
DE SUIKERRAFFINAGE TE ROTTERDAM
DOOR H. VAN OORDT VAN LAUWENRECHT.

In dit opstel is steeds sprake van het raffineeren van rietsuiker,
daar de winning der ruwe suiker uit riet natuurlijk niet te Rotter-
dam doch in de overzeesche gewesten, waar suikerriet groeien
kan, geschiedde. Ook werden hier ter stede geen beetwortelen
tot ruwe bietsuiker verwerkt, hoewel eene poging daartoe al
vóór 1810 gedaan werd *). Alleen bestond in de laatste helft der
19de eeuw in de nabijheid van Rotterdam eene beetwortelsuiker-
raffinaderij, de Rotterdamsche Suikerraffinaderij (in de wandeling
de „R. S." geheeten) en wel te Schoonderloo onder Delfshaven,
dus niet in de kom der toenmalige gemeente (stad) Rotterdam.
Die fabriek, behoorende aan de naamlooze vennootschap van
dien naam, werd, na eene periode van onvoordeelige zaken, ge-
sloten en de vennootschap geliquideerd.

De opkomst der suikerraffinaderij te Rotterdam was een gevolg
van den meerderen suikeraanvoer, sinds dit artikel van het eiland
St. Thomas en uit Brazilië door de Hollandsche kooplieden —
onder welke ook Rotterdamsche — rechtstreeks werd aange-
voerd. In 1594 reeds werden hier drie suikerbakkers of raffina-
deurs aangetroffen. Het waren Reynier Maertensz. van Beau-
mont, die eigenaar was van het huis „het Moriaenshoofd" en van
het daarachter in de Moriaensteeg gelegen „Suyckerhuis", Pieter
Claesz. Winter, die een suikerbakkerij in de Kal verstraat had en
Pieter Michielsz. van der Heyde, wiens suikerbakkerij gelegen
was in de Hoofdsteeg *).

In den loop der zeventiende eeuw werden nog verschillende
suikerraffinaderijen te Rotterdam opgericht; een der belangrijkste
was die, welke in 1632 door Johan Jacobsz. de Mey aan den
Wolfshoek gevestigd werd.

In 1643 was Pieter Henricksz. Goutswaert, raad en vroedschap
der stad Rotterdam, voornemens hier eene suikerraffinaderij op te
richten. Hij sloot daartoe een „compagnieschap ende negotiatie
van zuycker refeneren" met den koopman Johannes van der....

1) Zie het Overzicht van Bruining, hierachter op blz. 50.
2) Over de lotgevallen dezer drie raffinaderijen en die hunner eigenaren zie men

het opstel van Mr. R. Bijlsma in Rotterdamsch Jaarboekje 1912, blz. 95.
3) De naam wordt in het concept-contract van (Febr.) 1643, verleden voor

notaris A. Hofflant, niet nader genoemd. Deel XI (9), 1641 —1644.
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