
 

Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant

Citation for published version (APA):
Bakker, M. S. C. (1987). Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant. Noordbrabants historisch jaarboek,
(1987), 63-81.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/bd70d49e-9643-40e9-a2e2-ce19614286d3


Het begin van de suikerindustrie
in West-Brabant

M.S.C. Bakker

Reprint Series TWIM No.8
Noordbrabants Historisch
Jaarboek 4, 1987



M. S. C. Bakker

Het begin van de suikerindustrie in
West-Brabant
Aspec/en van industralisatie en ondernemerschap

1. Inleiding

Vee! vragen over de industrialisatie van Nederland zijn nog niet beant
woord; sommige belangrijke kwesties zijn zelfs niet eens aangeroerd. On
derzoek naar de geschiedenis van bedrijven of bedrijfstakken stoelt in Ne
derland dan ook niet op een lange traditie. l Het werk van J. A. de lange gaf
een systematisch overzicht van de industrialisatie vanuit macro-economisch
gezichtspunt, met uitweidingen over een aantal belangrijke industrieen. 2

Daarin werd overigens meteen aangegeven waar hypothesen rond die in
dustrialisatie toetsing behoefden door detailonderzoek. In de historiografie
van de Nederlandse nijverheid is de tcchniek tot dusver nauwelijks aan bod
gekomen. J In hoeverre speelden de onbckendheid met nieuwe produktie
methoden, de schaarste aan kennis en ervaring een rol bij de afweging of
men zou investeren in verandering van bestaande bedrijven of in de oprich
ting van nieuwe industrieen?

In dit artikel zullen enkele onderbelichte aspecten van het ontstaan van de
grootindustrie in Nederland nader worden bekeken. De opkomst en het
voortbestaan van een grote bietsuikernijverheid in West-Brabant vormen
een intrigerende kwestie: in korte tijd werd een groot aantal ondernemingen
opgericht die binnen de landsgrenzen geen precedent kenden. In het navoI
gende zuBen wij laten zien, wie bereid waren om zich aan de bietsuikerfabri
cage te wagen. Ook wordt aandacht besteed aan problemen van produktie
technische en organisatorische aard die zich voordeden in de beginjaren van
deze grootindustrie, waar zij het gevolg van waren en hoe zij werden opge
lost.

2. Suikerraffinage en suikerfabricage

Tot ver in de twintigste eeuw was het produktieproces van witte suiker uit
suikerriet of suikerbieten opgedeeld in twee gescheiden gedeelten. In de
suikerfabrieken Yond de bereiding plaats van het halfprodukt ruwe suiker

Noten: zie pag. 76.
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of ruwsuiker. Deze'a1lesbehalve zuivere en witte suiker werd vervolgens ver
voerd naar raffinac,ierijen, waar de bewerkingen werden uitgevoerd die een
zuiver en consumeerbaar produkt opleverden. Het raffinagebedrijf was in
Nederland al sinds :de zeventiende eeuw bekend. Het concentreerde zich in
de havensteden wa~r de ruwe rietsuiker uit de kolonien werd aangevoerd.4

Pas in 1747 ontdekte Marggraf in Berlijn dat het gewas beta vulgaris een stof
bevatte die dezelfde eigenschappen leek te hebben als de suiker in suikerriet.
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Suikerfabricage ± 1875, aan de hand van de p/attegrond van de suikerfabriek
van Felix Wittouck Ie Princenhage (naar beschadigde originelen in
G.A. Princenhage).
De bielen worden per schip of per kar bij de fabriek aangevoerd en door
sjouwers in manden via (I) in hel bielenmagazijn (A) gebracht. Daar worden ze
van hel loof ontdaan en in bakken (2) gewassen. In de machinekamer (B) staan
snijmachines (waarschijn/ijk 3) die de bieten tot kleine schijfjes snijden.
In de diffusiebatterij (4) wordt de suiker uit die snijdsels gehaald. De onlsuikerde
bietensnijdse/s, oftewel pulp, worden via transportbanden (5) naar de pulpkamer
(C) gebrachl, waar pulppersen (6) de volumineuze massa samenpersen.
Het onzuivere, suikerhoudende ruwsap wordt van de diffusiebatterij naar de
bakken van de eerste carbonatalie (7) gepompt. In een kalkoven (niet op de
tekening) wordt ka/k gebrand, waarbij koolzuurgas vrijkomt. Di! gas wordt door
een pomp (10) in de bakken van de eerste en tweede (9) carbonatatie gepompt,
lerwij/ een andere pomp (I I) kalkme/k - waler met daarin opge/oste ka/k 
naar de carbonalatiebakken voert. Door deze Iwee toevoegingen, koolzuurgas en
kalkme/k, worden veel van de onzuiverheden in het ruwsap afgescheiden.
De kalk, waar zich die niet-suikerstoffen aan hebben gehecht, wordt uit het sap
gefilterd in filterpersen (8). Het sap, nu dunsap genaamd, wordt na de tweede
carbonalatie aan een vo/gende zuivering onderworpen: men filterl hel door
grote, slaande filters die met een aktieve koolsoort, zgn. beenzwart, zijn gevlI/d
(waarschijnlijk in ruimte F). De volgende stap is het verwarmen en indikken van
hel sap in de verdamppannen (12) en kookpannen (13). In het diksap ontstaan
langzamerhand suikerkrista/len. Wanneer de kristalvorming ver genoeg is
gevorderd, wordt de dikke, warme brij van gekristalliseerde suiker en
suikerholldende stroop overgebrachl naar de turbines of centrifuges (14).
Daar wordt de stroop als het ware van de krista/len afges/ingerd. De vrijwel
droge en schone krista/suiker word! uil de lurbines geschept en in zakken
gedaan. Dit is hel zogenaamde Ie Produkt. De losgekomen stroop, die nog
sleeds suiker - maar in ongekristalliseerde vorm - beval, wordt opges/agen in
krislalliseerbakken (15) in de verwarmkamer (H). Daar heerst een hoge
lemperatllur, waardoor de suiker in de slroop langzaam 101 krista/lisatie
overgaal. No verloop van enige lijd wordt ook deze ingedikte substantie
geturbineerd en onlslaal de suiker 2e Produkl, die minder zuiver is dan het
Ie Prodllkl, en stroop waar geen suiker meer uit te winnen is.
De slOom voor de krachlwerkluigen in de fabriek en de verwarming bij hel
verdampen en koken, wordl ge/everd door vijf sloomkele/s in hel kete/huis (J).

Zolang de aanvoer van tropische rietsuiker naar Europa onbelemmerd door
kon gaan, was deze ontdekking echter commercieel niet interessant.

Het streven van Napoleon om Europa in een aantal opzichten meer self
supporting te maken, hadook gevolgen voor de ontwikkeling van de bietsui
kerindustrie. Een Europese ruwsuikerindustrie zou de afhankelijkheid van
lange aanvoeriijnen, slavenopstanden en misoogsten in de verre kolonien
doen afnemen. Daarnaast zou de landbouw in het Keizerrijk welvaren bij
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de teelt van het nieuwe gewas. Toen Napoleon in 1806 het Continentaal Stel
sel arkondigde, werd onder andere ook de import van rietsuiker voor een
groot deel stilgelegd. Een indirect gevolg daarvan was, dat een echte concur
rentieslag tussen riet- en bietsuiker enkele jaren werd uitgesteld. De biet
suikerfabricage, die nog in een kwetsbaar en experimenteel stadium ver
keerde, kreeg de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een serieuze bedreiging
voor de gevestigde rietsuikerindustrie. 5 Na 1815 moest echter opnieuw wor
den gekozen tussen vrije concurrentie van riet- en bietsuiker en bescherming
van de nog weinig winstgevende bietsuikerindustrie. Nederland koos toen
voor de belangen van haar eigen koloniale rietsuikerondernemingen. De eer
ste - bescheiden - door Napoleon opgedrongen pogingen tot suikerbieten
teelt en bietsuikerfabricage werden niet voortgezet. 6

Pas in 1858 werd in Zevenbergen de produktie van bietsuiker weer ter
hand genomen, maar toen meteen op grote schaal. In de daarop volgende
vijftien jaar verrezen tientallen suikerfabrieken: in 1873 waren 33 fabrieken
in bedrijf, waarvan er 21 in West-Brabant stonden. Die voorkeur voor West
Brabant hield verband met de aanwezigheid van voldoende water, niet aIleen
van belang voor transport van het produkt, maar ook vanwege de juiste
kwaliteit om in de fabricage te gebruiken - om welke reden bijvoorbeeld
Zeeland minder aantrekkelijk was. Bovendien beschikte West-Brabant over
goede landbouwgronden.

Met behulp van de Nederlandse Staatscourant, Gemeenteverslagen, nota
rieIe archieven en het archief van het Ministerie van Financien is een over
zicht opgestcld dat aile fabrieken bevat die zich in de periode 1858-1873 met
bietsuikerfabricage bezighielden. Dit overzicht is als bijlage 1 opgenomen.

3. De ondernemers

Wanneer men bedenkt dat niet aIleen in West-Brabant maar ook daarbuiten
de suikerfabrieken zo niet de eerste, dan toch aanvankelijk veruit de groot
ste industriele bedrijven waren, wordt het interessant om na te gaan wie
degenen waren die hun geld in deze nieuwe industrie staken en de verant
woording namen voor de ondernemingen. In bijlage 1 is per fabriek aange
geven wie de grootste financiers, de directeuren en commissarissen in de
bietsuikerindustrie waren. 7~ Op basis van dit overzicht kan worden gesteld
dat de hele groep van betrokkenen uiteenvalt in drie soorten ondernemers:
personen uit Amsterdamse industrieIe kringen, lokale kapitaalbezitters en
Belgische suikerfabrikanten. Van elke groep voIgt een nadere uiteenzetting
(zie hiervoor tevens bijlage 2).

Vit de eerste groep waren de oprichters afkomstig van de eerste suiker-
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fabriek in Zevenbergen. 8 De drie heren De Bruyn waren eigenaren van een
van de grootste suikerraffinaderijen in de hoofdstad. AI eerder hadden zij
laten zien dat zij hun mogelijkheden als ondernemers ruim inschatten. In
1846 hadden zij de Hollandsche Gazfabriek in Amsterdam opgericht, opdat
zij in eigen beheer het lichtgas konden produceren voor hun raffinaderij en
onafhankelijk waren van de Amsterdamsche Pijp-Gaz-Compagnie, tot dan
toe de enige gasproducent. 9 Hoewel in principe de accijnswetgeving op sui
ker al vanaf 1852 rekening hield met de mogelijkheid van binnenlandse
ruwsuikerfabricage 10, werd pas in 1858 de Commanditaire Societeit voor
Landbouw en Industrie onder de firma De Bruyn & Co opgericht. C. H. de
Bruyn, M. de Bruyn Czn en A. de Bruyn investeerden elk /25.000,-, ter
wijl enkele suikermakelaren in totaal / 60.000,- bijdroegen. De enige plaat
selijke aandeelhouder was de Zevenbergse notaris A. van der Werk, met
/5000,-.11

Om meer dan een reden was het voor de suikerraffinadeurs De Bruyn inte
ressant om zich met de fabricage van ruwe bietsuiker bezig te gaan houden.
Fluctuaties in de prijs van ruwe rietsuiker hadden in de jaren 1856 en 1857
een zeer ongunstig effect gehad op de bedrijfsresultaten van de raffinade
rijen. 12 De gang van zaken in de Duitse staten, in Belgie en in Frankrijk liet
evenwel zien dat raffinage van bietsuiker en de export van het verkregen pro
dukt een winstgevend alternatief kon zijn. Evenzeer beloofde de uitvoer van
ongeraffineerde bietsuiker voldoende rendabel te worden, ten einde de
bouw van een suikerfabriek te rechtvaardigen. Om die redenen waren waar
schijnlijk ook de suikerhandelaren bereid om de vennootschap financieel te
steunen.

De verwachtingen bleken niet ongegrond: in het eerste jaar kon aan de
aandeelhouders een rente van 12070 wor.den uitgekeerd en werd / 12.000,
bijgeschreven op het reservefonds. In het tweede jaar was dat respectievelijk
10% en / 13.000,-.1 3 De zaak liep zelfs zo voorspoedig dat in 1862 door
de heren De Bruyn bij de gemeente Arnhem een concessie werd aangevraagd
om een tweede suikerfabriek te mogen bouwen op een landgoed dat zij daar
hadden aangekocht. De vergunning werd verleend, maar zij hebben er nooit
gebruik van gemaakt. 14

Deze fabrikanten waren evenwei de enige raffinadeurs die zich zo actief
betoonden op het gebied van de suikerfabricage. De andere suikerfabrikan
ten die uil Amsterdam kwamen, h~dden banden met een heel andere tak van
nijverheid: de machine-industrie,: en in het bijzonder met de fabriek van
Paul van Vlissingen & Dudok van Heel. Dat bedrijf was al sinds 1842 be
trokken bij de fabricage van machines voor de rietsuikerindustrie. I ' Om de
nodige kennis van zaken op dat gebied op te doen was het een verbintenis
aangegaan met de Franse specialisten Derosne, Cail & Cie. In 1862 ging die
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samenwerking over op de firma Cail, Halot & Cie, de Brusselse tak van het
Parijse moederbedrijf. Vanaf 1862 waren Paul van Vlissingen en J. P. Du
dok van Heel, maar ook andere leden van de familie Dudok van Heel en
leden van de aangetrouwde familie Van Rossum, die in de suikerhandel zat,
betrokken bij de oprichting van suikerfabrieken: de Nederlandsche Beet
wortelsuikerfabriek (1862), de fabriek 'Op den huize Zwanenburg' (1863),
de Nederbetuwsche Beetwortelsuikerfabriek (1866) en de Gooische Beet
wortelsuikerfabriek (1872).16 Het kapitaal werd door beide families bijeen
gebracht; daarnaast verzekerden zij zich van ruime financiele steun van
andere kooplieden en industrielen uit hun omgeving. De directiefuncties
bleven echter binnen de families.

Als tweede groep van oprichters noemden wij de 10kale kapitaalbezitters.
Dit is een zeer mime omschrijving, want de groep omvat kooplieden, grond
bezitters, officieren, advocaten en andere notabelen. Door hen werd verre
weg het grootste deel van de fabrieken gesticht. Slechts bij hoge uitzonde
ring vinden we onder de bestuurders van die fabrieken personen met enige
technische achtergrond, zoals in Dordrecht ingenieur P. R. van der Made;
in Utrecht de ingenieur bij de Staatsspoorwegen Van Rentergem; en P. J.
Smets, de Belgische bedrijfsleider van Heere & Co, vennoot bij de firma Van
Campenhout & Cie. Voor West-Brabant is dat overigens ook niet verwon
derlijk. Er bestonden nauwelijks fabrieken, zodat binnen de kapitaalkrach
tige families geen sprake kon zijn van een traditie of ervaring op het gebied
van industriele bedrijfsvoering. Het ontbreken van die ervaring in het alge
meen en met suikerfabricage in het bijzonder vormde echter geen beletsel
voor een groot aantal kapitaalkrachtige personen om zich aan deze onder
nemingen te wagen. Dat de problemen onverwacht groot konden zijn, zal
verderop blijken.

De chronologie van de oprichting van de fabrieken laat zien dat de niet
industriele groep aarzelde om zelf tot de vorming van een vennootschap over
te gaan. Overigens was ook bij de suikerfabriek van De Ram & Co in Roo
sendaal - de eerste vennootschap met een bestuur van niet-industrielen 
nog een grote hoeveelheid kapitaal afkomstig van de Brusselse fabrikant van
suikermachinerien, A. Halot. Hij was met /25.000;- de grootste aandeel
houder, maar had formeel geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat
zelfde gold voor de bedrijfsleider van de Wittouckfabriek in Bergen op
Zoom, H. J. Binsfeld, die vQor /10.000.- deelnam. Deze Luxemburger
werd niet lang daarna bedrijfsleider van de fabriek van De Ram" 7

De NV Dordrechtsche Maatschappij voor Beetwortelsuiker - opgericht
in 1861 - moest al in 1864:worden geliquideerd. De directeur, Van der
Made, was er niet in geslaagd om het technische en commerciele gedeelte van
de bedrijfsvoering tot een succes te maken. Nu waren de eisen die aan de
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De centrale ruimte van de suikerfabriek te Leur omstreeks /905. Linksboven een
gedeelte van de kook- en verdampingsinstallatie. Rechts een oude balansmachine,
die enkele pompen aandrijft. De machine is in revisie, want de zuigerstang van
het linkeruiteinde van de balans naar de cylinder daaronder ontbreekt.
(Foto Gemeentearchief Etten-Leur)

leiding van een dergelijk bedrijf werden gesteld zeer hoog: men had te
maken met 250 arbeiders en een machinepark tt;:r waarde van ongeveer
f 120.000,-, terwijl het tevens om een seizoensgebonden activiteit ging. 18

Deze tegenvaller vormde enkele jaren later echter geen reden tot terughou
dendheid bij de Brabantse financiers. Immers, in een brochure om aandeel
houders te werven, meldden de bestuurders van de vennootschap-in-oprich
ting Ravenswaay, Fercken, Jager in 1867; dat 'de minst gunstige uitkomsten
der beetwortelsuikerfabrieken in Nederland voor zover bekend 8010 dividend
benevens 5% rente bedroegen'. 19 Met dergelijke vooruitzichten is het be
grijpelijk dat onder de potentiele beleggers een toenemend enthousiasme
ontstond voor de suikerindustrie. Tot 1873 nam het aantal fabrieken zeer
snel toe, maar daarna kwam er een abrupt einde aan de groei. De winst
verwachtingen daalden sinds 1872: de suikerprijzen Iiepen terug en sommige
bedrijven waren om uiteenlopende redenen ernstig in de problemen geraakt.
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AI met al was er toch in de vijftien jaar die verliepen tussen de oprichting
van de fabriek van De Bruyn in Zevenbergen en die van de laatste uit de rij,
Hoffman Tjaden, De Laat, Eydman in Werkendam, door Nederlandse
financiers ongeveer /6.000.000,- gei"nvesteerd in de Nederlandse biet
suikerindustrie. 20

De Belgische suikerfabrikanten die zich in Nederland vestigden, de derde
groep uit onze globale verdeling, waren geenszins nieuwkomers op dit ge
bied. De familie Wittouck had al v66r de oprichting van de fabriek in Bergen
op Zoom (1863) een aanta1 suikerfabrieken in Belgie in bedrijf. De familie
Meeus bezat in de omgeving van Antwerpen suikerfabrieken en een distil
leerderij voor de melasse uit die fabrieken. Tot driemaal toe maakte de fami
lie Meeus gebruik van de gelegenheid, die zich voordeed als een Nederlandse
vennootschap in moeilijkheden geraakte; zij ontfermde zich over de fabrie
ken in Dordrecht (1864), in Werkendam (1875, samen met de Roosendaalse
bankier Laane en de eerder genoemde H. J. Binsfeld) en in Standdaarbuiten
(1878). Felix Wittouck deed hetzelfde in 1874 toen hij de fabriek te Princen
hage overnam van Van Aken, Segers & Co. De grote ervaring die deze Belgi
sche industrielen hadden, heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij de winst
gevende exploitatie van die aanvankelijk noodlijdende bedrijven.

4. Machinefabrikanten als adviseurs en leveranciers van materiaal

Op het moment dat de vennootschappen-in-oprichting uitzicht hadden op
voldoende startkapitaal, kwamen de besturend vennoten voor de eerste
grote keuze met een technisch karakter te staan: de aanschaf van machines.
In het buitenland, waar sinds Napoleon de bietsuikerindustrie was blijven
voortbestaan, waren door technici en suiker- en machinefabrikanten instal
laties ontwikkeld die voor die tijd zeer geavanceerd waren. 21 Vit de ervaring
die men daar in de loop der jaren had opgedaan, was gebleken dat suiker
fabricage vooral rendabel werd wanneer een fabriek een bepaalde capaciteit
had. Voor een redelijke verhouding tussen enerzijds de kosten van de instal
latie en de dagelijkse produktiekosten en anderzijds de opbrengst van de
produkten was omstreeks 1860 een'dagcapaciteit van ongeveer honderd ton
bieten gewenst. De inrichting van een dergelijke fabriek kostte tussen de
/120.000,- en / 150.000,-.22

De Nederlandse vennootschappen konden voor de aanbesteding van hun
installaties over het algemeen kiezen uit de offertes van een drietal machine
fabrieken: Cail, Halot & Cie in Brl.Jssel, in combinatie met Van Vlissingen
& Dudok van Heel in Amsterdam; W. van Goethem & Cie in Molenbeek bij
Brussel; F. Dorzee & Cie in Boussu bij Mons. Pas na 1870 kwam er ook van
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Duitse kant enige eoneurrentie op deze markt: aIleen de suikerfabriek in
Princenhage werd door een firma uit Maagdenburg ingericht.

De construeteurs leverden allen een vergelijkbaar standaardpakket, waar
binnen nag wei gevarieerd kon worden naar gelang de speciale wensen van
de klant. Omdat de aspirant-suikerfabrikanten in Nederland aanvankelijk
nauwelijks bekend waren met de specifieke techniek van suikerfabrieage,
moesten zij hun keuze tussen de verschillende offertes baseren op informatie
van de machinefabrikanten zelf, op elders ingewonnen inlichtingen over de
betrouwbaarheid van de construeteurs en over de kwaliteit van hun installa
ties. Commissarissen van de suikerfabriek in Dordrecht reisden bijvoor
beeld samen met William van Ooethem ruim een week door BelgiC! en be
lOehten een aantal door hem ingeriehte suikerfabrieken. 23

Voor het verkrijgen van opdrachten waren de machinebouwers niet aileen
zeer hulpvaardig vooraf, maar stelden zij ook een goede service in bet voor
uitzieht als de installatie eenmaal was geleverd. Tegen geringe vergoeding
lOrgden zij veor monteurs om de produktie bij de eerste campagnes op gang
te brengen. 24 Het is niet onwaarschijnlijk dat de tecbniscbe hulp, die in de
aanloopperiode zou worden geboden, drempelverlagend heeft gewerkt op
het moment dat kapitaalbezitters overwogen om zich in te laten met een voor
hen onbekende industrie.

5. Startmoeilijkheden

Wij wezen er al op dat de directe winstverwachtingen de interesse hadden
gewekt van de financiers. Door de machinefabrikanten, die garandeerden
een goed werkende installatie naar modern ontwerp te zullen leveren, werd
een deel van de verantwoordelijkheid voor het produktietechnisch aspect
overgenomen. Onontbeerlijk voor een rendabele productie was echter ook
dat de besturend vennoten zeU, en hun ondergeschikten. voor de dagelijkse
fabriekspraktijk konden beschikken over kennis en vaardigheden die met de
produktie samenhingen. Naast de werkelijke produktie eiste de planning
vee! aandacht. Opbrengsten en kosten moesten van tevoren worden ge
raamd, men moest zich verzekeren van voldoende bieten - geteeld op land
dat door de vennootsehap was aangekoeht of dat van boeren werd gehuurd.
Bietenoogsten die lOwel kwalitatief als kwantitatief sterk bij de verwachtin
gen achterbleven - lOals in 1873 en de drie daaropvolgende jaren 2 S - be
zorgden de directies extra hoofdbrekens. De fabrieksleidingen in Dordrecht
en Princenhage schreven hun sleehte resuItaten onder andere toe aan plan
ningsproblemen. 26 Bij de liquidatie van de Overijsselsche Beetwortelsuiker
fabriek in 1875 werd de directie door een van de grote financiers beschuldigd
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van financieel wanbeheer en incompetentie op het gebied van industrie in het
algemeenY Van hun kant voerden de directeuren aan dat de bieten zo door
muizen en insecten waren aangevreten, dat er lang niet voldoende waren
voor een redelijke produktie. 28

6. Technische problemen

De reeds nijpende financiele situatie van de NV Nederlandsche Beetwortel
suikerfabriek te Oudenbosch, welke onderneming uit twee naast elkaar
staande fabrieken bestond, werd in de campagne van 1872/73 nog somber
der. Een nieuw onderdeel van het produktieproces in de 'Amunda', een van
de fabrieken, werd een maand te laat afgeleverd. De produktie was daarom
gedurende een aantal weken gehalveerd. De andere fabriek, 'Marie Cateau',
moest uit aile macht werken om de schade beperkt te houden. De bieten wer
den normaal aangevoerd en moesten vervolgens lang op verwerking wach
ten, maar het suikergehalte van die nog niet verwerkte bieten Iiep snel terug.
De 'Marie Cateau' kreeg echter te maken met een defecte stoomketel, het
geen veel oponthoud veroorzaakte. 29 Tot overmaat van ramp brak op 5 mei
1873 brand uit in de 'Amunda' waardoor een deel van de produktie vernie
tigd werd. 30

In de aandeelhoudersvergadering van 23 december 1873 bleek de finan
ciele situatie zo slecht te zijn geworden dat men met liquidatie rekening
moest houden. Daartoe werd inderdaad op 14 augustus van het volgende
jaar besloten. Ondanks de gunstige campagnevooruitzichten voor 1874/75,
waarin men aileen met de 'Amunda' zou werken, was het verlies opgelopen
tot meer dan 40070 van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,
de grens waarbij men statutair tot liquidatie moest overgaan. 3 I Aan het eind
van de campagne werd de 'Marie Cateau' voor / 52.000,- verkocht aan de
directeur, S. A. C. Dudok van Heel, die haar onderbracht in een nieuwe ven
nootschap, de NV Beetwortelsuikerfabriek De Mark. Een van de bedrijfslei
ders, A. C. Granpre Moliere, kocht de 'Amunda' voor /92.000,-.32

De problemen met de 'Amunda' waren veroorzaakt door een ingrijpende,
maar blijkbaar minder zorgvuldig geplande wijziging van het produktiepro
ces. De directie wilde eerst in de 'Amunda', later waarschijnlijk ook in de
'Marie Cateau', gebruik maken van het mQderne diffusiestelsel. Tot dan toe
was het gebruikelijk geweest om de suiker aan de bieten te onttrekken door
de bieten te persen of te walsen. In 1864 had echter Julius Robert in Oosten
rijk octrooi gekregen op een geheel andere werkwijze. Bij dit zogenaamde
diffusiesysteem werden de bieten eerst tot snippers gesneden en daarna in
grote ketels gestort. Door de ketels, die. onderling verbonden waren en
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Een suikerkoker aan het
werk. In zi}n linkerhand
heelt hi} een glasplaatje
met een sapmonster dal hi)
uir de kookpan heel'
gehaald. Hi) controleert de
kristalvorming van hel sap
in de pan die optreedt als
gevolg van het verwarmen
en indikken van het
suikersap.
(Foto Gemeentearchief
Etten-Leur)

samen de diffusiebatterij vormden. werd warm water geperst. Dat water
onttrok nu de suikermoleculen aan de bietensnippers. Deze ontsuike
ringsmethode was vee! effectiever dan het perssysteem. waarbij nag veel
suiker in de bietenbrij achterbleef. In navolging van de fabriek lOp den
huize Zwanenburg', tussen Haarlem en Amsterdam. en van die in Gelder
malsen had ook de fabriek in Oudenbosch een diffusie-installatie besteld bij
de Koninklijke Fabriek van Stoom· en andere Werktuigen, de voortzeuing
van Van Vlissingen & Dudok van Heel. De ketels met leidingen en bijbeho
rende pompen kwamen echter veel te laat aan. met het hierboven geschetste
resultaal.

Het werken met diffusie was overigens geen sinecure. De firma Van Aken,
Segers & Co had al bij de bouw van haar fabriek te Princenhage in 1871 een
installatie volgens dat principe aangeschaft. Als technisch-directeur was de
Duitser G.A. Pieper in dienst genomen. Pieper had daarv66r enkele jaren
in Oudenbosch gewerkt. maar hij had geen ervaring met de nieuwe ontsuike
ringsmethode. Door onervarenheid van hem en van een gedeelte van het per-
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soneel ging een deel van de produktie verloren. Pieper werd na een jaar ont
slagen en opgevolgd door de Luxemburger Delstanche. 13 De vennootschap
had echter ook al door te veel gecontracteerd bietenland zoveel verlies ge
leden, dat op 16 juni 1874 tot de verkoop van de fabriek werd besloten. Voor
f 174.000,- werd Felix Wittouck de nieuwe eigenaar.

De fabriek van Van Breda, Dolk, Lammers, Beausar & Co in Leur werkte
gedurende de eerste jaren nog met een persinstallatie. Vanaf het begin waren
de bedrijfsresultaten echter zeer slecht. Ten slotte besloot de directie om een
deskundig bedrijfsleider van buiten aan te trekken; de firmanten waren zelf
zo groen als gras op het gebied van de suikerindustrie. Weliswaar had de
heer Lammers zich aanvankelijk opgeworpen als degene die de dagelijkse
leiding van de produktie weI voor zijn rekening zou nemen, maar daarvan
was niets terecht gekomen. Hij wist nauwelijks iets van suikerfabricage af
en slaagde er niet in om de meer dan honderd arbeiders en hun ploegbazen
van onhandige, onwillige boerenknechts tot werkzame, stipte fabrieksarbei
ders om te vormen. Volgens contract hadden aan het begin van de eerste
twee campagnes technici van de machinefabrikant F. Dorzee, de leverancier
van de installatie, geholpen bij het produktiegereed maken van de fabriek.
Tijdens de derde campagne moest Lammers het zelf oplossen, hetgeen hem
slecht afging. De Belgische ingenieur die het jaar daarop de fabriek leidde,
Clement VanderVelde, trof zo'n chaotische toestand aan, dat hij er slechts
met de grootste moeite in slaagde om in de loop van de vierde campagne een
basis te leggen voor een beter resultaat in de toekomst. De machines waren
slecht behandeld en de produkten slecht vervaardigd omdat de directie niet
had geweten hoe met de installaties om te gaan, laat staan hoe te controleren
of een machine wei goed werkte. VanderVelde raakte evenweI in een compe
tentiestrijd met de firmant Lammers verwikkeld. Naar aanleiding daarvan
stelde de Belgische bedrijfsleider zijn ervaringen op schrift ten behoeve van
de overige vennoten. Uiteindelijk trok Lammers zich uit de vennootschap
terug. 34

7. Import van buitenlandse kennis

De meeste suikerfabrikanten voorzagen direct, dat zij in de eerste jaren zelf
nog niet in staat waren om de dagelijkse bedrijfsl~iding op zich te nemen.
In de statuten werd dan ook vaak vermeld dat die taken zouden worden toe
vertrouwd aan een technisch-directeur of bedrijfsleider. In die hoedanigheid
hebben wij de Duitser Pieper, de Belg VanderVeide en de Luxemburgers
Binsfeld en Delstanche al ontmoet.

Ook voor het bekleden van enkele specifieke lagere functies in de suiker-
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fabrieken, zoals fabrieksmachinist, suikerkoker of opzichter, waren in Ne
derland nauwelijks geschikte personen aanwezig. Maar evenals bij de ma
chines, die voor het grootste decl ge"importeerd moesten worden, vormde
ook dit geen beletsel voor de beginnende suikerindustrie. Vaak werden via
de uitheemse machinefabrikanten contacten gelegd met buitenlanders om in
Nederland te komen werken. Zo zorgde Van Goethem dat de fabriek in Dor
drecht een technisch onderdirecteur kreeg, die vervolgens zelf in Belgie of
Frankrijk op zoek moest gaan naar twee 'defequeurs', een 'filtreur', een
'turbineur' en een 'cuiseur du noir', de man die de zwarte koolstof voor de
filters moest bereiden. 3S De bevolkingsregisters van de plaatsen waar suiker
fabrieken standen, laten zien dat cen groot dee! van de functies waarvoor
specifieke kennis of ervaring vereist was, werd vervuld door Belgen, Fransen
en Duitsers. Soms kwamen ze alleen, soms met hun hele gezin. Sommigen
bleven een of twee jaar, anderen vestigden zich voor de rest van hun leven
in Nederland. Als zij vertrokken, werden hun posities ingenomen door
andere buitenlanders of door Nederlanders die zich het werk al doende had
den eigen gemaakt.

Om zelf hun kennis op peil te brengen, reisden Nederlandse fabrikanten
naar de omringende landen en leerden daar tegen betaling de kneepjes van
het yak. Ook bestonden er sinds 1866 in Berlijn en sinds 1872 in Braunsch
weig speciale opleidingen ten behoeve van hoger en leidinggevend personeel
in de suikerindustrie. Een aantal suikerfabrikanten maakte daar in de loop
der jaren zelf gebruik van of zij stuurden er hun zoons heen. 36 De meest
directe mogelijkheid om op de hoogte te raken van de techniek en organisa
tie van de sUikerfabricage was weI door de kunst af te kijken van de buiten
landse employes die in de eigen fabrieken werkten. De Arnhemsche Beet
wortelsuikerfabriek had zelfs statutair laten vastleggen dat twee van de com
missarissen gerechtigd waren om 'een of twee hunner zonen, mits zij van
onbesproken gedrag zijn, aan de vennootschap werkzaam te doen zijn ten
einde hen tot het vak op te leiden ' .37

8. Conclusie

'Dat kunnen wij ook!' Zo kan misschien de houding gekarakteriseerd wor
den waarmee niet-industrielen het voorbceld van Amsterd!lmse suikerfabri
kanten navolgden. Het lijkt erop dat een dergelijk optimisme snel om zich
heen greep, toen de eerste suikerfabrieken inderdaad winstgevend bleken.
Hoewel zij zelf hoegenaamd geen industriele ervaring hadden. wisten groe
pen initiatiefnemers in korte tijd veel kapitaal vrij te maken door te wijzen
op de winsten die op de wereldmarkt behaald konden worden. Eventuele be-
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zwaren die men kon aanvoeren in verband met het nieuwe en veeleisende
karakter van de moderne suikerindustrie, werden terzijde geschoven: in het
buitenland waren machines kant en klaar te koop, evenzo waren elders vak
lieden en kennis te vinden. Oat zulk optimisme in sommige gevallen voor
barig was, is niet zo vreemd.

Opvallender is dat in het geval van de zeer snelle groei van de suiker
industrie in het industrieloze West-Brabant, weinig terug te vinden is van de
bedaarde, ietwat behoudzuchtige en haast technofobe ondernemer en kapi
taalbezitter, die vaak de schuld krijgt van Nederlands late industrialisatie.
Voordat wij echter van 'het nieuwe elan rond 1870' zouden durven spreken,
is het nodig dat ook bij andere takken van nijverheid gekeken wordt naar
de commerciele en technische afwegingen die ondernemers maakten.

Noten
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BIJLAGE 1

Oprichtingsjaren en oprichters van suikerjabrieken

In deze Iijst zijn opgenomen: de besturend vennoten van de commanditaire vennoot
schappen (CV's) en de directeuren (d.) van de naamloze vennootschappen. Boven
dien is bij de naamloze vennootschappen de achtergrond van de commissarissen (c.)
kort gekarakteriseerd.

1858 Commanditaire Societeit voor Landbouw en Industrie onder de Firma De
Bruyn & Co, te Zevenbergen (C. H. de Bruyn, M. de Bruyn Czn., A. de Bruyn,
allen fabrikanten te Amsterdam).

1861 NV Dordrechtsche Maatschappij voor Beetwortelsuiker, te Dordrecht (d. P.
R. van der Made, ingenieur te Dordrecht; c. kooplieden en grondeigenaren).

1862 NV Nederlandsche Beetwortelsuikerjabriek, te Oudenbosch (d. S. A. C. Du
dok van Heel, fabrikant te Amsterdam, J. G. Riviere Verninas, zonder beroep
te Amsterdam; c. Amsterdamse fabrikanten).
NV Beetwortelsuikerjabriek Kraayenburg, te Rijswijk (d. K. F. Gelauff,
koopman te 's-Gravenhage; c. grondeigenaren, kamerheren).

1863 CV Lans & Co, suikerjabriek 'Op den Huize Zwanenburg', te Houtrijk en
Polanen (tegenwoordig Halfweg) (B. Lans, grondeigenaar te Haarlem, J. P.
Dudok van Heel, A. E. Dudok van Heel, P. C. van Vlissingen, allen fabrikan-
ten te Amsterdam). •
Suikerjabriek Felix Wittouck, te Bergen op Zoom (Belgische suikerfabrikan
ten).

1864 CV De Ram & Co, te Roosendaal (J. A. de Ram, L. Chr. d~ Geep, beiden te
Bergen op Zoom en lid Provo Staten, J.A. Laane, koopmah te Roosendaal,
baron C. de Caters, particulier te Antwerpen).

1865 NV Overijsselsche Beetwortelsuikerjabriek, te Lemele (d. 0.0. van den
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Bergh, particulier te Amsterdam, J. Isebree Moens, gep. zee-orficier te Zierik
zee; c. Hollandse handelaren en fabrikanten).
Firma Wed. Houben & Zn, te Ulestraten (M. A. S. Houben-Schoenmakers,
I. Houben, burgemeester te Ulestraten).

1866 NV Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, te Stampersgat/Oud- en Nieuw
Gastel (d. J. J. van Sprangh en H. P. Mastboom, grondeigenaren te GasteI; c.
notabelen uit omgeving).
NV Nederbetuwsche Beetwortelsuikerfabriek, te Geldermalsen (d. C. M. F.
van Rossum, zonder beroep te Driebergen, W. van Bevervoorde, partieulier te
Haarlemmerliede; c. kooplieden, nOlabelen, fabrikanten).

1867 CV Heere & Co, te Geertruidenberg (Th. Heere, grondeigenaar en burge
meester te Raamsdonk. J. A. de Ram, lid Provo Staten, te Bergen op Zoom).
Firma Gebrs. Hermans, te Heel (L.) (L. E. Hermans en P. C. A. H. Hermans,
kooplieden te Heel).
CV Ravenswaay, Fercken, Jager, te Roosendaal (H. A. Ravenswaay. koop
man te Gorinchem, C. R. Fercken, koopman, H. B. Jager, expediteur, V. E.
Scholten van Aschat, grondeigenaar, M. E. Hoffman Tjaden, lijmfabrikant.
allen te Roosendaal).
NV Noordbrabantsche Beetwortelsllikerfabriek. te Standdaarbuiten (d.
J.G. Riviere Verninas. suikerfabrikanl, J. J. B. de Klijn, particulier, beiden te
Oudenbosch; c. nOlabeIen en kooplieden).
NV Beetwortelsuikerfabriek De Phoenix, te Zevenbergen (d. J. F. A. de Bos
son, particulier, W. A. Schippers, koopman, J. van der Minne, zonder beroep,
allen te Zevenbergen; c. plaatselijke notabelen).

1868 NV Arnhemsche Beetwortelsuikerfabriek (d. C. A. A. Steinigeweg, particu
lier, H. Kruseman, fabrikant, beiden Ie Arnhem; c. kooplieden en parlieulie
ren).

1869 CV Van Breda, Dolk, Lammers, Beallsar& Co, Ie Leur (P.J. van Breda, gep.
O.-Ind. ambtenaar, D. P. Beausar, notaris, J. A. Vriesman, fabrikant, allen Ie
Oudenbosch, J. M. Lammers, particulier te Zevenbergen, H. Dolk, partieu
lier, S. C. J. Heerma van Voss, koopman, beiden te Leur).
CV Janssens, van Weel, Smits & Co, Ie Roosendaal (P. E. A. Janssens, advo
caat, P. M. J. van Weel, rentenier, L. van de Wijgaarl, koopman, L. J. Pee
ters, gemeente-ontvanger, G. W. Peeters, kand.-nolaris, allen te Roosendaal,
H. M. Smits, bierbrouwer te Oosterholll).

1870 CV Laane, Rogier, Daverveldt & Co, Ie Bergen op Zoom (C. A. Daverveldt,
koopman en burgemeester te Wouw, J. A. Laane, koopman te Roosendaal,
c.P. Rogier, koopman te Bergen op Zoom).
CV Van der Linden & Co, te Bergen op Zoom (A. Asselbergs, ijzerfabrikanl,
F. S. Hermus, geneesheer, H. van der Linden, koopman, J. M. Swaan, kas
sier, J. Th. van Bloemen Waanders, gep. artill.-officier, allen Ie Bergen op
Zoom). .

1871 CV Van Aken. Segers & Co, te Princenhage (1. A. van Aken,lid Provo Staten,
J. F. Segers, fabrikant, A. J. Segers, parlieulier, allen te Breda). .
CV Van Campenhout & Cie, te Oosterhoul (J. C. van Campenhoud burge
meester te Made, J. Bressers, koopman en leerlooier te Dongen, P. J. Smets,
techno dir. suikerfabriek Heere & Co, Geertruidenberg).
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CV Daverveldt, Binck & Co, Ie Oud- en Nieuw Gastel (H. P. Binck en J. R.
Binck, beiden leerlooiers Ie Leur, H. E. Daverveldt, koopman te Bergen op
Zoom, H. M. Dekkers, grondeigenaar te Halsteren).
CV Jager, Ravenswaay & Co, Ie Gorinchem (H. B. Jager, expediteur en sui
kerfabrikant, A. H. J. C. Duuring, zonder beroep, beiden te Roosendaal, H.
A. Ravenswaay en G. Ravenswaay, kooplieden te Gorinchem).
CV Van Loon, de Ram & Co, Ie Steenbergen (J. J. van Loon, rentenier te
Steenbergen, F. P. J. D. de Ram en L. D. J. L. de Ram, beiden zonder beroep
te Bergen op Zoom).
CV Van den Broeke, Reiger & Co, te Utrecht (P. H. C. van den Broeke, grond
eigenaar te Oudenrijn, B. Reiger, luit. der artiJIerie te Delft, J. Carp, kapt. der
artillerie te Utrecht, J. G. van Renterghem, ingenieur Staatsspoor te Dor
drecht).
CV Hoendervangers & Co, Ie Oud- en Nieuw Gastel (M. Hoendervangers,
grondeigenaar te Bergen op Zoom, wed. J. Hoendervangers, grondeigenares
te Halsteren, C. Geerts, architect te Oudenbosch).

1872 NV Zevenbergsche Beetwortelsuikerjabriek, te Zevenbergen (d. P.A. Th.
Coets de Bosson, postdirecteur, V. G. van de Mortel, griffier, N. K. Tieleman,
particulier, allen te Zevenbergen; c. notabelen en J. F. A. de Bosson (BSF De
Phoenix».
NV Gooische Beetwortelsuikerjabriek, te Naarden (d. J. P. Dudok van Heel,
fabrikant te Amsterdam; c. grondeigenaren, kooplieden).
NV Zeeuwsche Beetwortelsuikerjabriek, Ie Sas van Gent (d. A. Soinne, rech
ter en koopman te Gent, J. de Borchgrave, grondeigenaar te St. Gillis, A.
Muyshondt, grondeigenaar Ie Selzaele; c. lokale grondeigenaren).

1873 CV Hojjman Tjaden, de Laat. Eydman, te Werkendam (M. E. Hoffman Tja
den, zonder beroep te Ubbergen, J. de Laat, aannemer te Gorinchem, F. H.
Eydman, fabrikant te Schiedam).

BJJLAGE 2

Een aantal fabrieken wisselde echter gedurende de eerste jaren van hun bestaan van
eigenaar, of ging failliet en werd niet meer voortgezet. Hieronder zijn die wijzigingen
aangegeven voor de eerste vijfentwintig jaar.

1864 NV Dordrechtsche Maatschappij ~'oor Beetwortelsuiker wordt geliquideerd en
overgenomen door A. Meeus, suikerfabrikant te Antwerpen.

1865 CV Lans & Co wordt NV Beetwortelsuikerjabriek 'Op den Huize Zwanen
burg'.

1873 CV Hoendervangers & Co wordt voortgezet a1s NV Beetwortelsuikerjabriek
St. Antoine. ~

NV Overijsselsche Beetwortelsuikerjabriek wordt geliquideerd en overgeno
men door CV Gebrs. Kampf, Indische suikerfabrikanten van Dui~se afkomst.

1874 NV Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek wordt geliquideerd;en verdeeld
over NV Beetwortelsuikerfabriek De Mark en CV Granpre Moliere, Jager &
Co.
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CV Van A ken, Segers & Co wordt geliquideerd en de fabriek door Felix Wit
touck overgenomen.

1875 CV Hoffman, Tjaden, de Laat, Eydman wordt overgenomen door CV Bins
feld, Meeus, Laane & Co.
NV Noordbrabantsche Beetwortelsllikerfabriek wordt geliquideerd en voort
gezet als Firma Van Dorst & Cie.

1876 NV Arnhemsche Beetwortelsuikerfabriek wordt geliquideerd en voortgezet
door CV Jan van Embden & Co.
NV Zeeuwsche Beetwortelsuikerfabriek wordt geliquideerd en overgenomen
door ... (onbekend).
NV Beetwortelsuikerfabriek Kraayenburg wordt voortgezet als CV Hanlo &
Co.
Firma Wed. Houben & Zn wordt geliquideerd.
Firma Gebrs. Hermans gaat over op stroopfabricage.

1878 Firma Van Dorst & Cie wordt overgenomen door A. Meeus en E. Meeus,
suikerfabrikant te Antwerpen, voortgezet als CV Meeus & Co.

1880 CV Hanlo & Co wordt geliquideerd.
1881 NV Beetwortelsuikerfabriek 'Op den Huize Zwanenburg' gaat failliet en

wordt voortgezet door NV Suikerfabriek 'Holland'.
1882 Suikerfabriek te Sas van Gent wordt overgenomen en voortgezet als NV Beet

wortelsuikerfabriek Sas van Gent.
1883 Comm. Soc. voor Landbouw en Industrie onder de Firma De Bruyn & Co

wordt, na verIopen van de vennootschapstermijn, voortgezet als NV Maat
schappij voor Landbouw en Beetwortelsuikerindustrie.
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