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�De�Faam�van�Chocolade-,�Drop-�en�Suikerwerk
Twee�eeuwen�Bredase�zoetwarennijverheid

door
Henk Muntjewerff

In 2013 was het 200 jaar geleden dat Hendrik de Bont zich in Breda vestigde als suikerbak-
ker. Zijn bedrijf kennen we nog steeds als de suikerwerkenfabriek de Faam, die inmiddels al 
weer 100 jaar aan de Liniestraat gevestigd is. Het vertrek van het productiebedrijf uit Breda 
per 1 januari 2014 is een mooie aanleiding om die bedrijfsgeschiedenis eens vast te leggen.

We volgen de ondernemersfamilie de Bont gedurende de negentiende eeuw in de 
opbouw van haar bestaan, met de fabricage van producten als dragées, pepermunt, juju-
bes, cacao en chocolade. De geleidelijke ontwikkeling van een ambachtelijke banketbak-
kerij naar een moderne industriële fabriek was mede te danken aan de innovatieve en 
actieve ondernemers binnen de familie de Bont. Weinigen weten nog dat de firma P.A. 
de Bont in de negentiende eeuw de grootste chocoladefabriek van Breda was. Daarnaast 
stond het bedrijf aan de basis van verschillende andere bedrijven in de sector, waarvan 
suikerwerkenfabriek De Bont & Leyten in Amsterdam (1843) en chocoladefabriek Kwatta 
in Breda (1883) wel de bekendste zijn. Vooral de relatie tussen Kwatta en de Faam waar 
men elkaar beconcurreerde en ook van elkaar de goede mensen afpikte, komt aan bod.

Beschrijving en analyse van bedrijfstakken en bedrijven is nodig, wil er niet een beeld 
ontstaan dat alleen gebaseerd is op statistieken en algemene bronnen. Bedrijfsgeschiedenis 
en macrogeschiedenis bevruchten elkaar. Dit artikel wil een bijdrage leveren aan de 
kennis over de ontwikkeling van kleine ambachtelijke bedrijven tot grote moderne fabrie-
ken en over het leven van ondernemers.

Voor het schrijven van de bedrijfsgeschiedenis van de Faam staat ons helaas geen goed 
bewaard bedrijfsarchief ter beschikking en het eerste jubileumboekje verscheen pas in 
oktober 2013.1 Een eerste historisch onderzoek naar het ontstaan van het bedrijf stamt 
uit 1933. Het bepaalde de oprichtingsdatum op 21 augustus 1838.2 De onderzoeker toonde 
daarmee aan dat de Faam de oudste suikerwerkenfabriek van Nederland was, zoals al in 
1924 werd beweerd.3 Vanaf het honderdjarig bestaan in 1938 werd het ‘anno 1838’ in de 
reclame gebruikt. Bij het schrijven van zijn economisch proefschrift over de bedrijfstak 
kwam Faam-directeur A.P. van Gent in 1955 ook niet verder dan de kennis uit het artikel 
van 1933.4 Daarom schakelde hij voor het jubileumjaar 1963 de Bredase stadsarchivaris dr. 
Frans Brekelmans in om meer boven water te halen over de oorsprong van het bedrijf in de 
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stadsarchieven. Brekelmans achterhaalde dat de firma P.A. de Bont in mei 1851 was opge-
richt als suikerwerkenfabriek. Tevens constateerde hij: “Inderdaad is 21 augustus 1838 
als een historische datum te beschouwen, doch daarbij gaat men dan uit van Henricus 
de Bont, deze was echter reeds in 1815 als banketbakker, zij het dan in andere panden, in 
Breda gevestigd”. Maar ‘anno 1838’ was al zo ingeburgerd en het feestje gepland, zodat Van 
Gent vasthield aan dat jaar van oprichting.5

| firma H. de Bont Jz

De broodbakkerszoon Hendrik de Bont (1788-1853) komt in november 1807 als jongeman 
van 19 jaar vanuit zijn geboorteplaats Heusden naar de stad Breda. Wanneer hij hier in 
1812 als kiesgerechtigde wordt ingeschreven, geeft de dan 24-jarige Henri de Bont op dat 
hij particulier is. Een jaar later is hij echter werkzaam als zelfstandig banketbakker en 
suikerbakker, onder firma H. de Bont Jz.6 Hendrik de Bont moet voor die tijd bij een Bredase 
banketbakker in de leer zijn geweest als banketbakkersknecht, waarschijnlijk bij Rijken.7

In 1806-1807 waren er volgens de patentbelasting, een belasting op beroep, vijf suikerbak-
kers in Breda actief. Een suikerbakker was een banketbakker die ook suikerwerken maakte. 
D.P. Rijken, N. Hoffen en H. Nissen hadden in 1808 ieder een geschat inkomen van ƒ1.400,-
, J. Loonen zat daar iets onder met ƒ1.200,- en C.J. Ooninckx had maar ƒ800,- te besteden. 
Ruim zes jaar later komen er in het Registre Civique nog maar 3 ‘confituriers’ voor: Rijken, 
Ooninckx en Nissen. Loonen was broodbakker geworden en Hoffen was gaan rentenieren.8

In 1813 kwam er een einde aan het Continentaal Stelsel van Napoleon en konden 
rietsuiker en cacao uit de koloniën weer vrijelijk worden ingevoerd in Nederland. Dat 
opende nieuwe mogelijkheden voor de suikerbakkers die (witte) suiker als grondstof 
gebruikten en met chocolade werkten. Zo werd broodbakker Loonen opnieuw banketbak-
ker. Broodbakker Jacobus Mouwen waagde ook een poging en Hendrik de Bont deed toen 
zijn intrede als suikerbakker in Breda.

Banketbakkers in de eerste helft van de negentiende eeuw waren over het algemeen kapi-
taalkrachtige vaklieden: de prijs van suiker lag hoog, mede door de daarop rustende accijns. 
Woonhuis en bakkerij waren doorgaans hun eigendom. Dat verklaart misschien deels de 
hoge ouderdom van de meeste banketbakkers in Breda in die tijd. De hoge investeringen 
maakten het tot een risicovol beroep, in 1817 ging suikerbakker Jacobus Mouwen failliet. 
Jammer voor ons onderzoek werd de patentbelasting niet geheven op het aantal kooksels van 
suiker in de suikerbakkerij, maar op de globale winkelomzet van de banketbakkerij. Rijken 
bezat de grootste banketbakkerij in de stad en had in 1821 maar liefst twee gasten in de leer.

De winkel van een banketbakker had begin negentiende eeuw veel weg van een krui-
denier. Deegwaren als macaroni, vermicelli en lasagne kon je er krijgen, desserts als ijs en 
chocolade, en dranken als thee of vruchtensap. Verder siropen en voor wie wat sterkers 
wilde: een heel scala aan likeuren en vruchten op brandewijn maakte er bijna een slijterij 
van. Vrijwel alle Bredase banketbakkers waren tevens koekbakker, maar niet alle koekbak-
kers in de stad waren banketbakker.
De banketbakker ontleende zijn kennis aan de zuidelijke landen en daarom hadden veel 
begrippen een Franse benaming en werd er vaak in het Frans geadverteerd. Met pâtisserie 
werd de banketbakkerij aangeduid waar gebakjes, taarten en pasteien in alle soorten en 
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maten werden vervaardigd en deeg (pâtes) het hoofdbestanddeel was. De confiseur was de 
banketbakker die zich tevens toelegde op het maken van suikergoed en chocolade. De 
confiturier maakte in suiker ingelegde vruchten, marmelade en jams.
Een suikerbakker in Breda, die suiker als belangrijkste grondstof had, kon zowel confiseur 
als confiturier zijn. Daarenboven was hij meestal stoker van likeur, een fijn aromatische 
alcoholische drank, en bereidde hij ijs (glace). Dat alles had hij nodig om de voor- en nage-
rechten als kleine kunstwerken bij de Bredase elite thuis te kunnen presenteren.

In 1815 treedt Hendrik de Bont in het huwelijk met de Eindhovense burgemeestersdoch-
ter Helena Cornelia van de Ven. Getuige bij het huwelijk te Breda was een neef van zijn 
vrouw: de van oorsprong Eindhovense bierbrouwer A.J. Smits (1774-1838). Smits had zich 
net als de Bont in 1807 in Breda gevestigd en was de nieuwe eigenaar van bierbrouwerij de 
Drie Hoefijzers in de Boschstraat.9

Onbekend is waar in die startfase de bakkerij gevestigd was, maar vanaf 1816 heeft 
Hendrik de Bont centraal op de Grote Markt ten noorden van de vleeshal met uitzicht op 
de Veemarktstraat, zijn winkel met banketbakkerij in een pand dat hij vooralsnog huurt. 
Daarvoor was dit pand in gebruik geweest bij de bekende Bredase boekdrukker Willem 
van Bergen (1874-1818); hier werd de Bredasche Courant gedrukt. In 1816 verhuisde Van 
Bergen naar Grote Markt 33 (wijk D.11) waar hij met zijn compagnon de zaak van drukker 
Andries Oukoop had overgenomen.10

Faillissement van Hendrik de Bont, 1822
Wanneer Hendrik de Bont het huis de Drie Oranje Appeltjes met bakkerij op de Grote 
Markt 21 (wijk A.400) kan kopen van de eigenaar, de medicine doctor Willem de Groot, 
lijkt niets een verdere groei in de weg te staan.11 Doch in 1819 slaat het noodlot toe: op 12 
maart overlijdt zijn vrouw op jonge leeftijd en blijft hij achter met de 3-jarige Martinus. 
“Ofschoon ziek van ligchaam en te bedden liggende” had Helena Cornelia van de Ven nog 
wel een week eerder bij testament haar man tot universele erfgenaam benoemd.12

In mei 1820 leent Hendrik de Bont, confiturier en banketbakker, van Petronella 
Verkaart, weduwe Wilhelmus de Groot, een kapitale som van ƒ1.850,- met zijn huis als 
onderpand. Daarop rust op dat moment ook nog een hypotheek van ƒ3.000,- eveneens van 
de weduwe de Groot.13 De rente en aflossing worden Hendrik teveel en de rechter bepaalt 
op 26 juli 1821 dat hij het huis moet verkopen. Op 7 januari 1822 vind de executieverkoop 
plaats, Petronella Verkaart wordt weer de eigenaresse van het pand, dat zij in juni 1823 
doorverkoopt aan een slijter.14
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Maar zonder huis geen bakkerij en 
zonder bakkerij geen inkomsten. 
In 1821 vraagt De Bonts suikerleve-
rancier, de firma P.M. Netscher uit 
Rotterdam, het faillissement aan, 
dat bij vonnis van de rechtbank van 
Koophandel te Breda op 6 februari 
1822 wordt uitgesproken. Al op 8 
februari 1822 vindt de openbare 
verkoop plaats van zijn inboedel en 
de bedrijfsinventaris van de banket-
bakkerij met een opbrengst van 
ƒ1.346,85. De verificatievergadering 
van de crediteuren volgde op 4 mei 1822. De openstaande schuld aan de weduwe De Groot 
bedroeg toen altijd nog ƒ3.687,- : een faillissement was onafwendbaar.15

Voor ons biedt het faillissementsdossier een onverwacht kijkje in de keuken van de 
banket- en suikerbakker. In de winkel vinden we de gebruikelijke winkelinrichting én 
een vogelkooitje. De parkiet in het kooitje vormde het waarschuwingsmechanisme voor 
te weinig zuurstof, wanneer er iets mis mocht gaan in de bakkersoven. Die oven bevond 
zich, zoals gebruikelijk, in de kelder. Achter de winkel lag de bakkerij waarin veel kope-
ren blikken. Het hele huis diende welhaast als pakhuis voor de vele flessen en potten 
met vruchten op sap, confituren en likeuren. Jammer genoeg maakt de inventaris geen 
onderscheid tussen grondstoffen en het te verkopen product, maar we zien wel 6 flesjes 
met pepermuntolie op de lijst staan. Het meest voor de hand ligt dat de Bont die gebruikte 
om pepermuntlikeur te maken.

Sinds het midden van de achttiende eeuw werd er in het Engelse Mitcham nabij 
London met veel succes een muntsoort geteeld die sterk genoeg was om in medicinale 
toepassingen gebruikt te worden. Van deze pepermunt (Mentha piperita) werd olie geperst 
en in flesjes over de hele wereld verkocht als ‘essence de menthe’, een pepermuntlikeur. 
In Franrijk werd ook munt geteeld, maar deze was van een mindere kwaliteit en is in 
Nederland na 1813 grotendeels verdrongen door de ‘Engelsche pepermunt’.

Op de voorzolder van het huis bevonden zich een builmolen of zeef, een handmolen en 
een bloemkist. Hieruit blijkt dat de banketbakker zelf het meel dat hij van de molenaar 
ontving, zeefde en fijner maalde tot bloem. Het in het bezit hebben van een handmolen 
voor het malen van graan was illegaal, en tegen het bezit werd in Breda streng opgetre-
den.16 Handmolens vielen in principe onder de patentbelasting, maar het lijkt erop dat in 
Breda alleen de mosterd- en grutmolens aangeslagen werden en de bloemmolens van de 
bakkers ontzien.

Een handmolen die wel hoog werd aangeslagen was de chocolademolen, die zich in 
het kamertje boven de keuken bevond. Het was meteen het waardevolste bezit op de 
inventaris: ƒ46,-, daarnaast beschikte De Bont nog over een kleinere variant ter waarde 
van ƒ20,- en een verzameling ‘chocolaadblikjes en blikken’. In de chocolademolen, met 
molenstenen, werden de geroosterde cacaobonen vermalen tot een vette chocolademassa.

1.   Aankondiging verkoop inboedel suikerbakker Hendrik de Bont 
op 8 februari 1822. (Bron: Bredasche Courant 2 februari 1822)
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De Chocolade, een bij ons zoo zeer bekende en geliefkoosde drank, wordt van cacaoboonen op 
de volgende wijze gemaakt. Men brandt de cacaoboonen in eene ijzeren spittrommel, gelijk 
men gewoon is de koffijboonen te doen, zoo lang, tot dat men de schillen, hetzij door pellen of 
ziften, gemakkelijk daaraf kan krijgen. Alsdan worden zij nogmaals op dezelfde wijze gebrand, 
vervolgens gemalen, tot eene pap gemaakt, in blikken vormen gegoten, en eindelijk boven het 
vuur gedroogd. Zoo men dezelve eenigen vreemden smaak of geur wil bijzetten, dan doet men 
bij het deeg, eer het in de vormen gedaan wordt, wat suiker, kaneel en somtijds ook nog wat 
vanille en nagelolie. Maar er wordt tegenwoordig bij het chocolademaken ook zeer veel bedrog 
gepleegd (...) door toevoeging van bonen en vetten (...); daar de chocolade, van zuivere cacao 
gemaakt, zeer gezond en versterkende is.17

Met chocolade zoals wij die kennen had het nog niets van doen, de dusdanig verkregen 
bittere chocoladekoekjes werden vooral door bijmenging van suiker en water of melk als 
drink-chocolade genuttigd.

In de verkoopadvertentie is sprake van “eene aanzienlijke partij ingelegde Confituren, 
Pomades, reukwaters, banketten, suikergoed,...”.18 Van het suikergoed vinden we in de 
inventaris de welbekende bruidsuikers. Daarnaast een flesje met “pepermunt-, bruine 
sago-, muskaat- en kaneel-Amandelen”, de zogenoemde suikerbonen. Het zijn dragées met 
een kern van amandel en daaromheen een suikerlaagje met een smaakje.

Voor zover we weten had Hendrik de Bont tot 1821 de beschikking over een winkel-
meid, een dienstmeid en een banketbakkersknecht, Johannes van den Boogaard (1804-), 
die vanaf 1 mei 1830 als zelfstandig banketbakker werkzaam is in Breda. In 1836 draagt hij 
zijn zaak over en verhuist dan naar Den Haag, waar hij als kok in zijn bestaan voorziet.19

Banketbakkerij De Bont – Van Keulen, 1824-1836
Na vijf jaren van misère voor Hendrik de Bont breekt er in 1824 weer een voorspoedige 
periode aan. Hij treedt dan in het huwelijk met Catharina van Keulen. Het jonge echt-
paar woont tijdelijk op Ginnekenstraat A.66 dat eigendom is van de familie Van Keulen. 
Hendrik is dan al weer werkzaam als banketbakker.20 Vanaf 1825 is de banketbakkerij 
gevestigd in de Reigerstraat 6 (wijk D.62). Vanwege het faillissement staat het bedrijf op 
naam van zijn vrouw, steevast ‘huisvrouw van H. de Bont’ genoemd. Iedereen wist wel dat 
het Hendrik was die voor de oven stond. Een chocolademolen bezat hij niet meer, dat was 
toch iets te kostbaar. De zaken gaan goed en in 1827 kan worden overgegaan tot aankoop 
van het huis met bakkerij aan de Grote Markt, zoals de locatie van het bedrijf meestal werd 
omschreven. Catharina van Keulen, ‘huisvrouw, buiten gemeenschap van goederen, van 
Hendrik de Bont, confiturier en suikerbakker’ koopt het winkelpand voor ƒ1.800,- van 
Catharina Hustinx. Binnen twee jaar zijn alle kooppenningen voldaan.21
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Je zou een bekendmaking volgens de eerste hinderwet van het KB 31 januari 1824 (Stbl. 
19) mogen verwachten, omdat er op het perceel nog geen bakkerij gevestigd was. Maar 
door onduidelijkheid in de formulering van die wet zou het tot 1834 duren voordat de 
Gouverneur van Noord-Brabant bepaalde dat voortaan de bakkerijen ook onder de Bak- en 
Uitbrandovens zijn begrepen.22 We weten daardoor ook niets van de bakkersoven in de 
Reigerstraat.

De aanwezigheid van veel militairen in verband met de Status Quo met het nieuwe België 
zorgde voor een toename van de stedelijke consumptie. De groei van het aantal banket-
bakkers in Breda is daarvoor illustratief: in 1830 waren er vijf banketbakkers actief; in 
1838 groeide hun aantal naar tien. Rijken en Ooninckx stopten in 1838 met hun bedrijf 
wegens hun hoge leeftijd, zodat er dus uiteindelijk acht waren. In de tweede helft van de 
jaren veertig komen daar nog drie banketbakkers bij en in 1851 eveneens drie.

De introductie van de stoompan in de Amsterdamse en Rotterdamse suikerraffinade-
rijen in de periode 1830-1840, evenals de invoering van stoom op de suikerplantage de 
Drie Gebroeders van de familie Van Emden in Suriname in 1834, maakte de rietsuiker 
goedkoper en ruimer beschikbaar.

Banketbakkerij in Catharinastraat, 1838
Na het einde van zijn faillissement in 1836 kan Hendrik de Bont weer onder eigen naam 
zaken doen.23 We zien hem dan ook nieuwe zaken oppakken. Het lukte de confiturier 
Hendrik de Bont per 23 mei 1838 officieel depothouder in Breda te worden voor de 
“Koninklijk Geoctroijeerde Poeder-Chocolade” van de firma C.J. Van Houten. Het was 
te koop in flessen en pakken. Van Houten’s vinding bestond daarin dat de overtollige 
cacaoboter uit de boon was geperst en de zo verkregen chocolade tot poeder vermalen. Het 
product was daardoor lichter verteerbaar en beter oplosbaar geworden. Het alleenrecht 
voor de verkoop van Van Houtens cacaopoeder te Breda was vanaf 1828, het jaar waarin 
de cacaopoeder in productie kwam, in handen geweest van de suikerbakker David Paulus 
Rijken (1763-1850). Dat gaf aanleiding tot verwarring tien jaar later. Van Houten moest 
zelf duidelijkheid scheppen door te verklaren dat zijn product nu op twee adressen in 
Breda verkocht mocht worden.24

D.P. Rijken beschikte over een eigen banketbakkerij, die sinds 1791 gevestigd was in de 
Catharinastraat 6 (wijk D.104). In 1837-1838 raakte Rijken in financiële moeilijkheden en 
besloot toen op 75-jarige leeftijd zijn bakkerij van de hand te doen. Op 31 juli 1838 werd 
bij publieke verkoop zijn inboedel geveild. In augustus 1838 gevolgd door de verkoop aan 
Hendrik de Bont van het pand Catharinastraat 6 (wijk D.104): “Eene huizinge, bakkerijen, 
tuin, plein, gang en erve” voor maar liefst ƒ8.000,-.25

Het weer onder eigen naam kunnen werken en de verhuizing naar de Catharinastraat 
maakten van H. de Bont de voornaamste banketbakker in Breda. Het grote pand kon zelfs 
tot 1880 de groei van het familiebedrijf opvangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de directie van de NV de Faam in de twintigste eeuw het jaar 1838 als start van haar suiker-
werkenfabriek is gaan beschouwen.26

In mei 1842 kan Hendrik de Bont het pand Ginnekenstraat A.66, de Vijf Ringen, van 
de familie Van Keulen voor ƒ533,- overnemen uit de erfenis van zijn schoonmoeder, 
die de laatste jaren van haar leven bij hem had ingewoond.27 Hij laat het pand in 1846 
door aannemer Nicolaas Canters verbouwen en opnieuw inrichten om het te verhuren. 
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27  Stadsarchief Breda, transport 11 mei 1842 (notaris L. Beens N.1395, akte 49).
28  advertentie Bredasche Courant 18 oktober 1846; Stadsarchief Breda, notaris de Roij, 19 januari 1849 akte 16: nog een open schuld van 

ƒ1000,- aan de aannemer; Stadsarchief Breda, Kadastrale Legger, artikel 312.
29  Algemeen Handelsblad 20 april 1846 en 9 juli 1846: eerste vermelding H. de Bont.
30  Algemeen Handelsblad 11 maart 1846.
31  Stadsarchief Breda, notaris de Roij, 29 januari 1849 akte 16.

Hendrik de Bont bezit dan drie panden in Breda, want het huis Reigerstraat 6 had hij niet 
hoeven te verkopen, kapitaalkrachtig als hij inmiddels was, dankzij zijn tweede vrouw.28

In augustus 1843 overlijdt Catharina van Keulen, waardoor P.A. de Bont (1825-1861) 
op 18-jarige leeftijd zijn moeder verliest. De erfenis wordt onverdeeld gelaten omdat alle 
kinderen nog minderjarig zijn. Ditmaal weet Hendrik de Bont zich er doorheen te slaan.

In het drukke bestaan van de banketbakker kwam het goed uit als niet alles zelf 
gemaakt hoefde te worden. Zo was de confiturier H. de Bont in 1846 depothouder van 
Chinesche geconfijte gember geworden.29 De blanke gember werd in China al gesuikerd 
en in potten verscheept naar Amsterdam, op kosten van de importeur, het Verkoophuis. 
“Wij zijn in het bezit van een partijtje Gekonfijte Gember, die wij voor zoo ongemeen 
Lagen Prijs kunnen verkoopen, dat ze thans niet alleen in het bereik van den Rijke is, niet 
alleen op Partijen en Feestdagen opgedischt kan worden, maar dat ze dagelijks op eene 
Burger Tafel kan verschijnen.”30 Langzaamaan werd suikerwerk voor een grotere groep 
burgers betaalbaar.

Boedelscheiding en opvolging, 1849-1851
In januari 1849 liet Hendrik de Bont de bedrijfsinventaris opmaken voor de boedelschei-
ding van zijn tweede vrouw.31 Dit geeft wederom een aardige inkijk in het bedrijf. In de 
bakkerij en keuken bevonden zich talloze koperen pannen, schotels en blikken vormen; 
marmeren mortieren voor het fijnmalen van de suikers; een waterketel en theestoof om 
thee te zetten; een distilleerketel met fornuis voor het maken van likeuren. Wat dit keer 
ontbreekt zijn een chocolademolen en een bloemmolen. In de winkel komen we weer een 
vogelkooitje tegen en twee ijsbussen.

Onder de winkelwaren en goederen bevinden zich talloze flessen likeur, zoals de 
kersenlikeurs kirsch-wasser en marasquin, de anijslikeurs absint en punch, en het spece-
rijenextract bisschop. Daarnaast flessen vruchten op brandewijn en potjes en glazen 
ingelegde vruchten. Ook verkocht De Bont vleesbouillon in flesjes ‘Eau de Carne’. Van de 
flessen poeder-chocolade (Van Houten) had hij er 26 staan ter waarde van ƒ23,50.

Aan grondstoffen had hij 24 suikerbroden (ƒ113,-), 65 ponden gemaakte suikers (ƒ78,), een 
hoeveelheid chocolade (ƒ19,-) en gemalen cacao (ƒ65,-) in voorraad. Daarnaast arrowroot, 
kaneel en kruiderijen. Hieruit weten we dat De Bont zijn eigen Spaanse chocolade maakte 
met bijmenging van het lichtverteerbare zetmeel van de arrowroot en onder vermenging 
met kaneel. Deze chocoladekoekjes kan hij gebruikt hebben bij het vervaardigen van suiker-
werken, de gemaakte suikers.

Wat ontbreekt is bloem: was Hendrik de Bont inmiddels volledig confiseur en confitu-
rier geworden? Maar ook van pepermunt(-olie) en Arabische gom vinden we ditmaal geen 
enkel spoor, hetgeen er weer op kan duiden dat de banketbakker nog steeds geen peper-
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muntjes maakte. In het eerste kwart van de negentiende eeuw waren het in Nederland 
hoofdzakelijk de apothekers die de pepermuntjes maakten, vanwege de vermeende 
medicinale werking. In het tweede kwart van die eeuw gingen ook suikerbakkers de 
pepermuntjes maken als heilzame snoepjes. Recepten stonden in handboeken en de eerste 
fabriekjes van ‘Engelsche pepermunt’ verschenen op het toneel.32

In oktober 1849 zond Hendriks oudste zoon uit zijn tweede huwelijk, Petrus Antonius de 
Bont, een verzoek aan de Koning “om hem eenige middelen te verschaffen, teneinde de 
voor zijne studie der schei- en natuurkunde noodige instrumenten en gereedschappen 
te kunnen aankoopen.” Omdat zijn jongere broers Johannes (1830) en Willem (1834) in 
hetzelfde vak als hun vader bedreven waren en hij daarvoor zelf “geen ambitie” had, was 
hij door eigen studie nu zover gekomen dat hij een plaats zocht op een laboratorium hier 
te lande. Hij vroeg een vergoeding van ƒ275,- aan materiaalkosten en ƒ100,- voor verdere 
kosten gedurende 2 à 3 jaar.33

Het lag dus helemaal niet voor de hand dat Hendrik de Bont aan deze zoon uit zijn 
tweede huwelijk zijn bedrijf zou toevertrouwen. Toch gebeurde dat bij gelegenheid van 
het huwelijk van Pieter de Bont met Elisabeth van Kakerken. Per 1 mei 1851 droeg de bijna 
63-jarige Hendrik de Bont de dagelijkse leiding van de banketbakkerij over aan zoon P.A. 
de Bont, confiseur pâtissier, die dan 26 jaar oud is. Pieter de Bont kreeg op dat moment 
zijn moedersdeel uitgekeerd ter waarde van ƒ1.218,- , dat werd betaald uit de verkoopop-
brengst van het pand in de Ginnekenstraat.34 Per 31 mei 1851 woonde Hendrik de Bont 
met zijn minderjarige en schoolgaande kinderen in Oudenbosch, boven de winkel van 
Daniel de Roos aan de Kaaistraat, alwaar hij op 19 maart 1853 overleed. Zijn kostbaarste 
bezit was een gouden horloge.35

De Bont & Leijten
De nieuwe start in de Catharinastraat in 1838 weerhield de oudste zoon van Hendrik uit 
zijn eerste huwelijk er niet van zijn geluk elders te beproeven. In maart 1839 was Martinus 
Joannes de Bont met 23 jaar meerderjarig geworden en ging hij zelfstandig wonen. Hij 
bleef als banketbakker bij zijn vader werken, totdat hij op 15 juli 1843 samen met zijn 
Bredase compagnon Bartholomeus Adrianus Leijten de Fabriek van Bonbon en Chocolade 
aan het Rokin 74 te Amsterdam van de Parijse banketbakker Marc Dairaigne overneemt. 
De firma De Bont & Leyten was geboren.36 De Bredase banketbakkerszoon M.J. de Bont 
(1816-1897) noemde zich voortaan fabrikant te Amsterdam. B.A. Leijten (1814-1852) was 
als zoon van een kapitaalkrachtige koopman de financier van de onderneming, terwijl De 
Bont zijn vakkennis inbracht.

Martinus J. de Bont voorzag zijn chocoladefabriek in 1848 van stoom. In 1852 verloor 
hij zijn zakenpartner B.A. Leijten. Ten tijde van het overlijden van zijn vader voerde hij 
in zijn eentje de directie over de ‘Koninklijk Geoctroijeerde Fabriek van Suikerwerken, 
chocolade en likeuren De Bont & Leyten’.37 Dat koninklijk geoctrooieerd had hij te danken 
aan de pastilleuse, een gietwerktuig voor de vervaardiging van ‘Hollandsche pepermunt’. 
Op 25 augustus 1848 was aan De Bont en Leijten voor 10 jaar octrooi verleend op de invoe-
ring van een werktuig tot het vervaardigen van klein suikerwerk.38
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32  Teyras, De Hollandsche banketbakker; Leydse Courant 22 december 1826: Peperment-Fabriek J.H. Hallemans te Amsterdam.
33  Stadsarchief Breda, I-3/4, inv.nr.618, Notulen B&W Breda 5 november 1849 no.1 en inv.nr.192, ingekomen stuk B&W 30 oktober 1849, 

nr.857. In de stukken B.A. de Bont genoemd.
34  Bredasche Courant 4 mei 1851; Stadsarchief Breda, notaris de Roij, deling 2 mei 1851 akte 88.
35  Regionaalarchief Westbrabant, notaris D.P. Beausar, Oudenbosch, 8 april 1853 akte 55, inventaris: ‘ab intestato’.
36  Algemeen Handelsblad 20 juli 1843, Nederlandsche Staatscourant 11 september 1843; jubileumartikel in Algemeen Handelsblad 13 juli 

1893.
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39  Bredasche Courant 4 mei 1851; Stadsarchief Breda, Notaris de Roij, Breda, deling 2 mei 1851 akte 88.
40  Bredasche Courant 5 december 1852.
41  Regionaalarchief Westbrabant, notaris D.P. Beausar, Oudenbosch, aankoop 17 februari 1853 akte 24.
42  Gemeenteverslag Breda 1853-1869.
43  Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850 (Tilburg 1965), 183-185.
44  Algemeen Handelsblad 16 maart 1853 en 7 april 1853, advertentie: Fabrique de chocolat Espagnol.

Firma P.A. de Bont (1851-1861)
Per 1 mei 1851 neemt P.A. de Bont als confiseur-pâtissier het beheer van de banketbakkerij 
van zijn vader over, mogelijk daarbij financieel gesteund door zijn schoonfamilie.39 De 
familie Van Kakerken was niet onbemiddeld. Hoewel Elisabeths vader wachtmeester bij 
de marechaussée was, behoorde de familie toch al tot de elite van Breda. Haar oom Willem 
sr. was stadsdokter geweest, terwijl haar neef Willem jr. in 1858 de eerste directeur van de 
stedelijke gasfabriek werd. Haar neef Lambert van Kakerken was een liberale ondernemer, 
die zijn fortuin in Londen had vergaard.

De banketbakker P.A. de Bont komt in 1852 met iets nieuws: de entrée voor zijn voor 
St.Nicolaas-avond ingerichte theesalon is gratis. Het was tot dan toe gebruikelijk dat de 
klanten een toegangsprijs betaalden om de tentoongestelde suikerwerken te kunnen 
bewonderen.40 Pieter de Bont kan in februari 1853 het woonhuis Catharinastraat 6 met 
bedrijfsruimten van zijn vader voor ƒ7.300,- kopen door overname van de hypotheek-
schuld van bijna ƒ6.300,- en bijbetaling van het verschil. Pas nu heeft hij de volledige 
zeggenschap over de banketbakkerij, maar bij het overlijden van zijn vader in april moest 
hij de ruim ƒ1.000,- nog betalen.41

De banketbakkerij werd in 1853 ingericht tot een fabriek van chocolade, pepermunt en 
jujubes. Dat de banketbakkerij een fabriek genoemd werd, kwam doordat er meer dan 10 
arbeiders werkten en misschien wel belangrijker, dat er voor de Nederlandse markt gepro-
duceerd werd. Het aantal van 20 arbeiders, zowel mannen als vrouwen, zou tot en met 1869 
ongeveer gelijk blijven.42 De 15 mannelijke arbeiders in de chocoladefabriek werkten 12 
uur per dag tegen een dagloon van 100 centen. Die arbeidsduur was normaal in de Bredase 
bedrijven, het dagloon was echter het hoogste dat een arbeider in Breda kon verdienen. 
Verder werkten er in de fabriek 6 vrouwen, 4 meisjes en 3 jongens in de fabriek, die allen 
veel minder verdienden. Kinderarbeid was nog heel gewoon, de zeven kinderen beneden de 
14 jaar moesten er voor een habbekrats van 15 cent per dag hun kost verdienen.43

Chocoladefabriek
Op 16 maart 1853 meldt confiseur-chocolatier P.A. de Bont het Nederlandse publiek dat 
zijn nieuwe fabriek volop in bedrijf is en binnen een paar dagen kan beginnen met de 
eerste leveringen van de Spaanse chocoladetabletten via banketbakkers in het land.44  
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Hij prijst zich aan in het 
Frans, zoals toen gebrui-
kelijk was bij chocolade-
fabrikanten, vanwege de 
goede naam van de Franse 
nijverheid. Om chocola-
de minder bitter te laten 
smaken werden specerijen 
toegevoegd, in Spaanse 
chocolade zat kaneel en 
in Franse chocolade zat 
vanille.

Verder was bij de ‘chocolat Espagnol’ de cacaoboon kort gebrand en grof gemalen. Uit- 
eindelijk gaf de consument na 1870 de voorkeur aan de fijn gemalen Franse chocolade.

Uit een advertentie van de confiseur P. van der Pluym te Utrecht weten we dat in Breda ook 
fijne chocolade gefabriceerd werd.45 Onder Chocolats fins waren begrepen pastilles (flikjes) en 
pralines met likeur, crême, nougat, fruit en noten. Het was eetbare chocolade in tegenstelling 
tot de tabletten die nog altijd voor drinkchocolade werden gebruikt.

In de chocoladefabriek werd voor het maken van de chocolade nog gewerkt met een 
handmolen.46 Een stoommachine liet nog even op zich wachten. In 1859-1860 adverteer-
de het bedrijf onder de naam Chocolat-De Bont, usine à Breda en met depots bij de voor-
naamste confiseurs.47 Het product werd aangeprezen als “zuivere cacao”, met en zonder 
suiker, verkrijgbaar in pakjes van 5 ons. Dat betekende dat de geroosterde cacaobonen zijn 
vermalen tot pasta en vervolgens tot koekjes of tabletten gevormd, zonder toevoegingen 
en/of vervalsingen zoals meel en zonder afscheiding van de cacaoboter. Deze koekjes 
bittere chocolade (zonder suiker) of zoete chocolade (met suiker) waren bedoeld om zelf 
chocolademelk te maken, ze waren nog niet geschikt om op te eten. De chocoladekoekjes 
van de Bont werden verpakt in papieren pakjes van een pond en niet in flessen zoals de 
poederchocolade van Van Houten. In 1865 kwam Corn. Sipkes in Haarlem als een van de 
eersten in Nederland met “Busjes-chocolade”, cacaopoeder verpakt in blikken bussen.48

Daarnaast maakte het bedrijf ook Chocolat de Santé of gezondheidschocolade en choco-
lade met vanille in tabletten.49 Gezondheidschocolade was Spaanse chocolade met gom 
als bindmiddel, er werden vanouds heilzame krachten aan toegeschreven, maar bij P.A. de 
Bont was het gewoon een tablet om er een voedzame dikke chocoladedrank van te maken. 
De Duitse bierbrouwer Johann Hoff uit Berlijn kwam in 1866 in Nederland op de markt 
met zijn Malz-Gezondheids-Chocolade. Aan de toevoeging van mout werd juist weer wel 
een geneeskundige werking toegeschreven voor het genezen van verscheidene ziekten. De 
Malzproducten waren, als koekjes en poeder, in Breda te koop bij de grutter A.G. Maassen 
in de Lange Brugstraat.50

Inmiddels was de firma P.A. de Bont een echt familiebedrijf geworden, met vestigingen 
in het buitenland. Chocoladefabrikant Pieter de Bont bestuurde in 1860 de fabriek te 
Breda, zijn jongere broers Jan en Theo waren confiseurs te Brussel in de Rue des Palais 81, 
onder de naam J. Debont & Cie, terwijl broer Willem in Parijs een winkel in de Passage 
Charlemagne 102 dreef onder de naam De Bont & Comp.51

2.   Advertentie van confiseur-chocolatier P.A. de Bont over de producten van 
zijn nieuwe fabriek. (Bron: Algemeen Handelsblad 16 maart 1853)
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45  Utrechtsche Courant 4 december 1854.
46  Stadsarchief Breda, Patentregister 1853-1855.
47  Opregte Haarlemsche Courant 5 december 1859 en 29 oktober 1860.
48  Van Dijk, Honderd jaar Van Houten; Algemeen Handelsblad 5 oktober 1865.
49  Algemeen Handelsblad 5 december 1859, 12 december 1859 (8 verkooppunten) en 14 maart 1860, 19 maart 1860 (14 verkooppunten).
50  Bredasche Courant 7 april 1867; Johann Hoff voerde een agressieve reclame campagne in de Nederlandse dagbladen van 1866 t/m 1891.
51  Algemeen Handelsblad 18 december 1860; Stadsarchief Brussel, Stadsalmanak van Brussel, 1859-1863: DeBont.
52  Official Descriptive and Illustrated Catalogue, Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations (London 1851) Volume 2, page 795, 

no.’s 106: Wotherspoon, James & Co., Glasgow, Manufacturers.
53  Nederlandsche Staatscourant 7 februari 1852.
54  25 jaar KMA: Breda’s feestvreugde op 25, 26, 27 en 28 september 1853 (Breda 1853), 41.
55  Gemeenteverslag 1853-1869, verslag KvK.
56  Exposition Universelle des produits de l’Agriculture, de l’Industrie et des Beaux-Arts de Paris 1855 ; W.J.C.A. van Hasselt, Catalogue des 

exposants des Pays-Bas admis à l’exposition universelle de 1855 (Paris 1855) ; Algemeen Handelsblad 27 augustus 1855, adv. en later 21 
februari 1856, adv. zonder vermelding firmanaam De Bont.

Pepermuntfabriek
Op de wereldtentoonstel-
ling van 1851 in London, 
The Great Exhibition, 
presenteerde de fabrikant 
van Victoria pepermunt al 
een stoompepermuntma-
chine.52 Niet verwonderlijk 
dat de Nederlandse markt 
overspoeld werd met het 
Engelse product, maar daar 
lag nog een andere reden 
aan ten grondslag. Voor de accijnsbelastingen viel pepermunt in Nederland altijd nog in het 
hogere tarief van de drogisterijen, een erfenis uit de tijd dat pepermunt vooral gezien werd 
als medicijn. Met ingang van 1852 kwam daar verandering in, pepermunt viel voortaan 
onder het lagere tarief van de banketbakkerijen, feitelijk een bevestiging van een al lang 
bestaande situatie.53

Een toename van het aantal banketbakkers die fabrieksmatig pepermunt gingen 
maken, was het directe gevolg. Eén van die banketbakkers was de firma P.A. de Bont. Op 
de Bredase nijverheidstentoonstelling in september 1853, gehouden bij gelegenheid van 
het jubileum van de KMA, waren ook “de schoone monsters Spaansche Chocolade en 
Engelsche Pepermunt, door den heer P.A. de Bont ingeleverd” te zien.54 Vanaf 1853 vond 
er vanuit Breda een ‘buitenlandse handel’ plaats in pepermunt, jujubes en chocolade naar 
België en de koloniën.55

In mei 1855 kwam de spoorwegverbinding van Breda met Antwerpen gereed en direct 
maakte P.A. de Bont er gebruik van door zijn handgemaakte pepermunt te presenteren 
op de van mei t/m november gehouden wereldtentoonstelling in Parijs. De pastilles de 
menthe vielen meteen in de prijzen, zodat de Amsterdamse winkel De Concurrent al in 
augustus ‘Peperment van de Tentoonstelling te Parijs’ aanprees als: “Deze Peperment bevat 
de zuiverste Pepermentolie en overtreft de Engelsche in alle delen”. “De groote Doos à 30 
cents”. Maar in de lokale Bredase pers lezen we wonderlijk genoeg geen woord over deze 
bijzondere prestatie.56

3.   Advertentie van CHOCOLAT-DE BONT met vestigingen in Breda, Brussel en 
Parijs. (Algemeen Handelsblad 18 december 1860)



136	   De Faam van Chocolade-, Drop- en Suikerwerk

De pepermuntmachine van 1858
Een volgende stap, de mechanisering van de productie, was een logisch gevolg van die 
toegenomen belangstelling in de pepermunt van de Bredase fabrikant. Bij Koninklijk 
Besluit van 30 januari 1858 werd aan P.A. de Bont, fabrikant van suikerwerken, een 
octrooi voor vijf jaar verleend op de invoering van een werktuig tot het vervaardigen 
van ‘zogenaamde Engelsche pepermunt’.57 Met invoering wordt bedoeld import, de 
machine was geen uitvinding van de Bredase fabrikant. De Bont had zijn aanvraag op 14 
augustus 1857 ingediend en verzekerde dat in 1856 in Frankrijk een brevet was verleend 
voor de tijd van 15 jaar voor hetzelfde werktuig. Het betreft hier het octrooi van 3 juli 
1856 voor een Système de machine à fabriquer les pastilles door Fernandez en Mauprevez 
uit Parijs.58 Mauprivez was fabricant de pastilles de menthe, dites anglaises, met fabrieksmerk 
‘Pepperment-London’.

De pepermuntmachine rolde het deeg op de juiste dikte en stak er de tabletjes uit die op 
een droograam vielen. Het zware handwerk verviel door het gebruik van de steekmachine, 
de gelijkvormigheid van de pepermuntjes was gewaarborgd en de productiviteit verdub-
belde. Verder was de pepermuntmachine in staat het tablet dubbelzijdig van een logo of 
naam te voorzien. Jammer genoeg is niet bekend met welk logo of naam de firma P.A. de 
Bont de pepermuntjes bestempelde. In tegenstelling tot de vermelding in het octrooi dat 
drie meisjes de machine kunnen bedienen, is de bediening later steevast in handen van 
twee mannen. Met Engelse pepermunt werd overigens de wijze van fabriceren bedoeld: 
gestoken pepermunt, gemaakt van deeg bestaande uit poedersuiker, Arabische gom 
en pepermuntolie. Pepermunt die was gekookt van poedersuiker en pepermuntolie en 
vervolgens in een vorm werd gegoten, heette Hollandse pepermunt.

Aanvraag voor een octrooi van een Pepermuntmachine 1857

Beschrijving eener Machine tot het maken van zoogenaamde Engelsche pepermunt, behoorende bij het 
rekwest van Petrus Antonius de Bont, Fabrijkant in Suikerwerken, wonende te Breda.

Bijzondere Eigenschappen
1e  De Pepermunt uit de hand gemaakt is ongelijk-

vormig. De machine maakt dezelve allen even 
dik en groot.

2e   Indien men een cachet of stempel op dezelve 
verlangt te hebben, moet die stuk voor stuk er 
op worden gedrukt. De machine doet dit tegelijk 
bij het maken én aan beiden zijden.

3e   Vijf personen kunnen in tien uren hoogstens 
150.000 stuks maken. De machine, door drie 
meisjes behandeld wordende, maakt er in dien 
zelfden tijd 300.000 stuks.

4e   Het zware werk om met een ijzeren rol van 20 Nd. 
ponden het deeg dun te rollen, vervalt. De machine 
doet dit zelve.

Beschrijving der verschillende deelen
a  Plaat om het deeg op te leggen.
b  Handvat om de machine in beweging te 

brengen.
c  Drie koppel koperen cilinders om het deeg te 

pletten.
d  -

e  -
f  Cilinder met gaten en daarin juist passende 

stempels. Hierbij bevinden zich vijf stellen met 
gaten en stempels om de verschillende soor-
ten pepermunt te maken.

g  Schuif met de stempels.
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57  Nederlandsche Staatscourant 3 maart 1858; Nationaal Archief, 2.02.04, Verbaal inv.nr.1107, KB 30 januari 1858 no.67.
58  Description des machines et procédés pour lequels des brevets d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844. Tome 56 

(Paris 1867), p.140: brevet 16090.

h  Hefboom die de schuif g omlaag drukt en 
weder opheft.

i  Doek zonder eind waarop de pepermunt valt.
j  –
k  Plaat welke de pepermunt laat glijden op het 

doek zonder eind l.
l  Doek zonder eind.
m  Plaat waarlangs de pepermunt op de hordetjes 

schuift om te droogen.
n  Doek zonder eind voor de overblijfselen.
o  Veer om het verkeerd draaijen voor te komen.
p  Drijf- of voerwiel.

q  –
r  Bakje met kleine gaatjes om poeder op den 

cilinder d te ziften, ten einde het aanhechten 
van het deeg te beletten.

s  Drie schroeven voor het regelen der verschil-
lende dikten.

t  Keten van Vaucanson om het doek zonder eind 
l in beweging te brengen.

u  Keten van Vaucanson om het doek zonder eind 
n in beweging te brengen.

v  Cilinder om het doek zonder eind i in beweging 
te brengen.

Wijze van bewerken
 Men plaatst een stuk deeg, ter dikte van 5 Ned. duimen, op de plaat a, en draait met het handvat b, 
waardoor het deeg komt tusschen drie achtereenvolgende, steeds digter staande, paren cilinders c, d, e, 
die naar willekeur door de schroeven s op de verlangde dikte kunnen geplaatst worden.
 Vervolgens komt het deeg, thans op de juiste dikte gebragt, boven een cilinder f te leggen. Deze cilin-
der, op de teekening onzigtbaar, geeft aan de pepermunt het fatsoen. In dezelve bevinden zich, naar de 
grootte, op eene regte lijn 15, 12, 10, of 9 ronde gaten, waarin even zoo veel juist passende ronde 
koperen stempels, die door middel van veren met den bovenkant des cilinders worden gelijk gehouden. 
Boven dezelve bevindt zich eene koperen schuif, waaran zich even veel koperen stempels als gaten in 
den cilinder f bevinden. Deze drukken het deeg, door middel van den hefboom h, in den cilinder, dezelve 
worden daarin opgehouden tot dat den cilinder een halven cirkel heeft gemaakt, als wanneer de veren 
losschieten en de pepermunt doen vallen op het doek zonder eind i, vervolgens langs de schuifplaat k 
glijden op het doek zonder eind l en daarna langs de schuifplaat m op de hordetjes om te droogen.
 De overblijfselen van het deeg worden weggevoerd door het doek zonder eind n, waarna dezelve 
wederom aan elkander worden gewerkt, ten einde op nieuw op de plaat a gelegd te worden.
 Tegelijk dat de pepermunt op het doek valt en de cilinder een halven cirkel heeft gemaakt, bevinden 
zich wederom dezelfde gaten met stempels boven om op nieuw pepermunt te formeren.

Aldus naar waarheid opgemaakt te Breda den 14 augustus 1857.
P.A. de Bont

Bron: Nationaal Archief, 2.02.04, Verbaal inv.nr.1107, KB 30 januari 1858 no.67, octrooi voor vijf jaar op invoering 
van werktuig tot het vervaardigen van zgn Engelsche pepermunt.
De tekening ontbreekt in het dossier.

NB:
Doek zonder eind = lopende band.
Keten van Vaucanson =   aaneengesloten ketting bedacht door de Franse mechanicus Jacques Vaucanson (1709-1782).
hordetjes om te drogen = drooghorde, een houten bak met een bodem van hordegaas.
het fatsoen  = het model, de vorm.
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De pepermuntmachine werd met de hand bediend, maar in het verslag van de Kamer van 
Koophandel over 1858 en 1859 staat dat De Bont beschikte over een stoomketel/machine 
van 2 atmosfeer. Had hij een locomobiel op proef of werd de stoom gebruikt voor de kook-
ketels? In ieder geval gebruikte de fabriek sinds 1858 steenkolen.59 In de daarop volgende 
jaren heeft het bedrijf geen stoomkracht.

Er vonden meer uitbreidingen plaats, want in april 1858 vroeg de voortaan geheten 
‘Kon. Geoctroijeerde Fabriek van Suikerwerk’ met spoed een bekwame bediende voor 
de bakkerij en een voor het fornuiswerk. Ze kregen een salaris van ƒ200 à 300 per jaar 
met kost en inwoning.60 Voor die inwoning had P.A. de Bont zijn bovenhuis beschikbaar 
gesteld.

Tot 1856 was dit bovenhuis van Catharinastraat 6 verhuurd aan de kunstschilderes 
Hermina A.T. Heijmans – van Stipriaan Luïscius (1789-1856), die daar met een van haar 
zonen en een dienstbode woonde. In juni 1856 werd haar inboedel, inclusief “Platen en 
Schilderijen in Olieverw”, ter plaatste geveild.61 Het Breda’s Museum bezit een aantal van 
haar bloem- en fruitstillevens. Volgens museumdirecteur Grosfeld is de schilderkunst, die 
Van Stipriaan Luïscius tijdens haar opvoeding in familiekring had geleerd, bovengemid-
deld van kwaliteit. Mogelijk probeerde ze als weduwe haar inkomen aan te vullen door 
de verkoop van schilderijtjes.62

Firma de weduwe P.A. de Bont (1861-1870)
Elisabeth de Bont – van Kakerken was ondertussen in Breda en omstreken bij de dames 
ook geen onbekende, ze had als modiste sinds 1851 haar eigen naaiatelier met drie meis-
jes en een modewinkel in een deel van het enorme pand Catharinastraat 6 gevestigd. 
Mevrouw de Bont adverteerde regelmatig dat ze weer een fraaie winter- of zomercollectie 
aan hoeden en mantels had ontvangen. In 1860 nam modemaakster E.J. Smit de firma E. 
de Bont over en het jaar daarop opende ze haar eigen winkel op de Grote Markt. Nadat 
Engelina Smit in 1871 trouwde, verdween de modezaak uit Breda.63

Op 8 september 1861 overlijdt plotseling P.A. de Bont op slechts 36-jarige leeftijd. “De 
zaak zal door de Weduwe op denzelfden voet en onder dezelfde firma worden voortge-
zet”.64 Elisabeth had van de Bredase rechtbank toestemming verkregen om de boedel en 
het bedrijf in gemeenschap met haar minderjarige kinderen voort te zetten.65

De weduwe de Bont kreeg voor de bedrijfsvoering de hulp van twee jongere broers van 
haar man, Jan en Theo, beiden werkzaam als confiseur in Brussel. Theo de Bont werd in 
1861 zelfs direct bedrijfsleider van de fabriek in Breda, terwijl Jan in 1863 naar Breda terug-
keerde. Veel steun zal ze ook gehad hebben van de sinds 1859 in dienst van de firma zijnde 
handelsreiziger Victor Leurs (1826-1906). Zijn vader J.S. Leurs was belastinginspecteur in 
Noord-Brabant en zijn moeder was de dochter van lakenfabrikant en eerste burgemees-
ter van Tilburg Martinus van Dooren. Victor Leurs was in 1861 te Schaarbeek getrouwd 
met de Gentse Clémence Isabelle Dielman (1824-1867). Haar vader, de kunstschilder 
Pierre Emanuel Dielman (1800-1858), was directeur van de tekenacademie in Den Bosch 
geweest. In 1861 vroeg Victor Leurs aan het gemeentebestuur van Breda vermindering 
van zijn aanslag Hoofdelijke Omslag aan omdat hij voor zijn werk zo vaak afwezig was.66

Op 1 januari 1863 kwam er een eind aan het octrooi uit 1858 en konden andere 
Nederlandse pepermuntfabrikanten nu ook die pepermuntmachine gaan gebruiken. 
De fabrikanten Hoek & Co te Amsterdam behoorden tot de eersten die daar gebruik van 
maakten en hun machinale pepermunt met de fijnste pepermunt-olie bereid, won in 1868 
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59  Maandblad De Kroniek 19 (1933) no.11, p.188.
60  Algemeen Handelsblad 27 april 1858, adv. Banketbakkers.
61  Bredasche Courant, 15 juni 1856, Meubilaire Goederen.
62  Jeroen Grosfeld, Catalogus Signatuur (Breda 2008), p.46-47: Kunst als familietraditie.
63  Stadsarchief Breda, Patentregisters 1850-1861: wijk D.104; o.a. Bredasche Courant, 23 januari 1853, adv. Mr. Mertens en 29 oktober 1854, 

Modes en 19 april 1863, adv. Parijzer Modes.
64  Bredasche Courant 12 september 1861, adv.
65  Stadsarchief Breda, notaris J.F.A. van Asperen, Breda, boedelbeschrijving 12 mei 1870 akte 1472.
66  Bredasche Courant 15 augustus 1861.
67  Algemeen Handelsblad, 1 december 1871, adv. Machinale pepermunt.
68  Bredasche Courant 9 augustus 1863 en 20 februari 1870; Catalogus provinciale tentoonstelling Breda 1875.
69  Nieuwe Bredasche Courant 29 april 1869; Gemeenteverslag Breda 1869; Patentregisters 1869-1870. Bouwvergunning 3 mei 1869, prentnr. 333.
70  Stadsarchief Breda, Notulen B&W Breda 1869: 5 juli no.2, 19 juli no.17, 26 juli no.12, 5 augustus no.6, 23 augustus no.8, 16 september no.13 

en de Ingekomen Stukken 1869: no.338 en no.385.

de eerste prijs op de Nijverheidstentoonstelling te Arnhem: “Door sierlijkheid van vorm, 
volkomen witheid en matigen prijs.” Er is geen reden om aan te nemen dat de firma de 
Bont niet diezelfde kwaliteit wist te behalen.67 Mogelijk maakte de Bredase suikerwerker 
C.J. van Wees in augustus 1863 ook gebruik van het wegvallen van het octrooi bij de 
oprichting van zijn eigen banketbakkerij. Maar het kan evengoed zijn dat hij pas in maart 
1870 zijn ‘machinale fabriek van Engelsche pepermunt’ startte.68

Rond 1868 zal duidelijk geworden zijn dat er tussen Elisabeth van Kakerken en Victor 
Leurs meer dan alleen een zakelijke relatie bestond en de broers lieten de fabriek met 
banketbakkerij nu verder aan hun schoonzus over. Theo vertrok naar Nederlands Oost-
Indië om daar een gezin te stichten en een bestaan op te bouwen, terwijl zijn broer Jan de 
draad in Brussel weer oppakte, onafhankelijk van de zaak in Breda.

Als voorbereiding op een verdere mechanisering van het bedrijf kwam er op 1 mei 
1869 een einde aan de banketbakkerij met winkel; voortaan was het bedrijf alleen nog een 
fabriek van suikerwerken en chocolade. Het woonhuis Catharinastraat 6 kreeg een nieuwe 
voorgevel, zodat niets meer aan de winkel herinnerde. De firma maakte nu “Chocolades, 
Dragées, Dessertwerken, Pâtes, Drops, Engelsche en Hollandsche Pepermint en verder 
bekende artikelen die in hare Fabriek vervaardigd worden”.69 Dragées, pâtes en drops 
zijn aanduidingen voor de manier van fabriceren van het suikerwerk, respectievelijk 
suikerbonen, jujubes en zuurtjes.

De stoomfabriek
Dat de fabriek van pepermunt, jujubes en chocolade ‘reuze goed’ ging, zoals het verslag 
van de Kamer van Koophandel wist te melden, blijkt wel uit het feit dat in 1869 op stoom-
kracht werd overgegaan. De weduwe de Bont- van Kakerken vroeg op 25 juni een vergun-
ning aan tot het plaatsen van een stoomwerktuig van 4 PK met stoomketel, “ter drijving 
der verschillende toestellen in hare fabriek”. De buurvrouw de weduwe C.E. van de Wall 
maakte bezwaar, ze vreesde geluidshinder, rookoverlast en ontploffingsgevaar, kortom 
het genot van het gebruik van haar tuin werd beknot. Om aan haar bezwaren tegemoet te 
komen, werden voorwaarden gesteld aan de vergunning: de machinekamer en het ketel-
huis moesten van steen zijn, met een schoorsteen van 18 meter hoog. Al op 3 september 
1869 gaf de ingenieur van het stoomwezen zijn fiat tot gebruik van de inrichting.70 
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Volgens het patentregister van 1870 
was de firma nu een chocolademaker 
met stoommolen geworden. Het lijkt 
er op dat dit de overstap was naar het 
maken van de zachte Franse chocolade, 
waarvoor mélangeurs of mengmolens 
nodig zijn. De Bont & Leijten beschik-
te in 1874 over een door stoomkracht 
aangedreven mélangeur.71

Op verzoek van Elisabeth van Kakerken 
werd kort voor haar huwelijk met 
Victor Leurs tot scheiding en verde-
ling van de nalatenschap van P.A. de 
Bont overgegaan.72 Het herenhuis met 
fabriek en werktuigen werd nu in 1870 
gewaardeerd op ƒ14.000,- en ook de 
balans van 1861 werd opnieuw opge-
maakt “door in de fabriek en den handel 
verkregen voordelen en de daaruit 
voortgevloeide aflossing van schulden, 
sedert eene aanmerkelijke verande-
ring en verbetering heeft ondergaan, 
en deze, in zonderheid wat betreft de 
goederen in voorraad, de active en passi-
ve vorderingen, tegenwoordig uit geheel andere bestanddelen is zamengesteld...”. Er rustte 
geen hypotheek meer op het pand en er was inmiddels een aanzienlijke effectenportefeuil-
le. Deze viel toe aan de kinderen maar bleef onverdeeld. De weduwe P.A. de Bont kreeg het 
huis en de fabriek met inboedel toebedeeld en omdat ze op 19 mei 1870 in gemeenschap 
van goederen met Victor Leurs trouwde, werd hij mede-eigenaar van de fabriek.

Victor Leurs, firma P.A. de Bont (1870-1882)
In de fabriek van suikerwerken en chocolade werkten nu alleen nog mannen en jongens, 
circa 25 in getal.73 De buitenlandse handel bestond voortaan uit pepermunt en chocolade, 
vooral naar de koloniën in niet geringe verzendingen en verder naar Engeland, Frankrijk 
en België.74 Over jujubes horen we niets meer.

Eind mei 1871 kon Victor Leurs het woonhuis Catharinastraat 4 (D.105) naast zijn 
fabriek kopen. Daarvoor moest hij wel een hypotheek afsluiten met het herenhuis als 
onderpand.75 In het bedrijfspand Catharinastraat 6 (D.104) was nu alleen nog de fabriek 
gevestigd, hetgeen “eene aanzienlijke uitbreiding” inhield.76 Geen sprake van een vergun-
ning voor de wijziging in het gebruik. Maar het kon nog gekker, in oktober 1874 stelde 
de stadsarchitect B&W in kennis van het voornemen van V. Leurs “het magazijn zijner 
pepermuntfabriek in de Catharinastraat te vergrooten”. Het werd voor kennisgeving 
aangenomen. De firma P.A. de Bont werd geen strobreed in de weg gelegd.

4.   Vergunningsverzoek in 1869 tot plaatsing van een stoom-
machine in de fabriek van de firma P.A. de Bont aan de 
Catharinastraat in Breda. (Bron: Bredasche Courant  juli 1869)
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71  Algemeen Handelsblad 30 mei 1880.
72  Stadsarchief Breda, notaris J.F.A. van Asperen, Breda, scheiding, 12 mei 1870 akte 1472.
73  Gemeenteverslag Breda 1869-1881.
74  Gemeenteverslag Breda 1870-1882, verslag KvK.
75  Stadsarchief Breda, notaris J.F.A. van Asperen, Breda, publieke veiling, 31 mei 1871 akte 1605 voor ƒ15.062,50. Idem, Obligatie en hypo-

theek, 9 juli 1871 akte 1626: van NV Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland voor ƒ10.000,-.
76  Gemeenteverslag Breda 1870-1871; 
77  Rotterdamsch Nieuwsblad 31 juli 1879; Catalogus provinciale tentoonstelling Breda 1875.
78  Adresboek Breda 1870-1881, advertenties in 1870 en 1872.
79  Particuliere collectie: van Breda 11 december 1877 naar Parijs.
80  Stadsarchief Breda, notaris J.F.A. van Asperen, Breda, 27 december 1879 akte 3831.
81  Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta-complex’, 209-210. Sinds 1983 Middellaan geheten.
82  Nieuwe Bredasche Courant 14 mei 1882, adv.

Het is opvallend hoe weinig de firma 
P.A. de Bont zich liet zien op nijver-
heidstentoonstellingen om haar 
kwaliteitsproducten te tonen. In 1879 
viel de afwezigheid van de vermaar-
de Bredase firma op de Arnhemsche 
Nijverheidstentoonstelling zelfs de 
schrijvende pers op. “Is die soms van 
plan, haar faam in den doofpot te stop-
pen?”. Dit in tegenstelling tot de firma 
De Bont & Leijten, die welhaast niet 
weg te slaan was van het internationale 
tentoonstellingscircuit. Alleen op de 
Provinciale Nijverheidstentoonstelling 
te Breda van 1875 kon de Bredase suiker-
werkfabrikant natuurlijk niet ontbre-
ken. We weten daardoor dat de fabriek 
inmiddels bestond uit vijf afdelingen: 
pepermunt, gom, dessert, décor en 
chocolade-artikelen.77 In het Adresboek 
heette het de stoomfabriek van dragées, 
chocolade, pepermunt, jujubes, dessert- 
werken, enz. of kortweg stoompeper-

muntfabriek, met octrooi van Z.M. den Koning.78 Maar briefkaarten werden door het bedrijf 
altijd nog afgestempeld met firma P.A. de Bont, Fabrikant - Confiseur Chocolatier.79

Eind 1879 werd door de weduwe de Bont overgegaan tot verdeling onder haar vijf 
kinderen van de in 1870 onverdeeld gebleven effecten. Ieder kind kreeg nu ƒ3.385,30 
uitgekeerd.80 Volgens deze akte oefenden de broers Henri en Piet de Bont nog geen beroep 
uit. Op 14 oktober 1878 kocht Victor Leurs vier kavels bouwgrond aan de Middellaan op 
een openbare veiling van vestinggronden.81 Maar het zou nog enkele jaren duren voordat 
hij er gebruik van maakte voor de nieuwbouw van een chocolade- en suikerwerkenfa-
briek. Pas op 1 mei 1882 waren de fabriek en het kantoor verplaatst naar de Middellaan, 
waarmee een einde kwam aan het fabriceren van suikerwerken in het stadshart door de 
firma P.A. de Bont.82 De oude fabriek, het pand Catharinastraat 6, werd daarop verkocht 
aan de kassier B.J.M. Ingenhousz. Het pand Catharinastraat 4 zou nog tot 1905 als woon-
huis voor de familie De Bont dienen en werd toen eveneens verkocht.

5.   Voorgevel woonhuis en fabriek aan de Catharinastraat, kort 
voor de sloop in 1906. (Bron: Breda’s Museum)
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De Bont & Leijten
In mei 1879 en januari 1883 was suikerwerkenfabrikant M.J. de Bont uit Amsterdam nog 
getuige bij het huwelijk te Breda van de twee oudste dochters van zijn overleden halfbroer 
P.A. de Bont. Een bewijs dat de families in Breda en Amsterdam nog in een goede relatie 
met elkaar stonden. Er zal zeker uitwisseling van ideeën hebben plaatsgevonden maar van 
een zakelijke relatie is geen spoor teruggevonden.

Firma P.A. de Bont (1882-1889)
In oktober 1881 woedde er een zware storm over de stad Breda, vooral het Valkenberg 
kreeg het te verduren. “Van de in aanbouw zijnde pepermuntfabriek der firma de Bont 
werd een zinken dak van pm 400 kilo zwaarte afgeslingerd en eerst 30m verder in zijn 
vaart gestuit door een ander gebouw, dat daardoor belangrijke schade bekwam”.83 De 
bouwvergunning voor het symmetrische fabrieksgebouw aan de Middellaan van architect 
J.M. Marijnen was op 13 oktober verleend, maar het zou nog tot 1 mei 1882 duren voordat 
de gehele inrichting voltooid was. De chocolade- en pepermuntfabriek beschikte over 
gasverlichting en in volle werking draaide de fabriek weldra als vanouds.84

6.  Aanzicht fabriek aan de Middellaan in 1917. (Bron: Noord-Brabants Nijverheid in Beeld)
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83  Tilburgsche Courant, 20 oktober 1881, De Storm.
84  Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta-complex’, 212-213, 227; Nieuwe Bredasche Courant 14 mei 1882, adv.; Gemeenteverslag 
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85  advertenties in Bredasche Courant 1882-1884.
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inventaris 4 april 1882 akte 4530.
87  Nederlandsche Staatscourant 30 januari 1884 no.25.

De ‘Chocolat P.A. de Bont’ was in die tijd verkrijgbaar bij het enige depot voor Breda en 
omstreken, de banketbakkerij van Eduard de Haan in de Veemarktstraat 23. Er werd volop 
voor geadverteerd.85 De Bredase Kamer van Koophandel liet niet na in haar verslagen jaar 
in jaar uit de deugdelijkheid van het fabricaat en de roem van de fi rma P.A. de Bont te 
benadrukken, wat zorgde voor een groeiende klantenkring.

Eind 1883 werd het voor Victor Leurs duidelijk dat hij op 47-jarige leeftijd kon gaan 
rentenieren. In april 1882 was Lambert van Kakerken overleden, de neef van Elisabeth, en 
Victor, die voor een derde diens erfgenaam was, kreeg ƒ71.994,68 uit de nalatenschap aan 
waardepapieren en contant geld.86

Op 1 januari 1884 droegen Victor Leurs en Elisabeth van Kakerken het beheer van de 
fi rma P.A. de Bont over aan de 31-jarige Henri de Bont, de oudste zoon van Elisabeth en 
Pieter de Bont, die in november 1883 eindelijk getrouwd was met de Antwerpse Emma 
Oeijen.87 De fabriek van pepermunt, suikerwerken en chocolade bleef nog wel het eigen-
dom van Victor Leurs, maar Leurs hield zich voortaan onledig met zijn commissariaat bij 
de Zuider Stoomtramwegmaatschappij en met de jacht in het Ulvenhoutse bos.

7.  Plattegrond fabriek aan de Middellaan in 1881. (Bron: Stadsarchief Breda)
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Cacaofabriek
Op 13 januari 1883 vond de oprichting plaats van de firma De Bont & Co., een vennoot-
schap in cacao en chocolade, tussen Joseph Gustaaf van Emden en de minderjarige 
Petrus Antonius Franciscus de Bont.88 Gezien de naam van de firma kwam het initia-
tief van de familie de Bont. Omdat Piet de Bont minderjarig was, verzorgde zijn broer 
Henri de Bont alle vergunningsaanvragen voor de stoomcacao- en chocoladefabriek aan 
de Nijverheidssingel. Voor de familie De Bont had de onderneming twee voordelen: het 
fabriceren van cacaopoeder volgens de nieuwste methoden en de voordelige levering 
van cacaobonen. Voor de familie van Emden betekende de onderneming een vaste afzet 
voor de cacao van haar Surinaamse plantages en het verkrijgen van de expertise voor het 
chocolade maken. Voor beide partijen betekende het een nieuwe toekomst verschaffen 
voor hun nog jonge zonen.89 In augustus 1883 verschijnen de eerste advertenties van 
Chocolat De Bont & Co voor cacaopoeder in de Bredase kranten.

De Bont had de technische leiding binnen het bedrijf met 10 arbeiders en Van Emden 
de financiële leiding, en ondanks een ongelijke kapitaalinbreng deelden beiden gelijk in 
de winst. Met ingang van 1 maart 1884 wordt de firma De Bont & Co echter ontbonden 
en gaat Van Emden onder eigen naam verder, met Chocolat Kwatta als nieuw handels-

8.  Victor Leurs (in het midden met fluit) en zijn jachtclub in Ulvenhoutse bos in 1896. (Bron: Stadsarchief Breda)
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88  Stadsarchief Breda, notaris J.F.A. van Asperen, Breda, vennootschap, 13 januari 1883 akte 4777.
89  Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta-complex’, 201-202, 214.
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merk. Alle “vormen, etiquetten en alle andere voorwerpen” met de oude bedrijfsnaam 
moesten vervangen worden.90 Piet de Bont, die werd bijgestaan door zijn moeder en stief-
vader, kreeg ƒ1400,- uitbetaald voor zijn arbeid. Het vertrek van de gebroeders de Bont 
hield verband met het terugtrekken uit de firma P.A. de Bont door Victor Leurs. In 1883 
was afgesproken dat de firmanten van De Bont & Co niet tegelijkertijd in twee dezelfde 
vennootschappen werkzaam mochten zijn. De plaats van de gebroeders de Bont in het nu 
Kwatta geheten cacao- en chocoladebedrijf werd ingenomen door de twee oudste zonen 
van Joost van Emden.

Export naar Oost- en West-Indië
Onder het kopje ‘Buitenlandsche Handel’ in het verslag van de Bredase Kamer van 
Koophandel namen chocolade en pepermunt altijd een voorname plaats in. Al sinds de 
jaren zeventig zorgde de firma De Bont ervoor dat haar producten in Nederlands-Indië en 
Suriname te krijgen waren. In Semarang verliep dat gedurende de jaren 1876-1898 zelfs via 
de toko van de Bredase koopmanszoon Edouard t’ Sas (1855-1943), wiens broer in Breda 
broodbakker was. In 1885 adverteerde t’ Sas met Suikerwerk en ‘Pepermunt in rolletjes’, 
van De Bont uit Breda en verder verkocht hij Bredasche koek.91 Het is niet alleen een 
bewijs van een mooie samenwerking tussen twee Bredase ondernemers in de Oost, maar 
het is ook de eerste vermelding van rolletjes pepermunt in Nederland.

In de fabriek aan de Middenlaan was na het experiment met Kwatta de cacaopoeder 
een belangrijk product geworden. Daarom durft Henri de Bont in 1888 de strijd aan te 
gaan met de grootste cacaofabrikant ter wereld C.J. Van Houten uit Weesp. In een grote 
‘Protest’ advertentie geeft de Bredase fabriek aan even goed en goedkoper cacao te kunnen 
fabriceren.92 Als klap op de vuurpijl haalt in januari 1889 Henri de Bont een opdracht voor 
levering van cacaopoeder aan de Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ (SMN) binnen. Van 
Houten is not amused en toont zich een slecht verliezer door het verspreiden van desinfor-
matie in de pers. Maar het product van P.A. de Bont was simpelweg als beste uit de test van 
dr. Edmond van Melkebeeke te Antwerpen gekomen.93 De SMN voer op Nederlands-Indië 
via het Suezkanaal en was een grote klant, hetgeen direct zichtbaar werd aan de groei van 
het personeel bij P.A. de Bont.

Uit de persberichten wordt nog iets anders duidelijk namelijk: de firma P.A. de Bont 
is de ‘jongste cacao-fabrikant’ van de acht grootste cacaofabrikanten van Nederland die 
meedongen naar de opdracht. Het fabriceren van cacaopoeder was gloednieuw bij het 
Bredase bedrijf, de cacaomolen met hydraulische pers was er in 1888 geïnstalleerd, terwijl 
de andere fabrieken al meer dan een halve eeuw cacao fabriceerden.94

De arbeiders in de chocolade- en suikerwerkenfabriek maakten lange dagen van 7.00 
uur tot 19.00 uur en liep het tegen St. Nicolaas dan werd er overgewerkt tot 22.00 uur. Het 
bedrijf kende nachtrust en zondagsrust en beschikte over een eigen ziekenfonds.95
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Gebroeders de Bont
Petrus Antonius Franciscus de Bont was lid van de Noord-Brabantsche Wielrijderskring 
en doet in 1887 als vermaard wielrijder mee als ordonnance aan de manoeuvres van 
het Nederlandse leger.96 Fietsen in die tijd was een louter sportieve activiteit voor jonge 
mannen uit de elite. Totdat P.A.F. de Bont in juli 1889 op 27-jarige leeftijd in het huwelijk 
treedt met de dochter van een Gelderse steenfabrikant en door zijn broer Henri als fi rmant 
in de vennootschap wordt opgenomen, heeft hij, inwonend bij zijn ouders, een betrekke-
lijk vrij leven als handelsreiziger voor de fi rma P.A. de Bont.97 Piet de Bont had maar een 
jaar op de HBS gezeten. Hij werd beschouwd als een lastige leerling en “heeft de school 
verlaten voor het overgangsexamen den 27 juni 1877, om in den handel te gaan”.98

Dat hij in ruim tien jaar tijd heel wat praktijkervaring had opgedaan, blijkt wel als hij 
spoedig na zijn aantreden als directielid in 1889 het voortouw neemt. Mogelijk leunde 
Henri al die tijd sterk op zijn stiefvader Victor Leurs, die pas in 1889 defi nitief afscheid 
nam van de fi rma. Piet noemt zich voortaan chocoladefabrikant en affi cheert zich meestal 
als P.A. de Bont, om te benadrukken dat de zaak en de persoon één zijn.

De fi rma noemt zich in 1889 de Kon. Geoctr. Stoomfabriek van Cacao, Chocolade en 
Suikerwerken. Dat er een nieuwe wind waaide bleef niet onopgemerkt: “Onder de takken 
van industrie, die in deze gemeente zich bijzonder ontwikkelt, behoort de chocolade- en 
pepermuntfabriek van de fi rma P.A. de Bont, die voortdurend te fabriceeren heeft”. De 

9.  Chocolat P.A. de Bont, vier visitekaartjes uit de negentiende eeuw. (Bron: Breda’s Museum)
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96  Haarlem’s Dagblad 25 augustus 1887; De Kampioen maart 1888, p.94.
97  Nederlandsche Staatscourant 19 juli 1889 no.168 en De Tijd 23 juli 1889, adv.: Vennootschap van koophandel fi rma P.A. de Bont, notaris E.D. 

de Meester te Heteren 15 juli 1889.
98  Stadsarchief Breda, Archief gemeentelijke HBS, inv.nrs.9a (inschrijving) en 13 (rapportcijfers).
99  Gemeenteverslag Breda 1890, p.220; Gemeenteverslag Breda 1891, p.307; Gemeenteverslag Breda 1893, p.393.
100  Gemeenteverslag Breda 1891, p.141.
101  Rotterdamsch Nieuwsblad 2 februari 1889: salaris 24 gulden per week.
102  Tilburgsche Courant, 22 maart 1891.

uitvoer naar Engeland was in 1891 niet onbeduidend en kon ondanks hoge invoerrech-
ten zelfs nog groeien.99 Door de uitvoering van de Arbeidswet werd de registratie van 
jeugdig en vrouwelijk personeel vanaf 1890 sterk verbeterd, zodat de arbeidersaantallen 
van dan af een getrouw beeld geven.100 Voor vakmensen moest de fi rma meestal werven 
in Rotterdam, zoals voor een 1sten Confi seur in 1889.101 In maart 1891 brandde de chocola-
defabriek Kwatta geheel uit. “Als men bedenkt dat de groote suiker- en pepermuntfabriek 
der fi rma De Bont slechts door een huisje en houtloodsen tegen de brandende fabriek 
grensden, kan men begrijpen, wat angst er was”.102

Hofl everancier
Op 31 mei 1891 stond in de Nieuwe Bredasche Courant het bericht dat de fi rma P.A. de Bont 
het recht had verkregen tot het voeren van het koninklijk wapen ter gelegenheid van 
haar jubileum. Alhoewel P.A. de Bont op 1 mei 1851 de banketbakkerij van zijn vader had 
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overgenomen, en dus in 1891 de firma veertig jaar bestond, vierde men het vijftigjarig 
bestaan. De reden hiervoor lag in het feit dat P.A.F. de Bont op 31 maart 1891 het predi-
caat Koninklijke had aangevraagd bij de particulier secretaris van de koningin-regentes 
Emma en daarvoor moest een firma minstens vijftig jaar bestaan. Het zou volgens de Bont 
niet alleen een eer zijn, maar vooral zakelijk “een groot voordeel ... opleveren, wanneer 
zijn fabriek de Koninklijke gunst werd verleend het Koninklijk Wapen met het prae-
dikaat van Koninklijke Nederlandsche fabriek van Chocolade, Cacao en Suikerwerken 
te mogen voeren.” Die vlieger ging niet op, hij kreeg van de Hofcommissie het predi-
caat Hofleverancier en de titel van Koninklijke werd “op gewonen grond” geweigerd.103 In 
juli 1891 adverteerde hij daarom weer als vanouds met de ‘Koninklijk Geoctrooieerde 
Stoomfabriek van Chocolade, Cacao en Suikerwerken’, zodat er toch een royaal tintje 
aan het bedrijf zat. Het kwam vaker voor dat koninklijk geoctrooieerden deze erken-
ning misbruikten voor het weergeven van een koninklijk tintje aan hun onderneming. 
Dat hier ook een beetje kinne sinne ten opzichte van zijn oom om de hoek kwam kijken 
speelt wellicht ook nog mee. De oom van P.A.F. de Bont, de Amsterdamse fabrikant M.J. 
de Bont had in februari 1878 wel het predicaat Koninklijke gekregen, terwijl zijn bedrijf 
de Bont & Leyten pas in 1843 was opgericht. De Koninklijke Nederlandsche Fabriek van 
Suikerwerken, Chocolade en Likeuren, vroeger de Bont & Leyten was voor de Bredase neef 
natuurlijk een groot voorbeeld.

Grafiek 1: Aantal arbeiders van firma P.A. de Bont tussen 1876 en 1911. (Bron: Gemeenteverslag Breda)

De machinale fabriek van chocolade en suikerwerken van de firma P. A. De Bont, vierde 
dus op 1 mei 1891 haar vijftigjarig bestaan. Het kantoor- en fabriekspersoneel kreeg vrijaf 
en werd door de beide patroons H. en P. de Bont, die talrijke bewijzen van belangstelling 
ontvingen, op een feestavond onthaald. Het feit dat het merendeel van het personeel 
al langer dan 12 jaar bij de firma werkzaam was, de meesten zelfs meer dan 25 jaar en 
enkelen zelfs bijna 40 jaar, was een waardering voor de goede relatie tussen patroons en 
werklieden.104
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103  Koninklijk Huisarchief, inv.nr. A47-X-80-666 en E1b-IIb-78: 23 mei 1891 toegekend. Met dank aan Leon Pennings, archivist Koninklijk Huisarchief.
104  De Tijd 4 mei 1891, Nieuws van den Dag 13 mei 1891.
105  De Tijd 11 mei 1891.
106  Ten Teije, De opkomst van het Socialisme in Breda, p.176-177.
107  Gemeenteverslag Breda 1894, p.410; Gemeenteverslag Breda 1897, p.441
108  Stadsarchief Breda, notaris Steijns Bisschop, Breda, ontbinding 23 juni 1897 akte 91.
109  Stadsarchief Breda, notaris Steijns Bisschop, Breda, scheiding 18 september 1897 akte 132.
110  Gemeenteverslag Breda 1894, p.410; Gemeenteverslag Breda 1897, p.441 (verslag KvK). Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta- 

complex’, 213; Gemeenteverslag 1898, p.479.

Het katholieke dagblad De Tijd vond hierin aanleiding het socialisme aan de kaak te stellen: 
Nu het feest, dat te dezer gelegenheid Woensdag-avond gevierd werd, achter den rug is, mag in 
onzen tijd van socialisme en daaruit voortspruitende ontevredenheid wel vermeld worden, dat 
dit feest, waarop beide patroons met hun familieleden tegenwoordig waren, zich gekenmerkt 
heeft door opgewektheid en eensgezindheid, wat een der patroons aanleiding gaf, erop te wijzen 
hoe het streven der socialisten er vooral op gemunt is om de eensgezindheid tusschen patroon 
en werkman te verstoren en door tweedracht onrust te brengen in de werkplaats zoowel als in 
het huisgezin en in het groote gezin : de maatschappij. De werklieden van hun kant toonden 
èn door het versieren der buste van wijlen den stichter der firma, den vader der tegenwoordige 
eigenaars, èn door het aanbieden van schoone geschenken en herinneringen hoezeer zij het bezit 
van patroons als de heeren De Bont op prijs weten te stellen.
Wanneer overal de verhouding tusschen patroon en arbeider zóó ware, hoe spoedig zou het met 
het socialisme uit zyn. Een groot geluk voor onze streken is vooral, dat in ‘t algemeen patroons en 
werklieden den godsdienst in eere houden, en zonder vrees voor tegenspraak durven wij beweren 
dat godsdienst en socialisme niet met elkaar zjjn overeen te brengen, zoodat, wil men verbetering in 
de sociale quaestie aanbrengen, men moet beginnen met den godsdienst bij het volk aan te kweeken, 
wijl men dan zonder twijfel overal weer een verstandhouding tusschen patroon en werkman zal 
zien herleven als waarvan de fabriek der firma P. A. De Bont getuigenis heeft gegeven.105

De fabrieksarbeiders van de firma P.A. de Bont kregen doorbetaald tijdens het verplichte 
verlof tijdens de kroningsfeesten in 1898, dat is positief. Daar staat tegenover dat in 1900 
P.A.F. de Bont zijn arbeiders liet bidden in de kerk voor zijn zieke schoonmoeder.106 Een 
teken van het hierboven al geschetste paternalisme.

| Het bedrijf van P.A.F. de Bont

Op 45-jarige leeftijd trok Henri P.M. de Bont zich terug uit de firma en ging in 1897 rente-
nieren in Antwerpen.107 Zijn vrouw Emma Oeijen was door de rechtbank tot “curatrice 
over harer onder curateelen gestelde echtgenoot” benoemd. De vennootschap tussen de 
gebroeders de Bont werd ontbonden en P.A.F. de Bont mocht de firma onder dezelfde naam 
voortzetten.108 Bij het aangaan van de vennootschap hadden de gebroeders de Bont de finan-
ciële steun gekregen van Victor Leurs met een hypothecaire lening van ƒ35.000,-. Tevens 
had A.M. van Wijck, die buiten gemeenschap van goederen in 1889 met P.A.F. de Bont was 
gehuwd, nog eens ƒ45.000,- geleend. De waarde van de fabriek werd in 1897 getaxeerd op 
ƒ80.100,- zodat Piet A.F. de Bont de hypothecaire leningen kon overnemen.109

De omzet van het bedrijf bleef intussen groeien, mede door export naar Engeland, in 
weerwil van de hoge invoerrechten. De fabriek moest worden uitgebreid en een nieuwe 
stoommachine werd erbij geplaatst.110
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De basis van de afzetmarkt voor chocola-
de vormden nog steeds de banketbakkerij-
en in het hele land, die regelmatig bezocht 
moesten worden. De nieuwe handelsrei-
ziger die in 1889 voor een jaarsalaris van 
1500 gulden begonnen was, deelde daar-
toe bij de confiseurs visitekaartjes uit, zoge-
naamde Chromo’s. In 1897 bij de verkoop 
van een banketbakkerszaak werd “Eene 
groote partij Suiker- en Chocoladewerken 
van bekende fabrikanten (Bensdorp, 
Driessen, De Bont en Stollwerck) aange-
boden”. Een bewijs dat de Bredase firma 
zich met de beste kon meten.111

Ook begon de chocoladefabrikant het belang van goede relaties met de klanten onder 
ogen te zien. De vakantiekolonie voor kinderen in het Liesbos mocht in 1894 “een aardig 
pakketje tabletten voor de kleinen” in ontvangst nemen.112 Dit is tegelijkertijd de eerste 
vermelding dat er chocoladetabletten werden gemaakt bij De Bont.

In 1891 liet Pierre-Antoine de Bont, fabricant de chocolat in België een fabrieksmerk regis-
treren om “adopter pour être apposée sur des boîtes en fer-blanc contenant du chocolat 
à la peptone de viande Kemmerich” en hetzelfde gebeurde in Nederland.113 De chocolade 
bereid met Kemmerich’s Vleesch-Pepton moest een gezonde chocoladedrank geven met 
vleesbouillon en was in de handel gebracht “na vele proeven”. Daarvoor was P.A. de Bont 
een samenwerking aangegaan met de Kemmerich Compagnie te Antwerpen en had ze in 
1891 een filiaal opgericht in Antwerpen en er in Kipdorp vier reclameborden aan de gevel 
laten ophangen.114

10.   Advertentie voor gevulde borstplaat van de firma De 
Bont. (Bron: De Gooi- en Eemlander 12 november 1898.

12.   Advertentie voor cacaopoeder van de firma De Bont. 
(Het Nieuws van den Dag 28 februari 1900)

11.   Advertentie over inrichting van een Sint-Nicolaas-
etalage met ondermeer artikelen van De Bont. (Bron: 
Nieuwsblad van het Noorden 27 november 1889)
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Op 1 september 1891 wordt P.A.F. de Bont geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Breda, 
maar van dat raadslidmaatschap brengt hij niet veel terecht, omdat hij vaak afwezig is 
voor zaken. Op 27 oktober 1892 schrijft P.A.F. de Bont de raad in een brief dat “daar hij niet 
genoegzaam tijd beschikbaar heeft om de belangen van Breda te behartigen.” zijn ontslag 
neemt.115 Wanneer De Bont wel aanwezig was, stemde hij meestal mee met de club van 
industriëlen. Zijn hart lag meer bij de brandweer, waarvan hij jarenlang de commandant 
was.116

Op 20 april 1900 vond er een fabrieksbrand plaats “van zeer ernstige aard”, maar de schade 
bleef beperkt door het krachtdadig optreden van de brandweer onder aanvoering van de 
fabrieksdirecteur P.A.F. de Bont. Alleen de 10.000 KG suikerwerken op de droogkamer 
waren totaal verbrand.117 Dat hinderde de verdere groei niet. In 1900 werd er een nieuwe 
100 PK compound stoommachine met ingemetselde stoomketel van de Machinefabriek 
Breda geplaatst. De firma P.A. de Bont ging nog steeds prat op zijn prima goedkope cacao, 
die 40 % goedkoper was dan elk ander merk, en gewaarborgd zuiver door het attest van de 
bekende scheikundige Van Ledden-Hulsebosch. De winkeliers konden nu ook kilo-bussen 
bestellen. De omzet steeg en het personeel nam toe.118 Doch het jaar daarop kwam de 
export geheel tot stilstand door de hoge invoerrechten in Engeland. Dit trof in principe 
alle chocoladefabrikanten, zodat op 11 juni 1901 de firma P.A. de Bont, met Kwatta en 
De Bont & Leijten, tot een van de 28 bedrijven behoorde die besluiten tot oprichting van 
een Bond van Cacao- en chocoladefabrieken.119 Toch blijkt uit de berichten dat Kwatta als 
chocoladefabriek er minder last van had dan P.A. de Bont als suikerwerkenfabriek, vanaf 
1905 zou Kwatta daardoor zijn moeder voorbij streven.120 Maar in 1907 stond de grootste 
gasmotor in Breda, van 11 PK, bij de suikerwerkenfabriek.121

Het fabrieksmerk
De chocolade en cacaopoeder van de firma P.A. de Bont werden tot het einde van de negen-
tiende eeuw nog altijd aangeprezen als ‘Chocolat de Bont’. Van wanneer het fabrieksmerk 
de Faam dateert is (nog) niet met zekerheid te zeggen, maar in ieder geval vanaf 1900 prijkt 
het als beeldmerk op het briefpapier van de firma.122 De introductie van de pepermunt-
machine in 1858, de start van de stoomfabriek in 1869, de bouw van de nieuwe fabriek in 
1881 of de start van het directeurschap van P.A.F. de Bont in 1889 zijn allemaal mogelijke 
momenten van invoering van het fabrieksmerk.

111  Het Nieuws van den Dag 3 oktober 1889, adv.; RHC Limburg,Visitiekaart Chocolat P.A. de Bont, Breda. (1890), Op achterzijde stempel van de 
banketbakker J.H. Gregoire, pâttissier-confiseur, Maastricht; Het Nieuws van den Dag 25 mei 1897, Openbare verkooping banketbakkers-
zaak te Gouda.

112  Bredasche Courant 2 augustus 1894.
113  Recueil officiel des marques de fabrique et de commerce, volume 5 (Bruxelles 1892), p.669: no.3688 dd 16 april 1891; Nederlandsche Staats-

courant mei 1891: fabrieksmerken no.4395 en 4396 P.A. de Bont.
114  Heldersche Courant 18-11-1891; Gemeente Verslag Breda 1891; Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier Kipdorp 21; Bredasche Courant 

12 juli 1891.
115  Stadsarchief Breda, Notulen Gemeenteraad 1 september 1891 en 27 oktober 1892.
116  Janssens, De Faam 175 jaar, 14-15: foto opperbrandmeester P.A. de Bont.
117  Gemeenteverslag Breda 1900, p.263, 265; Bredasche Courant 6 mei 1900; De Volksstem 9 mei 1900.
118  Gemeenteverslag Breda 1900, p.510 (verslag KvK); Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta-complex’, 213; Dagblad van Noord-Bra-

bant 23 maart 1900.
119  Gemeenteverslag Breda 1901, p.480 (verslag KvK); Algemeen Handelsblad 11 juni 1901.
120  Gemeenteverslag Breda 1905, p.480 en 1906, p.482 en 1907, p.581.
121  Gemeenteverslag Breda 1906, p.493 en 1907, p.358.
122  Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta-complex’, afbeelding tussen p. 216-217.
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De afzetkanalen waren inmiddels behoorlijk toegenomen, zo was er de suikerwinkel 
waar los snoepgoed gekocht kon worden. In Breda waren er rond 1907 een vijftal van die 
snoepwinkeltjes.123 Hier stonden op de toonbank de winkeltrommels met doorkijkven-
ster van P.A. de Bont voor ‘Prima Engelsche Pepermunt’ en die voor ‘Prima Hollandsche 
Suikerwerken’, met een afbeelding van de Faam op de zijkant van het blik. De telefoon-
nummers op het winkelblik en de afbeelding van de fabriek aan de Middenlaan op het 
deksel maken dat de blikken tussen 1893 en 1913 gemaakt kunnen zijn.

P.A.F. de Bont was van 22 maart 1907 t/m 2 april 1910 weer raadslid in de gemeente Breda, 
dit keer is hij meestal wel present.124 Een kwestie van steekpenningen ontvangen door 
een ambtenaar bij de aanschaf van brandweermateriaal werd door P.A.F. de Bont in 1908 
aan de kaak gesteld. Maar de ambtenaar, in dit geval de gemeente-architect, werd van alle 
blaam gezuiverd.125

13.  Winkelblik P.A. de Bont uit de periode 1893-1913. (Bron: Particuliere collectie)
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123  Adresboek Breda 1903-1907.
124  Gemeenteverslag Breda 1907, p.32 en 1910, p.64; en Notulen van de gemeenteraad.
125  Stadsarchief Breda, Notulen van de gemeenteraad Breda 25 april 1908 en 23 mei 1908.
126  Het Nieuws van den Dag 22 november 1910. Petrus Adrianus Span overleed op 73 jarige leeftijd in het Oudemannenhuis op 7 april 1913. 

Volgens het bevolkingsregister 1860 en zijn huwelijksakte in 1865 was hij kleermaker! Pas in 1870 is hij werkzaam als suikerbakker.

Jubileum
Met de viering van jubilea werd bij de fi rma P.A. de Bont niet op een jaar meer of minder 
gekeken. Op 19 november 1910 vierde de suikerwerker P.A. Span, die sinds de oprichting 
aan de fabriek verbonden zou zijn geweest, zijn gouden jubileum bij de Koninklijke geoc-
trooieerde stoomfabriek van chocolade, cacaopoeder en suikerwerken van P.A. de Bont. 
“De arbeider ontving van H.M. de Koningin de bronzen medaille der Oranje Nassau orde. 
Zijn patroon schonk hem eene welvoorziene enveloppe en verhoogde zijn weekloon 
met 50 cents. Zijne mede-arbeiders vereerden hem een gouden horloge.” Petrus Adrianus 
Span (1839-1913) was bijna zeventig jaar oud en was bij zijn huwelijk in 1865 nog werk-
zaam als kleermaker, pas rond 1870 kwam hij als suikerbakker bij P.A. de Bont in dienst. 
Drie jaar na zijn jubileum overleed hij in het Oudemannenhuis aan de Boschstraat.126 De 
verwarring over de dienstjaren van P.A. Span was ontstaan doordat zijn vader Adrianus 
Span (1817-1902) tot 1870 als winkelbediende in de banketbakkerij van P.A. de Bont had 
gewerkt en daarna als magazijnknecht.

15.   P.A.F. de Bont in 1911, directeur P.A. de Bont 1885-1913, 
Breda. (Bron: Brabant Collectie)

14.   M.J. de Bont, directeur De Bont & Leijten 1843-1894, 
Amsterdam. Hij was de oom van P.A.F. de Bont. 
(Bron: Particuliere Collectie). 
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In augustus 1911 werd P.A.F. de Bont, fabrikant van cacao-, chocolade- en suikerwerken te 
Breda, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij liet bij de Bredase fotograaf F. 
Reissig een statige portretfoto maken voor een handelskaart.127 De Berlijnse drukker Adolf 
Eckstein’s Verlag was gespecialiseerd in het uitgeven van fotografische portretten van de 
Europese elite. Op de achterzijde stond in de taal van de elite: il est, depuis 35 ans, le directeur 
et seul propriétaire de la grande usine de cacao, chocolat et sucreries qui porte son nom et qui, au 
mois de novembre 1910, a fêté le cinquantenaire de sa fondation et en même temps la cinquantième 
année de son progrès continu. P.A.F. de Bont zegt hier dus sinds 1876 bij het bedrijf werkzaam 
te zijn en is (in 1911) de enige directeur en eigenaar van het grootbedrijf, dat in november 
1860 is opgericht. Maar op 20 februari 1909 had paus Pius X hem het kruis ‘Pro Ecclesia et 
Pontifice’ in goud verleend ter gelegenheid van zijn dertigjarig jubileum bij de chocolade-
fabriek, dus sinds 1879.128

Tariefwet
In mei 1911 was er te Rotterdam een vergadering geweest van bijna alle Nederlandse fabri-
kanten van suikerwerken, die verhoging van het invoerrecht steunden. De actie ontmoette 
nogal wat weerstand in de pers, zodat in een ingezonden brief aan de NRC suikerwerken-
fabrikant P.A.F. de Bont zich op 12 juli 1911 genoodzaakt zag daarop te reageren. Volgens 
hem bevatten de hoofdartikelen zoals pepermunt en dragées ook in Nederland vervaardigd 
98 ½ pct suiker, net als in Engeland. En: “Wanneer ik niet zeker wist dat het adres is opge-
maakt door iemand die geen grein verstand heeft van mijn vak, zoude ik mij boos maken, 
maar ik kan den schrijver van het adres gerust verklaren en vele bewijzen overleggen dat 
het Nederlandsche fabrikaat beter is dan het buitenlandsche. Wij kunnen niet tegen het 
buitenlandsche fabrikaat concurreeren omreden 9/10 gedeelte van hetgeen wordt inge-
voerd overproductie is en tegen uiterst lagen prijs hier aan de markt wordt gebracht.”129 De 
Engelse fabrikanten dumpten dus hun surplus op de Nederlandse markt.

Nieuwe fabriek aan het Liniestraatje, 1912
De uitbreidingen en verbouwingen aan het fabriekspand aan de Middenlaan in de jaren 
1910-1912 maakten duidelijk dat het bedrijf te krap in zijn jasje zat. In mei 1912 start-
te de bouw van een geheel nieuwe fabriek aan de Terheidensche Hoek in de gemeente 
Teteringen, die in september 1912 kon worden betrokken. De stoommachine uit 1900 
verhuisde mee, zodat Kwatta de oude suikerwerkenfabriek als representatieve kantoor-
ruimte bij haar chocoladefabriek kon betrekken.130 Kwatta was inmiddels de voornaamste 
chocolade- en cacaofabriek van Breda geworden.131

In het voorjaar van 1912 hakte Piet A.F. de Bont de knoop door: zijn suikerwerkenfabriek 
aan de Middellaan ging verhuizen naar een weiland van bijna 3 hectare groot aan het 
Liniestraatje onder Teteringen, dat hij van het Oudemannenhuis voor ƒ6.500,- kon kopen.132 
De Bont kon zijn oude fabriek voor ƒ54.000,- gunstig verkopen aan de chocoladefabriek 
Kwatta, die eveneens met een tekort aan productieruimte kampte.133 De nieuwe fabriek 
van De Bont werd geheel in beton uitgevoerd door de Bredasche Beton Maatschappij (BBM) 
van H. Vriens, naar een ontwerp van hun civiel-ingenieur N. Wertenbroek.134 De fabriek 
lag een tiental meters vanaf de doorgaande weg naar Terheijden en was georiënteerd op 
het oosten. Het kantoor, met inpakzaal erboven, lag dus niet aan het Liniestraatje maar aan 
het weiland met uitzicht op het spoor, mogelijk hield men rekening met een verlegging 
van de Terheijdenseweg langs die zijde. Maar in 1930 zou de omleiding achter langs aan de 
westzijde plaatsvinden.
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127  Leidsch Dagblad, 31 augustus 1911, p.6: lintjesregen.
128  Nieuwe Tilburgsche Courant 23 februari 1909, Tilburgsche Courant 23 februari 1909, De Tijd 23 februari 1909.
129  NRC 12 juli 1911, Ingezonden stukken: Tariefwet.
130  Muntjewerff, ‘De geschiedenis van het Kwatta-complex’, 213-214, 216.
131  Gemeenteverslag Breda 1912, verslag KvK p.4
132  Stadsarchief Breda, Archief Oudemannenhuis, notulen 20 juni 1912.
133  Stadsarchief Breda, notaris W.J.H. Verheggen, Breda, transport 1 augustus 1912 akte 329 en 22 oktober 1912 akte 443.
134  Stadsarchief Breda, Gemeente Teteringen, inv.nr. 2065, vlgnr. 549 bouwvergunning B&W 1 mei 1912 no.96.
135  Stadsarchief Breda, Gemeente Teteringen, inv.nr. 523, vlgnr. 91 hinderwetvergunning B&W 17 juni 1912.

Het principe van de eerste fabriekshal van de Faam aan de Liniestraat vinden we nog 
steeds terug bij moderne bedrijfshallen op industrieterreinen. Een grote rechthoekige 
platte doos met aan de voorzijde een verdieping voor de kantoorruimten. De zogenaamde 
betonskeletbouw maakte het mogelijk de suikerwerkenfabriek op deze manier vorm te 
geven. Daarmee is het een van de vroegste voorbeelden van de betonskeletbouw in de 
Bredase industrie. Op het platte betondak zijn kleine licht- en luchtkappen in stroken 
aangebracht, die voor veel daglicht zorgen in de hoge ruimten. De tussenwanden in de 
fabrieksdoos waren gemakkelijk te verplaatsen zonder dat dit tot constructieve proble-
men leidde. Dit leverde grote voordelen op bij de groei van het bedrijf: productieafdelin-
gen die te klein waren geworden, konden zondermeer worden vergroot en afdelingen die 
minder rendabel waren, konden net zo makkelijk worden verkleind.135

16.   Kijkje in de dragées-afdeling met ronddraaiende dragée-pannen in de fabriek aan de Liniestraat in 1917. 
(Bron: Noord-Brabants Nijverheid in Beeld)
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De machinekamer, met twee stoommachines van 100 en 40 pk en het ketelhuis zaten 
ook in die fabrieksdoos en waren van buitenaf dus onherkenbaar. Het kan zijn dat deze 
bouwwijze een bewuste keuze was van de fabrikant om aan de buitenkant niets van het 
productieproces te laten zien: er zaten alleen kleine ramen in de gevels van de fabriek. 
De hoogte van het fabrieksgebouw werd bepaald door de vele transmissie-assen die voor 
de krachtsoverbrenging zorgden van de stoommachine naar de werktuigen en ketels. 
De meeste machines voor de vervaardiging van chocolade en suikerwerken verhuisden 
mee van de Middellaan. De stoomketel werd als laatste gedemonteerd in augustus 1912. 
De fabriek zal op of voor 1 september 1912 in bedrijf genomen zijn, want toen vond de 
overdracht plaats van de oude fabriek aan de NV Kwatta.

Naam en Faam, de NV van 1914
Op 14 juli 1913 overleed Piet de Bont plotseling op 51-jarige leeftijd en leek het bedrijf een 
onzekere toekomst tegemoet te gaan. De weduwe De Bont-van Wijck met haar 14-jarige 
dochter Elise en haar volwassen zoon Victor waren de enige erfgenamen. De weduwe 
verkreeg de fi rma P.A. de Bont om alleen of in gemeenschap te drijven.136 Victor A.M. de 
Bont (1891-1952), die vanaf 1910 zijn vader had geholpen in de fabriek, werd niet geschikt 
geacht de fi rma te leiden. Hij werd handelaar in chocolade en suikerwerken, maar ging 
al in 1915 failliet. Daarop zocht en vond hij zijn geluk in Kansas City. Zijn in Amerika 
geboren zoon Piet de Bont groeide op in Nederland bij zijn moeder, nadat zijn ouders in 

17.   Het Faam logo op blikken voor suikerwerken, Engelsche pepermunt en cacao, eerste kwart twintigste eeuw. 
 (Bron: Particuliere collectie en Breda’s Museum)
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136  Stadsarchief Breda, notaris W.J.H. Verheggen, boedelinventaris P.A.F. de Bont, 16 augustus 1913 akte 392.
137  Stadsarchief Breda, Archief Oudevrouwenhuis, notulen 18 december 1913.
138  Stadsarchief Breda, notaris W.J.H. Verheggen, Breda, vennootschap dd 28 februari 1914 akte ...; Nederlandsche Staatscourant 24 maart 

1914, bijvoegsel no.70, vlgno.366 en 12 november 1915, bijvoegsel vlgno.833; Algemeen Handelsblad 24-03-1914.

1924 waren gescheiden. Piet, de enige mannelijke nakomeling van Victor, werd stuurman 
op de koopvaardij en heeft zich nooit met de Faam bemoeid. De zonen van Henri de Bont 
hadden inmiddels hun eigen weg gevonden en kwamen ook niet in aanmerking om het 
familiebedrijf voort te zetten. Diens oudste zoon Paul A. de Bont (1884-1936) werd een 
gerenommeerde auto-expert in Nederlands-Oost-Indië.

Toch kon dankzij de inzet van de naaste familie en een hypothecaire lening van het 
Oudevrouwenhuis aan de weduwe P.A.F. de Bont, het moderne industriële bedrijf worden 
voortgezet.137 Op die manier zag in maart 1914 de Naamloze Vennootschap de Faam, P.A. 
de Bont’s Fabriek van Chocolade en Suikerwerken te Teteringen het licht met een kapitaal 
van ƒ500.000,- waarvan 200 aandelen op naam à ƒ1.000,- waren geplaatst en volgestort. Mr. 
Daniel van Mens werd commissaris namens de katholieke familie De Bont, en de joodse 
ondernemer Markus de Beer aangesteld als directeur.138 De weduwe de Bont bracht de 
fabriek en het handelsmerk in de vennootschap en kreeg daarvoor 80 % van de aandelen, 
terwijl de commissaris en de directeur ieder 10 % in bezit kregen voor hun bijdrage. De 
Bredase advocaat mr. Daniel H.J. van Mens (1868-1944), getrouwd met een zuster van de 
weduwe De Bont-Van Wijck, was de executeur-testamentair en had als curator in menig 
faillissement de nodige ervaring opgedaan bij het besturen van een onderneming. De 
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fabrikant Markus de Beer (1882-1961) was directeur-eigenaar van de Kwatta chocoladefa-
briek en maakte de overstap naar de chocolade- en suikerwerkenfabriek de Faam, omdat 
hij een onoverbrugbaar verschil van inzicht had met Alphons J.M. van Iersel (1883-1948), 
directeur van de Kwatta.139

Eerste Wereldoorlog
De nieuwe N.V. de Faam, P.A. de Bonts Fabriek van Chocolade en Suikerwerken, maakte 
een goede start, die echter in augustus 1914 door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
tijdelijk tot stilstand kwam. In september was de drukte weer normaal en in de laatste drie 
maanden van dat jaar ontstond zelfs een buitengewone vraag naar de artikelen cacao, 
chocolade, pepermunt en dropsoorten, zodat veel moest worden overgewerkt. Dit kwam 
deels door het wegvallen van de buitenlandse concurrentie en verder door de grote vraag 
vanuit Duitsland naar cacaopoeder. De ‘levendigheid’ hield aan in 1915, maar de aanvoer 
van grondstoffen en brandstof werd steeds lastiger, vooral door de hoge prijzen die er voor 
betaald moesten worden. In 1916 ontstond er zelfs een gebrek aan suiker, waardoor de 
fabriek tijdelijk de productie moest stilleggen.140

18.  Bankwissel uit 1915 van P.A. de Bont ondertekend door adjunct-directeur T.J. Overwater. (Bron: Breda’s Museum)

De directie van de Faam wist het personeel aan zich te binden door het toekennen van 
een duurtetoeslag in 1915 en vrijaf te geven in september 1916 met behoud van loon.141 
De consument werd te vriend gehouden door in februari 1915 niet mee te gaan met de 
prijsverhoging van cacaopoeder door negentien Nederlandse chocoladefabrieken.142 In 
1917 en 1918 gaven zowel de grondstoffenvoorziening als de brandstofschaarste het 
bedrijf kopzorgen, maar de afzet van de producten bleef op peil. Wel was het moeilijk om 
aan geschikt personeel te komen, ondanks diverse loonsverhogingen. Bij de Faam werd 
daarom de vrije zaterdagmiddag ingevoerd, de 53-urige werkweek was dus ingegeven door 
personeelsgebrek. Een bedrijfsziekenfonds en een bedrijfspensioenfonds waren in 1914 bij 
de start van de naamloze vennootschap al ingevoerd.143
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139  Stadsarchief Breda, Archief Kwatta, notulen 1913.
140  Gemeenteverslag Breda 1914-1916, verslag KvK.
141  Gemeenteverslag Breda 1915, verslag KvK; Nieuwsblad van Friesland, 29 september 1916.
142  Algemeen Handelsblad 17 februari 1915, adv.
143  Gemeenteverslag Breda 1917-1918, verslag KvK; Maandblad De Kroniek 19 (1933) 11, p.189.
144  Stadsarchief Breda, Gemeente Teteringen, inv.nr.2068, vlgnr. 771 bouwvergunning B&W juli 1919.

Grafi ek 2: Aantal arbeiders van de Faam tussen 1912 en 1922. (Bron: Gemeenteverslag Teteringen)

Achteraf bezien vormde de Eerste Wereldoorlog de economisch meest succesvolle periode 
in het bestaan van de Faam, er werden hoge dividenden uitgekeerd, extra kapitaal verwor-
ven en een adjunct-directeur aangesteld in de persoon van Teunis Overwater.
 
Naoorlogse aanpassingen
In 1919 werd de suikerwerkenfabriek voor de eerste maal uitgebreid, aan de zijde van 
het Liniestraatje kwamen er twee traveeën bij voor de timmerwerkplaats. Het ketelhuis 
kreeg een aparte ruimte buiten de fabrieksdoos en er kwam een fabrieksschoorsteen. Het 
kantoor en pakmagazijn had nu over de 
hele lengte een verdieping.144 Deze situa-
tie is goed te herkennen op de luchtfoto 
uit 1923, de lichtgekleurde gebouwdelen 
waren nieuw. Ter vergelijking hiermee is 
op het cacao-winkelblik (voor 4 kilo) de 
getekende situatie van 1913 te zien, waar-
bij de fabrieksschoorsteen aan de fantasie 
van de tekenaar was ontsproten. Het sier-
lijke fronton, zoals dat goed te zien is op 
de luchtfoto, was van smeedwerk en werd 
in 1930 verwijderd.
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19.   Suikerwerken toonbankkistje met spoorgevel uit 1919 
en fabrieksmerk de Faam. (Bron: Particuliere collectie)
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De Bredase chocolade-industrie beleefde in 1919 een goed jaar, de problemen met de 
grondstoffenaanvoer waren voorbij en de omzet groeide ondanks het feit dat de export 
tot stilstand was gekomen. De verhouding tot het personeel bleef goed: de lonen stegen 
en de arbeidsduur daalde naar 51,5 uur per week.145 Om de binnenlandse markt beter 
te bedienen beschikte de Faam over een filiaal in Amsterdam, Zwanenburgwal 42, met 
magazijn en kantoor, dat tot mei 1926 beheerd werd door de handelsvertegenwoordiger 
Leon Andriesse (1888-1943).

In Breda was inmiddels de strijd om het personeel losgebroken. De secretaris van de 
RK Werkgeversvereeniging in het diocees Breda, mr. Jos Maeyer, fungeerde in 1919 als 
arbiter tussen haar leden van de grote Bredase chocoladefabrieken: Beja (Ch. Stulemeijer), 
Kwatta (A.J.M. van Iersel) en de Faam (mr. Daniel van Mens), teneinde overeenstemming 
te bereiken omtrent de onderhuring van elkaars werklieden.146 Breda nam in die tijd net 
na de Eerste Wereldoorlog de vierde plaats in als chocoladestad na Amsterdam, Rotterdam 
en ’s-Gravenhage. Naast bovenstaande ondernemingen waren er nog Joh. Vollenga, C.J.A. 
van Wees-Verheijen en Forest-Lefilleul. In juni 1920 vroeg de Faam weer ‘nette jongens’ 
en in augustus ‘nette meisjes’. Ook de andere Bredase chocoladefabrieken, Kwatta en Beja, 
nemen nieuw personeel aan. De toekomst leek weer rooskleurig.147 Doch “In de maand 
januari 1921 is door een der fabrieken nl. de Faam een wachtgeldregeling in het leven 
geroepen; inmiddels is de werkeloosheid daar echter tot staan gebracht”.148 Het was het 
gevolg van een algemene kopersstaking vanwege extreem gestegen prijzen die tot 1923 
in Nederland zou duren.

1924
Het jaar 1924 vormde zowel in het persoonlijk 
leven van de bestuurders als in het voortbe-
staan van de vennootschap een enerverende 
tijd. Directeur Markus de Beer die als voor-
zitter van de kerkeraad van de Israëlitische 
Gemeente Breda een voorname positie innam 
in het maatschappelijk leven in Breda, raakte 
die positie in 1924 kwijt door zijn huwelijk 
met een katholieke vrouw. De kinderen uit 
dit huwelijk werden katholiek opgevoed. 
Halverwege het jaar overleed de weduwe de 
Bont – van Wijck; haar kinderen Victor en 
Elise kregen ieder de helft van moeders aande-
len in de Faam in eigendom. Elise was in mei 
in het huwelijk getreden met de Bredase brou-
werszoon Tony Smits van Waesberghe, die 
zich nu naast zijn werk voor de bierbrouwerij 
ook ging bezighouden met de chocolade- en 
suikerwerkenfabriek. Hoewel commissaris mr. 
Mens inmiddels meer dan 25% van de aande-
len in de NV de Faam in handen had, was het 
totale belang van de familie de Bont, mr. Mens 
en de twee kinderen, gedaald naar 60 %. Dit 20.   Prijslijst de Faam voor de Franse markt, 1921.  

(Bron: Astra-Sweets)
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145  Gemeenteverslag Breda 1919, verslag KvK, Cacao- en Chocoladefabrieken.
146  Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 65-68.
147  Dagblad van Noord-Brabant 24 juni 1920 en 4 augustus 1920.
148  Stadsarchief Breda, Notulen gemeenteraad Breda 25 februari 1921 p.80.
149  Astra-Sweets, Aandelenregister NV De Faam 1914-1964.
150  Algemeen Handelsblad 28 mei 1927; oprichting in Algemeen Handelsblad 14 januari 1917
151  Stegeman, In het gareel, 18, 28-31.
152  Algemeen Handelsblad, 05-06-1930; Wieringer courant, 19-07-1932.
153  In- en uitvoer: handels-economisch weekblad voor Nederland en zijn koloniën 16 (1931), 271-309.

kwam doordat nu 460 aandelen waren geplaatst, waarvan directeur de Beer bijna 30 % 
bezat, terwijl de adjunct-directeur Overwater een belang van 8% had verkregen.149

NeVeSuCo
Op 31 mei 1927 bestond de Nederlandsche Vereniging van Suikerwerk- en Chocolade-
fabrikanten, de Nevesuco of NVSC, tien jaar. “De vereeniging werd in de oorlogsjaren opge-
richt als gevolg van de omstandigheden en heeft zich, niettegenstaande de groote malaise 
in de suikerwerk- en chocolade-industrie, vooral in de laatste jaren, weten te handhaven. 
Was oorspronkelijk het voornemen om aan deze vergadering een feestelijk karakter te 
geven, de algemeene slechte toestand der industrie is oorzaak, dat van deze plannen werd 
afgezien. Vanaf de oprichting tot heden hebben de heeren M. de Beer, directeur der N.V. “De 
Faam”, P. A. de Bont, Breda en B. E. Dieperink, directeur der N. V. v/h. G. v. Voornveld & Co. 
te Amsterdam deel uitgemaakt van het bestuur”.150

De lonen bij de Faam waren Nevesuco-lonen, zowel mannen als vrouwen vielen onder 
die CAO, dit in tegenstelling tot de CAO bij Kwatta die alleen voor mannen gold. De werk-
sfeer was er ook gemoedelijker, minder streng en personeel uit fabriek en kantoor ging 
met elkaar om. In de crisisjaren, onder directeur Palm, hadden de mannen een vast loon 
en de meisjes werkten op stukloon, tenminste als er al werk was, zo niet dan stond je 
zondermeer op straat.151

De overheid greep steeds meer in het werkveld van de bedrijven in, zoals met de 
Winkelsluitingswet van 1930. De Nederlandsche Vereeniging van Suikerwerk- en 
Chocoladefabrikanten zag in de voorgestelde zondagsluiting een beperking van de 
verkoopmogelijkheid en dat zou in crisistijd ernstige schade berokkenen aan het verbruik 
en de productie. M. de Beer (NVSC) had samen met A.J.M. van Iersel (VNCC) zitting in het 
landelijk comité tegen de winkelsluitingswet.152 Bij de bestuursverkiezing van de NVSC 
in 1930 had Max de Beer te kennen gegeven niet meer voor een functie in aanmerking te 
willen komen. In zijn plaats werd gekozen J. L. P. Dibbits uit Breda, directeur van de Lonka. 
De Beer zat nog wel in het organisatiecomité van de eerste internationale tentoonstelling 
“De Suiker” die werd georganiseerd door CSM en de NVSC, op 10-26 april 1931 in de RAI te 
Amsterdam. De suiker- en suikerwerkenindustrie gaf er een beeld van suiker als grondstof. 
Het doel was het stimuleren van het suikerverbruik in Nederland en het verspreiden van 
de kennis over technische ontwikkelingen.153

Cacaopoeder
De firma P.A. de Bont bracht in 1913 bij de viering van 100 jaar Koninkrijk een consu-
mentenblikje cacao op de markt in de nationale driekleur. In 1921 is de cacao van Kwatta, 
Sickesz, Faam en Boon even duur: een kiloblik voor ƒ1.50. Ze zijn daarmee het goedkoopst. 
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Van Houten is het duurste merk voorƒ3,40 per kilo.154 Voor de consument was de cacao 
te koop in papieren zakken en blikken van een ons, ¼ kg, pond en kilo. En in de collec-
tie van het Deventer blikmuseum bevindt zich zelfs een Faam-blik van 2,5 KG. Voor de 
kruideniers die de cacao los wilden verkopen, was er een Faam winkelblik van 4 kilo met 
een kijkglaasje. Afgaande op de opschriften op de cacaoblikken vond export plaats naar 
Engeland, Frankrijk en Italië.

21.  Cacaoblik met ‘artist impression’ uit 1919 van de fabriek aan de Liniestraat. (Bron: Breda’s Museum)
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De gezamenlijke cacao- en chocoladefabrikanten kwamen in 1927 een prijsverhoging 
overeen en er was sprake van kartelvorming in 1928.155 In een voor NV de Faam zeld-
zaam artikel over het bedrijf in het maandblad De Kroniek van november 1933 wordt met 
trots de eigen cacaobranderij getoond, die het mogelijk maakt “eenige prima soorten 
cacaopoeder” te fabriceren.156 Bij het fabricageproces onderscheidde de Faam wel 21 
soorten cacaopoeder en 5 soorten couverture, de basis voor al haar chocoladetabletten, 
repen, croquetten, napolitains, pastilles, flikjes, kattetongen en chocoladestrooisel.157

De chocoladereep van Faam
Het is niet bekend wanneer de Faam met de productie van chocoladerepen begon, maar in 
de nieuwe fabriek van 1912 was er een productieruimte voor ingericht. “Zoo snorren en 
wentelen de groote machines elken dag onverpoosd en kneden de bruine massa’s totdat 
ze worden gegoten in de reep-vormen, die na een lange bibberreis, ten einde zoo compact 
mogelijke chocola te verkrijgen, tenslotte belanden in een vriesruimte, waar de zachte 
zelfstandigheid spoedig verhardt. En dan wachten er weer tientallen handen, die gerouti-
neerd de reepen verpakken en van étiquetten voorzien”.158 In juli 1916 komt NV de Faam 
met een chocoladereep op de markt genoemd “Ons Leger”, uitsluitend voor verkoop in de 
militaire kantines. Een deel van de opbrengst was voor het ondersteuningsfonds van de 
vereniging “Ons Leger”.159 

22.  Cacaobranderij van NV de Faam. (Bron: Maandblad De Kroniek, 1933)
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24.  Emaille bord Faam Leta chocoladereep, 1925. (Bron: Particuliere collectie)
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Daarmee speelde de Faam handig 
in op het sentiment van die tijd.

Maar met verkoop aan dienst-
plichtige soldaten alleen kwam 
je er niet en ondanks het grond-
stofgebrek was de simpelweg 
Faamreep gedoopte chocolade 
in 1917 in de winkels te koop 
voor de Nederlandse consument. 
De verpakte repen waren er in 
de variaties vanille (=puur) en 
melk en de gevulde nougat- en 
crêmerepen.160 Dertig jaar eerder 
in 1887 maakte Kwatta die reepjes 
al. Bij de Faam zorgden ze er wel 
voor dat de chocoladerepen altijd 
een cent of twee goedkoper waren 
dan die van grote broer Kwatta.

Begin 1921 kregen de 10 cents chocoladerepen van Faam een eigen naam: Leta, Fama, 
Nutta, Coffa en Spana, respectievelijk melk, puur, hazelnoot, mocca en sinaasappel. 
Daarnaast was er nog de Ka-Do reep in melk en puur, als “beste Nederlandsche chocola-
de” verkrijgbaar in blikverpakking.161 Die Spaans georiënteerde naamgeving was waar-
schijnlijk te danken aan directeur Overwater, die de Spaanse taal machtig was en in 1920 
in het huwelijk trad met een Argentijnse vrouw. Met de uitgeknipte Faammerkjes of 
adelaars, zoals het bedrijf zelf zijn fabrieksmerk omschreef, konden bijvoorbeeld gratis 
toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden gespaard worden.162 In 1923 kwam Faam met 
een jubileumreep in een oranje wikkel ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina.

Doelend op de agressieve reclame-campagnes van Kwatta en Sickesz, met cadeaubons, 
adverteerde de Faam in 1922 in de regionale dagbladen als volgt: “Er zijn chocolade-
reepen die hun weg onder het publiek slechts vinden tengevolge van de immoreele 
reclame er aan verbonden. Daarentegen koopt men FAMA- en LETA-reepen van de NV 
De Faam te Breda uitsluitend om hunne goede kwaliteit: FAMA bittere chocolade en 
LETA melkchocolade”.163 En “Koopt geen gokreepen doch Kwaliteits Chocolade, koopt 
dus LETA-Chocolade (melk) en FAMA-Chocolade (puur) en U ontvangt volle waarde 
voor Uw geld”.164 Maar drie jaar later in 1925 ontkomt ook de Faam er niet aan middels 
een prijsvraag over filmsterren extra aandacht op haar chocoladereep Leta te vestigen. 
De foto’s van de filmsterren kreeg je erbij cadeau.165

23.   Chocoladereep “Ons Leger”.  
(Bron: Soldaten Courant 5 juli 1916)

160  Zierikzeesche Nieuwsbode 24 januari 1917 p.3, adv. winkelier.
161  Nieuwe Tilburgsche Courant 26 april 1921, adv. NV De Faam; Zierikzeesche Nieuwsbode 29 januari 1926, p.3, adv. grossierderij Doeleman.
162  Nieuwe Tilburgsche Courant 19 oktober 1922.
163  NRC 24 juni 1922.
164  Nieuwe Tilburgsche Courant 8 juli 1922.
165  Het Weekblad Cinema en Theater (1925) no. 61; NRC 23 maart 1925.
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De olympische spelen te Amsterdam 
in 1928 waren voor veel bedrijven 
aanleiding hun product extra onder de 
aandacht te brengen. Zo ook de Faam: 
die kwam met Olympiade-repen van 10 
cents, met sportplaatjes en bijbehorend 
album als blijvende herinnering aan de 
9de Olympiade.166 In het maandblad De 
Kroniek van november 1933 worden de 
machinaal gevormde chocolade-artike-
len als repen, tabletten en figuren nog 
prominent genoemd. Het inpakken 
gebeurde geheel door meisjeshanden. 
Bij grossierderij Doeleman in Zierikzee 
waren in ieder geval de Faamrepen tot 
en met januari 1933 nog volop verkrijg-
baar en de Faam-cacaobussen tot en 
met mei 1934.167 De waardebonnen die 
de Faam verpakte in de chocolade (en 
suikerwerken) waren tot 31 december 
1934 inwisselbaar voor zilveren theele-
peltjes. Na 1934 zien we geen vermel-
ding meer van Faamchocolade of -cacao, 
de cacaoproducten waren het slachtof-
fer van de economische crisis geworden!

Fama-pepermunt
Eerste kwaliteit harde pepermunt werd in 1923 bij de Faam gemaakt met Engelse peper- 
muntolie en voor de tweede kwaliteit gebruikte men Amerikaanse pepermuntolie. 
Amerika was als productiegebied Engeland inmiddels ver voorbij gestreefd en kon goed-
koper leveren.168 De zachte pepermunt of mints was de derde kwaliteit en de vierde kwali-
teit waren de gecomprimeerde Faampjes.

De oudste en beste pepermunt van Nederland, de met Fama bedrukte harde gestoken 
pepermunt, was volgens een advertentie uit 1924 verkrijgbaar in de modellen dun, dik en 
klein. Daarnaast maakte de Faam een schier oneindige variatie aan pepermuntjes, naar 
vorm, smaak en opdruk.169 Die werden gemaakt op meerdere pepermuntmachines, die 
nog volgens het principe van 1858 werkten. Dat de pepermunt nog steeds een voornaam 
product voor de fabriek was, mag duidelijk zijn.

Redband
In de zomer van 1928 verliet adjunct-directeur Teunis Jacob Overwater (1891-1957) de 
vennootschap om in Roosendaal zijn eigen fabriek in suikerwerken te beginnen onder 
de naam Rood Band, als teken van kwaliteit. Een verschil van inzicht over het te voeren 
beleid, wel of geen export, bij de Faam lag daaraan ten grondslag. Overwater koos voor 
export en dat zou hem in de crisisjaren bijna fataal worden. Op 18 augustus 1928 kocht 
Overwater een fabriekspand en tien dagen later arriveerden de eerste machines.170 De 

25.   Het Faammannetje maakt reclame voor de Faamreep, 
Dirk Hart 1929. (Bron: Particuliere collectie)
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166  Het Volk, 27 juni 1928.
167  Zierikzeesche Nieuwsbode 9 januari 1933, adv., Zierikzeesche Nieuwsbode 23 mei 1934, adv.
168  Algemeen Handelsblad 9 juni 1928: Iets over pepermunt en menthol.
169  Nieuwsblad van Friesland 18 november 1924; door grossiers: 16 juni 1925, 15 december 1925; Astra-Sweets, NV De Faam prijscalculaties 1923.
170  Gemeentearchief Roosendaal, Hinderwetdossier Overwater (1928); Algemeen Handelsblad 14 september 1928. Zwart op Wit, interne uit-

gave RBV, december 1986: Red band, een begrip in binnen- en buitenland.
171  De Tijd 14 september 1928: Fabriek van Suikerwerken te Roosendaal.
172  Gemeentearchief Roosendaal, notaris J.J.M. Mertens, Roosendaal, dd 9 januari 1929 akte 8: oprichting NV Red Band Confectionery Works 

(Rood Band Suikerwerkfabrieken) te Roosendaal door Teunis Jacob Overwater te Breda.
173  Astra-Sweets, Aandelenregister NV De Faam 1914-1964; de Natobank was onderdeel van de Rotterdamsche Bank, de latere AMRO Bank.
174  Vriendelijke mededeling mevrouw D. Peeters-Palm.
175  Stadsarchief Breda, Gemeente Teteringen, inv.nr.2108, bouwvergunning B&W 15 maart 1930; Maandblad De Kroniek 19 (1933) 11, p.189.

productie startte op 17 september 1928: “Terwijl de openbare meening in Roosendaal 
zich nog steeds druk bezig houdt met de befaamde industrie-plannen, is, zonder dat er 
noemenswaardige ruchtbaarheid aan werd gegeven, zich aldaar een nieuw bedrijf komen 
vestigen, dat, hoewel niet die perspectieven openend, welke van de in uitzicht gestelde 
industrie konden worden verwacht, toch een welkome arbeidsgelegenheid belooft. In de 
voormalige lucifersfabriek n.1., welke sinds geruimen tijd buiten bedrijf is gesteld, heeft 
zich een onderneming gevestigd, welke zich toelegt op de vervaardiging van suikerwer-
ken. De onderneming is in eigendom der N.V. Red Band Confectionery Works, gevestigd 
te Roosendaal. Maandag a.s. zal een gedeelte van het bedrijf in werking worden gesteld 
en geleidelijk aan zullen meerdere machines worden geplaatst, zoodat mag worden 
verwacht dat voor het einde des jaar het eerste honderdtal arbeidskrachten in dienst zal 
zijn gesteld.”171 Omdat Overwater vooral pepermunt en hoest-tabletten produceerde voor 
de Engelse markt werd de naam Red Band.172 Het bedrijf sloot zich aan bij de Nevesuco.

Bestuurswisseling
Het vertrek van Overwater schiep een financieel- en een personeelsprobleem. Zijn aande-
lenpakket (9%) kon dankzij een bijdrage van de Nationale Bankvereeniging worden 
veiliggesteld voor de vennootschap. Binnen vijf jaar konden deze aandelen weer op naam 
van NV de Faam worden bijgeschreven.173 Directeur Markus de Beer van de Faam wist 
daarnaast zijn zwager Johannes Petrus Palm (1884-1955), die bij Kwatta werkte en daar 
aan het plafond van zijn carrièremogelijkheden zat, over te halen bij de Faam als bedrijfs-
directeur in dienst te treden. Zijn dochter herinnert zich nog die grote ronde ketel waarin 
de chocola ronddraaide wanneer ze met vriendinnen door de fabriek liep en bij de chocolade - als 
niemand keek - gauw mijn vinger in die weke massa stak. Je hebt geen idee hoe lekker dat is! De 
familie Overwater bleef in Breda wonen. Zo kon het in de jaren dertig voorkomen dat er 
tussen twee klasgenoten op het Stedelijk Gymnasium een ware snoeprace werd gevoerd 
bij verjaardagstraktaties. Cornelis Overwater, zoon van de Red Band directeur en Debora 
Palm, dochter van de Faamdirecteur, hadden in de crisisjaren aan snoepgoed geen gebrek.174

Een nieuwe machinekamer werd in 1927 gebouwd buiten naast het ketelhuis, dat werd 
verhoogd om ruimte te bieden aan de oververhitter bovenop de stoomketel. De ruimten 
die daardoor vrijkwamen in de fabrieksdoos werden in beslag genomen door de produc-
tieafdelingen. De zaken verliepen eind jaren twintig uitstekend, zodat de uitbreiding van 
kantoren, schaft- en kleedlokalen en expeditieruimten geen overbodige luxe was. Het 
personeel werd nu ook gestoken in bedrijfskleding. Het door architect J.A. van Dongen 
in 1929 gemaakte ontwerp voor een kantoorgebouw met monumentale gevel aan het 
Liniestraatje kwam juist gereed voor de economische crisis uitbrak. Naast een commis-
sarissenkamer bood het pand onderdak voor de portier J.H. Janbroers met zijn gezin.175
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Vanaf december 1929 had de Faam een raad van 
commissarissen bestaande uit de voorzitter mr. 
D. van Mens, ir. A. Smits van Waesberghe (1899-
1964) en gedelegeerd commissaris M. de Beer, 
die als directeur zitting had in de raad. Op 62-jarige leeftijd vond mr. van Mens het in 
1930 genoeg geweest en hij verhuisde naar Italië. Het grote aandelenpakket van mr. van 
Mens van wel 30% werd overgenomen door de huisbankier Van Mierlo en Zoon te Breda, 

26.  Max de Beer, directeur NV de Faam 1914-1938. (Particuliere 
collectie)

28.  Gio Palm, directeur NV de Faam 1928-1940. (Particuliere collectie)

27.  Interieur kantoor de Faam in 1948, met plaquette Max de Beer uit 1930. (Astra-Sweets)
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176  Astra-Sweets, Aandelenregister NV De Faam 1914-1964; Kamer van Koophandel Breda, Handelsdossier nr.544 NV Faam.
177  Nieuws van den Dag 8 juni 1912.
178  Rotterdamsch Nieuwsblad 26 juli 1899.
179  De Tijd 23 augustus 1909.
180  Rotterdamsch Nieuwsblad 5 maart 1917, adv. Dropskoker.
181  De Tijd 23 mei 1922, adv. Bijenkorf: per rol 20 cents.

die daarmee in één klap de grootste aandeelhouder werd. Door deze aderlating bezat de 
familie de Bont nog slechts een derde van de aandelen in de NV de Faam. Van Mens bleef 
nog tot juni 1935 aan als commissaris toen hij werd opgevolgd door ir. C.J. Asselbergs 
(1904-1974), directeur van de Bredase bietsuikerfabriek. 176

Dropsfabriek
In de negentiende eeuw gaf de consument de voorkeur aan de Engelse zure drops, toch 
maakte vrijwel iedere Nederlandse fabriek zijn eigen drops, in de volksmond zuurtjes 
genoemd. Vooral in de zomermaanden vonden de drops, gemaakt van suiker en citroen-
zuur met vruchtensmaak, gretig aftrek vanwege het verfrissend effect. Daarom expor-
teerde de firma De Bont & Leijten ook zoveel drops in flessen naar Nederlands-Indië.177 
Vanaf 1890 zien we een kentering ten gunste van het Nederlandse zuurtje en de opkomst 
van nieuwe bedrijven, zoals de Zeeuwsche Dropsfabriek, beter bekend als Van Melle. Ook 
Tonnema (Rang) begon in 1902 als dropsfabriek.

Intussen kon de dropskoker al gebruik maken van vacuümpannen voor het koken 
van het suikermengsel en waren er dropsmachines beschikbaar, die de arbeid van de 
trekwerker vergemakkelijkte. Een trekwerker in 1899 moest bekend zijn met het maken 
van walsgoed, zuurstokken en caramels.178

Al die verschillende glazen flessen op de toonbank maakten de keuze voor de consu-
ment niet eenvoudiger, zodat de fabrikanten naar nieuwe verkoopmogelijkheden zoch-
ten. Na een experiment met zuurtjes verpakt in doosjes, overleden te Rotterdam in 1909 
twee kinderen en werden enkelen ernstig ziek. In het hele land werden doosjes in beslag 
genomen, waaronder een paar duizend te Breda. “Gelukkig hebben zich in die gemeente 
nog geen vergiftigingsgevallen voorgedaan, niettegenstaande er reeds 2 à 3000 doosjes 
verkocht zijn.” Nader onderzoek wees echter uit dat de kinderen aan cholera waren over-
leden en dat de zuurtjes geen vergif bevatten.179 Het betekende voorlopig wel het einde van 
de verkoop van zuurtjes in doosjes.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel de Engelse concurrentie vrijwel geheel weg en 
barstte de onderlinge strijd in Nederland los. Gehinderd door een gebrek aan meel begon 
nu ook Verkade met de productie van drops. De regelmatige vraag naar suikerwerkers, 
vooral een ‘bekwaam trekwerker’ en een ‘halfwas dropskoker’ waren gewild, markeert die 
groei van de suikerwerkenproductie. In 1917 vroeg de NV de Faam, voorheen P.A. de Bont, 
aan de Terheijdenscheweg in Breda per direct een volslagen of halfwas dropskoker, hem 
werd een vaste positie in het vooruitzicht gesteld.180

In 1922 introduceerde de Amerikaanse firma Beech-Nut de eerste verpakte vruchtenrol 
op de Nederlandse markt181, weldra in juli 1923 gevolgd door Klene met haar Frujetta 
fruitdrops, in de traditionele vruchtensmaken citroen, sinaasappel, framboos, ananas en 
peer. De zuurtjes kregen zo een eigen naam, bij van Melle heetten ze sinds 1925 Mellini, 
los verpakt of in een glazen fles. Bij Kwatta kregen de 5 en 10 cents vruchtenrollen eerst 
de naam Frutelli, maar vanaf juli 1928 werd dat Citelli. Wie hier niet in meeging was De 
Bont & Leijten. In 1929 was het bedrijf een van de eerste slachtoffers van de economische 



170	   De Faam van Chocolade-, Drop- en Suikerwerk

crisis, het werd geliquideerd en de lucratieve productie van likeurbonbons overgedaan 
aan Ringers in Alkmaar.

Wanneer precies de Faam haar Famosa-drops, in vijf smaken in rollen van 20 stuks, intro-
duceerde, valt niet meer na te gaan, in ieder geval waren de rollen in voorjaar 1928 te koop. 
En in de reclamecampagne van 1929 zien we de Famosa sinaasappelrol prominent in beeld.182

De Faam snoeprollen
In januari 1929 startte de Faam een landelijke reclamecampagne ter ondersteuning van de 
verkoop van haar 10 cents rollen. De naam van de oprichter P.A. de Bont verschoof naar 
de achtergrond, in de nieuwe reclame campagne lag de nadruk op de merknaam ‘Faam’. 
In een tijd dat de meeste suikerwerkfabrikanten nog niet eens dachten over een andere 
verkoop dan los of in een papieren puntzakje, was een groot deel van het assortiment van 
de Faam al in een rol verkrijgbaar. Op de tabletten was Faam ingedrukt.

‘De eenige echte ijspepermunt’ werd bereid volgens een nieuw procedé. Ze onder-
scheidde zich van namaak door helderwitte kleur en fijner aroma.183 De Medicinale 
Mitcham-Pepermunt, werd bereid uit de allerbeste grondstoffen en was een ware lekker-
nij. De echte onvervalste Engelsche pepermunt had sinds het begin van de negentiende 
eeuw een lange weg afgelegd van medicijn naar het snoepje extra strong pepermunt. Toch 
kon de Faam het in 1929 niet laten er nog medicinale krachten aan toe te schrijven.184 De 
Chocolade rondjes, “van prima kwaliteit en voordeelig in het gebruik! Elke rol bevat ca. 
18 gelijkvormige tabletjes, dus verre te verkiezen boven andere verpakkingen.” Het waren 
in feite fl ikjes, of pastilles zoals Droste ze noemde.185 Aan de drop-tabletten werd ook 
een heilzame kracht toebedacht, beter is voorkomen dan genezen. “Op weg naar werk of 
school behoedt een Faam-Drop-tablet in den mond tegen hoest en verkoudheid”.186

29. Het vrouwelijk personeel van De Faam voor de ingang van de fabriek aan de Liniestraat, circa 1927-1929. 
 (Bron: Stadsarchief Breda)
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182  Zierikzeesche Nieuwsbode 5 september 1928, adv. grossier Doeleman; Suriname kna 11 december 1931, adv. winkelier.
183  Het Centrum 18 januari 1929.
184  Leeuwarder Nieuwsblad 5 februari 1929.
185  Leeuwarder Nieuwsblad 29 maart 1929.
186  Nieuwsblad van het Noorden 10 januari 1929.
187  Middelburgsche Courant 10 mei 1935, rechtszaken: thum-thum.
188  Limburger Koerier 30 juli 1934.
189  Maandblad De Kroniek (1934) nr.4, adv.
190  Nieuwsblad van Heusden 7 augustus 1936.
191  Algemeen Handelsblad 16 maart 1937, Dagblad van Noord-Brabant 5 juni 1942. De tweeling overleefde de oorlog en vestigde zich in Israël.

Tum-Tum
Seizoensgebonden producten, zoals voor St. Nicolaas, waren voor de suikerwerkbedrijven 
altijd een goede bron van inkomsten. Niet altijd hoefde dat een nieuw product te zijn, 
voor het strooigoed Tum-Tum, maakte men ook bij de Faam een mengsel bestaande uit 
gekleurde pepermuntjes, gomballetjes en chocoladeflikjes. Die drie producten werden 
ook afzonderlijk verkocht. In 1935 werd iemand veroordeeld voor het stelen van dozen 
Tum-Tum van de Faam.187 Het is niet bekend of de Faam ook chocoladeletters maakte.

Keerpunt: Fabriek van suikerwerken
De hevige concurrentiestrijd tussen de cacao- en chocoladefabrieken deed de directie van 
de Faam besluiten dat onderdeel van de productie af te bouwen. De vennootschap kon 
vanaf 1932 geen dividend meer uitkeren aan de aandeelhouders. In 1934 was een begin 
gemaakt met meer de nadruk op suikerwerken te leggen, waar nog wel een boterham 
te verdienen viel. Op de drogistententoonstelling in Maastricht leek de Faam al wel een 
heuse dropfabriek te zijn: “Deze fabriek van bekende katjesdrop, zoute knoopjes, jujubes 
en vele andere dropsoorten heeft in stand 39 een aardige sorteering van haar producten 
tentoon gesteld. Daarbij wordt vooral de aandacht gevestigd op de Mitcham-pepermunt 
en op de hoestrollen, die in alle formaten en smaken en kleuren voorhanden zijn en vooral 
in den winter, bij vochtig weer en koude luchtstroomen hun werk plegen te doen”.188 In de 
met drop gemaakte hoesttabletten zat anijsolie.

In 1934 kwam de Faam ook met een eigen Pepermunt Kauwgom op de markt voor 3 
cents per pakje, met het aroma van de bekende ijspepermunt, door de Faam steevast als 
de ‘eenig echte ijspepermunt’ omschreven.189 In 1936 was Faamkauwgom nog verkrijg-
baar, maar waarschijnlijk is de productie stopgezet tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
grondstoffengebrek en later niet meer opgepakt.190 De grote concurrent was Wrigley’s PK, 
pepermunt kauwgom die al sinds 1922 in Nederland verkrijgbaar was. Van Melle en Lonka 
hadden in de jaren dertig ook hun eigen kauwgommerk.

Het faillissement van verschillende concurrenten bood soms mogelijkheden voor de 
Faam tot overname van machines of bedrijfsonderdelen. Zo werd in 1937 de verkoopor-
ganisatie van de Rotterdamse chocolade- en suikerwerkfabriek Veka van de familie 
Hammelburg overgenomen en daarmee hun faillissement voorkomen. Vijf jaar later 
zou de verkoopmaatschappij alsnog geliquideerd worden vanwege de joodse tweeling 
Hammelburg die in de directie zat.191

Een viering van het eeuwfeest in 1938 zat er vanwege het tijdsgewricht niet in. Per 
1 januari 1938 nam Markus de Beer ontslag als gedelegeerd commissaris van de NV de 
Faam. Een val van zijn paard had zijn gezondheid geen goed gedaan, en het directeurschap 
viel hem zwaar, hij ging rentenieren in Brussel. De Beer bleef wel aan als commissaris en 
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behield zijn aandelen in de NV de Faam. Zijn afscheid viel samen met het ontmantelen 
van de verliesgevende cacao- en chocolade-afdeling. Op 6 juli 1939 werden de machines 
van o.a. de vermaarde fabrikant J.M. Lehmann te Dresden geveild. De nieuwe adjunct-di-
recteur Jacob Arie van Gent (1897-1963), die in augustus 1939 de overstap maakte van de 
sigarenfabriek Genta, pakte de zaken rigoreus aan. Dit alles zeer tot ontsteltenis van direc-
teur Palm, die zijn hele leven in de chocolade had gewerkt. Hij kon het niet meer aanzien, 
verkocht in december 1939 zijn tien aandelen aan de NV de Faam en vertrok begin 1940 
naar Den Haag.192 Van Gent volgde hem op als directeur. Directeur van Gent werd later 
in 1942 aandeelhouder in de NV de Faam, hij kreeg de beschikking over een tiende van 
de geplaatste aandelen. De familie de Bont bezat op dat moment nog een derde van het 
aandelenpakket.193 Het bedrijf onder Van Gent ging de Faam, Fabriek van Suikerwerken 
heten en kreeg een nieuw beeldmerk: het Suikeroompje.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bezat de joodse familie de Beer 29 % van 
de aandelen in de NV de Faam, maar door anti-joodse maatregelen van de bezetter zou 
daar in 1942 nog slechts 3% van over zijn.194 In oktober 1940 moesten bedrijven met een 
joods belang zich verplicht melden bij de Wirtschaftsprüfstelle, voor middelgrote bedrijven 
zoals de Faam had dit geen directe gevolgen. Vanaf maart 1941 kregen bedrijven met een 
joodse bestuurder een bewindvoerder of Verwalter. Dit was het geval bij Kwatta, maar de 
Faam bleef er van gevrijwaard doordat commissaris Max de Beer per 1 januari 1941 was 
uitgetreden. Vanaf augustus 1941 moesten alle waardepapieren in joodse handen worden 
overgebracht naar de Liro-bank.195 Onder druk van deze tijdsomstandigheden verkocht de 
familie de Beer in 1941 het overgrote deel van haar aandelen terug aan de NV de Faam. De 
ariserung van het bedrijf was daarmee een feit en de vennootschap verdween uit het blik-
veld van de bezetter. De familie de Beer wist toch 14 aandelen te behouden, die in 1947-1948 
alsnog aan de vennootschap verkocht werden. Zo kon het dus gebeuren dat op 13 juli 1948 
aandeelhouder Ivo Samkalden (1912-1995), 
de latere burgemeester van Amsterdam, zijn 
ene aandeel in de Faam te gelde maakte. Zijn 
moeder was een zuster van Max de Beer.

Suikeroompje
In juli 1941 zien we het nieuwe beeldmerk 
van de Faam, het suikeroompje, voor het 
eerst in een advertentie verschijnen.196 
Suikeroompje zou met een rol pepermunt 
in de hand t/m 1966 afgebeeld staan op de 
Faam-snoeprollen. In het begin prijst hij 
Faam pepermunt, “montert u op, beschaafde 
ovale tabletjes” in een doosje aan en niet in 
een rol.197

Het was waarschijnlijk Antonius M.J.J. Smits van Waesberghe (1899-1964), die als presi-
dent-commissaris van de Faam in september 1941 de opdracht gaf aan architect Frans 
Verwoerd voor het maken van een verfraaiingsplan van het fabrieksgebouw, dat een jaar 
later werd opgeleverd. Daarmee kreeg de fabrieksruimte, met de in gele baksteen en groen 

30. Advertentie van de Faam met het suikeroompje. 
 (Bron: De Tijd 6 mei 1942)
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192  Vriendelijke mededelingen P. de Beer en D. Peeters-Palm. De half-joodse gezinnen De Beer en Palm overleefden de oorlog; Astra-Sweets, 
Aandelenregister NV De Faam 1914-1964; Janssens, De Faam 175 jaar, p.20.

193  Astra-Sweets, Aandelenregister NV De Faam 1914-1964.
194  Astra-Sweets, Aandelenregister NV De Faam 1914-1964; Kamer van Koophandel Breda, Handelsdossier nr.544 NV Faam.
195  Griffioen en Zeller, Jodenvervolging, 209, 216, 219, 223.
196  De Tijd 17 juli 1941, adv. Het handelsmerk van goeden naam, behoudt door alle tijden heen zijn faam !
197  weekblad Libelle (1941) no.1-34, no.10-46.
198  Stadsarchief Breda, Bouwdossier Liniestraat 9: vergunning dd 1 december 1941.
199  Astra-Sweets, Aandelenregister NV De Faam 1914-1964; Kamer van Koophandel Breda, Handelsdossier nr.544 NV Faam.

geglazuurde lijsten en letters uitgevoerde gevel, eindelijk een gezicht aan de zijde van 
de Liniestraat en de Terheijdenseweg. Karakteristiek zijn de tweemaal drie ronde ramen, 
die voor het weinige daglicht zorgden in de achterliggende fabriekshal.198 Smits van 
Waesberghe had in 1941, samen met de huisbankier Van Mierlo, gezorgd voor een belang-
rijke kapitaalinjectie in de vennootschap om de moeilijke jaren te overbruggen. Vanwege 
het toegenomen belang van de bank werd haar directeur A.A.J. van Mierlo per januari 1948 
commissaris bij NV de Faam.199

De fabriek bleef zo goed en zo kwaad als het kon in bedrijf tot kort voor de bevrijding 
van Breda in oktober 1944. Het grootste verlies aan productiemiddelen was de diefstal 
van enkele dozen fondants door een jeugdbende, begin 1944. Fondant borstplaatjes waren 
zo wat het enige dat de Faam op dat moment nog kon produceren en verkopen, zelfs in 

31. Blik suikerwerken jaren 50. (Bron: particuliere collectie)
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februari 1944 werden daarvoor nog jongens en meisjes aangenomen. 200 Op 28 september 
1944 werd bij een Engels bombardement het grondstoffenmagazijn getroffen, vrijwel geen 
ruit in de fabriek bleef heel.201 De schade was snel hersteld zodat op 13 april 1945, toen het 
merendeel van haar concurrenten nog onder Duits bestuur stond, de Faam de Bredase jeugd 
al kon trakteren op een rolletje pepermunt bij de zanghulde aan koningin Wilhelmina en 
prinses Juliana op de Grote Markt.202

De enige mannelijke nakomeling van P.A.F. de Bont was Victor de Bont (1891-1952), een 
inmiddels naar Chicago verhuisde en genaturaliseerde Amerikaan. Victor was in 1944-1946 
voorzitter van de American Relief for Holland, een organisatie die vanuit de Mid-West 
goederen verscheepte naar Nederland om daar door het Rode Kruis verdeeld te worden.203 
Als groot-aandeelhouder van de Faam zal hij daarbij zeker aan Breda gedacht hebben.

Snoepbon
Vanaf 1946 keerde de Faam weer een dividend uit aan haar aandeelhouders en met nieuwe 
pepermuntmachines gemaakt door Backer & Rueb konden onze jongens in de Oost volop van 
rollen pepermunt worden voorzien. Een uitgebreide reclamecampagne in 1947-1948 moest 
mensen verleiden met hun snoepbon 2 rollen Faam te kopen, het suikeroompje uit te knip-
pen en naar het Rode Kruis te sturen, dat dan een gratis rolletje pepermunt kreeg voor verzen-
ding naar Indonesië.204 De vennootschap liet nu ook weer de export van haar producten, zoals 
pepermunt, dragees, drups, fondants, drop- en hoestartikelen, in haar statuten opnemen.205

In juli 1949 waren de belangrijkste Nederlandse pepermuntfabrieken King, de Faam, 
Redband, Klene, Bonera en VS.206 De fabriek van Bonera ging in 1954 failliet, maar de 
in 1953 opgerichte verkoopmaatschappij kon blijven voortbestaan en was vanaf 1956 
in Breda gevestigd. Bonera werd in 1961 overgenomen door Haribo, die daarop haar 
Beneluxverkoopkantoor in Breda vestigde.207

32.   Overzicht fabriekscomplex aan de Liniestraat in 1950 met de monumentale onderdelen: machinekamer 1919, fabriekshal 1912, 
kantoor 1929, rond fuséedak 1949. De verdieping van de inpakafdeling zou in 1961 afbranden. (Bron: Breda’s Museum)
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200  Limburger Koerier 2 februari 1944, jongens als inbrekers, Dagblad van Noord-Brabant 5 februari 1944, pers.adv., Het Volk 21 augustus 1944, 
adv. en NRC 7 september 1944.

201  A. Hallema, Breda vertelt van zijn bevrijding (Breda 1947), 224.
202  De Stem 14 april 1945.
203  Onze Toekomst, The Holland-American Weekly, 1945-1946.
204  Limburgs Dagblad 12 juni 1947.
205  Kamer van Koophandel Breda, Handelsdossier nr.544 NV Faam.
206  Leidsch Dagblad 5 juli 1949.
207  De Telegraaf 10 december 1954,adv ; BHIC, ETIN, inv.nr.576, stamboeknr.4904.
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Onder directeur van Gent groeide het 
aantal droogkamers bij de Faam in de 
jaren vijftig gestaag. Daarvoor moes-
ten steeds nieuwe ruimten gevonden 
worden. Vooral aan de zijde van de 
Terheijdenseweg ontstonden zo 
nieuwe uitbouwtjes. Een bijzon-
dere uitbreiding was de bouw van 
een fabriekshal voor de gomkokerij 
achter tegen de fabriek aan. Het 
ronde dak had vijf lichtkappen. Het 
bijzondere zat hem niet zozeer in 
het ontwerp van architect Verwoerd 
maar in de toegepaste techniek voor 
het dak. Het was een zogenoemd 
Fusée Céramique-dak opgebouwd uit 
stenen kruiken en met een dun laag-
je cement toegedekt. De construc-
tietekening werd gemaakt door de 
in Breda gevestigde NV NEFUMIJ, 
de Nederlandse Fusée Céramique 
Maatschappij, die het Franse octrooi 
bezat voor Nederland.208 Het is 
een mooi voorbeeld van weder-
opbouw-denken.

De snoeprollenfabriek
Tijdens die wederopbouw bleken snoeprollen een enorme groeimarkt. Zelfs Van Melle, die 
tot dan toe al haar suikerwerk los of in glazen of blikken verkocht, moest er uiteindelijk in 
1960 aan geloven en wel met de mentosrol. De verkoopmogelijkheden waren inmiddels 
uitgebreid: kiosken, automaten, etc. en de toegenomen vrijetijdsbesteding zorgde voor 
een rolletje op zak.

Bij de suikerwerkenfabriek de Faam zette men fl ink in op die nieuw verworven vrijheden, 
met voor het bedrijf ongekende reclamemiddelen. De merknaam moest nog wat worden 
bijgeschaafd, het lidwoord verdween defi nitief : ‘FAAM pepermunt uitmuntend!’ werd in 
1947 de slagzin. Plaatjes werden meegerold in de rode pepermuntrol om te worden geplakt 
in de stripboekjes van De avonturen van Generaal Trip (1947-1949) en De avonturen van kapitein 
Brul Boei (1949-1952). Beide series waren verzorgt door de studio van Maarten Toonder. Twee 
andere albums zouden volgen: Vlaggen van alle landen (1952-1953), met landenbeschrijvingen 
door L. Hopmans, met een eigen aanprijzing ‘FAAM internationaal befaamd’ en Volkerenatlas 
van Amerika (1955-1956), geschreven door de ethnoloog Johan Victor Jansen (1898-1970), 
conservator bij het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam.

Faam’s pepermunt was bereid met de kostbaarste pepermuntolie ter wereld, namelijk 
die uit Mitcham nabij London, de grondstof voor de originele ‘Engelse pepermunt’. Er 
waren drie varianten: zacht van smaak in een grijze rol voor 15 ct, sterk in een rode rol 
voor 17 ct en extra sterk in een blauwe rol voor 20 cent.209 De rode rol werd het meest 

33.   Boekje uit 1954 voor grossiers en winkeliers over de Faam-
producten.  (Bron: Particuliere collectie)
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208  Stadsarchief Breda, Bouwdossier Liniestraat 9, vergunning dd 1 juni 1954.
209  De Kampioen december 1952, adv.
210  Provinciale Zeeuwsche Courant 28 juni 1962, adv. Faam.
211  Provinciale Zeeuwsche Courant 4 mei 1956.

verkocht en is ook het bekendst. In 1962 werden deze smaken omschreven als fris zuiver, 
10 cent; fris pittig, 19 cent en ‘Extra Sterk voor mannen’, 25 cent.210

Voor het eerst lag de nadruk op de verkoop van pepermunt; wie zuurtjes of drop van de 
Faam kocht, kreeg er geen albumplaatje bij. Uitzondering daarop vormden de plaatjes 
bij de zuurtjes Lucky Rings voor kapitein Brul Boei. De Lucky Rings hadden de vorm van 
een reddingsboei en zijn daarom sinds de introductie in 1912 in Amerika bekend onder 
de naam Life Savers, terwijl Rowntree in York hetzelfde product vanaf 1948 op de markt 
bracht onder de naam Polo, ‘the mint with the hole’. De Faam begon met de verkoop van 
Lucky Rings in juli 1949, onder de aanprijzing ‘fris als fruit’. Vanaf 1954 gebruikte Van Melle 
‘fris als fruit’ voor fruittella. De Lucky Rings zuurtjes, met de aanprijzing “liggen lekker op 
uw tong”, waren er in de smaken cassis, sinaasappel, citroen, ijspepermunt, anijs, haver-
stroo, drop en menthol. Ze hebben in Nederland nooit het Amerikaanse succes geëvenaard.
De concurrentie bij het segment zuurtjes in verschillende smaken was enorm, vrijwel 
iedere Nederlandse suikerwerkenfabriek had zijn eigen ‘fruit drops’. Klene had vanouds 
Frujetta, Tonnema kwam in 1952 met Rang op de markt en zelfs Verkade ging in 1954 aan 
de rol. Een reactie van de Faam was om regelmatig de naam van haar zuurtjes te veranderen 
en daardoor de suggestie te wekken dat er een nieuw product op de markt was gebracht: 
Faam-fruitdrops, ‘zoo uit het fruit’ (1947), Famosa (1947-1948), Fruit-Bowl, frisse zomer drups 
(1953-1964), Fruit-Show (1957-1963), Fris-Op (1960-1962), Azur fruit dragées (1962-1972), 
Faam-drups (jaren 80).

Faamproevers zijn fi jnproevers heette het en die eisen topkwaliteit. Met de introductie 
in mei 1956 van de pepermuntrol in luchtdicht cellofaan met handige trekstrip werd 
Faam-pepermunt opeens ook verse pepermunt.211 Daarmee kreeg ze weer een voorsprong 
op de Nederlandse concurrenten. Alhoewel het gebruik van ‘cellophane’ al voor de Eerste 

33.   Faam-pepermuntrol in cellofaan en plastic 
doos. (Bron: Particuliere collectie)

34.  De werking van de pepermuntmachine uitgelegd in 1954. (Enkele opmerkingen over suikerwerk). (Bron: Particuliere collectie)
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Wereldoorlog in Nederland bekend was voor het verpakken van koek en suikerwaren, was 
de snoeprol nieuw. Een doorzichtige plastic toonbankdoos vervolmaakte de transparantie.

Was de pepermunt van de Faam ‘uitmuntend’, de zoute drop was ‘doeltreffend’, de zuur-
tjes ‘zomerfris’ en de caramella simpelweg ‘heerlijk’. Met zoveel aanprijzingen kon het 
Faamproduct wel een nieuwe slogan gebruiken. In 1958 werd de nieuwe slagzin: ‘fijn 
FAAM fantastisch’, mogelijk beïnvloed door de Duitse markt, waar concurrent Vivil met 
‘Viel Vrische Vivil’ met zijn groene rollen pepermunt ook niet stilzat. Tegelijkertijd kreeg 
het suikeroompje in de advertenties een menselijk gezicht.
Gedurende 1960-1961 maakte de Faam reclame voor gevulde vruchten-ulevellen in een 
rol. De fi rma Fortuin te Dokkum beweerde in de jaren vijftig de enige overgebleven fabri-
kant in Nederland van ulevellen te zijn, maar ze had moeite om het product in een moder-
ne verpakking, lees rol, te stoppen.212 Voor rollen-expert de Faam bleek dat geen probleem, 
zelfs Faam-katjesdrop was in een rol verkrijgbaar.213 Ulevel, van ulivello, Italiaans voor 
gesuikerd olijfje, is een vierkant stukje caramel met een rijmpje in een kleurig papiertje 
gevouwen. De ulevellen met deviezen (rijmpjes) behoren tot de oudste snoepjes in Nederland 
en kunnen door suikerbakker Hendrik de Bont al gemaakt zijn.214

Bedrijfsbrand en renovatie
Inmiddels was er per 1 mei 1960 een nieuwe directie aangetreden, bestaande uit de economen 
dr. Aart Pieter van Gent (1924) en drs. Arnold Adriaan Stuurman (1918-2002), die al direct 
geconfronteerd werd met een kleine ramp. Op 31 mei 1960 brandde het papiermagazijn van 
de suikerwerkenfabriek geheel uit en de daaronder gelegen inpakafdeling en grondstoffen-
afdeling leden schade door ingestorte vloeren. Het administratiegebouw met portierswoning 
bleef onbeschadigd, evenals de productieafdelingen. Het was de portiersvrouw die ’s avonds 
brandalarm had geslagen.215 De verdieping uit 1912 werd niet weer opgebouwd.
De voortschrijdende techniek maakte een stoommachine voor de aandrijving van machi-
nes overbodig. Via een eigen transformatorhuis kwam in 1960 de krachtstroom de fabriek 
in. Bijkomend voordeel was dat de capaciteit op die manier kon worden vergroot door 
de aanschaf van automatische machines. Maar de nieuwe pepermuntmachine werkte 
nog steeds volgens het principe van 
een eeuw geleden. Er bleef dus nog 
steeds behoefte bestaan aan stoom in 
het productieproces. Daarom werd 
het ketelhuis nieuw ingericht in de 
daarvoor verbouwde machinekamer. 
Omdat de gereguleerde stoomketel 
van Backer & Rueb een veel grotere 
capaciteit had dan de oude ketels 
was het bouwen van een nieuwe 
fabrieksschoorsteen noodzakelijk.216 
De fabrieksschoorsteen gebouwd 
door De Ridder en versierd met de 
letters ‘De Faam’ werd in 1961 in 
bedrijf genomen en is nog steeds de 
blikvanger van het bedrijf.

35.   Een unieke foto, fabrieksschoorsteen de Faam in aanbouw, 
met letter M, terwijl de oude nog in bedrijf is, augustus 1960. 
(Bron: Breda’s Museum)
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212  Het Vrije Volk 24 november 1955, Leeuwarder Courant 3 mei 1958.
213  Friese Koerier 22 september 1967, adv. winkelier
214  http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ulevel mist echter de ontwikkeling uit de jaren 50 en 60.
215  De Tijd 1 juni 1960.
216  Stadsarchief Breda, Bouwdossier Liniestraat 9, vergunning dd 24 mei 1960; Bredasche Courant 1 juni 1961 p.3.
217  Nieuwsblad van het Noorden 1 juni 1906.
218  Provinciale Zeeuwse Courant 9 augustus 1961, adv. winkelier: Faam zak.
219  Leeuwarder Courant 1 oktober 1963; Elseviers Weekblad 1963: interview met directeur A.P. van Gent.
220  De Stem 8 mei 1963; Leeuwarder Courant 7 december 1963, p.21.
221  De Telegraaf 7 mei 1963; Leeuwarder Courant 17 augustus 1963.
222  Bredasche Courant 7 september 1963 en 17 oktober 1963 ; BHIC, ETIN, inv.nr.506, stamboeknr.902.

125-jaar 
Bij de viering van het 125-jarig bestaan in 1963 was de slogan ‘Pepermunt heeft een naam, 
Faam’, maar de vruchtenpepermunt, in 1906 voor 2,5 cent per rol te koop, stond jarenlang 
naamloos in advertenties van winkeliers.217 Voor de vruchtenhartjes, gekleurde pepermunt 
in de vorm van een hartje met een spreuk erin gedrukt, gold dat eveneens.218 In 1963 maakte 
de Faam ongeveer tien soorten pepermunt, waaronder het traditionele kinderpepermuntje: 
het vruchtenhartje. Om de juiste smaak te krijgen werden verschillende pepermuntoliën 
gemengd, de tijd was voorbij dat alleen Engelse pepermuntolie goed genoeg was.219

De nadruk werd gelegd op het feit dat de Faam de oudste suikerwerkenfabriek van 
Nederland was, met bijbehorende jarenlange ervaring. Directeur A.P. van Gent deelde zijn 
kennis over drop met de verzamelde pers. En met de ‘uitvinding’ van de pepermuntmachi-
ne stond de Faam aan de basis van de mechanisering in de bedrijfstak. “De uitvinder zou 
waarschijnlijk sprakeloos staan als hij de ingenieuze machinerieën zag waarmee anno 1963 
zeventigduizend rolletjes pepermunt worden verpakt”.220

De jubilerende suikerwerkenfabriek schonk de 
stad Breda een historisch klank- en lichtspel bij 
het Spanjaardsgat, dat een maand lang de viering 
van 150 jaar Koninkrijk luister moest bijzetten. 
Directeur van Gent had zoiets in Frankrijk 
gezien en was er meteen weg van, hij vond dit 
leuker dan een jubileumboek uitgeven.221 Hij 
vertelde er niet bij dat zonder een goed bijgehou-
den bedrijfsarchief het maken van zo’n boek een 
hele klus zou zijn.

De Faam was inmiddels een belangrijke speler 
op de Europese snoepmarkt geworden. Door een 
constante groei vanaf 1948 was de Faam inmid-
dels de grootste dropfabriek van Nederland 
geworden. De werkgelegenheid hield daarmee 
gelijke tred, waren er in 1947 nog 185 werkne-
mers, in de periode 1949-1955 waren dat er rond 
de 250, om vervolgens continu te groeien. Met 
een personeelsbestand van 335 mannen en vrou-
wen had de fabriek in 1963 haar top bereikt. In 

de late jaren zestig werkten er tussen de 280 en 300 mensen en in de jaren zeventig daalde 
dat aantal geleidelijk tot 230 in 1977.222 Toenemende automatisering maakte dat er steeds 
minder mensen nodig waren. In 2013 werken er nog 120 personen.

36.    A.P. van Gent in 1955, directeur NV de Faam 1960-
1968. (Bron: Particuliere collectie)
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223  Nieuwsblad van het Noorden 23 juni 1962.
224  Drop, lichtende feiten over een donker onderwerp (De Faam: Breda, 1960); Carine van Laere, De man die van marsepein hield (Gouda 2008).
225  Het Vrije Volk 13 maart 1959, adv.
226  Het Nieuws AD 27 februari 1960.
227  De Tijd 21 november 1970, De Telegraaf 1 april 1972.

Dropfabriek
Tot midden jaren twintig maakten de meeste dropfabrikanten, waaronder de Faam, 
eigenlijk maar een beperkt aantal soorten drop: jujubes, katjesdrop, zoute knoopjes en 
salmiak-pastilles. De Faam en Klene waren de eersten die vanaf 1925 hun zoute drop in 
rollen verkochten. Tijdens de jaren dertig ontwikkelde de dropfabrikanten nieuwe soorten, 
die vaak meteen door de concurrentie werden nagemaakt. Uiteindelijk dreef de econo-
mische crisis de dropfabrikanten in elkaars armen: in 1937 kwam een dropconventie tot 
stand. De tien grote dropfabrikanten gingen voortaan gemeenschappelijk propaganda 
voeren voor drop en de kwaliteitsafspraken werden gecontroleerd door een eigen research- 
instituut, dat in 1957 zelfs de beschikking kreeg over een eigen laboratorium. Het Centraal 
Instituut voor de Dropverwerkende Industrie, kortweg CIDI genoemd, onderzocht onder 
andere de gezondheidsaspecten van drop. De Faam was een van de grote spelers in deze club 
en directeur Van Gent een van de drijvende krachten erachter.223 Ook was er samenwerking 
op het gebied van de inkoop van grondstoffen: blokdrop, Arabische gom en salmiakzout.
Het CIDI ondersteunde bij de ontwikkeling van nieuwe producten, die bovendien niet 
direct door de concurrenten konden worden overgenomen. Zo introduceerde de Faam 
begin jaren vijftig de boerderijdrop. Het was ontworpen door de kunstzinnige banketbak-
ker Carel van Laere (1921-1994) in samenspraak met kinderen en in opdracht van de Faam. 
Spoordrop en Figuurdrop zouden volgen.224

In het voorjaar van 1959 kwam de Faam met een tandschone zoute drop op de markt: 
Klarop, van klare drop en elk tablet apart verpakt.225 Klarop was een dubbel geklaarde 
drop die vervaardigd werd onder controle van het CIDI-laboratorium.226 In 1963 maakte 
de Faam wel achttien verschillende soorten drop: zacht, hard, zoet, zout, dubbelzout.
Bij sommige acties kon je suikeroompjes uitknippen, bijvoorbeeld voor de eerder genoem-
de Indië-aktie en de Klarop cartoonwedstrijd, maar voor de albumboekjes moest je de 
wikkels inleveren. Het suikeroompje kreeg op die manier nooit de status die het Kwatta-
soldaatje had, die bleven altijd geldig. In 1967 verdween het suikeroompje bij de Faam 
voorgoed als reclamemiddel.

Redband en Venco werden in 1970 uit de dropconventie gestoten omdat zij zich niet 
langer aan de prijsafspraken wilden houden. Voor één kilo drop rekende iedere fabrikant 
evenveel. Daarnaast kregen grossiers een premie wanneer ze geen buitenlandse drop 
verkochten, maar alleen Nederlandse kwaliteitsdrop. Door de anti-kartelvorming binnen de 
EEG stond de dropconventie sowieso onder druk. Toen vervolgens Haribo de zaak aanhangig 
maakte bij de Europese Commissie was het pleit snel beslecht. Een prijzenslag kon niet 
uitblijven, want Haribo alleen al had een gietcapaciteit die de totale Nederlandse overtrof.227

| In Engelse handen

Een Engelse moeder (1964-1989)
In 1964 werd de NV Faam door de families de Bont, Smits van Waesberghe en van Gent 
verkocht aan George Bassett and Co. Ltd. uit Sheffield in het Verenigd Koninkrijk. 
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Daarmee kwam definitief een einde aan de familiale vennootschap. Tevens trad er een 
geheel nieuwe raad van commissarissen aan bestaande uit bestuurders van Bassett. De 
Britse onderneming Bassett zocht een productielocatie binnen de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG), waarvan Groot-Brittanië was uitgesloten, om van die nieuwe markt 
te kunnen profiteren. In mei 1961 bleek dat de Faam een koper zocht voor haar fabriek 
in Breda. Moeizame onderhandelingen volgden met de Nederlandse aandeelhouders en 
in maart 1964 werd de Faam onderdeel van de Bassett Group. “Since then this excellent 
manufacturing unit, which is about the same size as Wilkinsons, has expanded steadily 
and has given us an invaluable foothold in the E.E.C.”.228

De aandacht bij de productie werd geleidelijk verlegd naar winegums en zachte drop. Het 
bedrijf volgde daarmee de algemene trend bij de consument van hard naar zacht snoep. De 
zachte drop Milano werd al vanaf 1948 bij de kruideniers los verkocht, het was de enige 
Faam-dropsoort die niet in rollen verkrijgbaar was. Na vier jaar onder Bassett te hebben 
gewerkt, hield A.P. van Gent het voor gezien, hij koos voor een carrière in de wetenschap 
en werd docent aan het instituut Nijenrode.

Vanaf 1970 vormde de EEG de voornaamste afzetmarkt voor de Faamproducten, zodat 
het bedrijf in tegenstelling tot Red Band geen last had van de importbeperkingen die de 
VS in 1971 aan suikerwerken oplegden.229 De half ponds baal kwam vanaf 1970 in zwang, 
ten nadele van de omzet in rollen; in 1975 zat al bijna driekwart van de zachte drop in 
familiezakken.230 Faam-pepermunt werd vanaf 1971 in de supermarkt per 3 rollen tegelijk 
verkocht.

37.  Rijdende reclame in 1960 in Duitsland door Trawigo ging vaak in het Nederlands. (Breda’s Museum)
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228  Johnson, History of Geo. Bassett, p.19-20.
229  De Vrije Zeeuw 1 december 1971.
230  De Waarheid 30 augustus 1975: Geen rollen meer, maar zakken.
231  http://seedorf40.wordpress.com/de-komma/verkoopcijfers-en-bbc-bier-top-10/; Limburgsch Dagblad 31 augustus 1972, adv. winkelier; De 

Telegraaf 25 april 1970, personeelsadv.
232  files.archieven.nl/235/f/1372/1372_0955.pdf; De Stem 24 maart 1973.
233  De Stem 31 januari 1980 en 22 februari 1980.
234  Kamer van Koophandel Breda, Handelsdossier nr.544 NV de Faam; De Stem 13 februari 1988 en 22 januari 1993.
235  De Stem 14 maart 1980 en 18 oktober 1984; De Stem 13 februari 1988.

Kruideniers, supermarkten en zelfbedieningszaken werden actief benaderd door eigen 
vertegenwoordigers van de Faam om haar merkartikelen onder de aandacht van de consu-
ment te brengen. Adverteren in landelijke dagbladen gebeurde alleen nog voor het werven 
van personeel met de nieuwe slogan ‘Faam puur goed’. Klarop drop, Faam-pepermunt 
en Azur fruitrollen waren de toppers, terwijl het bedrijf zich verder profileerde als ‘de 
dropmakers van wereldfaam’. In 1970 won Klarop drop (440 rollen) het qua verkoopcijfers 
aan dienstplichtige militairen van Rang (240 rollen) en King (48 rollen) op de kazerne in 
Seedorf.231 In Nederland werden de pepermuntjes en zuurtjes van de Faam echter geheel 
overvleugeld door King en Rang van de firma Tonnema uit Sneek. Daar staat tegenover 
dat Faam op de Duitse markt een sterk pepermuntmerk bleef, die Rolle für Anspruchsvolle, 
mede dankzij de distributiekanalen van Trawigo Süsswaren in Aken.

In augustus 1972 vroeg de directie van de NV de Faam aan de Commissaris der Koningin 
van Noord-Brabant om advies over het predicaat Koninklijke, dat ze in 1963 hadden verwor-
ven, in verband met de omzetting van de NV naar een BV. Toen bleek dat het bedrijf al 
sinds 1964 die titel onterecht voerde omdat het in buitenlandse handen was overgegaan.232 
Het woord Koninklijke had al die tijd op de voorgevel geprijkt en werd er subiet afgehaald.

Bassett haalde de touwtjes strak aan en benoemde in 1973 zelfs een Engelse directeur 
naast Stuurman. Een jaar later was de Engelsman door ziekte alweer verdwenen. Directeur 
Stuurman, die onder andere actief was binnen de Bredase Carnavals Vereniging, ging in 
februari 1980 op 62-jarige leeftijd met pensioen.233 Hij had zich vooral met de verkoopor-
ganisatie bezig gehouden, zoals de in 1975 opgezette Atlas Sales voor de verkoop van 
Bassett en Faamproducten in Europa.

In de jaren zeventig kampte de fabriek met een gebrek aan opslagruimten. De Faam had 
magazijnen verspreid over de stad liggen, deels nog een gevolg van de brand in 1960. 
Hieraan kwam in 1984 na een lange voorbereidingstijd in één klap een einde door het 
gereedkomen van een groot magazijn van 4.000 m2. Tezamen met het in gebruik nemen 
van nieuwe verpakkingsmachines schiep dat weer ruimte in de fabriek. Een mooi begin 
voor de per 1 januari 1983 als saneerder aangestelde directeur ir. Chris P.M. Bosman (1925), 
die even de klus dacht te klaren en vervolgens tien jaar aanbleef. Hij kreeg daarbij de steun 
van een raad van commissarissen waarin nu ook weer Nederlanders zaten. De touwtjes 
werden wat gevierd en de Bredase directie kon weer eigen beleid maken, terwijl Bassett 
zich aansprakelijk stelde voor alle verplichtingen.234 Voor het personeel kon de kantine 
nu heringericht worden. Bij de sobere viering van het 150 jarig bestaan in 1988 werd die 
in gebruik werd genomen.235
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Gomartikelen
Naast suiker en blokdrop was Arabische 
gom altijd een belangrijke (hulp-)grond-
stof voor de suikerwerken van de Faam 
geweest. In pepermunt en drop zitten 
kleine hoeveelheden Arabische gom 
verwerkt, alleen in extreme omstan-
digheden week men daar vanaf. Dat 
gebeurde in 1973 toen door droogte in 
Afrika de Arabische gom te kostbaar 
werd om in een snoepje te gebruiken. 
Daarom stapte de Faam tijdelijk over 
op gemodificeerd zetmeel als grondstof 
voor de pepermunt en drop.

In de eigenlijke gomartikelen, zoals gomballen en winegums, zat tot wel 50% gom verwerkt. 
In 1925 produceerde de Faam met de nieuwe gietmachine 3.000 kg gomballen per dag.236 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog droogde de aanvoer van Arabische gom vrijwel geheel op 
en ging men over op gelatine, gemaakt uit beenderen, voor het maken van de gomballen en 
winegums. Huisvrouwen werden opgeroepen de dierlijke botjes toch vooral aan de schil-
lenboer mee te geven.237 Na de oorlog ging de Faam weer over op het gebruik van Arabische 
gom, getuige de bouw van de gomkokerij. Maar door de voortdurende droogte in het Sahel-
gebied in de jaren zeventig besloten de suikerwerkfabrikanten voorgoed over te stappen op 
gelatine voor het gebruik in gomartikelen. Rond 1900 werden winegums nog gemaakt van 
gefermenteerde wijn en Arabische gom, vandaar de naam ‘wijn-gom’. Sinds de ontwikkeling 
van Maynard in 1909 was de wijn al vervangen door andere smaak- en kleurstoffen en vanaf 
1980 dekte de naam van het snoepje de lading niet meer.

Rond 1960 gingen de winegums bij de Faam al in een vierkante rol. Door de overname 
van Bassett nam de aandacht voor de winegums enorm toe. In 1973 verscheen de Sweet Mix, 
een rol met winegums.238 Tot en met 2013 vormden de winegums een van de drie pijlers 
waarop de Bredase fabriek rustte. Drop en pepermunt zijn de andere twee.

Cadbury-Faam
Kort na het 150-jarig bestaan, dat sober gevierd werd, vond in 1989 de overname plaats van 
Bassett door Cadbury-Schweppes. In 1993 deed men een poging het consumentenmerk 
Faam weer in de markt te zetten, maar dit kwam niet goed van de grond. De vennootschap 
ging in 1996 Cadbury Faam heten. In 2000 volgde een hernieuwde poging om van Faam-
pepermunt en Faam-drop een consumentenmerk te maken.239 De poging mislukte wederom.

| Astra-Faam, weer een familiebedrijf

De Vlaamse familie Vanherpe van Astra-Sweets in Turnhout, verwierf in 1999 de Bredase 
suikerwerkenfabriek. De familie zette in op een verdere modernisering van het produc-
tieproces bij de Faam en het maken van huismerken met zo min mogelijk personeel.240 De 
dagen van het suikeroompje lagen inmiddels ver buiten het blikveld van de directie van 

38.  Etiket Winegums jaren vijftig. (Breda’s Museum)
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236  Weekblad Cinema & Theater (1925) nr.67.
237  Rotterdamsch Nieuwsblad 31 januari 1941,
238  De Telegraaf 11 januari 1973, adv.
239  Volkskrant 19 februari 2000.
240  Joppen, ‘Mean en Lean werken in suikerwerk: Astra Faam’.
241  Algemeen Dagblad 30 november 2007; de kaneeldropjes zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar.

Astra-Faam, zodat concurrent 
Klene in december 2007 met 
een nieuw dropje, genaamd 
‘suikeroompjes’, voor de dag 
kon komen.241

Onderscheidde de Faam 
in 1963 nog vijf productie-
afdelingen, in 2013 kent 
Astra-Faam er slechts twee: 
de office- of gietafdeling en de 
pepermuntafdeling. Dragees 
(bruidsuikers), drups (zuur-
tjes, caramels) en persdrop 
(salmiak-pastilles) werden 
niet meer gemaakt. De office-
afdeling is de voornaamste en 
bestaat uit een gomkokerij en 
gietmachines of moguls. In deze geautomatiseerde afdeling worden per recept grondstof-
fen, kleur- en smaakstoffen computergestuurd bij elkaar gevoegd, opgelost en gekookt. 
Vervolgens staan hier twee moderne gietmachines, waarin het vloeibare product uit de 
kokerij in bakken met poeder wordt gegoten. Tevoren zijn in het poeder kleine vormpjes 
gedrukt, die uiteindelijk de vorm van het snoepje bepalen. De pallets met bakken waarin 
het vloeibare product is gegoten, worden voor een groot deel met heftrucks naar de droog-
kamers gereden.

Na het droogproces worden de bakken met poeder - en het nu gedroogde product - weer 
naar de gietmachine gebracht. In de mogul worden poeder en snoepgoed gescheiden. 
De poeder wordt door drogen en koelen weer voor het gietproces geschikt gemaakt. Het 
product gaat via een transportsysteem naar de glanstrommel. Achter elk der moguls staat 
een ronddraaiende trommel waarin het doffe product wordt geglansd. Na het glanzen gaat 
het gereed product via een geconditioneerde ruimte naar de machinale verpakkingsafdeling.
Het productassortiment bestaat uit diverse soorten drop, wine-, fruit- en softgum. De 
absolute topper van Astra-Faam is de Engelse wine-gum. Daarnaast drop, dat als huismerk, 
los of verpakt in rollen of zakjes, verkrijgbaar is bij supers en drogisterijen.

Voor de pepermuntafdeling is de hoofdgrondstof kristalsuiker, dat bij de Faam tot 
poedersuiker wordt gemalen en vermengd met pepermuntolie en een vloeibaar bindmid-
del (gelatine). Uit het aldus ontstane deeg wordt een laken gewalst waaruit de tabletten 
machinaal gestoken en vervolgens gedroogd worden. De verschillende producten zijn: 
pepermunt, vruchtenhartjes en ABC-letters. De pepermunt steekmachine is de enige niet 
geautomatiseerde machine en die werkt nog steeds volgens het principe van anderhalve 
eeuw geleden.

39.   Faam pfefferminz-reclame door Duitse grossier in 2013.
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242  Janssens, De Faam 175 jaar, 62: nawoord Astrid Romijn, plantmanager Astra-Faam Breda.

| Slot

De oorsprong van suikerwerkenfabriek de Faam ligt in de door suikerbakker Hendrik de 
Bont in 1813 gestarte banketbakkerij in Breda. Met vallen en opstaan was het bedrijf in 
1851 uitgegroeid tot de grootste ambachtelijke banketbakkerij van de stad. Toen ging de 
winkel van de katholieke import-Bredanaar over in handen van zijn zoon Piet (P.A.) de 
Bont. Het jaar 1838 was een bijzonder jaar vanwege de verhuizing naar Catharinastraat 6 
en het verwerven van de verkooprechten voor Van Houten cacao. Maar in 1853 zien we 
pas echt de start van de fabriek van pepermunt en chocolade onder de firma P.A. de Bont, 
de zoon van Hendrik uit zijn tweede huwelijk. Aan deze zoon danken we de komst van 
de pepermuntmachine naar Nederland en de fabricage in Breda van chocolade voor de 
Nederlandse markt. Niet voor niets droeg de NV de Faam in 1914 zijn naam.

Opvallend in de ondernemersfamilie de Bont is dat de oudste zoon steeds de wijde wereld 
intrekt. Hendrik (1788) gaat naar Breda en wordt banketbakker; zijn broer Antonie (1791) 
blijft in Heusden als broodbakker. Martin (1816), zoon van Hendrik uit zijn eerste huwe-
lijk gaat naar Amsterdam en start een suikerwerkfabriek in 1843; zijn halfbroer Pieter 
(1825) wordt banketbakker en start een suikerwerkfabriek in Breda in 1853. Henri (1852) 
de oudste zoon van P.A. de Bont gaat naar Brussel/Antwerpen en runt een filiaal; zijn 
jongste broer Piet (1861) runt de fabriek in Breda. Victor (1891) de oudste zoon van Piet jr. 
zocht uiteindelijk zijn geluk in Amerika.

De Faam was niet de eerste Nederlandse pepermuntfabriek en zeker niet de eerste suiker-
werkenfabriek. Vanaf 1930 was ze wel de oudste continue pepermunt producerende 
suikerwerkenfabriek in Nederland en een van de eersten die met de rolverpakking begon-
nen was. Het bedrijf specialiseerde zich daarin, zodat bij het jubileum in 1963 vrijwel alle 
Faam producten in een rol verkrijgbaar waren.

Het is sneu voor Breda maar de productie van Kwatta chocolade en Faam pepermunt vindt 
nu in Turnhout plaats. Weliswaar staat een van de grootste snoepfabrieken ter wereld in 
Breda (Perfetti van Melle) en houdt een ander hier kantoor (Haribo), waardoor Breda nog 
steeds een belangrijke speler is op de snoepmarkt. Maar de binding met de negentiende 
eeuwse industriële ontwikkeling is voorgoed verdwenen.

De bijdragen van de ondernemende vrouwen De Bont-van Keulen, De Bont-van Kakerken 
en De Bont-van Wijck kan nauwelijks hoog genoeg worden ingeschat. Zonder hen was het 
bedrijf er al lang niet meer geweest. Dat de laatste directeur in Breda een vrouw was, doet 
recht aan die historische ontwikkeling.242
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Video

  Wat is het recept van pepermunt en hoe wordt dit ver-
frissende snoepgoed gemaakt? Bart gaat naar de King 
pepermuntfabriek en ziet alles, van het kneden van de in-
grediënten tot het inpakken van de rolletjes. Uitzending van 
Klokhuis op 27 juni 2013.

 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1352953


