
naar zeer bemind
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.

Delfsail ligt achter ons,  de oude schepen en klippers 
kiezen weer het ruime sop. In een rode zeecontainer op 
de kade vertelde De Verhalen van Groningen over de 
Chilisalpetervaarten. Over de barre omstandigheden 
in de Chileense mijnen, de gevaarlijke zeereizen en 
het zware loswerk in Delfzijl. Over de ‘chilikeuning van 
Delfsiel’ en het ‘goudje’ dat Delfzijl welvarend maak-
te. Dit ‘witte goud’ bracht een ommekeer in de land-
bouw.
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naar zeer bemind
Chilisalpeter van onbekend  

Voedingsstoffen
Zo lang er landbouw is, wordt er gezocht naar mid-
delen om voldoende voedingsstoffen in de bodem 
te krijgen en te houden voor een zo groot mogelijke 
opbrengst. Vanaf de vroege Middeleeuwen werd 
het land om het jaar braak gelegd om het tot rust te 
laten komen. Lange tijd werd daarnaast ook voor-
zichtig teeltwisseling toegepast met (pas geïntrodu-
ceerde) aardappelen, peulvruchten, vlas en andere 
gewassen. Bemesting vond tot ver in de negentiende 
eeuw hoofdzakelijk plaats met eigen stalmest en 
stadsafval. Op de zangronden werden bovendien 
heideplaggen gestoken die met mest vermengd op 
het land werden gebracht. 
In de negentiende eeuw werd ontdekt dat wierde- en 
terpgrond heel vruchtbaar en een goede bodemver-
beteraar was, waardoor vanaf 1840 een lucratieve 
handel in terpaarde ontstond. De terpen in Friesland 
en de Groningse wierden werden in rap tempo 
afgegraven en de vruchtbare grond verscheept naar 
zand- en veengronden. 
De eerste ‘kunst’mest deed ook rond die tijd zijn 
intrede, vanaf 1850 werd met guano geëxperimen-
teerd. Guano is vogelmest die zich eeuwenlang had 
opgehoopt op de rotskusten van Peru. Het was door 

De viermaster Erbrin uit Fredrikstad, 
Noorwegen geladen met chilisalpeter.
Collectie RHC Groninger Archieven

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar stad@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app.
Deze verhalen komentot stand in samenwerking met

het hoge stikstofgehalte een heel goede en krachtige 
meststof, waarvan een relatief kleine hoeveelheid al 
grote verbeteringen liet zien. Experimenten toonden 
aan dat de bemestende waarde van guano drie-
maal zo groot was als van een gelijke hoeveelheid 
paarde-, runder- of varkensmest. En de transportkos-
ten waren beduidend lager. Een nadeel was echter 
dat het te weinig kalium bevatte en langzaam opge-
nomen werd. Bovendien waren de voorraden al snel 
uitgeput, waardoor rond 1870 werd overgescha-
keld op het inmiddels in Chili ontdekte Chilisalpeter.

Chilisalpeter
Chilisalpeter was nog beter: de delfstof uit Chili 
bevatte stikstof in goed opneembare vorm en 
bovendien kali, kalk en sporenelementen die de 
grond heel vruchtbaar maakten. Testen met ‘chili’ 
wezen in 1874 uit dat de opbrengst van koolzaad 
met 40% verhoogd werd. En vooral aardappelen en 
suikerbieten gedijden enorm goed wanneer het in 
juni, bij de eerste regen na een droge periode, over 
de akker gestrooid werd. De snelle opname van de 
ammoniak en de sporenelementen die hier niet in 
de grond  aanwezig waren, deden de opbrengsten 
met sprongen toenemen. Vooral in de Veenkoloniën 

werd de tot dan toe onvruchtbare bodem tot bloei-
ende aardappelakkers omgetoverd. Toch kwam het 
gebruik ervan maar langzaam op gang, de boeren 
vertrouwden dat ‘witte goudje’ niet. Pas vanaf het 
begin van de twintigste eeuw nam het gebruik hand 
over hand toe en liep de handel in wierdegrond 
terug. Vanaf de jaren twintig zakte de chilihandel 
weer in door de komst van kunstmatig geproduceer-
de meststoffen, maar het is de ‘chili’ die de trend in 
de landbouw heeft gezet.

Boerenbedrijf 
Door de komst van de ‘chili’ veranderde ook de 
manier van boeren. Voor de bemesting was geen 
stalmest en dus ook geen veestapel meer nodig. De 
koeien gingen de deur uit en het land dat tot die 
tijd nodig was voor de productie van veevoer, zoals 
bonen en klaver, en de graslanden werden omgezet 
in productieve akkers. Ook het stro voor de stal was 
niet meer nodig, dat kon nu goed verkocht worden 
aan de in 1909 opgerichte strokartonfabriek ‘De 
Toekomst’. Arme grond werd vruchtbaar, de vrucht-
bare klei bracht meer op dan ooit te voren. Samen 
met de toenemende mechanisatie in de landbouw 
waren gouden tijden voor de boeren aangebroken. 
Het ‘witte goudje’ was Wit Goud gebleken.
Doorlezen over chilisalpeter? Aafke Steenhuis 
schreef het boek Windjammers in Delfzijl. De route 
van de chilisalpeter. De Stichting Beeldlijn maakte 
de documentaire Het Witte Goud over dit onder-
werp.


