 
meer aan de hand van uiteenlopende technieken. De belangrijkste doelen hiervan waren het 
verhogen van zowel het gemak in de bereiding en de consumptie van producten, als de 
houdbaarheid ervan, bijvoorbeeld door koeling en het toevoegen van conserveermiddelen. 
Bijna al die nieuwe producten kwamen ook in de schappen van supermarkten terecht, 
hoewel het grootste deel al na korte tijd ‘flopte’. Zij waren lang niet allemaal in 
bedieningswinkels te koop, die te kleinschalig waren om deze te kunnen plaatsen. Als 
gevolg daarvan was daar slechts een beperkte selectie van het nieuwe aanbod te koop. 
Voor een volledig en actueel assortiment kon de klant alleen bij supermarkten terecht.  
Vanaf de jaren zeventig ondervond de verbreding en vernieuwing van het assortiment 
stimulansen van factoren als het (gedeeltelijk) opheffen van handelsbeperkingen in het 
kader van de Europese Gemeenschap, de groei van de wereldhandel en, daarmee samen-
hangend, ontwikkelingen op het gebied van transport, die de import (en export) van steeds 
meer voedingsmiddelen over lange afstanden mogelijk maakten571. Voorbeelden hiervan zijn 
te vinden in de uitbreiding van de assortimenten met instant kaasfondue, exotische 
aperitiefdrankjes, kousenband, pepers, artisjokken, avocado’s, couscous, feta en taugé, 
maar ook in de introductie van recepten en producten voor het bereiden van exotische 
gerechten of maaltijden met bijvoorbeeld de wok, de oven en later de magnetron, zoals 
toebereide pasta’s en andere lekkernijen uit de wereldkeuken: Franse kazen, quiche, rösti’s, 
chili con carne en tortilla’s.  

                                            
570 Zie hoofdstuk 5, waarin dit nader wordt toegelicht. 
571 Zie hoofdstuk 7. 
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Tegelijkertijd differentieerde het winkelaanbod zich door middel van winkels met een 
assortimentsvoering die afweek van die van een gangbare supermarkt. Dat blijkt uit de 
groei van bijvoorbeeld speciaalzaken met een exotisch of ‘etnisch’ assortiment en het 
ontstaan van discountzaken en hypermarkten (zelfbedieningswarenhuizen). De concur-
rentiedynamiek dreef winkeliers er voortdurend toe veranderingen door te voeren572.

8.3 Zelfbediening en de voedingsmiddelenketen 

Een belangrijk kenmerk van de voedingsmiddelenketen in de twintigste eeuw is differen-
tiatie.
Door het toepassen van zelfbediening en de opkomst van daaraan gerelateerde of daar op 
reagerende winkeltypen differentieerde de distributie zich. Na 1945 bestond die 
differentiatie vooral uit het verschillend toepassen van zelfbediening in reguliere zelf-
bedieningswinkels, supermarkten, discountzaken en hypermarkten. De bouw van speciale 
distributiecentra, al dan niet voor verse voedingsmiddelen, vormt een ander voorbeeld van 
differentiatie. Voor een deel bestond deze ook uit de specialisatie van assortimenten in 
distributievormen als natuurwinkels en winkels met een etnisch of exotisch georiënteerd 
assortiment, zoals een speciaalzaak in kazen, noten en zuidvruchten of een Islamitische 
slager (vanaf 1971). In de gestandaardiseerde supermarkten ondervond het levens-
middelenassortiment in de loop der jaren eveneens veranderingen in volume en variatie, 
samenstelling en geografische herkomst.
Bovendien namen de goederenstromen toe, die door transporteurs en handelaren met 
behulp van steeds meer transportmiddelen en –locaties over steeds grotere afstanden 
vervoerd werden. Zo groeide de geografische afstand tussen fabrieken, tussenhandels en 
winkels en nam het aantal locaties in de voedingsmiddelenketen toe, waartoe buitenlandse 
havens, vliegvelden en andere verdeel- en opslagstations behoorden. Deze groei van het 
aantal locaties op afstand geeft aan dat verlenging van de voedingsmiddelenketen plaats 
vond.  
Tegelijkertijd differentieerde de voedingsmiddelenketen zich verder door de toevoeging van 
meer verschillende soorten locaties zoals speciale magazijnen en – aanvankelijk 
kleinschalige – distributiecentra voor winkels met exclusief buitenlandse assortimenten en 
verschillende gespecialiseerde tussenhandels en fabrikanten voor de productie van 
bijvoorbeeld verpakkingen, koel- en vriesapparatuur en automatiseringstechnieken. 
Door deze differentiatie en verlenging van de voedingsmiddelenketen nam de afstand 
tussen fabrikanten, winkeliers en klanten toe, evenals het aantal actoren en de interacties 
daartussen. Naast ondernemers bestonden deze actoren onder meer uit controlerende 
instanties van de overheid, het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (met wetenschappers, 
voedingskundigen en marketingdeskundigen; tegenwoordig het Voedingscentrum ge-
noemd), de schrijvende media, radio en televisie, de Consumentenbond en organisaties als 
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Zij zorgden in toenemende mate voor 
afstemming en coördinatie tussen fabrikanten, winkeliers en klanten in de complexer 
wordende keten. In dat proces namen de afhankelijkheid en onderlinge betrokkenheid voor 
alle actoren toe. Wij spreken in dit verband van de verdichting van de voedingsmiddelen-
keten. Zo kwamen zelfbedienings- en supermarktwinkeliers in contact met steeds meer 
organisaties en groepen, waarmee zij overleg pleegden of rekening dienden te houden, of 

                                            
572 Zie paragraaf 4.2 van hoofdstuk 4 voor een nadere definitie van discountzaken en hypermarkten.  
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waarbij zij advies inwonnen. Voorbeelden hiervan waren leidinggevenden in het toe-
nemende aantal distributie- en transportcentra, fabrikanten en toeleveranciers van de 
groeiende technische apparatuur en het stijgende aantal kennisspecialisten (bijvoorbeeld 
software- of marketingdeskundigen). 
Als complement van de verdichting van de keten was er sprake van ketendwang 573.
Doordat processen in verschillende fasen en op verschillende locaties in toenemende mate 
in elkaar grepen, met een groeiende onderlinge afhankelijkheid tussen actoren als gevolg, 
trad ketendwang op: veranderingen op een plek in de keten beïnvloedden andere delen van 
die keten. Om deze ketendwang te illustreren volgen enkele voorbeelden. 

Een van de voorwaarden voor het toepassen van zelfbediening bestond uit het voor-
verpakken van levensmiddelen. Het groeiende aanbod van voorverpakte merkartikelen 
vanuit de voedings- en genotmiddelenindustrie, hoewel nog beperkt in omvang in de jaren 
veertig, ondersteunde zelfbedieningswinkeliers. De productie van voorverpakte levens-
middelen kwam echter pas echt goed op gang toen het aantal zelfbedieningswinkels, en 
daarmee de vraag naar voorverpakte levensmiddelen, exponentieel toenam. Hierdoor 
konden zelfbedieningswinkeliers hun assortimenten makkelijker beheren, verkopen en 
uitbreiden. Fabrikanten pasten de verpakkingen ook aan op het zelfbedieningssysteem door 
er meer informatie op te drukken en ze zodanig te ontwerpen dat ze, uitgestald in 
schappen, aantrekkingskracht uit konden oefenen op klanten. Omdat zelfbediening 
uiteindelijk ook het einde van bestaande bezorgservices betekende, pasten fabrikanten de 
verpakking van melk en andere zuivelproducten zoals karnemelk, vla en yoghurt aan, zodat 
deze makkelijker voor klanten te vervoeren waren: zo veranderde de glazen melkfles in een 
melkpak574.
Het melkpak brengt ons op een ander voorbeeld van ketendwang, betreffende de 
conservering van levensmiddelen en de koelketen. Door de ontwikkeling van diepvries-
producten en door diepvriesapparatuur aan te bieden, onder financieel gunstige condities, 
creëerden fabrikanten een gretige aftrek van hun diepvriesassortiment bij winkeliers575. Dit 
waren vooral zelfbedieningswinkeliers, omdat zelfbediening afhankelijk was van voor-
verpakte producten en door de grotere winkeloppervlakten ook meer ruimte bood voor 
assortimentsuitbreiding. Mede vanwege de groeiende geografische afstanden gingen 
fabrikanten, tussenhandelaren, vervoersbedrijven en winkeliers steeds meer gebruik maken 
van conserveermiddelen en koel- en vriestechnieken voor productie, vervoer, opslag en 
verkoop, waardoor zij ontwikkelingen op dat gebied daarmee ook stimuleerden. Tegelijker-
tijd hebben veranderende technieken de ontwikkelingen in de keten mogelijk gemaakt: 
zonder vriesapparatuur die geschikt was voor winkels was de verkoop van diepvries-
producten niet mogelijk geweest. 
Een laatste voorbeeld is het effect van de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen en 
veranderingen in de samenstelling van huishoudens op de voedingsmiddelenketen. Door de 
groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen vanaf de jaren zeventig en de toenemende 
aantallen alleenstaanden en kleine gezinnen, veranderden de behoeften van consumenten. 
Fabrikanten speelden hierop door meer gemaksproducten te produceren, waaronder ook 
nieuwe die op speciale doelgroepen gericht waren576. Een snelle bereiding van levens-

                                            
573 Otterloo, A.H. van & Sluijter, B., 2000, ‘Naar variatie en gemak, 1960-1990’, p.294.  
574 Zie hoofdstuk 4. 
575 Zie hoofdstuk 5 over de koelketen. 
576 Zie paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2, paragraaf 4.1 van hoofdstuk 4 en paragraaf 7.1 van hoofdstuk 7 voor een 
nadere uiteenzetting van het buitenshuis werken van vrouwen. 
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middelen en eenpersoonsporties stonden daarbij centraal. De magnetron, die eind jaren 
tachtig ten tonele verscheen, sloot hierop aan. Veranderingen aan het einde van de 
voedingsmiddelenketen hadden dus een sterke invloed op de productie van levensmiddelen. 
Bovendien richtten fabrikanten zich bij de productie en marketing van voedingsmiddelen in 
toenemende mate niet langer uitsluitend op (huis-) vrouwen: mannen en jongeren kwamen 
in het vizier als potentiële klanten. Zoals gezegd waren veranderingen in de omvang en 
samenstelling van gezinnen en hun positie op de arbeidsmarkt hierop van invloed, net als 
de toenemende kapitaalkrachtigheid van jongeren. In antwoord op deze ontwikkelingen en 
de daarmee samenhangende differentiatie en fragmentatie van de consumentenmarkt 
breidden winkeliers hun assortimenten uit, mede gestimuleerd door de inmiddels gebleken 
populariteit van de grote, gevarieerde en bijna complete assortimenten in supermarkten.  
De aankoop en bereiding van voedingsmiddelen werd relatief eenvoudiger voor klanten. 
Voedingsmiddelen lagen immers steeds vaker (per portie) voorverpakt, gewassen, gesneden 
en/of toebereid in de schappen van de supermarkt. Hierdoor werd, vooral voor individuele 
mannen en jongeren, de drempel om zelf boodschappen te doen of te koken inderdaad 
lager.

Een bijzonder aspect van de veranderingen in de voedingsmiddelenketen is de ver-
schuivende machtsbalans tussen winkeliers en fabrikanten als gevolg van het toepassen van 
zelfbediening. Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen creëerden fabrikanten sinds de 
ontwikkeling van merkartikelen vanaf ongeveer 1900 een directe vraag naar hun producten 
bij klanten, via reclameboodschappen en hun merkenstrategie. Daarmee hadden zij 
winkeliers voor een deel buiten spel gezet. Een van de weinige mogelijkheden die winkeliers 
nog hadden om hun klanten te beïnvloeden, bestond uit het verkoopgesprek.  
Hoewel in zelfbedieningswinkels ook dit middel verdween, heeft de toepassing van 
zelfbediening de positie van winkeliers ten opzichte van fabrikanten in positieve zin 
veranderd. Door de groeiende dominante rol van zelfbedieningswinkels – inclusief 
supermarkten – in de levensmiddelendetailhandel, de daarmee samenhangende voort-
gaande processen van schaalvergroting en concentratie en de omvangrijke en gevarieerde 
assortimenten die daar te koop waren, konden zelfbedieningswinkeliers met toenemend 
succes eisen stellen ten aanzien van fabrikanten. Zo trotseerden zelfbedieningswinkeliers 
van discountzaken de collectieve verticale prijsbinding, volgens welk principe verschillende 
fabrikanten – al dan niet gezamenlijk – bindende prijzen vaststelden voor de verkoop van 
hun merkartikelen in de detailhandel577. De discountwinkeliers deden dit om de 
prijsconcurrentie ten aanzien van andere winkeliers te kunnen verscherpen. Mede onder 
invloed van het toenemende succes van B-merken (goedkopere en minder bekende 
merken) en huismerken (goedkope merken van detailhandelaren) brokkelde het systeem 
van collectieve verticale prijsbinding af. De Fiva, of de ‘vereniging van Fabrikanten en 
importeurs van verbruiksartikelen’, had als organisatie sinds 1928 een beleid van collectieve 
verticale prijsbinding gevoerd en telde veel leden, waaronder bekende merkartikel-
fabrikanten, groothandelaren en importeurs. De definitieve ondergang van de Fiva in 1975 
illustreert de teloorgang van de collectieve verticale prijsbinding. Tegelijkertijd was in 
zelfbedieningswinkels een ‘strijd om de plek op het schap’ ontstaan tussen verschillende 
fabrikanten, omdat die plek mede van belang was gebleken voor de afzet en winkeliers deze 
zelf bepaalden aan de hand van de verkoopcijfers. Als gevolg van beide ontwikkelingen 

                                            
577 Zie paragraaf 2.2. van hoofdstuk 2 voor meer informatie hierover. 
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verschoof de machtsbalans in de keten opnieuw, maar nu ten gunste van winkeliers, en dan 
vooral grootwinkelbedrijven.  

8.4 Zelfbediening als innovatieknooppunt 

De vervlechting van technieken in zelfbedieningswinkels leidde tot specifiek op zelfbediening 
gerichte innovaties. Voorbeelden daarvan zijn zelfbedieningswandkasten, gondola’s, 
afrekentoonbanken, routing, winkelwagens en in cellofaan verpakte levensmiddelen578.
Vanaf ongeveer de tweede helft van de jaren vijftig volgden lopende banden op kassa-
meubels en verschillende nieuwe displaytechnieken579. Voorbeelden hiervan waren 
neonverlichting, allerhande blikvangers en grijpbakken. Tegelijkertijd gingen zelfbedienings-
winkeliers meer aandacht besteden aan de sfeer in de winkel met behulp van decors, 
doelbewust kleurgebruik en later ook muziek. Vanaf ongeveer 1955 gingen ze zo goed als 
standaard gebruik maken van al die ‘zelfbedieningsinnovaties’ en stimuleerden daar de 
ontwikkeling van aangepaste of nieuwe technieken mee, of droegen daar aan bij. Deze 
zouden bij een continuering van bediening in levensmiddelenwinkels niet op die manier zijn 
ontwikkeld en toegepast. Hieruit blijkt dat de overgang van bediening naar zelfbediening 
consequenties had voor de hele winkel. Anders gezegd had deze specifieke ingreep een 
scala aan gevolgen voor de locatie als geheel. 
Bovendien verschoof het karakter van de innovatiedynamiek van een pragmatische, ‘ad-hoc’ 
aanpak naar een meer bewuste innovatiestrategie. Dat zelfbedieningswinkeliers vanaf 1955 
standaard gebruik gingen maken van zelfbedieningsinnovaties illustreert dit. Het ontwerp en 
gebruik van zelfbedieningswinkels – inclusief supermarkten – vond steeds systematischer 
plaats, waarbij winkeliers technieken en artefacten planmatiger inzetten en op elkaar 
afstemden. Supermarkten leden bijvoorbeeld aanvankelijk veelal verliezen, tot dit 
veranderde door rationaliseringsprocessen zoals het gebruik van systematische kennis op 
het gebied van logistiek. Die kennis droeg bij aan de bouw en een toenemend gebruik van 
speciale distributiecentra, zoals uitsluitend voor verswaren, die samen met de 
automatisering van de voorraadadministratie een snellere en efficiëntere bevoorrading van 
winkels mogelijk maakten. In aanvulling op de eerdere zelfbedieningsinnovaties volgden 
vanaf 1965 wegwijzers ten behoeve van de routing, software voor de berekening van 
verkoopcijfers van levensmiddelen, gerelateerd aan de plek op het schap, en allerhande 
marketingtechnieken. Vanaf die tijd had de pragmatische invulling van het supermarkt-
concept plaats gemaakt voor een rationele en planmatige exploitatie van supermarkten.  
De ontwikkeling en toepassing van scanning in de jaren zeventig, tachtig en negentig, die in 
het vorige hoofdstuk aan bod zijn gekomen, illustreren die systematisering in de omgang 
met innovatie en de vervlechting van (nieuwe) technieken. Scanning duidt het procédé aan 
van geautomatiseerd afrekenen in winkels met behulp van streepjescodes, laserstralen, 
elektronische kassa’s en computers. Drie verschillende brancheorganisaties die de groot- en 
kleinhandel in levensmiddelen vertegenwoordigden, stuurden en begeleidden dit automa-
tiseringsproces in zelfbedieningswinkels en supermarkten nog voor het mogelijk was daar 
scanning toe te passen. In 1972 richtten zij de Commissie Uniforme Artikelcodering op, later 
Stichting U.A.C., die echter pas in 1978 de eerste ‘aansluitnummers’ toekende aan 
fabrikanten580. Deze zouden de streepjescodes aan gaan brengen op de verpakking van 
                                            
578 Zie hoofdstuk 2. 
579 Zie hoofdstuk 3. 
580 Aansluitnummers betroffen vijf cijfers van een streepjescode (die in totaal dertien cijfers telde) die het 
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levensmiddelen in hun fabrieken, zodat winkeliers scanning efficiënt zouden kunnen toe-
passen.
Rond 1980 waren er echter nog maar weinig levensmiddelenfabrikanten die dit ook deden. 
Daarom voorzagen supermarktwinkeliers aanvankelijk nog veel levensmiddelenverpakkingen 
zelf van streepjescodes. Om dit te vergemakkelijken introduceerde het bedrijf Oscar 
Scanning in 1983 het zogenaamde ‘Super-M-systeem’, waarmee supermarktwinkeliers zelf 
streepjescodes op de verpakkingen van levensmiddelen aan konden brengen. Naarmate 
meer supermarktwinkeliers gebruik gingen maken van scanning, gingen fabrikanten hun 
levensmiddelen ook vaker van een streepjescode voorzien.  
Scanning ging in de loop der jaren onderdeel uitmaken van een grootschaliger automa-
tisering in supermarkten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van scanning investeerden 
winkeliers zowel in het aanbrengen van streepjescodes op verpakkingen, als in de aanschaf 
van speciale scankassa’s en computers. Zodoende werd ieder levensmiddel dat een van de 
scankassa’s passeerde, door een onderlinge koppeling in een centrale computer geregis-
treerd. Vervolgens werden deze gegevens in de computer gesorteerd en bewerkt, zodat 
daarmee zinvolle rapporteringen gemaakt konden worden voor het management, bijvoor-
beeld betreffende omzet, kosten en verlies. Scanning maakte deze automatisering van het 
gegevensbeheer mogelijk, wat tevens mogelijkheden bood tot een efficiënter assortiments-
beheer en een meer systematische bedrijfsvoering. De registratie van verkoopcijfers door 
het scannen aan kassa’s leverde immers ook voorraadgegevens op, waardoor supermarkt-
winkeliers op elk willekeurig tijdstip de actuele stand van zaken konden opvragen in de 
computer. Met die informatie konden zij accurate hoeveelheden bestellen en het tijdstip 
hiervoor nauwkeurig bepalen. Bovendien kon het personeel efficiënt ingezet worden op 
basis van gegevens over de verwachte goederenontvangst, -verkoop en -voorraad. Dit 
betrof bijvoorbeeld het benodigde aantal magazijnkrachten en caissières op verschillende 
momenten van een bepaalde dag. 
Uiteindelijk groeide het aantal fabrikanten dat streepjescodes op levensmiddelen-
verpakkingen afdrukte sterk, waardoor het steeds makkelijker en aantrekkelijker werd voor 
supermarktwinkeliers om scanning toe te passen. Vanaf ongeveer 1985 zette de groei van 
het gebruik van scanning in supermarkten zich langzaam maar zeker op grotere schaal 
door. In 1993 werd duidelijk dat scanning ook voor kleinere buurtwinkeliers rendabel kon 
zijn.

8.5 Afsluitende opmerkingen 

Met dit onderzoek heb ik onder meer gepoogd te laten zien dat ketenrelaties, innovaties en 
technische dynamiek op locatie niet zonder meer als afzonderlijke factor beschouwd kunnen 
worden in historisch onderzoek naar zelfbedieningswinkels. Zij vormen een integraal 
onderdeel van de geschiedenis van het zelfbedieningssysteem en verklaren mede zowel het 
verloop van processen die zich hebben voltrokken als de keuzes die actoren hebben 
gemaakt. Ketenrelaties en technieken zijn zoals gezegd voortdurend verweven met alle 
aspecten van het zelfbedieningssysteem, en verdienen in de beschrijving en verklaring van 
zelfbediening ook een rol waarin zij op die manier naar voren komen. 

                                                                                                                                         
bedrijf identificeerden dat de streepjescodes aanbracht. Aan een aansluitnummer ging een landcode vooraf 
(twee cijfers, in Nederland vastgesteld op 87), terwijl na het aansluitnummer een productcode volgde, die 
fabrikanten zelf toekenden (vijf cijfers), en een controlecijfer.  
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Daarnaast kunnen we constateren dat de functie van de zelfstandige kruidenier in de loop 
van de twintigste eeuw is gedifferentieerd. Tegenwoordig bestaan er nog steeds zelf-
standige winkeliers in de levensmiddelendetailhandel, zij het in beperkte mate. Voorbeelden 
hiervan zijn slagers, groenteboeren, delicatessenwinkels en andere speciaalzaken, waar-
onder winkels met ‘etnisch’ georiënteerde assortimenten; hoewel in deze laatste ook steeds 
vaker zelfbediening toegepast wordt. Als tegenhangers van de dominante supermarkten zijn 
zulke winkels echter beperkt in aantal en in marktaandeel. In 1997 bedroeg het markt-
aandeel van supermarkten in de totale bestedingen aan het C.B.L.-supermarktassortiment, 
dat uit alle levensmiddelen bestaat die in een willekeurige Nederlandse supermarkt te koop 
zijn, 73%. In 2003 was dit aandeel nog verder gestegen: van iedere euro die klanten in dat 
jaar bij levensmiddelenwinkels uitgaven besteedden zij 83 eurocent bij supermarkten. Door 
de groei van grootwinkelbedrijven en vrijwillige filiaalbedrijven – de belangrijkste uitbaters 
van supermarkten – en hun clientèle nam ook het aantal werknemers en supermarkt-
managers in de afgelopen decennia toe. In grootwinkelbedrijven dragen managers de naam 
van bedrijfsleider, terwijl in vrijwillige filiaalbedrijven de leiding uit onafhankelijke super-
marktondernemers bestaat. Deze laatste ondernemers voeren vooral commercieel een 
centraal beleid uit, terwijl de directies van grootwinkelbedrijven zo goed als alle bedrijfs-
processen bepalen via een centraal beleid.  
In traditionele kruidenierswinkels maakte warenkennis met betrekking tot de te verkopen 
levensmiddelen nog een belangrijk onderdeel uit van het winkeliersvak. Sinds de toepassing 
van zelfbediening is die kennis en deskundigheid, bijvoorbeeld over hoe een specifiek 
levensmiddel reageert op verschillende omstandigheden zoals temperatuur en vocht, onder 
winkeliers afgenomen. Wat dat betreft raakte het vakmanschap van de winkelier door 
zelfbediening op de achtergrond, terwijl het ‘all-round’ ondernemerschap juist meer op de 
voorgrond trad. De behandeling en kennis van levensmiddelen verschoof praktisch volledig 
naar de voedingsmiddelenindustrie, wat samenhing met de toenemende intensiteit van 
industriële bewerking en verpakking. Wel namen organisatievermogen, leiderschap, doel-
matigheid en planning voor zelfbedienings- en supermarktwinkeliers in belang toe. Die 
kwaliteiten van het ondernemerschap konden ze dan toepassen op de bedrijfsformule, die 
elementen bevatte als het levensmiddelenassortiment, de vestigingsplaats, de presentatie 
van het assortiment in de winkel, het personeel, de verkoopstimulering (met behulp van 
verschillende elementen zoals reclame maken en marketing) en de prijs. Tegelijkertijd vond 
een professionalisering plaats van het groeiende aantal onderdelen van het vak, zoals met 
betrekking tot logistieke processen en managementtaken. 
Verschillende factoren hebben er toe geleid dat het exploiteren van een levensmiddelen-
winkel tegenwoordig minder toegankelijk is dan dit was voor kruideniers in de jaren veertig. 
Zo zijn de vereiste investeringen hoog, is de controlerende wetgeving streng en het vak 
geprofessionaliseerd. Daar staat tegenover dat alle supermarkten voldoen aan door de wet 
vastgestelde kwaliteitseisen. De nu soms als romantisch beschouwde traditie van ‘de 
kruidenier op de hoek’ is in die vorm zo goed als verdwenen en heeft plaats gemaakt voor 
de massaproductie en –consumptie die de Nederlandse levensmiddelendetailhandel 
veroverd heeft. Sporadische kritiek van klanten op deze ontwikkeling neemt niet weg dat 
zelfbediening haar succes voor een groot deel juist te danken heeft aan haar klanten, die 
zelf de voorkeur gaven aan de supermarkt boven de kleinere winkels. Dat proces is 
onomkeerbaar gebleken. 
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So Long, and Thanks for All the Fish 

Douglas Adams (1952-2001)
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English summary 

The history of food self-service shops in the Netherlands has only recently been linked 
explicitly to the field of history of technology. The main question posed in this research is 
how food self-service shops arose in the Netherlands, how they developed and what 
explanations could be given for these processes, focusing on the dynamics of technology 
and socio-economical aspects. What changes occurred in self-service as a socio-technical 
system, what kind of self-service shops and developmental stages can be distinguished 
based on that, and how can we explain for this? Because self-service was first introduced in 
food shops in the Netherlands since the forties of the twentieth century, increasingly since 
the end of the Second World War, this research will focus on the period 1945-1975.  
To be able to understand and analyze the aspects of the history of technology of self-
service shops several theoretical concepts were used. The concept of a socio-technical 
system provides in an analysis based on relevant actors, factors, artefacts and techniques 
that are shaped by society and, at the same time, influence that society. The food chain is 
used to structure phases and locations in which foods can be situated, such as production, 
distribution and consumption (phases), and factories, shops and households (locations). 
Furthermore, self-service shops appear to relate to the notion of innovation junction. This 
notion roughly stands for the integration of existing and/or new technologies, as well as 
actors, in a specific location such as the self-service shop, by which the technological 
dynamics in this location change. The introduction of self-service launched interrelated 
innovations in food retail. Examples are found in innovations in the shop interior, like central 
check-outs and shopping trolleys. Furthermore, this process of changing dynamics involved 
a transition from a pragmatic approach to applying self-service, implementing related 
techniques and innovating, to a rational, efficient approach towards this. Amongst others, 
the development and use of scanning illustrates this.  
In the growth and development of food self-service shops in the Netherlands four different 
types of self-service shops can be distinguished. The first is called ‘the transformed service 
shop’, characterizing the first, experimental self-service shops between 1945 and 1955. 
Around 1955 the second type can be distinguished, which is called ‘the rationalized self-
service shop’. This rationalization had been made possible thanks to the increasing 
knowledge and experience in relation to self-service. The third type (1955-1965) is called 
‘expanded self-service shop’, referring to the first pragmatic attempts to diversify the food 
assortment with fresh meat, fresh fruits, fresh vegetables and several non-foods (usually 
defined as a supermarket). Under the influence of processes of rationalization and an 
increasingly professional approach, this changed since approximately 1965, which is 
indicated by the fourth type, called ‘rationalized supermarket’. 
Based on those four types of food self-service shops chapter 2 shows that self-service was 
introduced by a small group of independent food retailers (as opposed to big chains stores; 
type 1, 1945-1955). Post-war reconstruction and modernization, as well as taking the United 
States as an example for that, were important factors that influenced food retailers in their 
decision to introduce self-service. The same goes for the ever present dynamics of 
competition and of technology, the latter including innovations that were especially 
developed for self-service shops.  
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The first processes of rationalization were strongly related to the growth of knowledge 
infrastructures and processes of professionalization in retailing (type 2, 1955-1975; chapter 
3). Chain stores were responsible for the first attempts to run a supermarket, in which they 
were strongly influenced by the growth in prosperity and the changing food culture (in a 
positive way), but also by laws of the Dutch government (initially in a restrictive way; type 
3, 1965-1975). The further growth of knowledge infrastructures and processes of 
professionalization in retailing, as well as additional developments in techniques (for 
example in cooling, freezing, transportation and logistics) and processes of 
internationalization (also related to the European Union) led to a rationalization in the 
exploitation of supermarkets (type 4, 1965-1975). This process was led and/or influenced 
mainly by supermarket retailers, the food industry and the government.  
In chapter 4 changes in the food assortment and packaging are discussed, pointing out how 
production and distribution mutually influenced each other, and both changed because of 
self-service, especially in terms of technological innovations in wrappings. In addition 
changes in Dutch governmental laws concerning retail and governmental consumer 
education are regarded in relation to self-service. 
Chapter 5 focuses on specific changes in the food assortment, between 1945 and 1975, that 
are strongly linked to self-service: the adding of fresh and frozen foods to the food 
assortments in self-service shops. In order to be able to sell those foods, self-service food 
retailers needed refrigerators, freezers and cooled or frozen transportation of foods. 
Producers who wanted to sell their cooled and frozen foods to retailers initially made this 
possible by providing the suited transportation and shop-equipment under favorable 
financial conditions. To complete this cooling chain – a sub-chain of the food chain that 
focuses on fresh and frozen foods – producers and retailers helped to fasten the spreading 
of refrigerators in people’s homes. Mainly Albert Heijn contributed to this by offering fridges 
in a gift system, but also the Dutch Association of Housewives (Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen) played a role in this. 
Subsequently, chapter 6 sheds some light on the development of self-service in other 
European countries, namely Sweden, West-Germany and the United Kingdom. In 
comparison it becomes clear that the increase in prosperity is the most important common 
factor that explains for the growth of self-service in those countries. The main difference is 
that in Sweden, West-Germany and the United Kingdom cooperatives initiated the 
application of self-service in food shops, while in the Netherlands this was done by 
independent food retailers. 
Chapter 7 proceeds with developments related to self-service in the Netherlands after 1975. 
Here we see how rationalized supermarkets become dominant in Dutch food retail and how 
scanning is introduced systematically as an automation of checking out at the cash register, 
the administration and the inventory maintenance. This process clearly shows the 
established rationality in innovation in rationalized supermarkets.  
In chapter 8 the research is summarized by answering the questions that were presented in 
the first chapter. In spite of occasional criticism of some customers on the dominant 
position of supermarkets in food retail nowadays, supermarkets owe their success largely to 
the general public, which prefers supermarkets over smaller food retail shops.     
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