
Groningse ambacht voor een werelds 
product 
 
De Marne’s Fabrieken, een puur Gronings bedrijf waar ambacht 
nog hoog in het vaandel staat. Een bedrijf ook met een rijke 
historie waar met trots op teruggekeken wordt en die de basis 
vormt voor inmiddels wereldwijd succes.  
 
Het begon allemaal op 27 mei 1895 in de gemeente 
Kloosterburen. Drie heren, landbouwer Hegge, burgemeester 
Leima en onderwijzer Wiersum, hadden het idee opgevat om de 
regio een economische impuls te geven met een mosterdfabriek. 
Deze fabriek had als doel om werkgelegenheid te creëren voor 
de mensen in de buurt en landbouwers uit het gebied een 
verkoopmogelijkheid voor hun mosterdzaad te bieden. De 
Burgemeester & Wethouders van Kloosterburen steunden dit 
regiovriendelijke initiatief van harte en zo werd de vergunning 
voor het oprichten van een mosterdfabriek afgegeven.  De drie 
initiatiefnemers verbonden hun namen aan het nieuwe bedrijf 
dat ‘Hegge, Leima en Wiersum’ ging heten. Rond 1900 
veranderde de naam in ‘De Marne’, verwijzend naar de naam 
van de streek in Noord-Groningen waartoe Kloosterburen 
behoort. 
 
Mosterdfabriek De Marne richtte zich in die beginjaren vooral 
op de eigen regio. Al snel werd duidelijk dat de fabriek in haar 
opzet slaagde. Het zorgde voor werkgelegenheid en tevreden 
landbouwers. Maar nog belangrijker: De mosterd van De Marne 
werd door de goede kwaliteit en de reële prijs een geliefd 
product, óók buiten Kloosterburen! Groei bleef niet lang uit en  
in 1926 verhuisde De Marne naar de stad Groningen, 
knooppunt van wegen en dus een uitstekende uitvalsbasis voor 
de toekomst. En dat werkte, want binnen de kortste keren was 
de mosterd van De Marne in heel Nederland te koop. Een 
prachtige ontwikkeling, die nog eens werd onderstreept door 
het besluit van koningin Wilhelmina om De Marne het recht te 
verlenen voortaan het Koninklijk Wapen te voeren. 
 



 
In de loop der jaren heeft De Marne niet 
alleen mosterd, maar ook andere levensmiddelen 
geproduceerd en verhandeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
consumptie-oliën, wijnen en likeuren, advocaat, 
vruchtensappen en tafelzuren. Dit brede scala verklaart dan ook 
onze officiële naam: De Marne’s Fabrieken. 
 
In het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd De 
Marne een echt familiebedrijf en is dat sindsdien gebleven. Vier 
families werden achtereenvolgens eigenaar. De familie 
Niemeijer als eerste, daarna opgevolgd door de familie Wijnen. 
In 1994 werd De Marne gekocht door het Franse familiebedrijf 
Gyma, producent van sauzen en kruiden. Sinds mei 2010 is De 
Marne echter weer in Nederlandse (familie)handen.  
 
De Marne is binnen Groningen inmiddels wel een aantal keren 
verhuisd, maar nog steeds blijft zij trouw aan haar herkomst. In 
het pand aan het Van Starkenborghkanaal wordt dagelijks met 
oog voor ambacht en kwaliteit de mosterd gemalen, verpakt en 
verzonden naar vele afzetkanalen in Nederland en ver 
daarbuiten. Door de toenemende internationale vraag en met de 
ambitie om de komende jaren verder te groeien, wordt in 2016 
het pand uitgebreid met een nieuwe logistieke hal. In de 
bestaande hal ontstaat hierdoor meer ruimte om het ambacht 
binnen de moderne productietechnieken voort te zetten. De 
Marne kan bogen op een rijke historie en vol vertrouwen 
uitkijken naar een succesvolle toekomst.	


