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De chocoladefabriek van Ringers
Marlies ten Berge

ringers is zonder twijfel de beroemdste fabriek van alkmaar geweest. de oude

fabrieksgebouwen van chocoladefabriek ringers staan nog steeds aan de noorderkade,

maar worden met sloop bedreigd. belangrijk industrieel erfgoed in alkmaar zou daarmee

verloren gaan… 

Na het graven van het Noord-Hollands
kanaal in 1825 werd de noordzijde van
Alkmaar, aan de overkant van het water,
aantrekkelijk voor de vestiging van
bedrijven. De eerste grote onderneming
die aan het eind van de negentiende eeuw 
de gok waagde was de Alkmaarse
Stoommeelfabriek. Later volgden andere
bedrijven, het was het begin van de
ontwikkeling van wat uiteindelijk
Overstad zou gaan heten. Daar, op een 
braakliggend terrein van 17.000 m2 aan 
het Noord-Hollands kanaal,

vestigde zich ook de chocoladefabriek van 
Hendrik Ringers. De eerste steen aan de 
Noorderkade werd gelegd op 31 augustus 
1920 en de fabriek werd opgetrokken naar 
een ontwerp van het Alkmaarse bou-
wbedrijf van F.H. Ringers en Zn ofwel, 
simpeler gezegd, gebouwd door het 
aannemersbedrijf van vader Ringers. De 
oude, historisch waardevolle fabriek werd 
in een sobere bouwstijl opgetrokken. Waar-
schijnlijk is het ontwerp van de gevels sterk 
beïnvloed door de toen nieuwe bouwstijl 
van de Amerikaanse architect Frank
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Lloyd Wright. Mogelijk heeft Ringers een
vingerwijzing gekregen van de Alkmaarse 
architect Jan Wils, die deze stijl ook 
toepaste bij het ontwerp van zijn Villa de 
Lange in 1916. De bouwwereld in Alkmaar 
was tenslotte klein in die jaren. Het werd 
een robuust bakstenen bedrijfspand met 
betonnen details en grote stalen vensters 
met kleine brede ruitjes, voorzien van 
zonwering. Tussen de fabriek en het kanaal 
stonden enkele boerderijen en huizen, die 
later allemaal zijn verdwenen. De fabriek 
was bereikbaar via de Friese Brug, met een 
bootje of per telefoon: nummer 665.

dE famiLiE ringErs

Vader Frederik Hendrik Ringers zou in 
1921 overlijden, vlak na de bouw van de 
fabriek aan de Noorderkade. Zijn oudste en 
jongste zoon, Jan en Frits, namen het 
aannemersbedrijf over en ontwierpen en 
bouwden de latere uitbreidingen van de 
fabriek. Zijn tweede zoon, Hendrik Ringers,
geboren in 1880, ging direct na de lagere 
school aan de slag als banket-
bakkersleerling. Zelf meldde hij in een 
interview in de Alkmaarsche Courant bij 
gelegenheid van zijn tachtigste verjaard-
ag1, dat hij toen graag fabrikant wilde 
worden en dat hij daarom als leerling op 
de koekfabriek van Terhaak aan de 
Lindegracht zou komen. “Ik kocht wat 
koek, vond ze niet lekker en daarom wilde 
ik ook niet meer naar die fabriek!” Hij ging 
in Amsterdam werken in een chocolaterie 
en zo ontstond zijn belangstelling voor het 
chocoladevak en de confiserie, de fabricage 
van suikerwerken en bonbons. Maar 
rusteloos en avontuurlijk als hij was vertrok 
hij in 1901 naar Zwitserland, waar hij drie 
jaar lang werkte bij diverse grote choco-

ladefabrieken zoals de toen bekende firma 
Cailler, die later een pijler zou worden van 
het beroemde Nestlé.
Hier ontdekte hij, dat er heel wat
chocolade aan Nederland werd verkocht
en dat er misschien een kans was zelf een 
fabriek in eigen land te beginnen. En zo 
startte hij op 3 april 1905 een eigen 
‘fabriek van fijne chocolade en bonbons’ in 
het pand Varnebroek 15a. Daar was een 
gebouwtje verrezen van zo’n 50 m2 waar 
slechts enkele personeelsleden werkten. 
Hendrik zelf was wat je noemt een 
‘meewerkend directeur’. Vader Frits had 
Hendrik gesteund en gestuurd bij het 
opzetten van de chocoladefabriek in 
Alkmaar, en overtuigde een andere zoon, 
Theo, ervan om ook in de fabriek te gaan 
werken. Theo, die een technische opleiding 
had gevolgd, ging zich bekwamen in het 
boekhouden en ontdekte dat Hendrik wel 
succesvol leek, maar toch met verlies 
draaide. Hij werd mededirecteur waarbij hij 
de organisatie en de technische zorg van 
de fabriek op zich nam en zich zou 
ontpoppen tot de commerciële man achter 
het bedrijf. De prijzen van de bonbons 
werden verhoogd en tegelijkertijd werd 
veel nadruk gelegd op de hoge kwaliteit.
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KWALITEIT ZEGEVIERT

De kwaliteit van chocolade hangt af van
het soort bonen en van het productie-
proces. Hoewel de meeste beginnende 
chocoladefabriekjes hun chocolade van 
grotere bestaande fabrieken betrokken, 
deed Hendrik Ringers de selectie en het
branden van de boon in de eigen fabriek. 
Hij wilde een kwaliteitsproduct leveren en 
werkte dus ‘van de boon af’.
Cacaobrander Frits Koch werd in dienst
genomen. Hij was verantwoordelijk voor
de productie van de chocolade volgens
eigen geheim recept, net als zijn zoon
George en kleinzoon Frits dat later zouden 
zijn. Hendrik Ringers bemoeide zich vooral 
met de vullingen. ‘Kwaliteit zegeviert’ was 
zijn devies en lange tijd kreeg hij daarin 
gelijk: de productie groeide. Ringers werd 
bekend als een duur, maar goed merk. 
Kersenbonbons werden hun specialiteit, 
maar ze produceerden nog heel veel 
andere soorten chocoladeproducten: in 
1958 zagen meer dan 1500 soorten 
bonbons het licht! De kwaliteit van de 
kersen, hazelnoten, amandelen, koffie en 
likeuren was net zo belangrijk als die van 
de chocolade. Om die kwaliteit te be-
nadrukken werd veel aandacht en geld 

besteed aan reclame en naamsbekendheid. 
De zwierig geschreven merknaam met de 
krullende R was heel herkenbaar.

ROTTERDAM

In 1908 was de fabriek aan het Varnebroek 
aan vergroting toe: er kwam een eerste 
verdieping en het gebouw werd verlengd. 
In 1911 hadden de beide broers al 25 
werknemers in dienst en was de fabriek 
veel te klein geworden. Ze besloten de 
chocoladefabriek PAX aan de Baan in 
Rotterdam over te nemen, waar ze de 
beschikking kregen over 3000 m2 wer-
kruimte. Misschien had Rotterdam ook wel 
meer mogelijkheden dan het kleine 
provinciale Alkmaar. De firma werd 
omgezet in een naamloze vennootschap, 
de ‘N.V. Mij. tot Exploitatie der Fabriek van 
1e klas Cacao en Chocoladeartikelen v/h H. 
Ringers’, en Hendrik Ringers werd voor het 
leven als directeur benoemd. Het werd een 
hypermoderne fabriek waar de productie 
kon worden opgevoerd. Maar de expan-
siemogelijkheden in Rotterdam vielen 
tegen. Al in 1920 bleek ook dit pand te 
klein voor de inmiddels 80 mensen die er 
werkten. De broers gingen op zoek naar 
andere locaties. Hoewel ze plannen 
hadden in Gelderland een fabriek te 
beginnen wist vader Ringers zijn zoons 
over te halen ook in Alkmaar weer een 
fabriek te stichten.
Dat werd dus het pand aan de 
Noorderkade. Het was bedoeld als een 
dependance van de fabriek in Rotterdam. 
Hendrik bleef in Rotterdam, Theo werd 
directeur over de Alkmaarse vestiging.
In Rotterdam werd vooral gewerkt voor
de export, maar de uitvoer naar Engeland 
nam sterk af en dus was er ook steeds 
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minder werk voor de fabriek in Rotterdam.
De afzet in Nederland was daarentegen
gegroeid. Door de crisisjaren leek het 
efficiënt de productie te concentreren op 
één locatie en de keuze viel op de fabriek 
aan de Noorderkade in Alkmaar. In 1938 
werd besloten de fabriek fors uit te 
breiden: het 18 meter brede hoofdgebouw 
zou 50 meter verlengd worden, op het hele 
gebouw zou een derde en op een kleiner 
deel een vierde verdieping komen. Met de 
bouw werd direct begonnen. In een brief 
van 8 mei 1940 schreef Theo Ringers dat 
zij kort daarvoor het besluit hadden geno-
men om spoediger dan oorspronkelijk
het plan was geweest “de geheele fabri-
catie naar Alkmaar over te brengen”. Het 
grote probleem dat het vrouwelijk person-
eel te Rotterdam zich niet over liet brengen 
nam men op de koop toe, nu “de oorlogs-
toestand de werkzaamheden in de beide 
fabrieken sterk heeft gewijzigd”.2 

CONCURRENTIE

Nog geen week later werd bij het
bombardement op Rotterdam van 14 mei
1940 ook de Ringersfabriek vernield.
De beslissing de Rotterdamse fabriek niet 
opnieuw op te bouwen lag voor de hand.
Dé Ringersfabriek zou voortaan in Alkmaar 
staan. En hoezeer het een familiebedrijf 
was blijkt wel uit een berichtje in de 
Alkmaarsche Courant van 14 december 
1940: “Aan het Bouw- en Architectenbu-
reau fa F.H. Ringers en Zn te Alkmaar is 
opgedragen (…) door de N.V. Chocolade-
fabriek te Rotterdam-Alkmaar (…) het 
bouwen van 3 verdiepingen op een der 
nevengebouwen groot 14 x 42 m en 
daarnevens een aanbouw ter grootte van 
20 x 35 m. Een en andere ter

vervanging van de in Mei in Rotterdam
vernietigde fabrieksgebouwen. Voor beide
werken is de goedkeuring van den
Rijksgemachtigde voor den wederopbouw
verkregen.” Niet alleen gaven de twee 
directeur-broers de bouwopdracht aan hun 
twee aannemer-broers, degene die daar 
goedkeuring aan moest geven was 
niemand anders dan hun vijfde broer, dr. ir. 
Johan Ringers. Deze was nog op 14 mei 
1940 door generaal Winkelman tot 
regeringscommissaris voor de wederop-
bouw benoemd en zou in het eerste 
naoorlogse kabinet minister van Openbare 
Werken zijn.
De oorlogsjaren waren natuurlijk
problematisch voor het bedrijf: de gehele 
fabriek in Rotterdam was verloren gegaan, 
de export ingezakt, en er werden dertig 
mannelijke personeelsleden opgepakt en in 
Duitsland te werk gesteld.
Door allerlei beperkende maatregelen 
stond de productie op een laag pitje. Vlak 
na de oorlog duurde het even voor de 
fabriek weer op volle toeren werkte, maar 
al snel ontwikkelde Ringers zich tot een 
van de belangrijkste industrieën van 
Alkmaar. 
Theo’s zoon Johan, kortweg Han, werd 
assistent-directeur en zou later de dagelijkse
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leiding overnemen toen de beide broers op 
leeftijd waren. Het hele productieproces 
zoals dat al op het Varnebroek uitgevoerd 
werd bleef in essentie hetzelfde, maar 
werd nu veel grootschaliger en machinaler 
aangepakt. Het aantal personeelsleden 
schommelde tussen de 370 in 1947 en de 
580 in 1964.
Vooral in de jaren vijftig liepen de zaken
voorspoedig. De producten werden 
verkocht naar 26 landen verdeeld over vijf
werelddelen. In 1958 bestond de totale
verkoop uit 1.177.381 kg chocoladepro-
ducten, waarvan 311.103 kg ‘gevulde 
chocolade’. Wat dacht u van de anthurium-
doos, de kistjes cognacbonen, de presen-
teerdoos Alexandra, de vruchtenbusjes, de 
bitterchoc mints, de kersenbonbons 
enzovoorts? Het ging zelfs té voorspoedig, 
voor Alkmaar tenminste: hoewel de 
productie groeide waren er te weinig 
meisjes om de producten in te pakken. In 
1952 verzuchtte Ringers: “We hadden 
nooit naar Alkmaar terug moeten komen. 
Alkmaar noch de omgeving bezit een 

bevolking die industrieminded is.” 

LEVENSLANG

In 1941 werden zes personeelsleden in het 
zonnetje gezet die al 25 jaar in dienst
waren bij Ringers. Vijf jubilarissen waren
aanwezig met hun familie, J.A. Sik was
afwezig wegens ziekte. Een verzorgd
avondje met toespraak en vanwege de
oorlog een enigszins karige maaltijd. Later
zouden nog regelmatig dergelijke jubilea
van personeelsleden gevierd worden en
aandacht krijgen in de krant. “Ik heb er 27 
jaar gewerkt en het was de leukste tijd….” 
is zo’n uitspraak die je tegenkomt bij 
oudpersoneelsleden. Soms werkten hele 
families in de fabriek. Over 1964 is een 
overzicht gemaakt van mannen en 
vrouwen per leeftijdscategorie. Daaruit 
blijkt dat er nog vier vrouwen tussen 65 en 
75 werken; twintig mannen zijn ouder dan 
65, van wie zes ook boven de 70! Die 
hoge leeftijd verbaast misschien, maar 
Hendrik en Theo Ringers kwamen toen ook 
nog dagelijks in de fabriek en waren in die 
periode al in de 80.

PERSONEELSPROBLEMEN

Maar naast deze trouwe kern was het
verloop soms groot, vooral bij de onge-
schoolde arbeiders en de vrouwen.
Illustratief is misschien het verhaal van
Annie Akkerman van Veen, geboren in
1920 in Rotterdam, die al jong een baantje 
had als kindermeisje en vervolgens ging 
werken bij de Victrix Puddingfabriek,
later bij Ringers. Ze werkte daar toen 
prinses Beatrix werd geboren (en herinnert 
zich de Beatrix-chocolaatjes), maar bleef er 
niet lang en vertrok naar Buisman’s 
koekjesfabriek. 
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Het was overigens een probleem voor de 
hele regio. Toen in 1949 een voorstel werd 
gedaan de lonen op elkaar af te stemmen
om te voorkomen dat meisjes steeds ver-
huisden naar het best betalende bedrijf
reageerde Ringers nogal verontwaardigd.:
“Onze geroutineerde paksters in de luxe
werkafdeling werken niet voor een 
maximaal loon van 44 cent per uur, + 
25%. Het zou geenszins billijk zijn.”
De dienst personeelszaken maakte in 1955
een overzicht over het voorgaande jaar.3 Er
waren 89 vrouwen en 92 mannen vertrok-
ken. In dezelfde periode werden 77 vrouw-
en en 79 mannen aangenomen. Er werd 
onderzoek gedaan naar de leeftijd, de
periode dat men bij Ringers had gewerkt
en de redenen van vertrek. De vertrek-
kende vrouwen waren gemiddeld 20 jaar 
oud, de mannen 24. Hoe ouder bij vertrek, 
hoe langer men meestal gewerkt had. 
Vooral voor de jongeren was de diensttijd 
vrij kort. Niet iedereen gaf een reden op, 
maar bij de vrouwen vertrokken er 20 
wegens ‘huish. omstandigheden’, (mannen 
0), 4 wegens huwelijk (mannen 0), 6 
wegens onbehoorlijk gedrag (mannen 1) 
en 11 bleken ongeschikt voor de fabriek
(mannen 3). Bij de mannen waren er 9 die
in militaire dienst moesten. De meeste
mannen (41) gingen elders werken
(vrouwen 16). Slechts één man vertrok
wegens gevorderde leeftijd.

TEKORT AAN MEISJES

Tekort aan personeel was soms een tekort
aan vaklieden, maar meestal een tekort
aan vrouwen voor het inpakwerk. En dan
nog specifieker een tekort aan meisjes, wat 

wel iets met de salariëring te maken zal
hebben. In 1964 werkten er bijvoorbeeld
meer dan 80 meisjes tussen de 14 en de 20
jaar; in de leeftijdsgroep 20 tot 25 jaar 
waren het er nog maar 33. Al voor de 
oorlog worstelde Ringers met dit probleem 
en daarna is dat gecontinueerd. “Dit vindt 
zijn oorzaak in het feit dat Alkmaar het 
karakter heeft van een middenstandsstad.”
Gesteld werd dat Alkmaarders zouden 
neerkijken op fabrieksmeisjes, ze zouden 
ruw en grofgebekt zijn. De gebroeders 
Ringers deden er alles aan dit vooroordeel 
weg te nemen, maar zonder veel succes. 
Ouders zouden hun dochters liever zien 
werken in de huishouding of als winkel-
meisje. Wat deze verklaring ook waard 
was, het leverde niet direct een oplossing.
Aan de bereikbaarheid viel echter wel iets
te doen. Zelfs meisjes uit Alkmaar vonden
de fabriek te ver van huis gelegen; men
bleef liever in de onmiddellijke omgeving
van de binnenstad! Om hen tegemoet te
komen werden pakkamers buiten de
Huiswaard ingericht, zoals in Eik en Linde
aan de Lindegracht.
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Wat in Alkmaar niet te krijgen was, was
misschien uit de regio te halen. Of men
haalde meisjes van nog verder weg! Tot
drie keer toe werden Brusselse meisjes
gedurende enkele weken ingezet. In 1947
werden 35 meisjes uit Wenen gehaald, 
over het algemeen kantoormeisjes, “al 
snaterden die meer dan dat ze werkten”. 
Zes van hen werden al snel weer terugges-
tuurd. Dus werden er in 1956 maar liefst 
honderd Deense meisjes op jaarcontract 
naar Alkmaar gehaald. Dat staat tenminste 
in veel artikelen over de Ringersfabriek.
Volgen Martha Bakker, die ter voorberei-
ding op de tentoonstelling in het Stedelijk
Museum in 2011 onderzoek gedaan heeft
naar Ringers, klopt het niet. Ze waren dat
wel van plan, maar Den Haag gaf uitein-
delijk geen vergunning en dus ging het
allemaal niet door. In 1959 werd het pro-
bleem nijpend en verscheen een groot 
artikel in de krant.4 De directie van Ringers 
probeerde tot een verklaring te komen. Het 
zou vooral het gevolg zijn van enkele 
grootwinkelbedrijven die zich kort geleden 
in Alkmaar hadden gevestigd. Hierdoor 
was het aanbod op de arbeidmarkt 
verminderd. Als tweede oorzaak werd 

genoemd de uitzonderlijk goede en 
langdurige zomer, waardoor het aantal 
meisjes in vergelijking tot het kwantum 
waarmee in januari werd gestart met niet 
minder dan 24 % was gedaald. Zouden de 
meisjes liever aan het strand liggen dan 
een zakcentje te verdienen met het 
inpakken van chocolaatjes? Of had het te 
maken met de groeiende toeristenindustrie
in de badplaatsen?

ZELFS GEVANGENEN

De directie van Ringers had haar wervings-
activiteiten uitgebreid tot in de gemeenten 
ver buiten Alkmaar. In juni 1961 bleken in 
de productie of administratie van Ringers 
258 Alkmaarders werkzaam te zijn, terwijl 
111 personeelsleden uit de directe 
omgeving kwamen en 56 van 25 km of 
verder. Ringers organiseerde gratis 
pendeldiensten voor het personeel uit de 
Egmonden, Enkhuizen, Hoorn en Den 
Helder.
Het was natuurlijk ook mogelijk om het 
werk naar de mensen toe te brengen. Al
na 1920 kwamen er enkele nevenbedrijfjes 
in o.a. Barsingerhorn en Egmond. Vooral 
vanwege schaarste aan personeel werden 
inpakafdelingen gevestigd in bijvoorbeeld 
Sint Pancras in 1959 (waar 20 meisjes 
werkzaam waren) en in Den Helder in 
1964. Drie jaar later sloot Den Helder als 
laatste nevenvestiging, de hele productie 
werd gecentraliseerd in Alkmaar.
Soms kwam men wel op heel bijzondere 
wijze aan personeel. In 1951 verscheen 
een artikel in de krant over de mogelijkheid 
en wenselijkheid dat gevangenen weer
zouden reïntegreren in de maatschappij.
“Het klinkt vreemd in de oren als men
verneemt, dat Alkmaar op het gebied van 
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wat men zou kunnen noemen ‘gevan-
genen-arbeidstherapie’ een zeer vooraan-
staande plaats in ons land inneemt.” Circa
40 vrouwen en 25 mannen uit de ‘grim-
mige strafgevangenis in de Hout’ ver-
richtten werk voor de firma Ringers. “Een 
afdeling cartonnage en verpakking is op de
Lindegracht gevestigd in het voormalige
gebouw van Eik en Linden. Men waant
zich in de fabriek zelf als men de vrouwen
– met keurige kapjes en heldere schorten –
aan de arbeid ziet. Vlug wikkelen ijverige
vingers kleurige papiertjes om de veelvor-
mige chocoladeproducten.” De mannelijke
ploeg werkte in een ander vertrek en ver-
vaardigde, gedeeltelijk machinaal, doosjes
en andere verpakkingen.
Die mannen waren jeugdige delinquenten 
(tussen 18 en 25 jaar) met een straftijd van 
minder dan vier jaar. De leeftijd van de 
vrouwen lag boven de 21 jaar en onder 
hen waren veel meer langergestraften. De 

mannen konden het werk buiten de 
gevangenis wel waarderen, de meeste 
vrouwen reageerden ‘weinig geestdriftig’.5

WERVINGSACTIVITEITEN

Er zijn nog foldertjes van een speciale 
sollicitantenavond in Heiloo, met de belofte
van ‘loon en premies waar u wat aan hebt’
en ‘voor gehuwden zoveel mogelijk aan-
gepaste werktijden’.
Daarmee bedoelde men dat huisvrouwen 
ook alleen ’s middags konden werken. Je 
kon er niet alleen inlichtingen krijgen, maar 
ook proeven van de Ringersproducten. Als 
dat geen lokkertje was…..
In 1966 werd een plan opgesteld voor
werving van meisjes.6 Er werden geregeld 
advertenties geplaatst in streekbladen, 
maar de reactie hierop kon men nihil 
noemen. De mogelijkheden waren verder: 
folders huis aan huis verspreiden (vooral 
achter de Don Boscokerk zag men nog wel
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nut), reclame in bioscopen en bussen, 
contacten met het arbeidsbureau om 
ongehuwde moeders, ‘gescheiden’ vrouwen 
en weduwen die een uitkering ontvingen te
werven en het opzetten van een speciale
opleidingsklas voor 14-jarigen. “Dit vergt
echter extra leiding; aparte ruimte; zorgvul-
dige selectie (rumoerig volkje); dispensatie
Arbeidsinspectie. Een nadeel is wellicht, dat 
bij het bereiken van de 15-jarige leeftijd 
resp. aan het einde van het opleidingsjaar 
men een andere werkkring verkiest. (bijv. in 
een winkel)”
Overigens was het ook een probleem dat 
niet ieder meisje kon worden aangenomen: 
een strenge selectie diende te worden 
toegepast, omdat vooral de verpakking van 
luxeartikelen een zekere bedrevenheid en 
tempo vereiste. Bij elke sollicitatie werd dan 
ook gelet op karaktereigenschappen, 
handvaardigheid, nauwkeurigheid en 
‘critische intelligentie’. Het oordeel over een 
15-jarig meisje: “Naief meisje, wil wel, kan 
misschien iets worden, maar ze is weinig 

krachtig en ook wel wat slordig.
Handvaardigheid niet zo goed.
Vingervlugheid gaat wel.”

DE PAKAFDELING

Was het werk eigenlijk wel aantrekkelijk?
Wat deed een inpakster? Een stagiaire die
in 1969 een aantal weken meewerkte op
verschillende afdelingen deed verslag.7

De werktijden op de pakafdeling waren 
van ’s morgens 7.30 uur tot ’s middags 
16.30 uur. “De pakafdeling is gesplitst in 
de ‘pure’ en de ‘luxe’ afdeling.
Op de pure worden chocolaatjes ingepakt, 
op de luxe bonbons en duurdere choco-
ladesoorten.
Op de luxe werken ongeveer 20 vrouwen 
en meisjes. De hele afdeling is een grote 
werkruimte, een hoge kille hal, die niet 
veel gezelligheid biedt.
Deze zaal is in tweeën gedeeld door een 
soort magazijn, een voorraad van dozen 
(...), het werk vereist een enorme handig-
heid en er wordt naast het basisloon een
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tariefstelsel gebruikt waar de meisjes 
helemaal op werken.” De stagiaire mocht 
kersenbonbons inpakken, de specialiteit 
van Ringers, en beschreef hoe dat ging: 
“de groepsleidster bestelt het benodigde 
materiaal (…) zoals dozen, cellofaan, 
schuimplastickussentjes (…), elke in-
pakster heeft de beschikking over
een werktafel en attributen als lijm, 
weegschaal, bonbonvegertje en schaar. 
Met het materiaal en de chocolade 
ontvangt de inpakster een orderbon (…) 
Naast elke werktafel staat een rek,waarin 
de dozen kunnen staan. Op de bodem van 
de doos komt een kartonnetje, daarna 
kunnen de bonbons in een caisse in de 
doos geplaatst worden. Daar alle bonbons 
niet even zwaar en even groot zijn, moet 
elke doos gewogen worden (…). Zijn alle 
dozen ingepakt dan worden ze met 
cellofaan omplakt en vaneen prijs voorzien 
(...).” De stagiaire werkte ook op de 
afdeling ‘puur’ en schreef dat de inpaksters 

daar veel jonger waren (15 tot 19 jaar), en 
de sfeer heel anders was. Het werk was er 
‘kleiner’, er werkten ongeveer 16 meisjes, 
en inmiddels was ook hier de inpakmeth-
ode vereenvoudigd door het gebruik van 
‘interieurtjes’ waardoor het werk veel 
sneller gedaan kon worden.

FAILLISEMENT

Terwijl in 1959 nog werd gedacht over 
uitbreiding van de fabriek en aankoop van
grond van de gemeente Alkmaar kwamen
er in de jaren zestig steeds meer proble-
men. De concurrentie van goedkopere 
massaproducten werd te groot. Er was 
steeds minder vraag naar de hoogwaar-
dige, maar dure kwaliteit die Ringers 
leverde. In 1969 fuseerde men daarom met 
het Engelse bedrijf Cavenham Foods Ltd. te
Slough Colnbrook Bucks. Dit bedrijf wilde
graag een vestiging op het Europese 
vasteland. De 360 werknemers konden aan 
het werk blijven, de naam Ringers bleef 

De ‘luxe’ 

pakafdeling.

Particuliere

collectie



Adapt! - Ringers Open!12

bestaan, maar het betekende toch wel dat
de inmiddels 90-jarige Hendrik en zijn
87-jarige broer Theo afscheid moesten 
gaan nemen van hun levenswerk.
Bij nader inzien zagen de Engelsen er toch
geen brood in en al een jaar later werd de
Ringersfabriek doorverkocht aan Konink-
lijke Droste Fabrieken N.V. te Haarlem. 
Hoewel aanvankelijk werd gezegd dat ook 
in Alkmaar de productie door kon gaan, 
werd de fabriek aan de Noorderkade in 
1972 stilgelegd.
Het personeel vloeide af of kreeg werk in 
Haarlem.
Het fabrieksgebouw werd overgenomen 
door de meubelhandel Klercq.
Hendrik Ringers maakte dus nog net de 
ondergang van zijn ooit zo florerende 
fabriek mee, want hij stierf in 1975,
95 jaar oud. De naam leeft nu alleen nog 

voort in de in 1998 aangelegde ‘Ringers-
brug’, de voetgangersbrug die de 
Noorderkade verbindt met de binnenstad. 
En in de chocolade voor diabetici, die nu 
door de firma Droste wordt gemaakt.

EEN NIEUWE BESTEMMING

Op 29 juni 1983 kopte de Alkmaarsche
Courant: Een meubelgigant als projec-
tontwikkelaar: Huiswaardhuis in solide
fabriekspand van Ringers. Wat ging Klercq
doen met de ontzaglijke ruimte van de
oude fabriek? “Er hebben zich architecten
over gebogen, er zijn makelaars aan de
gang gegaan (…). Tot een plan van 
bouwmeester Ries van den Berg uit 
Vlissingen, maar in Alkmaar geboren en 
getogen, op mijn bureau verscheen. Een 
prachtplan (…)
Het karakteristieke profiel van de oude 
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fabriek blijft gehandhaafd, maar krijgt toch
een volstrekt nieuw silhouet met afgeronde
hoeken, een wit aluminium voorgevel, 
softlook en een glazen trappenhuis annex 
lift voor het front van Klercq.” Het plan is 
ook zo uitgevoerd, en de fabriek verdween
achter een omhulsel van aluminium platen,
onherkenbaar voor wie niet weet wat er
achter verborgen gaat. Onlangs ging de 
firma Klercq failliet en nu wordt het 
bedrijfspand met sloop bedreigd. want dat 
is goedkoper dan hergebruiken. Omdat 
daarbij het argument van bouwvalligheid 
wordt gebruikt nog een klein citaat uit het 
krantenartikel van 1983: “Voor de rest 
blijft Ringers Ringers. Het gebouw zit 
bouwtechnisch en architectonisch zó goed 
in elkaar, dat aan de romp verder niets 
veranderd hoeft te worden. Ringers wist 
wat bouwen was, toen al.”

EEN MARKANT MAN

Ringers werd een naam in Alkmaar:
Ringers bouwde de grootste fabriek, een
blikvanger aan de Noorderkade, maakte
heerlijke bonbons en sinaasappelstaafjes,
gaf heel wat mensen in Alkmaar en 
omgeving werk, en dompelde bij oosten-
wind de stad onder in een zoete choco-
ladegeur. ‘Meneer Hendrik’, de president-
directeur van het bedrijf, was in ieder geval 
een markante man. Hij droeg altijd een 
hoedje en kwam te paard naar de fabriek 
waar hij meestal in een witte laboratorium-
jas rondliep. Hij was liever bezig in de 
fabriek dan op zijn kantoor. Hij werd in 
1960 in Elseviers Weekblad als volgt 
geportretteerd: “Als kwikzilver dartelt hij 
door de zalen. Wijst, proeft, laat proeven, 
knabbelt noten, neemt onafgewerkte 
producten in de palm van zijn hand, keurt 

ze met gesloten ogen van verrukking. 
Hoedje op, onvermoeibaar, rap omhoog, 
naar beneden, klopt employées op de 
schouder.” Als het allemaal waar is 
natuurlijk, want Hendrik Ringers was in 
1960 al 80 jaar oud!
Ook de journalist van de Alkmaarsche 
Courant omschreef hem echter als een zeer 
vitale man. Hij wordt ook omschreven als 
een typisch paternalistische fabrieksdirect-
eur die het liefst voor ieder gehuwd 
personeelslid een huis met een tuintje 
naast de fabriek had geregeld. En als een 
romanticus, die er van hield sfeer om zich 
heen te scheppen.
En als een driftkikker, die stevig ruzie kon 
maken met zijn broer en zijn personeel er 
van langs kon geven.
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OUD ALKMAAR

Buiten zijn werk om was Ringers ook zeer
actief. Hij had zitting in vele besturen,
waarvan we vooral de ‘8 October
Vereeniging’ en natuurlijk ‘Oud Alkmaar’,
zoals onze vereniging toen heette, moeten
memoreren. Aan het eind van de oorlog, in

1945, volgde hij P.A. de Lange op als 
voorzitter van onze vereniging en hij zou 
dat tot 1966 blijven.8 Juist in de periode 
van de dempingsplannen van de Alkmaars 
grachten zette hij zich in voor het behoud 
van de historisch waardevolle binnenstad. 
Hij belegde protestvergaderingen, schreef
brieven naar Den Haag, schreef ingezonden
stukken in de krant ... tot de stadsvernieu-
wingsplannen van Wieger Bruin in de
ijskast werden gezet. Zo heeft Ringers niet
alleen een stempel gedrukt op Overstad,
maar ook op de Alkmaarse binnenstad.
In het interview uit 1960 werd hij omschre-
ven als “un enfant terrible voor de achter-
eenvolgende colleges van b en w van
zijn geboortestad zo gauw er gewaagd
wordt dat er een schop zand ergens in een
gracht zou moeten worden geworpen of 
een steen van een bestaand oud gebouw 
zou moeten verdwijnen.” Niemand kon 
toen Hendrik Ringers te voorspellen dat 
dat lot een halve eeuw later
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ook zijn eigen chocoladefabriek boven het
hoofd zou hangen. Inmiddels is Hendrik 
Ringers gestorven, heeft de chocoladefab-
riek een andere bestemming gekregen en 
zijn we dankbaar dat de Alkmaarse 
binnenstad zo mooi is gebleven.
De Ringersfabriek is belangrijk industrieel 
erfgoed uit een periode,

waarvan helaas maar weinig over is in
onze stad. De Historische Vereniging
Alkmaar zegt ronduit: “Redt Ringers” en
geef het originele gebouw een eigentijdse,
openbare bestemming (cultuur, horeca,
winkels). Onze ‘monumentenheld’
Hendrik Ringers van weleer zou het er van
harte mee eens zijn geweest.

NOTEN

1 Alkmaarsche Courant 23-4-1960

2 RAA Ringers’ Cacao en Chocoladefabriek. Brief dd 8 mei 1940 gericht aan de heer Koomans te Den Haag,

 commissaris bij het bedrijf nav een vraag naar de jaarrekening over 1939.

3 RAA Ringers’ Cacao en Chocoladefabriek. Inv.nr. 118, jaarverslag personeelszaken 1955

4 Alkmaarsche Courant 11-11-1959: Ernstig tekort aan meisjes bij de Ringersfabriek.

5 Alkmaarsche Courant 27-6-1951

6 RAA Ringers’ Cacao en Chocoladefabriek. Inv.nr. 118. rapport over werving van personeelsleden 23-5-1966

7 RAA Ringers’ Cacao en Chocoladefabriek. Inv.nr. 117. Stageverslag van mej. C. Smeding, aug. 1969, voor de

 Academie voor soc. en cult arbeid, 3e jaars stage arbeidszaken.

8 In Oud Alkmaar 2000 nr 3 worden de activiteiten van Ringers als voorzitter van de

 vereniging Oud Alkmaar uitgebreid beschreven.

Het Stedelijk Museum Alkmaar opende in oktober 2011 een grote tentoonstelling over de chocolade-
fabriek van Ringers. Daar was van alles te zien zijn over de fabriek, het assortiment, de suikerwerken, het 
personeel, de reclame, en vooral heel veel persoonlijke herinneringen. De Historische Vereniging Alkmaar 
streeft óók naar behoud van het materiële erfgoed, dus van de fabriek zelf.
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Adapt! missie profiel Adapt is een ideële non-profitstichting die levensduurverlenging bevordert voor Alkmaars 
erfgoed door nieuwe rendabele functies te vinden.
Missie Het straatbeeld van de stad Alkmaar is gevuld met karakteristieke en beeldbepalende panden.
Maatschappelijke veranderingen kunnen er in de loop der tijd toe leiden dat sommige panden hun oorspronke-
lijke functie verliezen. Uit oogpunt van duurzaamheid en historisch belang kan sloop nooit de eerste optie zijn. 
De stichting bevordert dat voor dit cultureel erfgoed een nieuwe functie wordt gevonden, waarmee een nieuwe 
rendabele exploitatie mogelijk wordt en de levensduur van het pand wordt verlengd. 
Beschrijving Adapt! Herbestemming Alkmaars Erfgoed is een stichting die eigenaren van panden die hun 
oorspronkelijke functie verliezen, wil verleiden om gebruik te maken van beschikbare expertise in de zoektocht 
naar nieuwe funcies voor een pand. Dit moet leiden tot reële opties om het pand weer een functie te laten spelen 
in de Alkmaarse samenleving. De stichting biedt uit ideëel oogpunt de expertise op maat aan, afhankelijk van het 
vraagstuk dat voorligt. De meerwaarde van Adapt is dat verschillende disciplines met elkaar in contact worden 
gebracht om samen te laten kijken naar het pand dat een nieuwe functie behoeft.
Adapt doet niet aan luchtfietserij: ideeën voor nieuwe functies zijn bouwkundig, technisch en bedrijfsmatig
getoetst, zodat een functionele en rendabele exploitatie in de rede ligt.
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