
Overlijden van een suikerbakker – 1876 

Tijdens het invoeren van doodsoorzaken kom je soms interessante doodsoorzaken tegen, waarvan je 

erg nieuwsgierig wordt om uit te zoeken wat er nu precies is gebeurd. 

Zo kwam ik een gehuwde man van 53 jaar tegen, die was overleden op 3-12-1876 aan “afscheuring 

van de voet door stoommachine, sepsis”. Hij was van beroep “suikerbakker” en geboren in 

Huntebrug en  woonde in de Kleine Leidsche Dwarssstraat 207. Hij overleed in het Binnengasthuis. 

Via de overlijdensakte heb ik zijn identiteit achterhaald: Friedrich Heinrich David Meijerrose, 

geboren in 15-3-1823 te Huntebrug bij Hannover, getrouwd op 13-3-1850 met Margaretha Cornelia 

Muller geboren 1825, beroep mutsenmaker. Bij zijn overleden blijft de weduwe achter met 4 

kinderen. 

In de kranten rondom de overlijdensdatum kon ik het ongeval niet vinden, echter in het archief met 

alle opnames van het Binnengasthuis vond ik de volgende informatie. Binnengebracht op 30 

november nadat hij in de suikerfabriek op de Lijnbaangracht thv Leidscheplein tussen de machine 

was geraakt waarbij zijn rechtervoet was verbrijzeld. Na 3 dagen overleed hij aan sepsis.  

 

 

 

Er waren meerdere suikerfabrieken in Amsterdam, Dhr Meijerrose is volgens mij gewond geraakt bij 

deze:  

 

De Granaatappel 

In de 18de eeuw stond tussen de huizen aan de Lijnbaansgracht de 

suikerfabriek De Granaatappel. In 1854 vestigden de heren H. van der 

Masch Spakler en J. Tetterode samen met drie andere vennoten een 

nieuwe suikerraffinaderij op het terrein van de oude suikerfabriek. De 

suikerraffinaderij van Spakler & Tetterode ging in 1921 failliet. Door 

de ligging midden in de stad was de fabriek steeds slechter bereikbaar 

geworden. De voormalige suikerfabriek is nu de Melkweg/Sugarcity. 

Bron: 

http://members.home.nl/tettero/Amsterdam/Granaatappel.htm 

http://members.home.nl/tettero/Amsterdam/Granaatappel.htm


 

Tijdens de zoektocht naar het ongeval van dhr Meijerrose, kwam ik berichten tegen over een collega 

“suikerbakker”.  Hij raakte op 14 april 1876 zwaargewond, maar overleefde het na een verblijf van 92 

dagen in het Binnen gasthuis. 

 

 

 

 

De dag ervoor was er ook al iemand gewond geraakt bij de suikerfabriek. De 37-jarige werkman Jan 

Klaver uit Smilde. Hij lag 83 dagen opgenomen in het Binnengasthuis vanwege een beenbreuk tgv het 

vallen van balen suiker door het breken van een strop. 

 

 

 

 

Blijkbaar was het geen ongevaarlijk werk bij de suikerfabriek…. 

 

 

 


