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Bloed voor de suikerindustrie

Mark Ponte

TOPSTUK

Het is dinsdagmorgen 12 januari 1796, in alle 
vroegte hebben een aantal nachtwachten zich ge-
posteerd in de buurt van de grote suikerbakkerij 
op Marken in Amsterdam. De autoriteiten hebben 
een tip gekregen dat er mogelijk bloed gesmok-
keld zal worden. Na anderhalf uur komt er een 
met paard bespannen slede met twee slagers-
knechten door het steegje naast het Leprozenhuis 
aanglijden. De slee houdt aan bij de suikerbakke-
rij. Eén van de mannen stapt uit en gaat snel naar 
binnen met in zijn armen een mandje dat hij heeft 
verstopt onder een oude paardendeken. Dan is 
het tijd voor actie: de nachtwachten lopen naar de 
slee en houden de andere slagersknecht aan. In 
de slee blijkt een met beestenbloed gevuld vaatje 
te staan, verstopt onder een tweede mandje. De 
mannen blijken de knechten te zijn van ‘vleeshou-
wer’ Philip Hofman op de Reguliersgracht. De ver-
klaring door de nachtwachten is op verzoek van 
de gemeente Amsterdam vastgelegd door notaris 
Dirk Willem van de Bruggen. Deze akte maakt on-
derdeel uit van het 3,5 kilometer lange Archief van 
de Amsterdamse Notarissen dat momenteel door 
vrijwilligers wordt ontsloten in het project Alle 
Amsterdamse Akten. In deze archieven zijn vele 
schimmige praktijken vastgelegd: van smokkel en 
sluikerij tot mensenhandel.

Vanaf de 17de eeuw was de suikerindustrie een 
belangrijke bedrijfstak in Amsterdam, de stad tel-
de dan ook tientallen suikerfabrieken. De meeste 
suiker werd tot ver in de 19de eeuw gemaakt van 
suikerriet dat in Brazilië en het Caribisch gebied 
werd geproduceerd door slaafgemaakte Afrikanen. 
Met name het persen en het koken van het suiker-

riet was erg gevaarlijk. Tijdens het persen bijvoor-
beeld raakten slaafgemaakten wel eens bekneld in 
de suikerpers; er stond dan ook altijd een bijl klaar 
waarmee beknelde ledematen konden worden af-
gehakt om daarmee te voorkomen dat iemand in 
zijn geheel in de pers terecht kwam. Na het persen 
werd de suiker voor de eerste maal ingekookt tot 
een soort ruwe stroop. Deze stroop werd in vaten 
naar Europa verzonden, waar het in de suikerbak-
kerijen werd geraffineerd tot suiker. Om de suiker 
mooi wit te krijgen, moest deze ‘geklaard’ worden. 
Het mooiste resultaat kreeg je door bloed toe te 
voegen aan de gekookte suiker, maar dat werd – 
om hygiënische redenen – al in de 17de eeuw door 
het Amsterdamse stadsbestuur verboden. Als al-
ternatief konden de suikerbakkers eieren gebrui-
ken om de suiker te klaren, maar dit was arbeids-
intensiever en een stuk duurder dan het gebruik 
van beestenbloed, dat als restproduct bij de slager 
vandaan kwam. 

Uit diverse 17de- en 18de-eeuwse verklaringen, 
zoals die hierboven beschreven, blijkt dat er stie-
kem toch nog bloed werd gebruikt, of dat suiker-
bakkers daarvan beschuldigd werden. Het verbod 
werd dan ook regelmatig herhaald door het stads-
bestuur die bepaalden dat ‘de geauthoriseerden 
(...) te allen tijde op de naarkoming deezer keuren, 
onderzoek [mogen] doen, in de Suikerrafineer-
derijen’.1 Notariële verklaringen laten zien dat dit 
regelmatig gebeurde. Op 9 juni 1750 bijvoorbeeld 
verklaren diverse knechten van suikerraffinade-
rij De Dolfijn op de Lijnbaansgracht dat er geen 
‘bloed van beesten’ aanwezig was in de raffinaderij 
en dat de suiker met eieren was geklaard. Wellicht 
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Afb. 1 Verklaring van de nachtwachten vastgelegd 
door notaris Dirk Willem van Brughen op 28 janu-
ari 1796. Collectie Stadsarchief Amsterdam, Archief 
van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam 
(5075), inventarisnummer 18361.

speelde de destijds algemeen bekende relatie 
tussen bloed en suiker mee in het gruwelijke 
en hoogstwaarschijnlijk op fantasie gebaseer-
de gerucht uit juli 1754. Gefluisterd werd dat 
bij het klaren van suiker in een raffinaderij aan 
de Lauriergracht in de Amsterdamse Jordaan 
een suikerbakkersknecht in een ‘klaarpot’ zou 
zijn gevallen. Zijn vlees zou zijn los gekookt en 
om het incident te verbergen zouden de botten 
verbrand zijn onder het fornuis. Wie deze ge-
ruchten verspreidde is niet overgeleverd, maar 
de suikerbakker in kwestie vond het belangrijk 
om het per notariële akte, ten stelligste te ont-
kennen.
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