
Suikerfabriek 'Bodjong' 
 
Een der vele suikerfabrieken in de Oost was de Bodjong. Opgericht op 23 augustus 1910 heeft deze producent 
van het zoet bestaan tot 28 augustus 1935, toen tot ontbinding der maatschappij werd besloten. 
Het doel van de N.V. was de fabricatie en verkoop van suiker en het verrichten van die handelingen, die met de 
exploitatie van suikerfabrieken in verband staan. Het deelnemen in ondernemingen met soortgelijk doel. 
In de vennootschap werd ingebracht de in volle werking zijnde suikerfabriek Bodjong, gelegen in de afdeling 
Poerbolingo in de residentie Banjoemas. De fabriek werd ingebracht voor de somma van ƒ 1.050.000,—. Het 
bedrijf werkte geheel op grondslag van vrijwillige overeenkomsten met de inlandse bevolking tot inhuur van 
gronden. De Indische overheid overigens bepaalde de maximum hoeveelheid grond welke in een jaar mocht 
worden aangewend om het suikerriet te verbouwen. In de periode 1911-1923 was het maximum vastgesteld op 
1975 bouws (1 bouw = 1,41 HA). In 1924 lag dit op 2300 bouws. 
De huurprijs per bouw lag in 1924 op ƒ 75,— +ƒ 10,— per bouw die men bewerkte. Voor het draaiende houden 
van het bedrijf in de beginjaren werd een consignatie contract afgesloten met de fa. A.C. Fraser & Co. te 
Rotterdam. 
Het kapitaal bestond in 1910 uit 1350 aandelen van ƒ 1000. Geëmitteerd werden in 1912 675 aandelen à 110 
% en in 1913 455 aandelen à 100 %. Hiervan werden in 1913 300 aandelen geplaatst en van het restant zijn 
75 stukken ter beurze verkocht in 1916, zodat het geplaatste kapitaal toen ƒ 2.400.000 bedroeg. 
Sedert 1920 heeft het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor certificaten van aandelen uitgegeven met 
een nominale waarde van ƒ 100. De reserves hebben in 1929 een hoogte bereikt van ƒ 600.000, doch door de 
verliezen in de jaren 1930 - 1933 van resp. ƒ 337.248, ƒ 623.801, ƒ 474.581 en ƒ 567.299, was deze als 
sneeuw voor de zon verdwenen. 
In 1933 besloot de Algemene Vergadering van aandeelhouders om de verdere aanplant maar te staken, mede 
door de enorme inzakking van de suikerprijzen. 
Zo eindigde een initiatief na 25 jaren en 5 dagen. 
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