
1.  Bietsuikerfabrieken in West-Brabant in 1917. Zie ook de lijst van fabrieken achterin dit artikel. 
 (Kaart door Karel Leenders, Den Haag)
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1  Met dank aan Karel Leenders te Den Haag, Pieter Bol te Amsterdam en de redacties van de jaarboeken De Ghulden Roos en De Oranjeboom 
voor hun adviezen.

2  Adema, Van den vos Reynaerde, 26-27 (verzen 597-600).
3  Winter, Van soeter cokene, 16 en het artikel van deze auteur in dit jaarboek.

�Wat�zoet�is,�was�en�is�lekker.
Suiker�in�West-Brabant

door
dr. A.C.M. Kappelhof

| Inleiding 1

Tussen 1272 en 1279 maakten twee anonieme Vlaamse dichters een bewerking van een in 
oorsprong Frans dierensprookje. Daarin speelt Reinaart de vos de hoofdrol. Dit dier is ieder-
een te slim af. Wie tussen de regels doorleest, merkt al gauw dat hier de elite te grazen wordt 
genomen. ‘Van den Vos Reynaerde’ was in de middeleeuwen dan ook bijzonder populair.

Reinaart wordt aangeklaagd wegens een groot aantal misdrijven. Het geduld van de 
autoriteiten is op. Er komt een proces tegen hem. Koning leeuw geeft Bruun de beer 
opdracht naar Reinaerts kasteel te gaan om hem te dagvaarden. Reinaart wil in principe 
wel meekomen, maar Bruun moet even geduld hebben want hij barst van de buikpijn 
omdat hij iets verkeerds gegeten heeft. Bruun wil graag weten wat Reintje dan wel gegeten 
heeft. Dat blijkt honing te zijn en daar kan Reinaart nu eenmaal niet tegen. Bruuntje ziet 
dat anders. Voor hem is er niets lekkerder op de wereld dan honing. In het Vlaams van 
toen luidde dat:

‘Haddic al ’t honich dat nu es
Tusschen hier ende Portegale,
Ic aet al up teenen male’

In modern Nederlands: als ik alle honing had tussen hier en Portugal, dan zou ik die allemaal 
in een keer op(vr)eten.2  

Reinaart is wel bereid Bruun mee te nemen naar de plek waar hij die heerlijke honing 
heeft gevonden. Het verhaal eindigt ermee dat Bruun klem komt te zitten in een boom en 
boer Lamfroit, die dit ziet, zijn dorpsgenoten erbij haalt om de beer kort en klein te slaan. 
Reinaart heeft zich dan natuurlijk al uit de voeten gemaakt. Met een kop vol bloed en een 
oor eraf komt Bruun terug bij de koning. De eerste poging om Reinaart voor het gerecht 
te slepen is jammerlijk mislukt. De moraal van het verhaal is: hebzucht wordt gestraft. 
Wat in dit verhaal ook naar voren komt is: honing is zoet en dus heerlijk. Deze voorkeur 
voor zoet komen we ook in andere middeleeuwse teksten vaak tegen. Een heerlijke geur 
is een zoete geur. 



2	   Wat zoet is, was en is lekker.  Suiker in West-Brabant

Het was echter niet zo eenvoudig om aan zoet te komen. Er was honing maar die was 
duur. Door de kruistochten kwamen Europeanen in contact met rietsuiker, maar dit van 
oorsprong tropische gewas wilde in de gematigde zone niet groeien, dus was rietsuiker nog 
duurder dan honing.3 Men kon een gerecht ook zoet maken door zoete wijn in te koken of 
door er zoete vruchten zoals dadels of vijgen in te verwerken, maar die vruchten moesten 
ook weer van de Arabieren worden gekocht en van ver worden aangevoerd. Door aan wijn 
een loodverbinding toe te voegen kreeg deze een zoete of zoetere smaak. Dat dit metaal giftig 
is, wist men niet.4 Suiker was in West-Europa nog lang een artikel dat de apotheker in voor-
raad had en gebruikte om zijn medicijnen mee te bereiden. Over suiker in de middeleeuwse 
keuken vindt u meer in het artikel van Van Winter in het jaarboek De Oranjeboom. 

In de achttiende eeuw ontdekte een Berlijnse apotheker dat een bepaalde soort bieten 
suiker bevat en dat je die er met alcohol uit kon halen. Deze techniek werd verder ontwik-
keld en vanaf 1799 ontstonden er op het Europese continent bietsuikerfabriekjes. In 1858 
bouwden drie Amsterdamse rietsuikerraffinadeurs in Zevenbergen de eerste Nederlandse 
‘beetwortelsuikerfabriek’. Dit was het startsein voor een reeks fabrieken waarbij West-
Brabant het concentratiegebied van de bietsuikerindustrie in Nederland werd.  

In 2012 werd besloten de in 2013-2014 verschijnende jaarboeken De Ghulden Roos 
en De Oranjeboom aan dit thema te wijden. Deze boeken vormen de wetenschappelijke 
onderbouwing van een groter project dat de bewoners van deze regio attent wil maken op 
deze West-Brabantse specialiteit. Van de twee nog werkende Nederlandse suikerfabrieken 
staat er één in Dinteloord, de andere in de gemeente Groningen. Het enige Nederlandse 
concern dat bietsuiker produceert, Cosun, heeft zijn hoofdkantoor in Breda staan. Turf 
was een West-Brabantse specialiteit, suiker en daarvan afgeleide producten zoals snoep 
en chocolade zijn dat nog steeds.

| Ruwsuiker en geraff ineerde suiker

Tot in de twintigste eeuw bestond de bedrijfstak uit twee delen. Er waren suikerfabrieken die 
uit bieten ruwe suiker maakten. Deze was, omdat er nog stoffen inzaten die de smaak bedier-
ven, niet geschikt voor consumptie. Uit suikerriet werd in fabrieken het suikerhoudende 
sap geperst dat naar Europa werd vervoerd om daar geraffineerd dat wil zeggen gezuiverd te 
worden. Ook de ruwe bietsuiker die geel of lichtbruin van kleur was, werd verkocht aan een 
raffinaderij die er witte suiker van maakte.5 Hoe witter de suiker hoe beter. In de negentiende 
eeuw stonden bijna alle suikerraffinaderijen in Amsterdam. Pas na 1900 gingen bietsuiker-
fabrieken ertoe over om in het eigen bedrijf te gaan raffineren waardoor de twee fasen van 
het productieproces in één fabriek samenkwamen. 

Deze opdeling in twee fasen doet denken aan de oude zoutindustrie waar het proces 
ook gesplitst was in de fabricage van grof zout gevolgd door raffinage in andere bedrijven. 

| Opzet van dit artikel

Dit artikel bestaat uit vier delen. Na een korte introductie op het onderwerp en een bespre-
king van de historiografie en de bronnen worden de twee voornaamste zoetstoffen behan-
deld waarover men kon beschikken voordat er bietsuiker was, te weten honing en rietsuiker. 
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4  Mededeling dr. P. Bol arts-epidemioloog te Amsterdam
5  Bakker, Ondernemerschap, 45.
6  Hallema, Van biet tot suiker, ix.
7  Hallema, Van biet tot suiker, 216-263.

Aangezien de bijenhouderij in West-Brabant veel beoefend werd, is aan dit onderwerp veel 
aandacht besteed. Ruwe rietsuiker werd van overzee aangevoerd en in de zeehavens, vooral 
in Amsterdam, geraffineerd tot witte rietsuiker, maar ook een ver landinwaarts gelegen 
stad als ’s-Hertogenbosch heeft een rietsuikerraffinaderij gehad. Op dit deel volgt een schets 
van de geschiedenis van de bietsuikerindustrie met uiteraard de nadruk op West-Brabant. 
Tenslotte worden de in beide jaarboeken geplaatste artikelen kort besproken zodat de lezer 
een overzicht krijgt. Helaas kon de projectredactie niet voor alle in aanmerking komende 
onderwerpen een geschikte auteur vinden. Een voorbeeld is het tandbederf (cariës) dat door 
overvloedig suikergebruik in de hand wordt gewerkt en in de achttiende eeuw een groot 
probleem werd. 

| Geschiedschrijving

Over de geschiedenis van deze bedrijfstak is al veel geschreven. Dat komt zeker ook doordat 
de twee bedrijven die bietsuiker produceren of dat hebben gedaan, Cosun en CSM, veel werk 
hebben gemaakt van hun geschiedschrijving. Ze gaven opdrachten aan historici als Keetie 
Sluyterman, Frida Terlouw en Huub Surendonk om boeken te schrijven over de geschiedenis 
van het bedrijf. De boeken van Frida Terlouw en Martijn Bakker waren tevens proefschriften, 
terwijl Keetie Sluyterman sinds 2004 hoogleraar bedrijfsgeschiedenis is aan de universiteit 
van Utrecht. In 1966 promoveerde Jan Theunisse in Nijmegen op een proefschrift over de 
bevlogen en vooruitstrevende suikerfabrikant J.F. Vlekke. Een nog steeds zeer informatief 
in 1948 verschenen boek is dat van de Friese historicus Anne Hallema, ‘Van biet tot suiker’ 
dat feitelijk een biografie is van J.P. van Rossum (1860-1943), de man die onder meer de 
Algemeene Suikermaatschappij (ASMij) en de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) tot 
stand bracht. Hallema kon nog terecht bij mensen die Van Rossum gekend hadden of onder 
hem hem hadden gewerkt.6 Waardevol zijn ook de korte biografieën die hij aan zijn boek 
toevoegde.7 Al eerder verschenen bij jubilea gedenkboeken die een deel van de mondelinge 
overlevering vastlegden. Een grondige analyse van de periode 1858-1919 maakte Martijn 
Bakker wiens boek in 1989 door de vereniging het Nederlands Economisch-Historisch 
Archief (NEHA) werd uitgegeven.  

Cosun en CSM hebben zich ook beijverd om hun roerend erfgoed te bewaren en in 
goede staat te houden. In de fabriek in Dinteloord zijn een grote collectie beeldmateri-
aal en een kleine bibliotheek met specialistische tijdschriften ondergebracht. Van de 
fabrieksgebouwen is niet veel meer over. Zo werd onlangs de Bredase suikerfabriek met de 
twee enorme beeldbepalende groene suikersilo’s met de grond gelijk gemaakt. Dat heeft 
ook veel te maken met het permanente proces van vernieuwing. Verouderde installaties 
werden vervangen om bij de tijd te blijven. Een bedrijf dat niet op tijd vernieuwt gaat ten 
onder en dat geldt ook voor de suikerindustrie. 

Bij het bombardement van Rotterdam in mei 1940 ging een deel van het archief van 
de CSM verloren, terwijl belangrijke figuren zoals J.P. van Rossum en de grote man van 
Puttershoek, W.H. de Vos, een hekel hadden aan schrijfwerk en dus zo weinig mogelijk op 
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papier zetten.8 Lang niet alle archieven zijn dus bewaard gebleven, maar er is nog genoeg 
om te komen tot een verantwoorde reconstructie van de bedrijfsvoering, zelfs voor de 
pioniersperiode die loopt van 1858 tot 1873 toen veel fabrieken werden opgericht maar 
er ook veel al snel in moeilijkheden raakten waarna liquidatie of een herstart volgde. Het 
Brabants Historisch Informatiecentrum in ’s-Hertogenbosch, het gemeentearchief van 
Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant in Oudenbosch beschikken over mooie 
archieven van West-Brabantse suikerfabrieken en collecties van fabrikanten. Deze zijn 
meestal geïnventariseerd. 

| Bijen, honing en mede tot 1800

Menig boerenbedrijf in West-Brabant hield bijen, met name op het zand was de imkerij een 
voor sommige boeren interessante bron van inkomsten. Bijen waren het kleinste vee, maar 
in boedelinventarissen worden de ‘stocken’ (bijenvolkeren) toch geregeld vermeld. Dat was 
al zo in de vroege middeleeuwen, want de uit de tijd van koning Clovis stammende Salische 
wet vangt aan met strafbepalingen over het stelen van vee en huisdieren. Achtereenvolgens 
worden genoemd rundvee, honden, ganzen en dan bijen. Wie bijen steelt betaalt een boete 
waarbij het verschil uitmaakt of de diefstal gebeurt uit een huis of daarbuiten. Voor wie 
inbreekt in een huis dat een dak heeft of waarvan de deur vergrendeld is en een korf met 
bijen steelt betaalt het drievoudige bedrag van een gewone diefstal.9 De bijenstal stond 
overigens wel op het erf maar buiten het woonhuis. 

Bijen vielen als vee onder de smalle of kleine tienden. Vaak waren deze toebedeeld aan 
de pastoor, terwijl de veel belangrijkere grote tienden, die geheven werden van granen en 
boekweit, meestal toekwamen aan een abdij, kapittel of adellijk heer. Bij de tienden van 
vee moest de eigenaar jaarlijks een tiende deel van de aanwas betalen aan de tiendheffer. 
Men noemde deze veetienden krijtende tienden omdat de belaste dieren geluiden maakten.

In de praktijk werden de kleine tienden al vroeg in geld betaald. In 1421 was er een 
discussie gaande tussen de pastoor van Nispen en zijn parochianen over het inkomen 
van de pastoor.10 Meneer pastoor probeerde dit te vergroten, de parochianen vonden 
het zo wel genoeg. Partijen hadden zich tot heer Engelbrecht van Nassau gewend die 
de zaak had gedelegeerd aan de hoogste kerkelijke autoriteit binnen zijn land, deken 
en kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk van Breda. De arbitrale uitspraak luidde dat 
wat vanouds tiendbaar was dat ook bleef, maar dat wat nog nooit vertiend was niet in de 
tiende mocht worden aangeslagen. De kleine tiend werd in de parochie Nispen, die toen 
ook Roosendaal, Essen en Kalmthout omvatte, vanouds geheven van lammeren, ganzen, 
vlas en bijen. En dat bleef dus zo. Van elk kalf mocht de pastoor een oude mijte heffen; van 
elk veulen en elk bijenvolk twee oude mijten. Varkens, rapen, raapzaad, hooi en spurrie 
(een veevoedergewas) vielen niet onder het tiendrecht. Een oude mijte was in Brabant het 
kleinste in omloop zijnde zilveren muntje waarvan er volgens deze uitspraak 24 in een 
oude groot gingen.11 De valutering die in deze oorkonden wordt opgegeven dateert uit de 
periode 1282-1300.12 Dit wijst erop dat het hier vermelde tarief uit de late dertiende eeuw 
stamde en dat dit in 1421 nogmaals wordt vastgelegd. De opbrengst van deze tiend was 
uiterst gering, maar voor meneer pastoor toch de moeite waard want er werd ruzie over 
gemaakt. Alleen kreeg hij zijn zin niet want alles bleef bij het oude. In later tijd blijkt ook 
steeds weer dat de bijentiend en andere krijtende tienden in geld zeer weinig opbrachten. 
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8  Hallema, Van biet tot suiker, ix (Van Rossum) en xii (CSM-archief). Terlouw, Puttershoek, v.
9  Eckhardt, Lex Salica. Zie over deze wet ook: Heijden en Hermesdorf, Aantekeningen, 37-45.
10  Cerutti, Rechtsbronnen, II, 62-66. De passage over de bijen in artikel 12. 
11  Cerutti, Rechtsbronnen, II, 66.
12  Mededeling dr. Ron Fierst van Wijnandsbergen, Sambeek, 13 augustus 2013.
13  Mededeling Karel Leenders in Den Haag 29 mei 2013.
14  Cerutti, Rechtsbronnen, I, 353. Er gingen 29 groten payement in 1 oud schild. Zie over middeleeuwse rekenmunten en rekenwaarden: Fierst 

van Wijnandsbergen, Ghenge ende Gheve, in het bijzonder hoofdstuk III. Niet bekend is hoe groot een travelvate was.
15  Cerutti, Rechtsbronnen, II, 693.
16  Heuvel, Ambachtsgilden, 418-420.
17  SAH, OSA ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1348.
18  Bezemer, Oude rechten, 101.

Onder de talrijke cijnzen die de feodale heren op de Brabantse zandgronden eisten van de 
bevolking kwamen ook geregeld wascijnzen voor. Dat wijst erop dat de bijenteelt van belang 
was. In Brecht en omgeving moesten de boeren in de tweede helft van de veertiende eeuw en 
later jaarlijks van in totaal 750 hectare grond, meest heide, een wascijns betalen. Die bedroeg 
vaak twee pond was per bunder, dat is ongeveer 730 gram per hectare.13

Door honing aangelengd met water te laten gisten ontstond er een nog steeds in de 
handel zijnde drank mede of mee genaamd met een alcoholpercentage van acht tot twaalf 
procent. Aangezien alle alcoholische dranken door de steden met accijns werden belast 
komen we de mee al tegen in een accijnstarief van de stad Breda uit 1397. Een ‘travelvate’ 
bier werd aangeslagen met zes groten payement, voor een dergelijk vat met mee moesten 
twaalf groten betaald worden.14 Het van omstreeks 1475 stammende accijnstarief bepaalt 
dat alleen de van buiten de stad komende mede wordt belast, dat wil zeggen dat er in Breda 
van honing mee werd gemaakt.15 

Ook in ’s-Hertogenbosch werd de mee al in 1399 met accijns belast. Een halve eeuw 
later bleken maatregelen nodig om knoeierijen met dit artikel in te dammen. Een stede-
lijke verordening uit 1445 meldt dat deze nering belangrijk was en dat er veel aan werd 
verdiend. Men vervalste de mede door jonge met oude mede te vermengen en er zoete 
lijmstof aan toe te voegen die gemaakt werd van zemelen. Goede mede moest verpakt 
worden in gemerkte vaten. Wie zich in de stad als ‘blander’ (producent van mede) wilde 
vestigen, moest voor de magistraat zweren dat hij de verordening zou naleven. Veertig 
personen legden de eed af.16

De oudste stadsrekening van ’s-Hertogenbosch uit 1399 vangt aan met inkomsten uit 
accijnzen. Die op bier leverde 811 oude schilden op, wijn was goed voor 55½ oude schilden, 
mede 45 oude schilden.17 In Breda en ’s-Hertogenbosch bleef men tot 1806 de mede met 
accijns belasten, maar de opbrengst was in vergelijking met de accijnzen op bier, wijn 
en later ook gedistilleerd uiterst gering. Grafiek 1 geeft aan hoe de pachtsommen zich 
ontwikkelden. Onbekend is waardoor de opbrengsten tussen 1580 en 1600 zo sterk stegen. 
Economisch stond de stad er toen slecht voor.
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  Grafi ek 1.  Opbrengst van de verpachting van de stedelijke accijns op mede, 1537-1651. (Bron: SAH, OSA Breda, stadsrekeningen)

De stedelijke verordening van Steenbergen van 1504 bevat een artikel over de bijenhouderij 
waaruit blijkt dat er in de stad en haar omgeving imkers actief waren. Mensen van buiten 
het land van Steenbergen mochten hun volken niet op Steenbergs grondgebied zetten, tenzij 
zij een vergunning hadden van de kerkmeesters. Op overtreding stond een boete van drie 
pond zwarten.18 De door Bezemer gepubliceerde oudere keuren bevatten geen bepalingen 
over de bijenhouderij of over honing en mede.

Een curieus geval is het huwelijkscontract van Claes Crynszoon en Lynke Lenaerts-
dochter uit 1606. Cryn die in het Cromwiel, een van de Steenbergse polders, woont en 
weduwnaar is gaat hertrouwen. In het contract worden de zaken geregeld. Als Cryn als 
eerste van de twee overlijdt zonder uit dit nieuwe huwelijk kinderen na te laten, krijgen 
zijn erfgenamen 20 korven met bijen als die tenminste in het sterfhuis worden aangetrof-
fen. Lynke krijgt dan drie gemeten (ongeveer 1,2 hectare) land.19 Bijen worden overigens 
bijna nooit genoemd in testamenten of huwelijkscontracten.

Er zijn aanwijzingen dat de bijenhouderij zich in West-Brabant na 1600 uitbreidde. 
Uit allerlei verklaringen afgelegd na 1650 blijkt dat de bijenhouders of ‘bieboeren’ in het 
voorjaar hun volken naar Holland brachten om ze daar te laten vliegen op het koolzaad en 
de waterwilgen. West-Brabant had dankzij de vele kleine maar goed onderhouden havens 
uitstekende verbindingen met Holland en Zeeland. Wanneer er in Holland geen nectar 
meer te halen viel werden de bijen teruggehaald en in de late zomer naar de bloeiende 
boekweit in Staats-Brabant gebracht waarna het oogstseizoen werd afgesloten met de 
heide. In 1663 ontstond er over dit heen en weer vervoeren van bijenvolken een geschil 
tussen Holland en Staats-Brabant. De Hollandse bijenhouders wilden hun volken graag 
naar Brabant brengen om ze op de heide en het boekweit te laten azen, maar bij de grens 
met Brabant werden de korven aangeslagen in de Grote Brabantse Zwijgende Landtol. Als 
represaille verboden de Staten van Holland in 1663 de bijenhouders uit Staats-Brabant 
om naar Holland te komen. Stadhouder en schepenen van Oosterhout waren er als de 
kippen bij om te verklaren dat ze het Hollandse plakkaat gezien hadden, maar dat wat hen 
betreft de Hollandse imkers gerust naar Staats-Brabant mochten komen.20 Een groot aantal 
inwoners van Princenhage verklaarde een paar dagen later dat er ook bij hen niets aan 
de hand was.21 Bijenhouders uit Holland, Zeeland en andere gewesten kwamen al tijden 
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19  Markiezenhof, Oud Notarieel Steenbergen, inv. nr. 1, f 15v (akte d.d. 27 juni 1606).
20  RAT, Schepenbank Oosterhout, inv. nr. 380 (verklaring d.d. 31 mei 1663).
21  SAB, Schepenbank Princenhage, inv. nr. 132 (verklaring d.d. 2 juni 1663).
22  RAT, Schepenbank Oosterhout, inv. nr. 380 (verklaring d.d. 25 oktober 1669).

lang ongehinderd met hun korven naar Princenhage. Onder de Princenhagenaars komen 
we de hoofdman en de deken tegen van het plaatselijke bijenhoudersgilde en verder zes 
bijenhandelaren. De imkerij had dus enig economisch belang gekregen en de imkers 
hadden zich georganiseerd in een gilde, waarover straks meer.

Het geschil vond zijn oorsprong in de pachters van de Landtol die voortdurend bezig 
waren allerlei artikelen die eerst niet vertold hoefden te worden aan te slaan. Ze hieven ook 
meer dan in het plakkaat stond aangegeven. Het gevolg was een eindeloze serie conflicten 
tussen tollenaars, die hun slechte reputatie meer dan waar maakten, en neringdoenden die 
in hun protesten steeds werden ondersteund door de plaatselijke besturen. Ook de doua-
neambtenaren in Geertruidenberg en Breda maakten zich schuldig aan allerlei knevelarij-
en. Zo voerden ze eigenmachtig allerlei vergoedingen in voor diensten, zoals het visiteren 
van vrachtkarren en schepen, waarover in de plakkaten met geen woord werd gerept. Dat 
leverde een stroom van verklaringen of attestaties waardoor wij te weten komen wat er 
allemaal gaande was. Tollenaars en licentmeesters waren onder boeren en burgers gehaat 
en daar was gezien de stapels archiefstukken over misbruiken alle reden voor.

Het belang van de bijenhouderij in Oosterhout komt naar voren in een verklaring uit 
1669.22 In 1665 was de watervloed in deze plaats zo groot geweest dat bij verscheidene 
lieden de stokken met bijen uit de tuinen rond gingen drijven en dat veel bijen waren 
verdronken. Veel bijenhandelaars hadden schade geleden. 

Ook in de achttiende eeuw bleef de bijenhouderij van belang en trokken de bieboeren 
met hun volken rond op zoek naar geschikte bloemen. Ook ten zuiden van de staatsgrens 
werd geïmkerd. In 1719 rekestreerden de gezamenlijke bijenhandelaren van Weelde, Poppel 
en Ravels, gelegen in Oostenrijks Brabant, bij de Raad van State om hen zoals vanouds toe 
te staan dat zij hun bijen naar Holland en Zeeland mochten brengen. Daar konden ze dan 
op de bloemen vliegen waarna ze teruggehaald konden worden. De rekwestranten waren 
bereid om de Landtol te betalen. De Raad van State stond het verzoek toe.23

| Biegilden

In de late zeventiende eeuw gingen de bieboeren zich organiseren in gilden. Vaak werd een 
gilde opgericht en vroeg men na verloop van tijd aan de overheid om een keur waarmee 
het gilde officieel werd. In de West-Brabantse Oranjeheerlijkheden was het de prins van 
Oranje, in de praktijk zijn in Den Haag residerende Domeinraad, die aan dit streven van 
harte meewerkte en vergunningen afgaf. Voor het Markizaat deed de Raad en Rekenkamer 
in Bergen op Zoom dat.

De eerste vermelding van bijengilden in West-Brabant stamt uit het einde van de zeven-
tiende eeuw. Van Hasselt noemt de volgende bijengilden:
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Roosendaal met een keur uit 1670
Etten met een keur uit 1670, maar het gilde bestond al eerder
Oosterhout met een keur uit 1670
Princenhage met een keur uit 1695
Ginneken met een keur uit 1695
Teteringen met een keur uit 1717
Zegge met een keur uit 1751
Ossendrecht met een verzoek tot oprichting uit 1762
Sprundel, achttiende eeuw
Groot Zundert met een keur die mogelijk van 1809 is.24

In Bergen op Zoom wordt al in de zestiende eeuw een bijenhoudersgilde vermeld. Van 
Hasselt verrichtte geen systematisch onderzoek en was voor archiefgegevens afhankelijk 
van de medewerking van Korneel Slootmans, de gemeentearchivaris van Bergen op Zoom. 
Zijn opsomming is dus zeker niet volledig. In Zevenbergen werd in 1708 een gilde opgericht, 
maar dat was volgens de synode van Zuid-Holland van de Nederduits Gereformeerde Kerk 
een verkapte katholieke begrafenisvereniging.25 Het gilde van Baarle-Nassau kreeg in 1712 
zijn keur van de Domeinraad.26

De keuren gaan vooral over de organisatie en de hiërarchie van de gilden en over het 
schieten. Inhoudelijk lijken zij sterk op de keuren van de schuttersgilden. Als voorbeeld 
noem ik het gilde van Baarle-Nassau.27 De artikelen over de bijenhouderij gaan over beper-
king van de concurrentie en afscherming van de Baarlese markt tegen bijenlieden van 
buiten het dorp. Het gilde heeft een voor het leven benoemde overdeken-hoofdman en 
daaronder twee dekens waarvan er ieder jaar één wordt vervangen. De keuze van de deken 
vindt plaats op het feest van Sint Ambrosius op 7 december. Als het bestuur dat goedvindt 
mag er op 25 juni geschoten worden. Er staat niet bij waarmee men schoot. De drie eerste 
schoten worden gedaan door de overdeken in naam van de baron van Breda. Opdat de 
bijenhouders elkaar niet te veel beconcurreren moeten de door hen op de gemene gronden 
geplaatste volken tenminste 100 roeden (= 568 meter) uit elkaar staan. Lieden van buiten 
mogen hun bijen niet zetten binnen het rechtsgebied van Baarle inclusief Ulicoten dat 
daar ook onder valt. Wanneer iemand op zijn grond of op de heide vreemde bijen laat 
zetten of dat toelaat, dan moet een broeder aangifte doen bij het bestuur dat daarna tot 
vervolging overgaat. Het is ook verboden bijen van een vreemdeling te kopen, deze te 
laten vliegen en ze na gebruik weer terug te geven. Vangen van zwermen van een ander is 
verboden. Kortom: Baarlese grond is er alleen voor Baarlese bijen en iedere Baarlenaar doet 
zijn eigen bijen. Hoe dat er in de praktijk uitzag met het over twee staten verdeelde kerk-
dorp Baarle met enclaves binnen enclaves en grenzen die over erven en door huizen heen 
liepen is een raadsel. Ik vermoed dat het papier van de keure zeer geduldig was en men 
er in onderling overleg wel uitkwam. Opmerkelijk is nog het artikel dat agitatie tegen de 
baron van Breda of over religiezaken verbiedt. Als dat toch gebeurt moeten hoofdman en 
dekenen dit aangeven bij schout en schepenen. Ook de Zevenbergse keur bevat bepalin-
gen die de onderlinge concurrentie inperken en vreemde imkers weren. In Oosterhout is 
de minimale afstand tussen de korven 120 roeden (=  682 meter).28
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23  NA, Raad van State, inv. nr. 199 (resolutie 18 maart 1719).
24  Hasselt, ‘Over “bieboeren”, 22-23.
25  Kappelhof, ‘Snijden, scheren en smeren’, 85-86.
26  Erens, ‘Baarle-Nassau’. 
27  Erens, ‘Baarle-Nassau’.
28  Aura, ‘Ordonnantie’.
29  Hasselt, ‘Over bieboeren’, 19. 

1.  Zilveren schildje van het Roosendaalse Sint Sebastiaansgilde uit 1790 (Bron: Hasselt, p. 19)

In Roosendaal was aan het einde van de achttiende eeuw het houden van bijen een neven-
beroep. Men deed het erbij zoals te lezen valt op het hier afgebeelde zilveren schildje van het 
Roosendaalse Sint Sebastiaansgilde uit 1790 met daarop de tekst:

Cornelis Haakx, die schoot koning
 Hij is breeker van den honing
vet-meyer en Bie-man
en Voerman van het Gespan.
Hij verkoopt ook alle groente,
dat is zoo zijn gedoente.
Keersmaken en Meelbak
en zoo houdt hij zijn gemak.29

De meeste bijenhoudersgilden verdwenen in de negentiende eeuw, maar in de twin-
tigste eeuw werd de draad weer opgepakt door de Bijenhoudersvereniging van de 
Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond (NCB) die een eigen tijdschrift ‘Sint 
Ambrosius’ genaamd uitgaf.
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| De situatie in Huijbergen

In het kader van een onderzoek naar het dagelijks leven in West-Brabant tussen 1600 en 
1800 werden alle schepenprotocollen van het dorpje Huijbergen onderzocht.30 In deze proto-
collen zijn veel boedelinventarissen te vinden die in principe werden opgemaakt als een van 
de ouders overleed en kinderen naliet of wanneer een weduwe of weduwnaar hertrouwde 
en er kinderen uit een eerder huwelijk waren.31 Deze lijsten geven een gedetailleerde opgave 
van alle bezittingen variërend van de vaste goederen tot en met het te velde staande gewas. 
De goederen werden getaxeerd, meestal door een of twee schepenen, de staat werd uitge-
schreven en ondertekend door de secretaris van de schepenbank.

In twaalf inventarissen worden bijenvolken oftewel ‘stocken’ genoemd en andere spul-
len die bij de ‘biestal’ hoorden. Van deze twaalf dateren er acht uit de periode 1718-1736 en 
vier uit de periode 1783-1807. Overigens komen in lang niet iedere inventaris bijenstallen 
voor. Het aantal volken loopt erg uiteen: van 3 tot 91. Het waren niet alleen grote en kleine 
boeren die bijen hielden, maar ook een man die metselaar en valkenier was en de stad-
houder of de plaatsvervanger van de schout, die trouwens ook boer was. De waarde van 
de volken, voor zover deze wordt opgegeven, varieerde van 9,-  tot 500,- gulden. Het valt 
op dat de geldswaarde van de bijen in de tweede periode veel hoger was. Wellicht heeft dit 
te maken met de prijzen van landbouwproducten en land die na 1750 trendmatig stegen. 

Het sterfhuis van Margarita Snels en wijlen haar man Geraert Balemans is niet rijk.32 
De man was kleermaker en het echtpaar heeft geen vee. In de hof staan zes stokken bijen 
en lege korven met een geldswaarde van 15,- gulden. In 1736 overlijdt Antonet Corthals. 
Haar man Jan Verhesen is van beroep metselaar en valkenier. De eindbalans sluit met 
een negatief saldo, met andere woorden het gezin met drie minderjarige weeskinderen is 
arm. Ze hebben geen land en geen vee, wel twaalf stokken bijen met de kleden en andere 
toebehoren. De imkerij is 26,- gulden waard.33 

Een voor Huijbergse begrippen rijke boer is Cornelis Claassens die in 1807 overlijdt 
en uit twee huwelijken kinderen nalaat.34 Het batig saldo van zijn boedel bedraagt 
10.234 gulden, twee stuivers en vier penningen, voor Huijbergse begrippen een enorme 
som gelds.35 De meeste inwoners van dit op de grens van de Republiek en de Spaanse/
Oostenrijkse Nederlanden gelegen dorpje komen niet verder dan 1000 gulden. Claassens 
bezit 91 stokken bijen ‘met de biehallen, kleden, kaepers, planken, korven met de 
tonnen’ en andere toebehoren. De taxateurs schatten dit op 500,- gulden.  Voor deze 
Huijbergenaren was het bijenhouden dus een bijverdienste. Ongetwijfeld hebben zij met 
hun volken veel gereisd want Huijbergen was niet groot. Hei was er genoeg, maar de 
schrale grond had mens en dier weinig te bieden.

Zoals we al zagen had ook het in Holland gelegen stadje Zevenbergen een bijenhouders-
gilde. Tijdens uitvoerig onderzoek in de notariële protocollen kwamen we enkele malen 
bijen tegen, maar de taxateurs maakten er niet veel woorden aan vuil. De boedel van 
wijlen Hendrik Cornelis Peeters uit 1679 omvat een kleine boerderij met maar één jong 
ruinpaard en slechts vier melkkoeien.36 Er was bij het overlijden zo weinig contant geld in 
huis dat de begrafenis zeer sober moest worden gehouden. Voor zover de weduwe zich nog 
kon herinneren was er ongeveer 25,- gulden aan besteed wat voor een uitvaart inderdaad 
zeer weinig was. Hendrik bezat zeven of acht stokken bijen en nog eens achttien stokken 
bijen waarvan er echter vijf het eigendom waren van Adriaan Theunis. Zevenbergen was 
veel welvarender dan Huijbergen. De boeren zaten hier op de klei en daarop wilden het 
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30  Markiezenhof, Schepenbank Huijbergen, inv. nrs. 1-13.
31  In een testament kon een echtpaar bepalen dat de langstlevende niet verplicht was een ‘staat en inventaris’ op te laten maken.
32  Markiezenhof, Schepenbank Huijbergen, inv. nr. 7, f 11v (boedelinventaris d.d. 7 september 1730).
33  Markiezenhof, Schepenbank Huijbergen, inv. nr. 7, f 105v (boedelinventaris d.d. 15 juni 1736).
34  Markiezenhof, Schepenbank Huijbergen, inv. nr. 13, f 29v (boedelinventaris 25 april 1807).
35  De verhoudingen waren: 1 gulden is 20 stuivers en 1 stuiver is 16 penningen. Het betrof hier een rekenmunt waarbij de gulden rekengeld 

gelijk was aan de in omloop zijnde gulden.
36  RAWB, Oud Notarieel Zevenbergen, inv. nr. 21, notaris A. Segers Voorhoff, schermpagina 150 (d.d. 8 juni 1679).
37  SAH, Tafel H. Geest, inv. nr. 635, boekjaar 1461/62, hoofdstuk uitgaven aan zeep, honing en katoenen garen.
38  Kappelhof, Reinier van Arkel, 39.
39  Poel, Landbouwenquête, 60-61.
40  Poel, Landbouwenquête, 73.
41  Poel, Landbouwenquête, 87.

graan, het zaad en het vlas wel groeien. Ook in Zevenbergen vond ik geen mensen die 
uitsluitend van de imkerij leefden.

| Honing als traktatie, ook voor de gekken

Honing was duur maar lekker en dus leende het zich voor een traktatie op feestdagen. 
Het vaste personeel van de Tafel van de Heilige Geest van ’s-Hertogenbosch werd op Witte 
Donderdag getrakteerd op honing en mede. In 1462 kreeg het personeel op de avond van 
Witte Donderdag vier kwarten mede geschonken.37 Ook de bewoners van het Zinnelooshuis 
Reinier van Arkel op het Hinthamereinde kregen op Witte Donderdag krakelingen met 
mede uitgereikt.38 Zoet was lekker, zelfs voor de zinnelozen. Dat waren mensen die onder 
meer als gevolg van een psychiatrische ziekte maar ook wel wegens geestelijke handicaps 
of dementie in hun eigen omgeving niet meer te handhaven waren en daarom werden opge-
sloten in een gespecialiseerd gasthuis. Op 3 juli was het in ’s-Hertogenbosch kermisavond 
en kregen de zinnelozen zoetigheden als pruimen en rozijnen en in melk gekookte rijst met 
suiker. Op het feest van Sint Jacob 25 juli gebeurde dat ook. Sint Jacob was de patroon van de 
buurtkapel van het Hinthamereinde, de wijk waar het zinnelooshuis stond. 

| Bijenhouderij na 1800

Een goed overzicht van de West-Brabantse bijenhouderij geeft de landbouwenquête van 
1800. Met de staatsgreep van 1798 had de Bataafse Republiek niet alleen een grondwet maar 
ook een minister (‘agent’) van Nationale Oeconomie gekregen. Deze benoemde op zijn beurt 
een commissaris voor de Landbouw, Jan Kops die doopsgezind predikant was maar zijn vrije 
tijd het liefste besteedde aan de botanie. Kops hield een enquête onder grootgrondbezitters 
en notabelen om hem te informeren over de landbouw. Ook over de bijenteelt wilde Jan 
Kops wat weten. Zelf reisde hij het hele land af en bij zijn bezoek aan Breda vernam en zag hij 
dat de bijenteelt er van economisch belang was. Er waren in de omgeving van Breda bieboe-
ren met 200 tot 300 volken.39 Benjamin van der Borch, bezitter van het landgoed Valkenberg 
onder Ginneken/Chaam,  meldde over de teelt: ‘nogal aanmerkelijk en voor vermeerdering 
vatbaar’.40 Zijn collega Jan Rochussen, schout en secretaris van Etten, Leur en Sprundel was 
het daarmee eens en vond ook dat de bijenhouderij voor uitbreiding vatbaar was ‘indien de 
boeren niet bang voor ’t steken waren.’41 Van der Borch schreef aan Kops dat de bijen in het 
voorjaar naar de klei gingen om op het zaad te oogsten, in juni werden ze weer teruggehaald 
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voor de boekweit, in september volgde de heide en ’s winters verbleven ze dichtbij het huis 
op een warme plaats. 

Kops wilde ook graag weten hoeveel de bieboeren daaraan zoal verdienden. Van der 
Borch was daar heel concreet over: 100 korven leverden werk voor één man op. Eén korf 
bracht per jaar na aftrek van onkosten 1,50 gulden op.42 Dat zou bij 200 korven neerkomen 
op een zuiver jaarinkomen voor één man van 300 gulden, voor een boer in Bataafs-Brabant 
toen een royaal inkomen. Rochussen meende zelfs dat een korf per jaar 2,50 gulden 
opleverde maar dat is mogelijk bruto.43 Geen van de respondenten op de enquête maakt 
melding van mede of honingbier ofschoon een van vragen van Kops daar wel betrekking 
op heeft. Het valt op dat er in de Meierij van ’s-Hertogenbosch maar één respondent is en 
dat zijn antwoorden op de vragen naar de bijenhouderij veel minder uitvoerig zijn. De 
Meierijse imkers gaan niet naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden. Dat wijst erop 
dat de imkerij in de Meierij minder belangrijk was, wat door meldingen uit de negentiende 
eeuw wordt bevestigd. 

Chris Buiks haalt in een van zijn artikelen in het blad van de heemkundekring Ooster-
hout een beschrijving aan van Gilze door de plaatselijke schoolmeester G. Schrauwen. 
Deze bejubelt het schone Brabantse land dat begroeid is met wuivende rogge en waar de 
reiziger overal het zoemen van de bijen hoort. 

Welke uitgestrekte koorenvelden! Men bezaait hier drievijfde gedeelte van het bouwland met 
rogge, en dat wel twee, drie achtereenvolgende jaare op dezelfde plaats, iets dat elders volstrekt 
niet wil gelukken. Merkt gij wel vanwaar ons deze aangenaame geur toevloeit? Volgt slechts de 
bijen, welke al gonzend neevens onze ooren vliegen, en zij zullen u op die boekweitvelden brengen, 
die daar zo heerlijk met witte bloemen prijken, waaruit zij dan welsmakenden honing inzamelen. 
Ziet eens, welk verrukkelijk gezigt in de verte, dat veld met blaauwe bloemen oplevert: het is vlas, 
welk gewas men hier slechts zooveel teelt, als men tot eigen gebruik noodig heeft, eveneens als het 
koolzaad, hier sloorzand [= sloorzaad] genoemd, hetwelk gij daar links van u ziet.44

Door de opkomst van de bietsuiker maar ook door de teruglopende verbouw van koolzaad, 
boekweit en het verdwijnen van de heidevelden, verloor de honing steeds meer terrein. 
Dat neemt niet weg dat de bijenhouderij tot 1885 op het Brabantse zand een belangrijke 
bedrijfstak was.45 Vooral in West-Brabant werden grote bijenhouders aangetroffen. In een 
gezin met drie of meer jongens werd er één ‘bieboer’. Je was pas een echte bieboer wanneer 
je 100 korven had. In Oost-Brabant waren de bijenstallen kleiner en was de imkerij meer een 
nevenberoep van kleine boeren. 

De hele negentiende eeuw door bleef de hierboven al beschreven jaarcyclus in stand. In 
het voorjaar het zaad op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden maar nu ook de fruitbo-
men op Zuid-Beveland. Op het koolzaad volgde de witte klaver, na 15 juni gingen de bijen 
weer naar huis om te vliegen op de boekweit. In augustus volgde dan de oogsttijd. Dit 
noemde men jagen en kon pas gebeuren nadat de bijen in een lege korf geklopt waren. Na 
de honingoogst gingen de bijen naar de heidevelden om een wintervoorraad aan te leggen. 
Het vervoer van de bijen vond plaats per trein. Roosendaal was een bekend inlaadstation. 

De meeste honing werd verkocht aan bakkers die deze verwerkten in peperkoek. De 
beste kwaliteit honing verkreeg men door de raten te laten uitdruipen, waarna de honing 
in wat water werd verwarmd en door dikke, gebreide zakken werd geperst.46
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42  Poel, Landbouwenquête, 73.
43  Poel, Landbouwenquête, 87.
44  Buiks, ‘Den Hout’, 939-940.
45  Crijns en Kriellaars, Gemengde landbouwbedrijf, 275-277.
46  Hasselt, ‘Over “bieboeren”, 22.
47  Hasselt, ‘Over “bieboeren”, 26.
48  Hasselt, ‘Over “bieboeren”, 22.
49  Piot, Vlaamsche Kronyk, 284. Een blank was een zilveren munt met een goed zilvergehalte of ook wel een rekeneenheid van ¾ stuiver. Ik ben 

er vanuit gegaan dat de chroniqueur het laatste bedoelde.
50  Thijs, ‘Suikernijverheid’, 24 en 34.
51  Thijs, ‘Suikernijverheid’, 23.
52  Thijs, ‘Suikernijverheid’, 24, 25 en 33.
53  Thijs, ‘Suikernijverheid’, 29.

In de twintigste eeuw werd de Brabantse honing weggeconcurreerd door importhoning uit 
Cuba en Centraal-Amerika. De nekslag was volgens Van Hasselt de kunstmatige honing 
die als echte honing werd aangeprezen maar feitelijk een mengsel was van invertsuiker en 
echte honing. Er bestond wel een rijksmerk voor honing, maar Van Hasselt merkte in 1944 
op dat je dit weinig zag. Hij kon zich herinneren dat er in Roosendaal één winkel was, die 
van Ooyens op de Bloemenmarkt, waar je in het najaar echte losse raathoning kon krijgen.47 
Na 1920 verdwenen de biestallen van de boerenerven.48 De imkerij werd vooral een zaak van 
mensen die het voor hun plezier doen.

| Rietsuiker: een koloniaal product

We zagen al dat rietsuiker uit het oosten kwam en dat de kruisvaarders er kennis mee maak-
ten. Toen de Portugezen in de vijftiende eeuw Madeira en de Canarische Eilanden ontdekten, 
plantten zij er suikerriet aan. De ruwe rietsuiker werd volgens een in Duinkerke geschreven 
kroniek in 1508 voor het eerst in Antwerpen op de markt gebracht. Twee schepen met ‘cana-
rie suycker’ aan boord en afkomstig van de Canarische Eilanden kwamen toen aan in Veere. 
De schippers voeren door naar Antwerpen, maar daar konden zij het zelfs voor een prijs 
van twee blanken (= 1½ stuiver) per pond niet kwijtraken.49 Later vond de suiker wel afzet.

Wat de schepen aanvoerden was ruwe rietsuiker die nog niet geschikt was voor 
consumptie. De klant eiste witte suiker, geen bruine of gele. Daarvoor moest de ruwe 
suiker geraffineerd worden. Dit gebeurde bij voorkeur in de havensteden omdat bij het 
raffineren veel gewichtsverlies optrad en men anders onnodig hoge vervoerskosten 
maakte. Om 700 kisten met geraffineerde suiker te bekomen waren 2100 kisten met ruwe 
suiker nodig, een verhouding dus van één op drie.50 

De oudste vermelding van een raffinadeur in Antwerpen dateert inderdaad van 1508.51 
In de Antwerpse protocollen vond Thijs in 1556 24 suikerraffinadeurs, in 1575 waren het 
er waarschijnlijk 28, een eeuw later was dit aantal gedaald tot 16.52 In de zestiende eeuw 
stonden de raffinaderijen aan de Schelde of rond de Grote Markt, dus midden in de stad, 
wat voor veel milieuoverlast zorgde.53 In 1721 verbood het Antwerpse stadsbestuur de 
vestiging van raffinaderijen nabij blekerijen en andere bedrijven die last hadden van de 
roet die alles vies maakte. 

Visser geeft een gedetailleerde beschrijving van het raffinageproces zoals dit plaatsvond 
in Rotterdam in de achttiende eeuw. De ruwe suiker werd verhit met bijmenging van 
kalkwater en eiwit of ossenbloed. De suikermassa werd daarna naar het vulhuis gebracht 
en daar in puntvormige potten gegoten. Na plaatsing op bakken lekte de stroop uit en 
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bleef de zuivere witte suiker achter. Deze werd daarna drooggestookt tot broodsuiker of 
kandijbrokken. Het eindproduct werd verpakt in een speciaal blauw papier dat tot diep 
in de achttiende eeuw alleen in de Republiek werd vervaardigd. Als brandstof gebruikte 
men in Rotterdam steenkool wat tot enorme milieuoverlast leidde. Andere benodigde 
grondstoffen waren aarde en kalk.54

Na 1575 ging de raffinaderij in Antwerpen achteruit omdat er in andere landen concur-
rerende raffinaderijen werden opgericht en omdat de ruwe rietsuiker in Amsterdam werd 
aangevoerd. Na 1630 kwam de in Antwerpen te verwerken ruwe rietsuiker uit Amsterdam. 
Antwerpen bleef wel rietsuikerraffinaderijen houden, tot in de twintigste eeuw toe.55 In de 
Republiek was de suikerraffinaderij een zaak van de grote zeehavens.56 De ruwe rietsuiker 
werd zowel door de Verenigde Oostindische als de West-Indische Compagnie aangevoerd. 
In de West werd suikerriet verbouwd op de vele grote en kleine eilanden in de Caraïbische 
Zee, in Suriname en in wat thans Guyana heet. In de Oost werd vooral suikerriet geteeld 
op Java. Amsterdam telde in 1607 drie bedrijven, daarna expandeerde de bedrijfstak sterk. 
In 1650 waren er 40 raffinaderijen, in 1661 waren dat er al 66. Dat kwam doordat de suiker-
prijs sterk daalde waarmee dit artikel binnen het bereik van steeds meer mensen kwam. 
Omstreeks 1650 kostte geraffineerde rietsuiker 1,62 gulden per kilo, in 1664/67 was deze 
gedaald tot onder de 1,01 gulden en in 1670-1679 tot ongeveer 0,71 gulden. Vanaf 1686 
verschenen er ook raffinaderijen in Dordrecht.57 In 1751 telde de Republiek 145 raffinade-
rijen, die geografisch als volgt verdeeld waren:

Amsterdam 90
Rotterdam 30
Dordrecht 14
Overige plaatsen 11
Totaal 145 58

De Vries en Van der Woude besteden in hun handboek extra aandacht aan de suikerraffina-
derij omdat deze bedrijfstak voor die tijd zeer modern was en er heel veel geld in omging. 
Omstreeks 1750 werd er jaarlijks 27.170 ton ruwe suiker van overzee aangevoerd. Hiervan 
werd 24.700 ton in de Republiek geraffineerd waaruit dan weer 22.140 ton witte suiker 
kwam. Uit een vergelijking van deze cijfers met die uit de zestiende eeuw (zie pag. 13: 
Rietsuiker een koloniaal product) blijkt dat het rendement van de raffinage sterk gestegen 
was. Van de productie werd twee derde uitgevoerd, voornamelijk naar Duitsland. De gelds-
waarde van de gehele suikerproductie bedroeg in 1770-1775 ongeveer 13,5 miljoen gulden, 
een veelvoud van wat er aan kaas of tabak werd geproduceerd. De investeringen in deze 
bedrijfstak waren aanzienlijk, de gebouwen waren voor die tijd zeer groot. 

Opmerkelijk is dat de overheid er in 1776, toen de branche kampte met tegenslagen 
en toenemende concurrentie, toe overging de industrie te steunen met grote premies. 
Toen de uitgaven daaraan de begroting met een factor drie overschreden en er alleen al in 
1786/87 1.579.650 gulden aan moest worden besteed werd de premie weer ingetrokken. 
De staatsfinanciën stonden er toen zeer beroerd voor.59 Dit was het begin van een intense 
verstrengeling van overheid en suikerindustrie, waarover verderop meer.
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54  Visser, Verkeersindustrieën, 41-43.
55  Thijs, ‘Suikernijverheid’, 30-35.
56  Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 385-389.
57  Over de Dordtse suikerraffinaderijen en de bietsuikerfabriek aldaar: Een zoete belofte. Suikernijverheid in Dordrecht (17de-19de eeuw) 

Jaarboek 2012 van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht.
58  Visser, Verkeersindustrieën, 35.
59  Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 387.
60  SAH, OSA ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 307 (resolutie van de stadsregering d.d. 3 juni 1671).
61  Sasse van Ysselt, Voorname huizen en gebouwen, III, 353.
62  Verwezen wordt naar de overvloedige literatuur over dit onderwerp.

| Een suikerraffinaderij in ’s-Hertogenbosch 

Een uitzondering op de regel dat suikerraffinaderijen zich vestigden in zeehavens is ’s-Her-
togenbosch. Daar kregen Dirk van Bree en Johan Leijstar in 1671 van het stadsbestuur een 
vergunning om een raffinaderij op te richten.60 De heren hadden samen met een zekere 
Schade een compagnie opgericht “om binnen dese stadt te rafineren allerhande suijckeren, 
candijen, siropen etc.”. Ze waren van plan daar ettelijke duizenden guldens in te steken. 
Voor de stad zou dit erg voordelig zijn, zo spiegelden de heren de magistraat voor, want  de 
kooplieden uit Keulen, Aken, Luik en Maastricht betrokken hun suiker nu uit de Hollandse 
steden en uit Antwerpen. Het vervoer verliep via Breda, Heusden, Nijmegen en Bergen 
op Zoom, waar de goederen werden overgeladen van schepen op vrachtkarren. Het zou 
toch veel voordeliger zijn voor ’s-Hertogenbosch als dat overladen in die stad gebeurde. 
Een commissie uit de magistraat ging een kijkje nemen in de al gebouwde raffinaderij. 
Kennelijk was er al het nodige voorwerk gedaan en de rekwestranten hadden de zaak al 
goed in de week gezet. De commissie vernam dat er alleen overdag werd gestookt, niet ’s 
nachts en dat men steenkool gebruikte. Het brandgevaar viel dus mee. Besloten werd de 
vergunning te verlenen met een monopolieclausule van zestien jaar, dat wilde zeggen dat 
andere raffinadeurs gedurende die tijd geen vergunning zouden krijgen en de raffinaderij 
van de compagnie Van Bree c.a. dus niet hoefde te vrezen voor concurrentie. 

De raffinaderij werd gevestigd in een huis aan de Markt, dus in het centrum van de stad. 
In 1793 werd dit huis verkocht aan de koopman Godefridus van Lanschot. Kort na 1799 
werd de raffinaderrij stilgelegd en kwam er in het huis een bierbrouwerij.61 

| Rietsuiker en slavernij

De verbouw van suikerriet was op het westelijk halfrond een zaak van zwarte slaven. Deze 
werden door Europeanen op de kusten van Afrika van zwarte stamhoofden aangekocht en 
naar de overzijde van de Atlantische Oceaan verscheept. Daar werden zij aan het werk gezet 
onder meestal miserabele omstandigheden. Het werk op de suikerrietplantages was fysiek 
zeer zwaar en velen kwamen om door uitputting of tropische ziekten.62 Slavernij werd geac-
cepteerd door de Nederlanders. Racisme speelde hierin de hoofdrol. Afstammelingen van 
deze zwarte slaven wonen nu nog in Nederland en ook in Brabant als Afro-Surinamers. De 
slavernij is een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Dat de huidige Nederlandse 
regering dat nog steeds niet wil weten, bewijst het besluit om op de subsidiëring van Ninsee, 
het instituut dat onderzoek doet naar de geschiedenis van de slavernij in Suriname en op de 
Nederlandse Antillen, zwaar te bezuinigen. 
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| De ontdekking van de bietsuiker

Zoals in het kadertje te lezen valt was in het midden van de zeventiende eeuw in Nederland 
nog niemand op het idee gekomen om suiker te halen uit wortelen. De Dordtse geneesheer 
Jan van Beverwijck wist echter wel te vertellen dat de suikerpeen en andere wortelen zoet 
en heerlijk smaakten. Alweer de gelijkstelling: zoet = lekker.

In 1747 publiceerde Andreas Sigismund Margraff (1709-1782) een verhandeling bij 
de Berlijnse Academie van Wetenschappen over een methode om uit de beta vulgaris, 
de suikerbiet, suiker te trekken met behulp van alcohol. Margraff was apotheker en 
chemicus, een toen vaak voorkomende combinatie die voor de hand lag omdat de apothe-
ker bijna alle geneesmiddelen zelf bereidde en hij goed thuis moest zijn in stoffen en 
de verbindingen die zij konden maken. Margraff was ook directeur van de koninklijke 
Pruisische hofapotheek. Gerekend in gewicht haalde Marggraf een halve Engelse ounce 
suiker uit acht ounce witte bieten, dus een verhouding van één op zestien, wat neerkomt 
op een suikerrendement van 6,25%. Bij rode bieten was het suikergehalte lager: 3,8%. 64 
Tegenwoordig schommelt het suikergehalte van bieten tussen 16% en 18%. De biet die 
Margraff gebruikte zag er heel anders uit dan nu: hij was dun en lang en leek meer op de 
peentjes die wij nu nog in de winkel kunnen kopen.65 Margraff slaagde er ook in suiker 
te halen uit wortels van verschillende andere planten zoals rode wortelen, pastinaken, 
witte en rode bieten. Abraham Rees, de schrijver van een Engelse in 1819-1820 verschenen 
encyclopedie, veronderstelt dat ook uit andere groenten zoals groene erwten en kool en 
uit gerst en vruchten zoals dadels, druiven en vijgen suiker kon worden getrokken.66 De 
ontdekking van Margraff baarde in 1747 nauwelijks opzien; men vond het aardig maar 
meer ook niet. 

De Silezische scheikundige Franz Karl Achard pakte omstreeks 1787 de draad weer op. 
Hij legde zich toe op de veredeling van de suikerbiet met als doel een hoger suikergehalte. 
In 1799 schreef hij een brief aan de Pruisische koning Frederik Willem III waarin hij 
wees op de voordelen van bietsuiker voor de Pruisische economie. Er hoefde geen dure 
rietsuiker meer geïmporteerd te worden, de in eigen land gemaakte suiker kon met accijns 

Zoete wortelen

Dat wortelen suiker bevatten was in de zeventiende eeuw al wel bekend, maar het idee dat je die suiker 
er ook uit kon halen en dat deze ‘peeënsuiker’ een goede vervanger kon worden van de dure door slaven 
verbouwde rietsuiker was nog bij niemand opgekomen. 
De in Dordrecht wonende medicus Johan van Beverwijck schreef voor leken een boek waarin hij uitlegde 
hoe je gezond moest leven. Het droeg de titel van ‘Schat der gezondheid’. Een hoofdstuk gaat over 
eetbare wortelen. Hij noemt daarin de ‘suycker-peen ofte suycker-wortelen’ die zoet en lieflijk smaken. 
Ze zijn voedzaam maar lijden wel aan het euvel van alle wortelen dat zij winderigheid veroorzaken. Maar 
elk nadeel heeft wel zijn voordeel: ‘dat sy den lust tot by-slapen verwecken, en werden daerom van de 
goede vrouwen de mans dickwils te eeten ghegheven.’
Je kunt ze volgens Van Beverwijck koken met wat zout maar ook fruiten in olie of gedept in bloem in 
boter bakken.63
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63  Beverwyck, Schat der gesontheydt,  91.
64  Cossons, Rees’s Manufacturing Industry, 222.
65  Semjonow, Rijkdom der aarde, 233.
66  Cossons, Rees’s Manufacturing Industry, 222.
67  Surendonk, Groei uit suiker, 9 en Terlouw, Puttershoek, 2-3.
68  Semjonow, Rijkdom der aarde, 232.
69  Terlouw, Puttershoek, 2-3.
70  Surendonk, Groei uit suiker, 10 en Bakker, Ondernemerschap, 20-22.
71  Cohen, ‘Zoete liefde’, 93.

worden belast wat goed was voor de schatkist en een op eigen bodem bloeiende nieuwe 
tak van industrie was goed voor ’s lands economie. De koning was gecharmeerd en gaf 
geld voor de bouw van een fabriek nabij Wroclaw (dat heette toen nog Breslau). De fabriek 
van Achard produceerde jaarlijks maar ongeveer 70 kilo suiker, en ging al spoedig teniet, 
maar het begin was gemaakt. Voor Pruisen was de bietsuiker interessant omdat het land 
geen koloniën had waar suikerriet werd verbouwd, maar wel vruchtbare grond waar de 
suikerbiet, die veel eist van de bodem, goed op wilde groeien. Met name de omgeving van 
Maagdenburg ontwikkelde zich in de negentiende eeuw tot een belangrijk bietengebied.67 
De Duitse uitvinding werd al snel gekopieerd in Frankrijk. In 1802 zette een oud-legeroffi-
cier in Passy bij Parijs een bietenfabriek op.68

Toen Napoleon in 1806 met zijn Continentaal Stelsel alle handel met het Verenigd 
Koninkrijk verbood, werd de aanvoer van rietsuiker, op wat smokkel na, afgesneden en 
ontstond er een acuut tekort aan suiker. In 1811 kwam keizer Napoleon met een decreet 
waarin de verbouw van suikerbieten in het hele rijk werd verplicht. Landsdelen kregen 
een quotum toegewezen, een areaal dat met bieten moest worden ingezaaid. Aan het 
voormalige koninkrijk Holland werd 12.000 hectare toegewezen. In korte tijd werden er 
tussen de negen en twaalf fabriekjes uit de grond gestampt waar uit bieten suiker werd 
gewonnen.69 

Na de val van Napoleon en de verdwijning van het keizerrijk werd er in Nederland weer 
volop rietsuiker aangevoerd zodat de bietenfabriekjes onrendabel werden. Aangezien de 
Nederlandse overheid anders dan de Franse en de Duitse de invoer van ruwe rietsuiker 
nauwelijks belemmerde sloten alle Nederlandse beetwortelsuikerfabrieken. Tot 1858 
deed Nederland het met rietsuiker die voornamelijk in Amsterdam werd geraffineerd. 
De raffinadeurs deden veel aan technische innovaties en dankzij de invoering van het 
Cultuurstelsel nam de verbouw van suikerriet op Java enorm toe.70

| Suikerverbruik in Europa en Nederland

De geschiedenis van de bietsuikerindustrie hangt nauw samen met het sterk stijgende 
suikerverbruik in Europa en de Verenigde Staten. Een combinatie van stijgende welvaart, 
toenemend aanbod en dalende prijzen brachten suiker binnen het bereik van steeds grotere 
groepen mensen. Deze ontwikkeling gaat tot de dag van vandaag door. Onder invloed van 
Amerikaanse eetgewoonten wordt de smaak in Europa steeds zoeter. Het bittere bier verliest 
daardoor vooral onder de jongeren steeds meer terrein en de brouwers zien zich genoodzaakt 
om hun bier aan te lengen met iets zoets: kersenbier, frambozenbier, citroenbier enzovoort. 
In 1700 lag het suikerverbruik in Engeland op 1,8 kilo per persoon per jaar, een eeuw later 
was dat gestegen tot 8,2 kilo, en in de eeuw daarna ging dat door. In 1870 at de doorsnee 
Engelsman 21 kilo per jaar, in 1900 was dat gestegen tot 45 kilo ofwel 123 gram per dag.71
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Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het suikerverbruik weer in Europa tussen 
1875 en 1903:

Land 1875 / 76 1884 / 85 1894/ 95 1903/ 04

Verenigd Koninkrijk 28,40 30,00 39,05 46,40

Frankrijk 7,60 11,00 13,89 20,10

Duitse Rijk 7,30 8,05 12,15 19,50

Nederland 8,40 12,00 14,20 17,20

België 10,30 7,00 9,21 15,50

Oostenrijk-Hongarije 4,00 5,75 8,99 10,60

Rusland 3,00 3,85 4,98 6,70

Tabel 1    Suikerverbruik in enkele Europese landen, 1875-1903/04. 
(Bron: Herder’s Lexikon, dl. 8, artikel getiteld ‘Zucker’, kolom xii)

Verreweg het zoetste land was in 1903/04 het Verenigd Koninkrijk. Ook enkele blanke 
Engelse koloniën zoals Australië en Canada hadden een zeer hoog verbruik. Engelsen 
dronken thee met melk en zeer veel suiker en aten chocolade en snoepjes, suiker met een 
vruchtensmaak. Frankrijk volgde, daarna Nederland en België, Rusland met een overigens 
zeer groot met suikerbieten beplant areaal was hekkensluiter. 

In de twintigste eeuw ontwikkelde het suikerverbruik in Nederland zich als volgt:

 Grafi ek 2.  Suikerverbruik in Nederland per hoofd van de bevolking, 1900-1982.
(Bron: CBS, Statline. Zie ook: Terlouw, Puttershoek, bijlage E, p. 204)

De trend is duidelijk: een voortdurend stijgend verbruik, met alleen een lichte teruggang 
tijdens de grote crisis van de jaren dertig. Er zijn geen cijfers over het verbruik tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Vanaf het midden van de jaren zeventig stagneert de consumptie van 
suiker rond de 40 kilo per hoofd per jaar. Vanaf 1983 heeft het CBS deze gegevens niet meer 
verzameld. Ook elders is hierover naar het schijnt geen statistiek bijgehouden.
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72  Bakker, Ondernemerschap, 44-63. Terlouw, Puttershoek, 6-10.
73  Bakker, Ondernemerschap, 75-noot 40 (geen kwantifi catie) en 77 (Tweede Kamer).

| De suikermarkt

De producenten van suikers opereerden tot voor kort in een groeiende markt voor zoetstof-
fen. Dat nam niet weg dat zich herhaaldelijk perioden van onder- en overproductie voor-
deden. Grafi ek 3 geeft weer hoe de wereldproductie zich ontwikkelde vanaf de late negen-
tiende eeuw. Tot 1965 steeg de mondiale suikerproductie voortdurend, alleen onderbroken 
door de crisis van de jaren dertig en de twee wereldoorlogen. Ook de verhouding tussen 
biet- en rietsuiker veranderde steeds. In 1800 was het aandeel van de biet nog praktisch nul, 
omstreeks 1900 was dat geklommen tot tweederde. De Eerste Wereldoorlog die enorme 
materiële schade aanrichtte in de belangrijke productiegebieden België, Noord-Frankrijk en 
Rusland, zorgde ervoor dat dit aandeel tot onder de 30% zakte. Het steeg daarna wel weer, 
maar rietsuiker bleef leidend.

 Grafi ek 3.  Wereldsuikerproductie met aandeel van de bietsuiker daarin, in miljoenen tonnen, 1879/80-1965/66. 
(Bron:  FAO Rome. Gepubliceerd in: Terlouw, Puttershoek, bijlage A, p. 196-197)

De producenten konden geen invloed uitoefenen op de prijs. Ze moesten daarnaast rekening 
houden met het overheidsbeleid. In de meeste Europese landen voerden de overheden een 
politiek die erop was gericht de eigen biet- of rietsuikerindustrie te bevoordelen. Met behulp 
van douanetarieven en accijnsregimes werd de export gestimuleerd en het binnenlands 
verbruik zwaar belast.72 De fi scus ging bij de aanslag uit van een theoretisch saprendement 
dat echter altijd  - en dat was bekend maar men liet het bewust zo -  onder het werkelijke 
rendement lag. Het verschil was winst voor de fabrikant. De accijns van geëxporteerde 
suiker werd aan de fabrikant gerestitueerd, maar daarbij werd een ander hoger tarief gehan-
teerd dan wanneer de accijns geheven werd. Het accijnsregime was zo ingewikkeld dat 
ook tijdgenoten niet helemaal begrepen hoe het werkte en dat Bakker er niet in slaagde 
om het effect van de fi scale bevoordeling in Nederland te kwantifi ceren. Hij schrijft dat de 
materie ‘ook voor de tijdgenoten [...] zo ondoorzichtig [was] en zij bleek via archieven zo 
moeilijk reconstrueerbaar, dat hier is afgezien van een gedetailleerde behandeling van dit 
onderwerp.’ 73
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Aan deze fiscale bevoordeling kwam een einde in 1902 toen de meeste Europese landen 
waaronder Nederland de conventie van Brussel sloten waarin werd afgesproken dat met 
een overbruggingstermijn alle vormen van staatssteun zouden worden afgeschaft. Daarmee 
werd de Europese suikermarkt min of meer vrij.74 Dit is een vroeg voorbeeldje van Europese 
economische samenwerking waaraan overigens na de Eerste Wereldoorlog alweer een einde 
kwam omdat vanaf 1924 veel Europese landen hun eigen suikerproductie gingen afscher-
men van de markt.

Volgens Martijn Bakker bestond er in de negentiende eeuw in de Tweede Kamer geen 
suikerlobby. Sommige kamerleden kwamen op voor de belangen van de boeren, anderen 
voor de bietsuikerfabrieken. We zullen verderop zien dat boeren en fabrikanten tegenge-
stelde belangen hadden.75 

| Het productieproces

In het boek ‘Groei uit suiker’ wordt het productieproces op heldere wijze beschreven.76 De 
bieten worden eenmaal aangekomen bij de fabriek zo snel mogelijk verwerkt omdat anders 
het suikergehalte terugloopt. Voordat de bieten met een soort kunstmatige beek, de ‘gor’ 
genaamd, in de fabriek verdwijnen worden er monsters genomen om te meten hoe hoog het 
suikergehalte is en hoeveel aarde en klei er aan de bieten zit. Aan de hand van deze gegevens 
kan er met de boer worden afgerekend. 

In de fabriek worden de bieten in fijne reepjes gesneden waardoor een groot deel van de 
celwanden stuk wordt gemaakt. Het snijdsel wordt opgeslagen in broeitroggen en daarin 
tot 70 graden verhit. Daarna wordt het warme snijdsel naar de diffusietoren gepompt. 
Roerarmen drukken het snijdsel van onder naar boven terwijl tegelijkertijd warm water 
naar beneden stroomt. In een osmoseproces neemt het water suiker uit het snijdsel mee 
naar beneden. Aan de bovenzijde van de diffusietoren, die vijf tot zeven meter hoog is, komt 
er pulp uit. Pulp bevat nog suiker en eiwitten en is zeer geschikt als veevoer. Onderaan de 
toren komt er sap uit dat 15% suiker bevat en ruwsap wordt genoemd.

In de volgende fase worden de niet-suikers zoals eiwitten en zouten verwijderd. Dit 
gebeurt in het carbonatatieproces waarbij kalkmelk wordt toegediend en koolzuurgas 
door het ruwsap wordt geblazen. Kalk en koolzuurgas worden in de fabriek gemaakt met 
cokes, die trouwens ook nodig is voor het stoken van de ketels, althans als de fabriek op 
stoom draait. Het resultaat van al dat koken en blazen is kalk vermengd met verontreini-
gingen en dunsap. De kalk wordt schuimaarde genoemd en is geschikt als meststof. Het 
dunsap wordt weer verwarmd zodat een groot deel van het water verdampt. Het dan over-
blijvende diksap heeft een suikergehalte van 60%. Dit wordt in het kookstation uren lang 
verhit zodat er nog meer water verdampt, het sap nog verder indikt en tenslotte verzadigd 
raakt. En dan gebeurt het: kristallisatie. De brei met gekristalliseerde suiker bevat nog 
verontreinigingen die met een centrifuge worden verwijderd. Wat dan overblijft is witte 
kristalsuiker en melasse, een stroperige stof die nog ongeveer 50% suiker bevat. Deze 
suiker zou nog gewonnen kunnen worden, maar dat is economisch gezien niet rendabel. 
Melasse wordt gebruikt als grondstof voor de fabricage van alcohol, maar ook als veevoer, 
als koffiesurrogaat en in de verfindustrie.77 



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 66 (2013)       21

74  Bakker, Ondernemerschap, 59.
75  Bakker, Ondernemerschap, 80-81.
76  Surendonk, Groei uit suiker, 63.
77  Erdmann-König, Warenkunde, 399. Over de bietsuikerfabricage handelen: 385-401.
78  Suiker plakt, 100.
79  Suiker plakt, 100-103.

Het hele productieproces kost veel water en veel energie omdat dit water met de bietenbrij 
enige malen moet worden verhit. Een bietsuikerfabriek is nog steeds te herkennen aan de 
grote wolken met witte stoom. Bijproducten zijn pulp dat dient als veevoer, melasse waar-
van alcohol wordt gemaakt, schuimaarde dat als meststof dient en tenslotte aarde en klei 
die in waterbekkens bezinkt waarna het water opnieuw kan worden gebruikt. De fabriek 
produceert ook grote hoeveelheden afvalwater dat vroeger op het open water werd geloosd 
(zie kader over de vuile was), maar sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw met behulp 
van anaerobe bacteriën wordt gezuiverd zodat het milieu niet meer wordt belast.

Het productieproces anno 1999 verschilt in essentie niet zo veel van dat in 1858 toen 
de eerste bietsuikerfabriek in Zevenbergen ging draaien. De voornaamste innovatie is de 
diffusietoren. Ook de logistiek is van groot belang; de verschillende fazen van het proces 
moeten op elkaar aansluiten. Met name na de Tweede Wereldoorlog is het proces eerst 
gemechaniseerd en daarna geautomatiseerd. Bijna al het fysiek zware werk is verdwenen. 
De geschiedenis van de bietsuikerindustrie is er een van permanente innovatie.

Oei: suiker maakt de was zwart!

De was: witter dan wit en liefst witter dan de buurvrouw, dat was het ideaal van menige Nederlandse huis-
vrouw. Dat lukte niet altijd, want bekend was dat wie in de buurt van een suikerfabriek woonde vuil wasgoed 
kreeg. Ook wit geschilderde kozijnen en tafelzilver werden sneller zwart als de campagne aan de gang was.78

De mensen wisten wel hoe dat kwam, maar ze zeiden er maar niet te veel van. Manlief en de oudste zoon 
werkten op de suikerfabriek en dat gaf wat brood op de plank. De fabrieken loosden enorme hoeveelheden 
afvalwater op rivieren en kanalen. Daarin zat nog veel suiker en dat haalde de zuurstof uit het water en 
zorgde voor zwavelwaterstofgas. Het water werd zwart en stonk naar rotte eieren. Het gas zorgde voor de 
vuile was en de zwarte zilveren lepels.
De vervuiling van het oppervlaktewater werd pas goed aangepakt tussen 1960 en 1970 toen bleek dat er in 
het afvalwater nog veel suiker zat. De laboratoria met hun ‘Chemiker’ gingen aan het werk. Het suikerverlies 
werd teruggedrongen en het water werd schoner. Het bedrijfsbelang ging deze keer samen met een schoner 
milieu. Dat gebeurde allemaal vóórdat de Nederlandse overheid met milieuwetten kwam.79
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2. Schematisch overzicht van het productieproces van suiker. (Bron: Suiker dagelijkse bron van energie)
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| Periode I: snelle start 1858-1873

In 1858 openden drie Amsterdamse suikerraffinadeurs een bietsuikerfabriek in Zeven-
bergen. De heren C.H. de Bruyn, M. de Bruyn Czn. en A. de Bruyn bezaten de grootste riet-
suikerraffinaderij van Amsterdam. Ze waren ook zeer ondernemend. Toen ze het gas van 
de particuliere gasfabriek in Amsterdam te duur vonden, richtten ze in 1846 een tweede 
gasfabriek op.80 Zij begonnen met de productie van bietsuiker in een gebied dat geschikt 
was voor de teelt van suikerbieten omdat de prijzen van riet- en bietsuiker aan het stijgen 
waren. De bietsuiker kon in België worden afgezet omdat de raffinadeurs daar moeilijk aan 
ruwe suiker konden komen.81 Om die reden kozen zij voor Zevenbergen, want dit stadje 
had een verbinding over water met het Hollands Diep en het lag aan de in 1854 geopende 
spoorlijn van Antwerpen naar de Moerdijk. Deze spoorlijn was trouwens eigendom van 
een Belgische maatschappij. De aanvoer van bieten en de afvoer van suiker waren dus 
verzekerd, de ruwe suiker kon per spoor worden afgevoerd naar België. De spoorverbin-
ding met Holland werd pas goed met de opening van de Moerdijkbrug in 1872. De fabriek 
in Zevenbergen was uitgerust met vijf stoomketels met een verwarmd oppervlak van 
ieder 53 vierkante meter. De opgestelde krachtwerktuigen hadden een vermogen van 63 
paardenkracht.82 

De firmanten De Bruyn duldden geen bedrijfsspionage. Een commissie uit Dordrecht die 
de mogelijkheden van een fabriek in Dubbeldam wilde onderzoeken bracht in 1860 een 
bezoek aan Zevenbergen. Daar troffen zij de heer Adr. de Bruyn aan. Deze zei eerst dat “de 
heer Van Vlissingen ons de machinerieën in allen deelen kon expliceren, doch dat de gehei-
men der fabriek heilig bleven”, maar ineens bedacht De Bruyn zich en weigerde alsnog elke 
medewerking.’ De heren uit Dordrecht kwamen niet binnen.85 Paul van Vlissingen was 
de eigenaar van een voor die tijd grote machinefabriek in Amsterdam. Hij vervaardigde 
machines voor de suikerindustrie in samenwerking met daarin gespecialiseerde bedrijven 
uit België en Frankrijk.86 Later zouden ook Duitse bedrijven machines gaan leveren. Het 
gedrag van de familie De Bruyn was overigens niet gebruikelijk onder bietsuikerfabrikanten. 
Het was eerder zo dat de fabrikanten binnen zekere grenzen uiteraard elkaar hielpen en 

Vrouwen- en mannenwerk

Tot 1921 werden de schepen met bieten met de hand gelost. Daarbij bestond een verdeling van het werk 
die waarschijnlijk was afgekeken van wat de turfschippers al eeuwen lang deden.83 Vrouwen stapelden de 
suikerbieten in manden. Aangezien ze per mand werden betaald, moesten die zo vol mogelijk zijn. Mannen 
namen de manden op hun schouders en liepen over een glibberige vol modder zittende loopplank naar 
de wal. Daar werden de bieten in de goot of ‘gor’ gestort. Die leidde de bieten de fabriek in. Na 1921 
kwamen er kranen die de bieten op hopen stortten. Volgens de verslagen van de arbeidsinspectie waren 
er in 1910 in West-Brabant nog 131 vrouwelijke bietenlossers. Dit werk was zwaar, zeker als men bedekt 
dat het ook wel in de nacht plaatsvond. Overigens beperkte het werk van vrouwen in de suikerfabrieken 
zich voornamelijk tot schoonmaken, taxeren van de bieten, uitwassen van de filterdoeken en stoppen van 
suikerzakken.84
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80  Bakker, Ondernemerschap, 27.
81  Bakker, Ondernemerschap, 29.
82  Bakker, Ondernemerschap, bijlage C-I, p. 269.
83   Suiker plakt, 76 en mededeling van dr. K. Leenders, Den Haag, van 18 juli 2013. 
84  Hallema, Van biet tot suiker, 111-113 (Hallema raadpleegde hiervoor de verslagen van de arbeidsinspecteur in het tweede district Zeeland 

en West-Brabant).
85  Bakker, Ondernemerschap, 31.
86  Uit de fabriek van Van Vlissingen ontstond veel later de fabriek van Werkspoor die weer opging in het Storkconcern.
87  Bakker, Ondernemerschap, 199.
88  Bakker, Ondernemerschap, 32-noot 28.
89  Bakker, Ondernemerschap, 33-34. Deze fabriek stond op de plaats van de onlangs gesloopte Bredase suikerfabriek. In 1871 toen de fabriek 

werd opgericht was dit nog gemeente Princenhage.
90  Bakker, Ondernemerschap, 36-37. Het citaat op 37.
91  Bakker, Ondernemerschap, 37-39 en Bakker, ‘Het begin’.
92  Bakker, Ondernemerschap, 41.
93  Theunisse, Vlekke, 73.

dat men zaken van elkaar afkeek en navolgde. Dit werd in hoge mate bevorderd doordat de 
fabrikanten vaak familie van elkaar waren. 87

Tussen 1858 en 1873 werden overal in het land bietsuikerfabrieken opgericht maar 
veel ervan kenden maar een kort bestaan. Bakker vermeldt bedrijven in Ulestraten (bij 
Maastricht), Arnhem, Heel (in Midden-Limburg), Utrecht, Rijswijk (bij Den Haag) en 
Naarden.88 Veel van deze nieuwe fabrieken raakten al snel in moeilijkheden omdat het 
productieproces moeilijker was dan gedacht en de aandeelhouders niet wisten hoe je uit 
modderige bieten witte kristalsuiker kon maken. Zo werd de in 1871 opgerichte fabriek in 
Princenhage al in 1874 geliquideerd en overgenomen door de Belgische suikerondernemer 
Felix Wittouck.89 

Tussen 1858 en 1873 werden er 33 fabrieken gebouwd. De meeste firma’s hadden een 
aandelenkapitaal van 200.000 gulden of meer. Bakker schat dat er in die periode 6 miljoen 
gulden in de branche is geïnvesteerd. In geen andere branche werden in korte tijd zoveel 
fabrieken opgericht en werd zoveel kapitaal geïnvesteerd in iets waar niemand veel 
verstand van had.90 Achteraf bezien waren dit riskante beleggingen. De Nederlander had 
(en heeft) de naam van voorzichtig en afwachtend te zijn, maar dat is schijn. Integendeel, 
er werd op de beurs heel wat gespeculeerd. Men belegde in staatsleningen van dubieuze 
landen zoals Oostenrijk-Hongarije en Rusland en in aandelen van Amerikaanse spoorwe-
gen waarvan vaak  niemand wist waar ze precies lagen. 

De financiers van de bietsuikerfabrieken behoorden tot drie groepen: de firmanten De 
Bruyn, enkele Belgische suikerfabrikanten waaronder de families Wittouck en Meeus en 
de plaatselijke West-Brabantse elite bestaande uit officieren, notarissen, grootgrondbezit-
ters, burgemeesters en kooplieden. Het meeste kapitaal kwam uit de regio zelf.91

Men had een voorkeur voor de commanditaire vennootschap (afgekort als CV), alleen 
de Amsterdammers kozen voor de naamloze vennootschap (afgekort als NV). Bij de CV 
investeerde een kleine groep personen naar verhouding grote bedragen. Bij een NV zijn de 
aandelen kleiner en is het risico meer gespreid. Bakker suggereert dat de West-Brabantse 
elite niet bang was voor deze meer riskante vorm van financiering.92 

In Frankrijk werd ondertussen veel gedaan aan veredeling van de suikerbiet. De 
Fransman P. de Vilmorin wist zo het suikergehalte van 7% tot 8% te verhogen tot 18 à 
20%.93
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| Periode 2: groei in de diepte 1873-1902

Het jaar 1873 was een omslagpunt. Overal in Europa zette een ‘baisse’ in, een inzinking 
van de conjunctuur. Er waren teveel kredieten uitgezet, er waren luchtbellen ontstaan die 
leegliepen, bedrijven gingen over de kop, banken sloten hun deuren. Dat gebeurde in 1873 
en weer in 2008. Nieuwe bietsuikerfabrieken kwamen er niet meer bij. Er waren meer tegen-
slagen. Vanaf 1878 zette voor de landbouw een periode van laagconjunctuur in doordat 
Amerikaans graan aangevoerd door grote stoomschepen de Europese markt overspoelde 
met als gevolg dat de graanprijzen daalden. Daar kwam bij dat de verbouw van meekrap 
niet langer lonend was. Uit de wortels van deze plant kon een stof worden getrokken waar-
mee men stoffen in tinten rood kon verven. De teelt was zeer arbeidsintensief, het gewas 
gedijde alleen op vruchtbare grond. In Zuid-West Nederland was de verbouw van ‘mee’ in 
de achttiende eeuw belangrijk geworden en de kleiboeren hadden er goed aan verdiend. In 
1870 waren er in West-Brabant 29 meestoven waarvan alleen al zes in Steenbergen.94 In 1866 
slaagde men er in Duitsland in de kleurstof op synthetische wijze tegen veel lagere kosten te 
vervaardigen. In korte tijd verdween de meekrap van de velden. In 1870 had Noord-Brabant 
nog maar één meestoof in bedrijf, in 1890 werd de teelt beëindigd.95  Ook de teelt van vlas 
rendeerde minder goed omdat katoen terrein won op linnen. De boeren moesten dus naar 
een ander gewas omzien. Een goede vervanger bleek de suikerbiet te zijn. 

Er waren ook meevallers. Vanaf 1850 bouwde de Nederlandse regering het in 1830 in 
Nederlands-Indië ingevoerde Cultuurstelsel geleidelijk af.96 Dat betekende dat de handel 
in ruwe uit Java afkomstige rietsuiker vrij werd. Toen Engeland in 1874 de suikeraccijns 
en de invoerrechten op ruwe rietsuiker afschafte, kwam de grote (zie hiervoor de cijfers 
over het verbruik) Engelse markt open te liggen. De Javasuiker ging nu grotendeels naar 
het Verenigd Koninkrijk, terwijl in Nederland de raffinadeurs meer behoefte kregen aan 
bietsuiker. 

Er ontstond al met al toch overproductie en de suikerprijzen daalden. In 1885 brak 
er een echte suikercrisis uit. Ook nadat deze voorbij was, bleven de prijzen dalen. Dit 
probleem werd verergerd doordat er in de periode 1899-1917 zeven nieuwe, grote coöpera-
tieve bietsuikerfabrieken bij kwamen. Deze waren beter uitgerust en deden de bestaande 
soms verouderde particuliere suikerfabrieken zware concurrentie aan.97 We zagen verder 
al dat de fiscale faciliteiten na 1902 verdwenen.

De fabrikanten reageerden op dit alles met innovaties, schaalvergroting en concentra-
tie.98 Dat was de beste manier om uit de rode cijfers te blijven. Veel winst werd geboekt 
op het terrein van de sapwinning.99 Aanvankelijk perste men het sap uit de bieten maar 
daarbij ging veel suiker verloren en het was een arbeidsintensief procédé. In 1864/65 
vonden Florentin en Julius Robert in hun fabriek in Moravië (thans Tsjechië) een ander 
procédé uit, de diffusie die gebaseerd is op osmose (zie voor een beschrijving van het 
productieproces paragraaf: ‘Het productieproces’) Drie jaar later, in 1868 verzocht de 
suikerfabriek in Halfweg (Noord-Holland) aan het ministerie van Financiën of men over 
mocht gaan op diffusie. Financiën moest daarin toestemmen in verband met de heffing 
van de suikeraccijns. De tweede fabriek waar het nieuwe systeem in 1869 werd ingevoerd 
was die in Geldermalsen. Daarvoor was een investering nodig van 48.000 gulden. Dat was 
een groot bedrag, maar de investeerders hadden het er al snel weer uit. De eerstvolgende 
campagne sloot af met een winst van 64.000 gulden.100
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94  Wiskerke, ‘Meekrapbedrijf’, 29.
95  Wiskerke, ‘Meekrapbedrijf’, 127.
96  Het Cultuurstelsel verplichtte op grote delen van Java de Javaanse boeren om hun land te beplanten met door het gouvernement aangewezen gewas-

sen. Koffie en suikerriet hadden daarbij de voorkeur. De boeren moesten hun oogst verkopen aan het gouvernement tegen een prijs die ver onder de 
marktprijs lag. Daarin zat het voordeel voor de Indische regering. Het aldus ontstane batig saldo werd overgeboekt naar Nederland en daar gebruikt om 
de staatsschuld af te lossen en om spoorlijnen aan te leggen. Over dit stelsel is veel literatuur. Het standaardwerk over dit onderwerp is: C. Fasseur, 
Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860 (eerste druk 1975; tweede ongewijzigde druk; Leiden, 1978). 

97  Bakker, Ondernemerschap, 88-89.
98  Bakker, Ondernemerschap, 139.
99  Bakker, Ondernemerschap, 164-192.
100  Bakker, Ondernemerschap, 176-178.
101  Bakker, Ondernemerschap, 143-144 met grafiek 10.
102  Bakker, Ondernemerschap, grafiek 9 op 137.
103  Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, tabel 6.12 op p. 297; over de bietsuikerindustrie: 296-299.

3.   Aanvoer van bieten per binnenvaartschip in het jaar 1953. Dit was de start van het productieproces van suiker. 
 (Bron: Breda's Museum dsto4370_01)

In 1870-1871 verbeterde de Duitse suikertechnicus C. Schulz het procedé waardoor vergis-
ting en verzuring minder vaak optraden. Tussen dat jaar en 1884 vervingen alle Nederlandse 
fabrieken hun persen door diffusiebatterijen.

Afgezien van deze innovatie voerden de in de fabrieken werkzame technici, veelal schei-
kundigen, allerlei kleine verbeteringen door. Deze waren in het algemeen niet spectaculair 
en in de jaarverslagen werden ze volgens Bakker zelden expliciet vermeld. Zo daalde in 
de fabriek in Geldermalsen het verbruik van steenkool tussen 1866 en 1906 gestaag.101 
Bakker constateerde bij vier fabrieken, waarvan de bedrijfsarchieven bewaard zijn geble-
ven, een sterke omzetvergroting tussen 1890 en 1900.102 Van Zanden en Van Riel maakten 
een berekening van het arbeidsloon per geproduceerde ton suiker in de suikerfabriek in 
Geldermalsen. Dit daalde van f 27,90 per ton in 1872-1878 tot f 4,30 in 1907-1913.103 In 
West-Brabant heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan.



28	   Wat zoet is, was en is lekker.  Suiker in West-Brabant

| Hoe belangrijk was de bietsuikerindustrie voor West-Brabant?

De uit 1888-1890 daterende nijverheidsstatistiek, die is opgesteld door de twee eerste arbeids-
inspecteurs Struve en Bekaar, geeft aan dat er in de 21 West-Brabantse suikerfabrieken 3190 
mensen werkzaam waren.104 Deze waren als volgt verdeeld:

Soort aantal %

mannen 2596 82

vrouwen 205 6

minderjarigen 389 12

waarvan jongens onder de veertien jaar 52

waarvan meisjes onder de veertien jaar 2

totaal 3190 100

De meeste minderjarigen waren ouder dan veertien jaar, echte kinderarbeid, waarvoor 
men de school moest verzuimen, kwam in deze bedrijfstak weinig voor. Deze bijna 3200 
mensen waren voor het overgrote deel alleen aan het werk tijdens de campagne die in 
september begon en in december-januari eindigde. Daarna werden alle losse arbeiders 
ontslagen en bleef alleen een kleine ploeg van ervaren en gespecialiseerde technici achter. 
Tijdens de campagne werd er vaak op zondag gewerkt en nachtwerk was dan regel. Alle 
fabrieken hadden kunstlicht, de meeste gebruikten daarvoor in het bedrijf uit steenkolen 
gemaakt lichtgas.

In 1916 was 56% van de Nederlandse capaciteit in West-Brabant opgesteld.105 De groot-
ste fabriek was de coöperatieve fabriek in Groningen-Hoogkerk die 2500 ton bieten per 
etmaal kon verwerken. Daarop volgden de fabrieken in Oud-Gastel (particulier, 2400 
ton), Dinteloord (coöperatief, 2100 ton), Halfweg (particulier, 2000 ton) en Puttershoek 
(coöperatief, 2000 ton). Alle andere fabrieken zaten onder de 2000 ton. De totale capaciteit 
in Nederland bedroeg 35.175 ton bieten per etmaal.  

Enkele andere cijfers geven goed aan hoe sterk de capaciteit in de jaren daarvoor was 
gegroeid. De eerste fabriek van Achard in Silezië kon 3,5 ton bieten per dag verwerken.106 
De eerste coöperatieve fabriek in Sas van Gent verwerkte in de campagne van 1899/1900 
400 ton per etmaal, Dinteloord kon tijdens de eerste campagne in 1908/09 al 1000 ton 
aan.107

De conclusie mag luiden dat de bietsuikerindustrie voor West-Brabant belangrijk was 
en dat in 1916 meer dan de helft van de Nederlandse verwerkingscapaciteit in deze kleine 
regio stond opgesteld. Er werd in korte tijd veel geïnvesteerd en veel verdiend aan een voor 
de streek volkomen nieuwe industrie. 
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104  Theunisse, Vlekke, tabel naast p. 24.
105  Bakker, Ondernemerschap, bijlage C-III op p. 276. De fabrieken in Geertruidenberg (Statendam) en Werkendam zijn hierbij inbegrepen. Ten 

oosten van de Donge hebben geen bietsuikerfabrieken gestaan.
106  Semjonow, Rijkdommen der aarde, 232.
107  Surendonk, Groei uit suiker, 17 en 24.
108   De Wekker. Weekblad voor Onderwijs en Schoolwezen, 31 (1874), nr. 45, p. 2. De auteur van dit bericht is onbekend.
109  Bakker, Ondernemerschap, 253.
110  Theunisse, Vlekke, 45.
111  Theunisse, Vlekke, 15-16 en 38-40. Bakker, Ondernemerschap, 110-112.
112  Theunisse, Vlekke, 169-190.
113  Theunisse, Vlekke, 56-57.

| De N.V. Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek

Een voorbeeld van een fabriek uit de beginperiode is de NV Gastelsche Beetwortel-
suikerfabriek in Stampersgat. Deze werd opgericht in 1866 met een aandelenkapitaal 
van  360.000 gulden bestaande uit 60 aandelen van ieder 6000 gulden. Onder de aandeel-
houders komen we zeven boeren tegen met ieder één aandeel. De directie bestond uit 
J.J. van Sprangh, geneesheer in Oud-Gastel, en H.P. Mastboom, grondeigenaar uit 
Oud-Gastel. Als commissarissen traden notabelen uit de omgeving op.109 Tussen 1866 
en 1907 werd er ieder jaar dividend uitgekeerd. Dit varieerde van 5% van het ingelegde 
kapitaal tot maar liefst 39,49% in het boekjaar 1893/94.110 

In 1881 benoemde de vergadering van aandeelhouders de oud-onderwijzer Jan Frederik 
Vlekke tot directeur. Vlekke had zich als boekhouder de jaren ervoor ingewerkt en wist 
voldoende van suikerzaken af. Binnen korte tijd wist hij de omzet én de winst nog verder 
op te voeren.111 Tegelijkertijd werd er stevig geïnvesteerd en zette Vlekke vanaf 1889 een 
sociaal personeelsbeleid op met onder meer een spaarkas, een ziekenfonds, een pensioen-
fonds en een invaliditeitsverzekering. De fabriek droeg substantieel bij in de kosten.112 
Toen Vlekke in 1903 onverwacht overleed, maakten de aandeelhouders, die een goed divi-
dend belangrijker vonden dan een sociaal personeelsbeleid, een einde aan deze regelingen. 

Een maand na Vlekkes overlijden hield een van de commissarissen, P.J. Dautzenberg, 
een herdenkingsrede. Daarin prees hij de overledene die mooie dividenden had weten te 
combineren met een voor die tijd zeer vooruitstrevend sociaal beleid. De spreker beschrijft 
in zijn rede de fabriek en uit zijn woorden blijkt dat hij ontzag had voor al die techniek die 
in één gebouw was verzameld.113

Kinderarbeid in Zevenbergen

De Wekker, een weekblad over het onderwijs, meldt in 1874 dat er in de Zevenbergse suikerfabriek 
ook kinderen werken. ‘Even als de volwassen arbeiders werken zij om de andere week des nachts. Bij 
’t pulpen,  trappen, lossen van wortelen, laden van suiker worden veel kinderen gebezigd’. Om hoeveel 
kinderen het gaat staat er niet bij, wel dat zij de ene week overdag en de andere de hele nacht door 
moeten werken. Het werk dat zij moeten doen is fysiek zwaar. 
Onderwijzers hadden bezwaar tegen de kinderarbeid omdat ze dan niet naar school gingen en dus niets 
leerden. Van de 300 kinderen in Zevenbergen die naar school hoorden te gaan, ging de helft niet. Pas 
vanaf 1901 werd in Nederland het schoolverzuim echt aangepakt. Het vaak aangehaalde kinderwetje van 
de liberaal Van Houten had in praktijk niets te betekenen omdat het niet werd gehandhaafd.108
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4.   Beetwortelsuikerfabriek ‘Sint Antoine’ onder Oud en Nieuw Gastel omstreeks 1920. (Bron: Fotocollectie Regionaal Archief 
West-Brabant)

Aan de verre omgeving verkondigt reeds wijd in den omtrek de 60 meter hoge schoorsteen […] op 
het terrein vindt men directeurswoning en schaftlokalen door hem [= Vlekke] gesticht, de electrische 
installatie voor verlichting en drijfkracht, de enorme kalkovens, de uitgebreide ‘rübenschwemme’, 
het groote opvoerrad met peeschudder, het ketelhuis met 11 kolossale stoomketels, de imposante 
machinekamer met 2 drijfmachines ieder van 200 P.K. en de sterke koolzuurgasmachine, de 
enorme diffusiebatterij met 32 diffuseurs van 54 H.L. [= hectoliter] ieder… 114

En zo gaat het nog even door. Zo groot met zo veel techniek, dat was in West-Brabant in 1901 
iets heel bijzonders, daar keek hoog en laag van op. 

Vlekke werd in 1892 ook directeur van de andere in Oud-Gastel staande suikerfabriek, St. 
Antoine genaamd. De gebouwen van deze fabriek staan er nog en vormen een landschaps-
bepalend element. Ze zijn dan ook terecht beschermd als rijksmonument. Mark Buijs gaat 
in zijn artikel in de Ghulden Roos uitgebreid in op dit gebouw en ander onroerend erfgoed 
van de suikerindustrie in West-Brabant.

| De coöperatieve beweging

We zagen al dat de fabrikanten aanvankelijk afhankelijk waren van de bereidheid van 
de boeren om bieten te verbouwen. Voor een campagne was in de pioniersfase 8000 tot 
9000 ton bieten nodig, dat kwam neer op 300 hectare land.115 De suikerbiet was een nieuw 
gewas dat veel van de bodem eiste. Extra bemesting was dus noodzakelijk en dat moest vaak 
worden bijgekocht want er was nog geen kunstmest. Iets nieuws was ook dat de bieten in 
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rijen gezaaid moesten worden. Grote bieten bevatten meestal minder suiker. Omdat het de 
fabrikanten om de suiker te doen was verplichtten zij de boeren om het door hen geleverde 
zaad te gebruiken. Dat was geselecteerd op suikergehalte, maar deze bieten wogen over 
het algemeen minder zwaar. De boeren wilden daarom betaling naar het suikergehalte, de 
fabrikanten naar gewicht.116 De boeren wilden dat de bieten gewogen werden op de plaats 
van de oogst, de fabrikanten wilden dat het in de fabriek gebeurde. 

Na 1870 werden de boeren afhankelijk van de fabrikanten omdat meekrap en vlas 
als gewassen afvielen, de graanprijzen daalden en zij dus wel over moesten stappen op 
suikerbieten. De fabrikanten gaven voorschotten op de oogst, die de kleinere boeren nodig 
hadden om de schrale tijd van de winter en het vroege voorjaar door te komen. De boeren 
hoorden van grote winsten en riante dividenden. Ze zagen dat aandeelhouders en direc-
teuren fraaie woningen lieten bouwen (zie het artikel van Mark Buijs in de Ghulden Roos) 
en er goed van leefden. De spanningen namen daardoor toe en er gingen stemmen op om 
de bieten in coöperaties te verwerken, dan ging de winst naar de boer. 

Het was de al genoemde J.F. Vlekke die in 1892 probeerde de spanningen te verminde-
ren door met een nieuw soort contract te komen, het participatiecontract. De bietenprijs 
werd daarin bepaald door het suikergehalte én de suikerprijs. Wanneer de fabriek winst 
maakte kregen de boeren die meededen bovendien een deel ervan uitgekeerd. Vlekke 
maakte intensief propaganda voor dit nieuwe contract en begon zelfs met de uitgave 
van een in Roosendaal gedrukt tijdschrift dat gratis werd toegestuurd aan de bietenle-
veranciers van twee fabrieken in Oud-Gastel waarvan Vlekke de directeur was. Dit blad 
verschafte informatie aan de boeren die bieten wilden telen maar was ook een goed 
middel om klanten aan de fabriek te binden. Dit nieuwe contract werd in Oud-Gastel zeer 
populair, maar andere fabrikanten volgden Vlekkes voorbeeld niet.117

Een obstakel voor een coöperatieve fabriek was dat boeren moesten leren samen te 
werken en dat waren ze niet gewend. Daardoor duurde het tot 1899 voordat de eerste 
coöperatieve bietsuikerfabriek ging draaien. Dat was in Sas van Gent. De gangmaker was 
de plaatselijke burgemeester baron K.J.A.G. Collot d’Escury die als eerste voorzitter van 
de raad van bestuur fungeerde. Het besluit tot oprichting van 19 oktober 1899 werd door 
173 leden getekend. Het maatschappelijk kapitaal bestond uit aandelen van 300 gulden. 
Een aandeel verplichtte tot het inzaaien van 33 are met suikerbieten. De eerste campagne 
was financieel een succes, maar de tweede was zwaar verliesgevend. De fabriek kon alleen 
overleven doordat bestuursleden met hun persoonlijk vermogen borg stonden.118

Pas in 1908 volgde de tweede coöperatieve fabriek in Dinteloord toen daar bekend werd 
dat de fabriek waar Vlekke directeur van was geweest zou worden overgenomen door de 
Algemeene Suiker Maatschappij en veel boeren bang waren dat het voor hen voordelige 
participatiecontract zou worden afgeschaft. De bouw van deze voor die tijd grote fabriek 
kostte ruim 1,5 miljoen gulden waarvan 20% gefinancierd werd door aandelen en 80% 
door een obligatielening. 
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Op Dinteloord volgden Puttershoek (oprichting 1912; eerste campagne 1913/14), 
Zevenbergen (oprichting 1912; eerste campagne 1916/17), Groningen (1913; eerste 
campagne 1914/15),119 Roosendaal (oprichting 1913; eerste campagne 1917/18) en Bergen 
op Zoom (aankoop 1916; eerste campagne 1917/18). In Roosendaal en Bergen op Zoom 
werden bestaande particuliere fabrieken overgenomen.120 De nieuwe coöperatieve fabrie-
ken waren meestal groter en moderner dan de oudere particuliere fabrieken. Het in korte 
tijd ontstaan van zeven coöperatieve suikerfabrieken past in de na 1890 op gang komende 
coöperatieve beweging onder boeren.121

| Periode 3: consolidatie en concentratie 1902-1930

De eigenaren van de particuliere fabrieken reageerden op de uitdaging van de coöperatieve 
beweging met samenwerking en concentratie. Dat leidde tenslotte in 1919 tot de vorming 
van de Centrale Suiker Maatschappij (CSM). Voordat het echter zover was, moest er heel wat 
vergaderd en gemasseerd worden. In 1887 voegde de Belgische ondernemer Paul Wittouck 
de fabrieken van Breda-Princenhage en Bergen op Zoom samen tot een bedrijf.122 In 1902 
werden de fabrieken van Oosterhout-Groenendijk en Roosendaal (Janssens, Van Weel en 
Smits) samengevoegd en alle installaties overgebracht naar een nieuw gebouwde fabriek 
in Oud-Beijerland.123

De eerste ondernemer die in 1897 voorstelde alle particuliere bedrijven samen te bren-
gen in één maatschappij was de eigenaar van de suikerfabriek in Etten-Leur (Zwartenberg), 
S.C.J. Heerma van Voss. Het plan leek aanvankelijk kans van slagen te hebben, maar ketste 
af op het particularisme van een groot aantal fabrikanten.124

In 1899 besloten de particuliere fabrieken de verwerking van melasse te concentreren 
in een fabriek in Bergen op Zoom nadat Frankrijk, waar de melasse tot dan toe heen was 
gegaan, een hoog invoerrecht had ingesteld op dit product.125

In 1908 richtten de heren P. Wittouck, J.P. van Rossum en mr. A.J.M. Smits de Algemeene 
Suikermaatschappij (ASMij) op met drie fabrieken.126 Van Rossum was een zeer actieve 
ondernemer.127 Zijn moeder was een Dudok van Heel. Beide families uit Amsterdam telden 
onder hun leden suikerraffinadeurs, bietsuikerfabrikanten en administrateurs van rietsui-
kerfabrieken op Java. Van Rossum was een zeer autoritaire man die zijn zin altijd wist door 
te drijven en in staat was over de heg heen te kijken. Hij zag na 1902 kansen voor expansie 
in Engeland toen daar stemmen opgingen om de vooral in East Anglia geteelde bieten in 
eigen land te verwerken, later gevolgd door een roep om protectie. De Nederlandse suiker-
markt was oververzadigd, de zeer belangrijke Engelse dreigde afgeschermd te worden. Het 
was zaak dat voor te zijn en wel door in Engeland met Nederlands kapitaal suikerfabrie-
ken neer te zetten. In 1912 richtte Van Rossum in Catley een bietsuikerfabriek op. Deze 
werd uitgerust met de machines van een buiten bedrijf gestelde fabriek in Dordrecht. In 
1924 en 1925 volgden nog twee fabrieken in Ely en Ipswich.128 De Engelse regering ging 
er in 1924 inderdaad toe over de eigen bietsuikerindustrie te subsidiëren.129 Over deze 
export van technologie en expertise naar Groningen en Engeland gaat het artikel van Rini 
Voermans in het jaarboek De Ghulden Roos.
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119  Nabij Groningen stonden twee bietsuikerfabrieken: een particuliere in het gehucht Vierverlaten in de gemeente Hoogkerk en een coöpera-
tieve in de gemeente Groningen nabij het dorp Hoogkerk. De gemeente Hoogkerk werd in 1969 bij Groningen gevoegd.

120  Surendonk, Groei uit suiker, 24-27.
121  Over de coöperatieve beweging als zodanig: Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 362-372. 
122  Bakker, Ondernemerschap, 116.
123  Bakker, Ondernemerschap, 117.
124  Bakker, Ondernemerschap, 119-123.
125  Bakker, Ondernemerschap, 124.
126  Bakker, Ondernemerschap, 125-128.
127  Hallema, Van biet tot suiker.
128  Terlouw, Puttershoek, 27.
129  Hallema, Van biet tot suiker, 163.
130  Bakker, Ondernemerschap, 129-130.
131  Bakker, Ondernemerschap, 133-134.
132  Terlouw, Puttershoek, 33.
133  Terlouw, Puttershoek, 35.
134  Semjonow, Rijkdom der aarde, 237.
135  Terlouw, Puttershoek, 40-41.

Na 1900 gingen enkele bietsuikerfabrieken ertoe over om hun suiker zelf te raffineren. De 
grootste raffinaderij, de Wester in Amsterdam, zag aankomen dat de andere zouden volgen 
en dat men niet meer aan ruwe suiker zou kunnen komen. De Wester ging dus op stroop-
tocht uit en nam in 1914 een groot belang in de ASMij.130 

Tenslotte gingen in 1919 de Wester, de ASMij en de fabriek ‘Hollandia’ in Vlaardingen, 
die gecondenseerde melk met daarin veel suiker maakte, samen in de Centrale Suiker 
Maatschappij (CSM). De CSM omvatte drie raffinaderijen, twee suikerfabrieken met 
een raffinage-afdeling en twee ruwsuikerfabrieken in Steenbergen en Oud-Beijerland.131 
Verouderde of te kleine fabrieken werden gesloten. 

In reactie op deze concentratie stelde Dinteloord in 1921 voor dat alle coöperatieve 
fabrieken hun ruwe suiker aan Dinteloord zouden gaan leveren om daar geraffineerd 
te worden, maar dat ging de coöperaties te ver. Ze hechtten nog sterk aan hun zelfstan-
digheid en er waren onderlinge tegenstellingen.132 CSM en de coöperaties vonden elkaar 
wel in een gezamenlijke fabriek in Bergen op Zoom waar uit melasse spiritus werd 
gemaakt, het latere Nedalco.133 Een andere vorm van samenwerking was het Instituut voor 
Suikerbietenteelt dat in 1930 van start ging met Piet van Ginneken als eerste directeur. 
Over dit in Bergen op Zoom gevestigde instituut gaat het artikel van Willem Heijbroek in 
het jaarboek De Oranjeboom. Hier vindt u ook een korte biografie van de markante Van 
Ginneken die al heel vroeg doorhad wat er moest gebeuren. 

In de periode 1919-1929 wisselden hoog- en laagconjuncturen elkaar af, maar de land-
bouw kampte al vanaf 1920 met structurele problemen. De productiekosten, met name 
de lonen, stegen sterker dan de opbrengsten. De Engelse regering voerde in 1925 een 
invoerrecht in op suiker waardoor de Engelse markt voor Nederlandse suiker minder 
toegankelijk werd.134 De CSM reageerde daarop door drie fabrieken waaronder de oudste 
in Zevenbergen te sluiten, één coöperatieve fabriek in Franeker, die net in bedrijf was 
genomen, ging in 1926 dicht en het met bieten ingezaaide areaal nam af.135
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| Periode 4: de overheid grijpt in 1930-1945

Tijdens de grote crisis die in 1929 losbarstte met een beurscrisis op Wall Street en in 1931 
ook in Nederland voelbaar werd leed de Nederlandse landbouw zeer omdat deze aanvan-
kelijk geen enkele bescherming genoot en andere landen hun markten voor agrarische 
producten afschermden. De suikerprijs was al vanaf 1923 gedaald.  

Tussen 1927 en 1931 daalde de prijs van witte kristalsuiker op de termijnmarkt nog 
verder van f 19,14 naar f 4,07 per kilo.138

Reeds in 1928 had het antirevolutionaire Tweede Kamerlid Chr. van den Heuvel de 
regering geïnterpelleerd over de suikerindustrie. Deze wilde niet ingrijpen. Naarmate de 
problemen groter werden drong Van den Heuvel, die voorzitter was van de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond, steeds meer aan op maatregelen.139 De regering hield echter vast 
aan het aloude principe van de vrijhandel. In 1930 kwam er voor het eerst een steunmaat-
regel voor de suikerbietenteelt, tijdelijk zo werd er bij gezegd. Op deze steunmaatregel 

Suiker: gezond of ongezond?

Het ‘Geneeskundig Huisboek’ was een Nederlandse bewerking van een Duits boek dat bestemd was als 
hulpmiddel in het huisgezin. De in 1933 verschenen derde druk vindt suiker een uitstekend voedingsmiddel:

‘Suiker is een der beste en belangrijkste voedingsmiddelen, omdat zij gemakkelijk en snel opgenomen 
wordt en geheel zonder afval ten bate van het lichaam komt. Het feit, dat vrouwen en kinderen veel 
van suiker (vooral van “lekkers”) houden, berust op de smaakgewaarwording, die bij hen nog niet door 
sterke kruiden en genotmiddelen als alcohol en tabak bedorven is’.136

Titia van der Tuuk is in 1913 terughoudender. Zij schrijft: ‘Suiker kan zoowel als een voedingsmiddel dan 
als een genotmiddel worden beschouwd. […] Men moet evenwel niet uit het oog verliezen, dat het een 
zeer geconcentreerd voedingsmiddel is en het overvloedig gebruik niet zonder bedenking kan zijn.’137 Titia 
van der Tuuk (1854-1939) ontwikkelde zich na een opleiding als onderwijzeres tot een bekend spreekster 
en schrijfster. Ze was vegetariër, geheelonthouder en lid van de Vrijdenkersvereniging De Dageraad. Haar 
boek ‘De Gezondheid in huis’ verscheen voor het eerst in 1902. 
De meningen over suiker waren dus verdeeld. Dat is nog steeds zo.
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Grafiek 4.  Termijnmarktprijzen voor witte kristalsuiker in Amsterdam en Rotterdam, jaarlijkse gemiddelden, 1921-1931.  
(Bron: Terlouw, Puttershoek, tabel 24 op p. 46)
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136   Keizer, Geneeskundig huisboek, 637.
137   Tuuk, De Gezondheid in huis, 155.
138  De winkelprijs lag daar uiteraard een heel eind boven.
139  Informatie over dit kamerlid in: www.parlement.com. 
140  Terlouw, Puttershoek, 41-43. Pas in 1937 werd de functie van minister-president gecreëerd, daarvoor was er een voorzitter van de Minister-

raad.
141  Surendonk, Groei uit suiker, 32-33; het citaat op 33. Over de overheidsmaatregelen uitvoerig: Terlouw, Puttershoek, 42-51.
142  Sluyterman, 75 jaar CSM, 25.
143  Terlouw, Puttershoek, 46 (tabel 24) en 49 (tabel 28).
144  Surendonk, Groei uit suiker, 34.

volgden andere, maar pas in 1933, toen de uit de Haarlemmermeer afkomstige boeren-
zoon Hendrik Colijn, tevens leider van de Anti-Revolutionaire Partij, voorzitter van de 
Ministerraad werd, kwam er met de Landbouwcrisiswet structureel beleid. Dit draaide 
om ‘ordening’.140 Men verwachtte veel van een overheid die ingreep en niet alleen de 
suikerindustrie, maar ook de rest van de economie ordende. Anno 2013 kijken we daar 
vreemd tegenaan. Het eind van het liedje was dat de hele landbouw een door de overheid 
strak gereguleerde sector werd. Er kwam een door de regering vastgestelde suikergaran-
tieprijs die ieder jaar opnieuw werd vastgesteld op basis van berekening van de kosten per 
suikerfabriek. De regering dwong de hele branche een bietencontingentering overeen te 
komen waarbij iedere fabriek een quotum kreeg. Het met bieten ingezaaide areaal werd 
verkleind. De bedrijfstak kon door dit zeer ingrijpende overheidsoptreden overleven, maar 
een in 1948 verschenen gedenkboek over de fabriek in Dinteloord verzuchtte dat dit tot 
gevolg had dat ‘onze industrie geheel onder controle der overheid kwam te staan’.141 Dit 
beleid werd gesteund door alle partijen in de Eerste en Tweede Kamer op de liberale partij 
De Vrijheidsbond na. 

De branche mocht de storm dan doorstaan, de kapitaalbezitters moesten wel een stevige 
veer laten. De waarde van de aandelen van CSM werd in 1934 met maar liefst 70% vermin-
derd (een zogenaamde hair cut).142 Nog steeds werd het binnenlands verbruik van suiker 
door diezelfde overheid uitermate zwaar belast. In 1934 bedroeg de termijnmarktprijs van 
witte kristalsuiker in Amsterdam en Rotterdam 4,07 gulden per 100 kilo. De suikeraccijns 
bedroeg voor deze hoeveelheid 38,25 gulden, bijna het tienvoud van de prijs!143

Dit beleid van ordening werd nadat Nederland in mei 1940 door de Duitsers was bezet 
geïntensiveerd. Het gehele Nederlandse bedrijfsleven werd ondergebracht in een organi-
satie genaamd Woltersom. Uiteraard was een gevolg van dit alles een enorme bureaucra-
tisering.144 De contingentering werd geregeld bijgesteld waarbij men de percentages tot in 
vier decimalen berekende. In 1944 zag deze verdeling er zonder decimalen als volgt uit:

Naam bedrijf %

CSM 39

coöperatieve bedrijven 61

waarvan:

Dinteloord en Zevenbergen 21

Groningen 14

Puttershoek 14

Roosendaal 7

Sas van Gent 6
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De coöperaties hadden dus ongeveer 60 procent van de gereguleerde markt in handen, het 
overige was voor de CSM.145

De oorlog bracht zo zijn specifieke problemen met zich mee. De fabrieken moesten 
volledig verduisterd zijn, niet zo eenvoudig voor uitgestrekte complexen waar men tijdens 
de campagne volcontinu draaide. Vanaf de winter van 1941/42 kampte de economie met 
een tekort aan steenkolen, voor de suikerindustrie een essentiële grondstof. In de laatste 
oorlogsjaren kwam de economie bijna geheel stil te liggen zodat er aan alles een tekort 
was. Tijdens de hongersnood die in de winter van  1944/45 in het westen van het land 
woedde, aten de mensen soep van bloembollen en suikerbieten.146

| Periode 5: suiker wordt een Europese zaak 1945-heden

De belangrijkste ontwikkeling die zich na de oorlog voordeed was dat het Nederlandse over-
heidsbeleid met betrekking tot de landbouw werd voortgezet. De oorlog was dus geen breuk. 
In de jaren zestig werd dit landbouwbeleid ingebracht in het Europese landbouwbeleid. 
Dat had veel te maken met de man die dit landbouwbeleid vormgaf: de Groningse boeren-
zoon Sicco Mansholt. Zijn beleid leidde wel tot grote overschotten aan wijn, boter, olijfolie 
enzovoort, en dus ook van suiker. Deze goederen werden opgeslagen in pakhuizen en tegen 
afbraakprijzen op de wereldmarkt gedumpt. Linkse actiegroepen ageerden hiertegen en 
pleitten voor rietsuiker, maar dit zette weinig zoden aan de dijk. In de jaren tachtig brak het 
inzicht door dat het handelen van de overheid marktverstorend werkte, maar het bleek nog 
niet zo eenvoudig om het Europese landbouwbeleid te ontmantelen. Velen hadden belang bij 
de status quo. Lezenswaardig over dit onderwerp is nog steeds het journalistiek geschreven 
boek ‘De graanrepubliek’ van Frank Westerman.147 In 2017 loopt de laatste suikermarktorde-
ning af en zal de Europese suikermarkt min of meer vrij zijn, dat voor het eerst sinds 1968.148

Pèjje dunne

Kinderen wilden graag wat bijverdienen, want daarvan konden ze, als ze het geld van hun ouders mochten 
houden, uitgaan of iets kopen bijvoorbeeld snoep en als ze lang gespaard hadden een brommer. De 
landbouw bood tot lang in de vorige eeuw ruim gelegenheid voor allerlei soorten werk. Kinderen plukten 
aardbeien en bessen, brachten kranten rond, stonden aan de benzinepomp, en, ze konden gaan ‘pèjje 
dunne’. Het bietenzaad werd al in de negentiende eeuw met machines in rijen gezaaid. Het resultaat 
was een oerwoud van kleine plantjes die als je niets deed elkaar verdrongen en dus geen bieten zouden 
opleveren. Daarom werd het jonge gewas eerst met de schrepel (een soort schoffel) bewerkt en wel zo 
dat er met een tussenruimte bosjes met bietenplantjes bleven staan. Het was nu zaak om uit die bosjes 
één plantje en wel het grootste en sterkste over te houden. Kinderen waren heel geschikt voor dat 
werk. Daarbij zaten ze op hun knieën en leunden op één pols terwijl ze met de andere hand de plantjes 
verwijderden. Wie handig was kon twee of zelfs drie rijen plantjes aan. Voor dat werk kregen de kinderen 
een kwartje (= ongeveer 11 eurocent) per uur als ze één rij deden, en 40 cent (= ongeveer 18 eurocent) 
voor twee rijen. Boven de Moerdijk werd er nog beter betaald: 40 cent en 60 cent! Daar heette dit zware 
werk ook anders: bieten op één zetten. Met de invoering van het precisiezaad omstreeks 1960 was het 
uitdunnen niet langer nodig en verdween dit zware werk. (Bron: Kooiman, Over aajerbolle, 34-37. met 
dank aan de heemkundekring Made-Drimmelen).
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145  Terlouw, Puttershoek, tabel 39 op p. 61.
146  Surendonk, Groei uit suiker, 35 en Terlouw, Puttershoek, 56-61.
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Het streven naar concentratie met als einddoel alle suikerfabrieken in één hand stak 
geregeld de kop weer op. Zo kon onnodige concurrentie worden beperkt en verder worden 
gewerkt aan schaalvergroting. In 1947 ontstonden de Vereenigde Coöperatieve Suiker-
fabrieken waarin de bedrijven in Dinteloord, Roosendaal en Zevenbergen deelnamen. 
Het plan was aanvankelijk dat Puttershoek en Sas van Gent ook mee zouden doen maar 
dat ging niet door.149 In 1964 scheelde het geen haar of de coöperaties hadden de CSM 
overgenomen, maar de Raad van Commissarissen van de CSM wees het vijandige maar 
wel riante bod op de aandelen af. De coöperaties sloten zich daarop in 1966 aaneen in 
de Suiker Unie, een zogenaamde topcoöperatie.150 Deze kreeg in 1973 bijna de helft van 
de aandelen van de CSM in handen, maar omdat dit wrijvingen opleverde werden deze 
in 1982 weer van de hand gedaan. In 2007 kwamen beide bedrijven dan toch bij elkaar 
toen de CSM haar suikerfabrieken verkocht aan wat inmiddels Cosun (Coöperatieve 
Suikerunie) was gaan heten. 

Het productieproces werd na de oorlog steeds verder gemechaniseerd en daarna ook 
geautomatiseerd. Een stimulans waren de sterke loonstijgingen na 1959. Het beleid van de 
geleide loonpolitiek werd losgelaten. Al het fysiek zware werk verdween daardoor en het 
aantal werknemers nam met sprongen af. Bij de CSM daalde het aantal tijdens de campag-
ne werkzame personeelsleden van 1700 mensen in 1972 tot maar 600 in 1993, maar deze 
600 verwerkten wel veel meer bieten.151 Omstreeks 1990 werd de verwerkingscapaciteit 
van de fabrieken in Groningen en Dinteloord op respectievelijk 13.500 en 13.000 ton per 
etmaal gebracht. Vergelijk dat eens met eerder genoemde cijfers voor het jaar 1916: 2500 
en 2100 ton per etmaal. Steeds meer fabrieken werden gesloten en vaak afgebroken. Anno 
2013 zijn er in Nederland nog maar twee bietsuikerfabrieken in bedrijf, in Groningen-
Hoogkerk en in Dinteloord.

Het met bieten ingezaaide areaal nam sterk toe en het gewas dat voor een gegarandeerde 
prijs kon worden verkocht werd nu ook geteeld op de bemeste zandgronden. Limburg werd 
een belangrijk productiegebied.153

| Van suiker naar levensmiddelentechnologie

Na 1970 loopt het suikerverbruik in Nederland iets terug om zich in de jaren tachtig te 
stabiliseren rond de 40 kilo per persoon per jaar. In de jaren tachtig neemt het mondiale 
suikerverbruik per hoofd af.154 Bovendien komen er andere concurrerende zoetstoffen op de 
markt zoals aspartaam en zoetstoffen die uit aardappelzetmeel worden gemaakt. 
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Vanuit de wereld van de gezondheidszorg wordt steeds vaker geageerd tegen het eten van 
suiker en suikerhoudende producten. Dat heeft te maken met de alarmerende toename van 
diverse vormen van suikerziekte. Velen leggen een verband tussen een hoog suikerverbruik 
en het voorkomen van diabetes waaraan volgens de laatste berichten alleen al in Nederland 
ongeveer één miljoen mensen lijden. Waarschijnlijk ligt het verband echter heel wat gecom-
pliceerder dan op het eerste gezicht lijkt. Voedingsdeskundige Louise Fresco acht het zeer 
waarschijnlijk dat de zin in zoet een onderdeel is van de neurobiologische structuur van de 
mens. Een genetische aanleg drijft mensen ertoe zoet heel lekker te vinden, ook al weten 
ze of wordt hen verteld dat al die suiker niet goed is voor de gezondheid.155 Dat begint al 
met kinderen die weer of geen weer om een ijsje zeuren want dat is voor hen de ultieme 
combinatie: zoet en vet.

De Nederlandse suikerindustrie reageerde snel op deze ontwikkelingen. Ir. A.W. Luitjens, 
voorzitter van de directie van de Suiker Unie, meent in 1986 dat de suikerindustrie in een 
krimpende markt werkt.156 Aan de top ziet men dan al in dat dit een strategisch probleem 
is want in 1969 komt 85% van de inkomsten van de Suiker Unie uit de verkoop van suiker 
en pulp, maar dat laatste product ondervindt hevige concurrentie.157 Voor CSM en de Suiker 
Unie/Cosun wordt de suikermarkt een markt van zoetstoffen en men zint op andere toepas-
singen van suiker. Reeds in 1987 werd aan de Europese Commissie voorgesteld om uit 
graan en suiker alcohol te produceren en benzine daarmee te mengen. Voorlopig liep het 
met de bio-ethanol nog niet zo’n vaart.158 In Roosendaal wordt uit cichorei fructose en inuli-
ne gehaald. Inuline kan goed dienen als vetvervanger en volumeversterker. Het smaakt 
naar vet en vult de maag, maar het is geen vet.159 Men experimenteert met de verbouw van 
aardperen.160

Daarnaast zet de leiding van Cosun een beleid in van diversificatie. Men neemt 
bedrijven over die groenten- en fruitconserven maken (bijvoorbeeld Jonker Fris met een 
fabriek in Heusden). Een veelbelovend bedrijf dat wordt overgenomen is het Koninklijk 
Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have in Kapelle op Zuid-Beveland dat overal 
op de wereld opereert.161 Een andere aankoop is Kuijpers van den Boom dat handelt in 
specerijen, drogerijen, kruiden en chemicaliën zoals smaak- en hulpstoffen produceert 
voor de levensmiddelenindustrie.162

Een bordje pap met de juiste temperatuur

De arbeidsverhoudingen in de suikerfabrieken waren feodaal. De gewone arbeider had niets in te brengen. 
Had hij opmerkingen, dan kon-ie gelijk vertrekken. De ‘Chemiker’, de mannen van het lab waar gemeten 
werd, waren al een stuk hoger. Ze droegen dan ook een witte jas. Heel hoog stond de directeur die zijn 
grillen naar hartelust kon botvieren op het personeel. Zo was er in Oud Beijerland een directeur die zijn 
chef van het laboratorium iedere morgen een bordje pap liet brengen. De pap moest een temperatuur 
hebben van precies 18,5 graden. Om dat te meten had meneer de directeur op zijn bureau een thermo-
meter liggen.152 In de jaren zestig en zeventig verdwenen deze ‘feodale’ toestanden.
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155  Fresco, Hamburgers, 447.
156  Surendonk, Groei uit suiker, 109.
157  Surendonk, Groei uit suiker, 72.
158  Surendonk, Groei uit suiker, 112-113.
159  Surendonk, Groei uit suiker, 123.
160  Surendonk, Groei uit suiker, 108.
161  Surendonk, Groei uit suiker, 91.
162  Surendonk, Groei uit suiker, 92.
163  Corten, ‘Het zoete verleden’, 141.
164  Corten, ‘Het zoete verleden’ vermeldt 1912, maar in het artikel van W. Heijbroek in het jaarboek De Ghulden Roos wordt aangetoond dat de 

fabriek in 1913 werd stilgelegd.
165  Corten, ‘Het zoete verleden’ vermeldt dat het jaar van sluiting onbekend is, maar in het artikel van W. Heijbroek in het jaarboek De Ghulden 

Roos wordt aangetoond dat de fabriek in 1929 werd stilgelegd.

Bijlage

Bietsuikerfabrieken in West-Brabant.

Onderstaand overzicht is overgenomen uit het artikel van Jean-Paul Corten in Brabants 
Heem van 2001.163 Op enkele punten is het verbeterd of aangevuld. Enkele fabrieken hadden 
een eigen naam zoals Saint Antoine, maar de meeste werden aangeduid met de naam van 
de stichters of eigenaars. In Breda zal men bijvoorbeeld gesproken hebben over de fabriek 
van Wittouck.

1 Bergen op Zoom
  tussen Bredasestraat 

en spoorlijn
 aard: particulier
 opgericht: 1870
 gesloten: 1902
 restanten: ja

2 Bergen op Zoom 
 Noordzijde Haven
 aard: particulier
 opgericht:  1870
 gesloten:  1913 164

 restanten:  nee

3 Bergen op Zoom 
 Zuidzijde Haven
 aard:  particulier, vanaf 

1916 coöperatief
 opgericht:  1863
 gesloten:  1929 165

 restanten:  ja

4 Breda
 Princenhage
 aard:  particulier
 opgericht:  1871
 gesloten:  2004
 restanten:  nee

5 Dinteloord
 aard: coöperatief
 opgericht: 1908
 gesloten:  in 2013 nog 

in bedrijf
 restanten:  niet van 

toepassing

6 Etten-Leur
 (Zwartenberg)
 aard:  particulier
 opgericht:  1869
 gesloten:  1919
 restanten:  nee

7 Geertruidenberg
 Statendam
 aard:  particulier
 opgericht:  1867
 gesloten:  1930
 restanten:  nee

8 Oosterhout
 Groenendijk
 aard:  particulier
 opgericht:  1871
 gesloten:  1901
 restanten:  nee

9 Oudenbosch 
  Havendijk (naam: 

Marie Cateau)
 aard:  particulier
 opgericht:  1866
 gesloten:  1916
 restanten:  nee
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10 Oudenbosch
 Havendijk (naam: Amunda)
 aard:  particulier
 opgericht:  1862
 gesloten:  1902
 restanten: nee

11 Oudenbosch
 Standdaarbuitensedijk
 aard:  particulier
 opgericht:  1867
 gesloten:  1917
 restanten:  ja

12 Oud Gastel
  Sint Antoinedijk (naam: 

Saint Antoine)
 aard: particulier
 opgericht: 1871
 gesloten:  1921
 restanten: ja (rijksmonument)

13 Oud Gastel
 Stampersgat
 aard: particulier
 opgericht: 1866
 gesloten:  1926 (als 

suikerfabriek)
 restanten: ja

14 Roosendaal
 Oostelijke Havendijk
 aard:   particulier, na 

1913 coöperatief
 opgericht:  1864
 gesloten:  1997
 restanten:  nee

15 Roosendaal
 Oostelijke Havendijk
 aard: particulier
 opgericht:  1867
 gesloten:  onbekend
 restanten:  nee

16 Roosendaal
 Oostelijke Havendijk
 aard:  particulier
 opgericht:  1869
 gesloten:  1901
 restanten:  nee

17 Standdaarbuiten
 aard:  particulier
 opgericht:  1867
 gesloten:  1924
 restanten:  ja

18 Steenbergen
 aard:  particulier
 opgericht:  1871
 gesloten:  1979
 restanten:  nee

19 Werkendam
 aard:  particulier
 opgericht:  in 1873
 gesloten: na 1920 
 restanten:  ja

20 Zevenbergen
 Blokweg
 aard:  coöperatief
 opgericht:  1915
 gesloten:  1987
 restanten:  ja

21 Zevenbergen
 Schansedijk
 aard: particulier
 opgericht: 1872
 gesloten: ?
 restanten: nee

22 Zevenbergen
 Roodevaart
 aard: particulier
 opgericht: 1858
 gesloten: 1928
 restanten: nee

23 Zevenbergen
 Huizersdijk
 aard: particulier
 opgericht: 1867
 gesloten: ?
 restanten: ja
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