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Voorwoord d 

Omm te voorkomen datje personen vergeet te bedanken die op grond van hun bij-
dragee aan het totstandkomen van deze dissertatie wel degelijk op dankbaarheid 
aanspraakk kunnen maken, kun je ervoor kiezen niemand bij naam te noemen in 
eenn voorwoord. Hoewel dat het schrijven ervan buitengewoon vergemakkelijkt 
zouu hebben, heb ik niet voor deze weg gekozen. Tijdens mijn promotieonder-
zoekk en het schrijven van mijn dissertatie heb ik van verschillende mensen ge-
vraagdd en ongevraagd advies en hulp ontvangen en ik zou het mezelf erg kwalijk 
nemenn als ik niet een aantal van hen apart zou noemen. 

Allereerstt wil ik dan mijn promotor prof. dr. Leo Noordegraaf bedanken. Niet 
alleenn voor zijn wijze raad en de uiterst scrupuleuze manier waarop hij mijn tek-
stenn van commentaar voorzag, maar ook voor de vrijheid die ik van hem heb ge-
kregenn om mijn eigen invalshoeken te kiezen. Dat het uiteindelijke resultaat zeer 
dichtt staat bij wat hij aan het begin van het - om dat vreselijke woord toch maar 
éénn keer te gebruiken - promotietraject voor ogen had, is dan ook op geen en-
kelee manier het gevolg van professorale dwang. 

Daarnaastt gaat mijn grote dankbaarheid uit naar mijn begeleider dr. Clé Les-
ger.. De bijdrage die hij aan dit proefschrift geleverd heeft, is enorm. Hoewel de 
universitairee mores niett toelaten dat hij als co-promotor kan optreden, wijzen de 
hoeveelheidd en het belang van zijn opmerkingen, inhoudelijk commentaar en 
praktischee hulp bij tal van zaken daar geenszins op. Opzet, richting en uitvoering 
vann het onderzoek zijn op buitengewone wijze door hem beïnvloed. Daarnaast 
hebbenn wij vijfjaar een kamer op het PC Hoofthuis gedeeld, en ook hieraan be-
waarr ik alleen maar prettige herinneringen. 

Watt kamergenoten betreft mag ik overigens toch niet klagen. Heel plezierig 
wass de samenwerking en het kamerdelen met mede-ESG-aio Maartje van Gelder. 
Mett haar heb ik menige inhoudelijke discussie gevoerd. Zij heeft ook het hele 
manuscriptt gelezen en van commentaar voorzien (ondanks haar verblijf in Ve-
netië!).. Bovendien hebben wij verschillende bomen opgezet over het vak in het 
algemeen,, het leven, de politiek en het carillon van de Westertoren. Voor dit al-
less wil ik haar zeer bedanken. 

Ookk mijn gelegenheidskamergenote Erika Kuijpers verdient een aparte ver-
melding.. Zij was altijd enthousiast, leverde onderzoeksmateriaal aan en las delen 
vann het manuscript in wording. Haar opmerkingen met betrekking tot presentatie 
enn schrijfstijl hebben vooral het tweede deel van deze dissertatie heel erg verbeterd. 

Vann het werk van dr. Oscar Gelderblom heb ik al in een heel vroeg stadium 
zeerr veel profijt gehad. Hij stelde mij genereus zijn onderzoeksmateriaal ter be-
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schikkingg en attendeerde mij op verschillende interessante akten en archieven. 
Ookk heeft hij zeer grote stukken van de tekst becommentarieerd. Ik heb gepro-
beerdd zijn aansporingen zeer ter harte te nemen. Uiteraard — zo wil ik bena-
drukkenn - kan alleen ikzelf, en geen van de bovengenoemden verantwoordelijk 
gesteldd worden voor de tekortkomingen van deze dissertatie. 

Doorr verschillende mensen ben ik tijdens mijn onderzoek met raad en daad ter-
zijdee gestaan. Voor op- en aanmerkingen, commentaar, ideeën en praktische 
hulpp gaat mijn dank uit naar: de organisatoren van en de deelnemers aan de 
werkgroepp vroegmoderne handelsgeschiedenis; de werkgroep bedrijfsgeschie-
denis,, de onderzoeksgroep die aanvankelijk Negotie é? Nering en later Entrepre-
neurshipneurship and institutional context in a comparative perspective heette, en het werkge-
zelschapp Migratie; aio's en stafleden van het N.W. Posthumus Instituut; Margaret 
Chotkowski;; dr. J.W. Veluwenkamp; prof. dr. M.R. Prak; Catia An tunes; Michiel 
dee Jong; dr. G. Novaky; prof. dr. A. Knotter; Odette Vlessing; Jan Lubberts; prof. 
dr.. H.M. Jolles; Thomas Fock en dr. M. Schulte Beerbühl. 

Ookk gaat mijn dank uit naar de medewerkers van de archieven en bibliothe-
kenn waarvan ik gebruik heb gemaakt, met name die van het Gemeentearchief in 
Amsterdamm en van het Stadsarchief in Antwerpen, waar dr. MJ. Marinus mij weg-
wijss maakte. Voor de vriendelijke en accurate behandeling van de productie en 
uitgavee van mijn proefschrift wil ik uitgeverij Verloren bedanken. De leden van 
dee promotiecommissie bedank ik voor de moeite die zij hebben genomen om 
mijnn manuscript te beoordelen. 

Dee afgelopen vijfjaar heb ik deel uitgemaakt van de leerstoelgroep Economische 
enn Sociale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Hoewel ik de eerste 
jarenn nog beurspromovendus (bursaal) was, en dientengevolge door de Univer-
siteitt als student werd gezien, ben ik door de leden van mijn vakgroep vanaf het 
beginn steeds als volwaardige collega beschouwd. In de informele sfeer van de 
leerstoelgroepp heb ik me altijd zeer prettig gevoeld. 

Daarenbovenn wil ik voor de lunch- en andere tafeldiscussies, zowel over vakin-
houdelijkee als andere zaken, de - gelukkig - immer groeiende groep aio's bij de 
afdelingg Geschiedenis van de UvA en mijn mede-bestuursleden van het Overleg 
BeursPromovendii  hartelijk danken. 

Tenslottee wil ik mijn ouders, Marco, Ciaula, familie en vrienden (tot wie overi-
genss ook een aantal van de reeds genoemde namen is gaan behoren) bedanken, 
diee het onderzoek en de wording van het proefschrift altijd met interesse hebben 
gevolgd.. Hoewel hun directe inbreng misschien lastiger in woorden is te vangen 
dann in het voorafgaande, is de steun en gezelligheid die ik altijd van hen heb ge-
kregenn voor mij van niet te overschatten belang geweest. 

Amsterdam,, maart 2003 



Inleiding g 

Hett algemene beeld van de grote bloeiperiode van de Nederlandse economie 
aann het einde van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw leunt 
meestall  zwaar op de ontwikkeling van de internationale handel en scheepvaart 
enn de koopliedengemeenschap. Het geschiedwetenschappelijke onderzoek 
heeftt een grote bijdrage aan het totstandkomen en instandhouden van deze vi-
siee geleverd. Economisch-historici van de vroegmoderne tijd onderzochten im-
merss van oudsher en nog altijd hoofdzakelijk de aard, omvang en organisatie van 
dee handel en de kooplieden die zich daarmee bezig hielden. 

Dezee sterke nadruk op de wereld van de handel heeft ertoe bijgedragen dat 
studiess naar de ontwikkeling van de nijverheid in de Republiek uiterst dun zijn 
gezaaid.. Slechts sporadisch worden historische onderzoeken naar de Neder-
landsee nijverheid verricht, die uitstijgen boven het niveau van de geschiedenis 
vann één specifiek bedrijf.1 De constatering van Klein uit 1992 dat "de industriële 
geschiedeniss van de Republiek nog goeddeels terra incognita is", heeft tien jaar 
laterr dan ook nog weinig aan actualiteit ingeboet.2 Het feit dat de laatste jaren re-
gelmatigg gewezen wordt op het belang van de verschillende takken van industrie 
voorr de economie van de Noordelijke Nederlanden als geheel, heeft hier voor-
alsnogg nauwelijks verandering in gebracht.3 

Dee voorliefde voor het beoefenen van de niet-persoonsgerichte handelsge-
schiedeniss leidde ertoe dat ondernemersgeschiedenis in Nederland lange tijd 
eenn veronachtzaamde historische discipline is geweest. Het onderzoek naar 
vroegmodernee ondernemers dat werd gedaan concentreerde (en concentreert) 
zich,, in het verlengde van de algemene aandacht voor de ontwikkeling van de 
handell  van de Republiek, hoofdzakelijk op kooplieden. Klein was in 1965 met 
zijnn studie naar de familie Trip de eerste die Nederlandse ondernemers en hun 
gedragg op de Hollandse stapelmarkt centraal stelde in een economisch-histo-
rischrisch onderzoek.4 Een nieuwe school in de economische geschiedenis leverde dit 
echterr niet op. Het duurde zelfs zestien jaar voordat de studie een opvolger (en 
nuancering)) kreeg in de vorm van de dissertatie van Veluwenkamp.5 Pas vanaf de 

11 Uitzonderingen hierop vormen: Kaptein, De Hollandse textielnijverheid; Yntema, The brewing industry in 
HollandHolland en Unger, A history of brewing in Holland. 

22 Klein deed deze uitspraak op 15 februari in de Volkskrant. Aangehaald in: Noordegraaf, 'Dutch industry', 
131. . 
33 Zoals in het handboek van De Vries en Van der Woude (De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-
1815). 1815). 
44 Klein, De Trippen in de 17e eeuw. 
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jarenn negentig van de twintigste eeuw valt een algemene opleving in belangstel-
lingg voor en beoefening van ondernemersgeschiedenis in Nederland waar te ne-
men.6 6 

Dee bestudering van industriële ondernemers van de vroegmoderne tijd blijf t 
daarentegenn een verwaarloosd studieobject. Feitelijk staat zij nog in de kinder-
schoenen.. Om de bestudering van vroegmoderne ondernemers vollediger en 
meeromvattenderr te laten zijn, is het moment aangebroken om de aandacht te 
verschuivenn van de kooplieden en de handel naar de wereld van de industriëlen 
enn de nijverheid. 

Dee scheiding tussen handel en industrie was in een aantal gevallen minder 
striktt dan hier wordt gesuggereerd. In de periode van economische groei van de 
Republiekk aan het einde van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende 
eeuww kwamen namelijk niet alleen diverse takken van handel, maar eveneens 
verschillendee industrieën tot bloei. Veel van de bloeiende takken van nijverheid 
stondenn in min of meer directe relatie tot de (internationale) handelsstromen; 
zijj  waren voor hun functioneren afhankelijk van de aanvoer van grondstoffen 
en/off  de uitvoer van eindproducten. Dergelijke industrietakken worden vaak 
trafiekenn genoemd.7 Een eerste stap op weg naar een volwaardige bestudering 
vann de industrie tijdens de Republiek kan mijns inziens het beste worden gezet 
doorr één van deze trafieken of verkeersindustrieën als uitgangspunt te nemen. 
Zijj  vormden immers een van de schakels tussen handel en industrie. Door deze 
relatiee is het mogelijk om met dit onderzoek aan te sluiten bij de grotendeels op 
dee handel georiënteerde literatuur. Omdat verkeersindustrieën op zichzelf nog 
nauwelijkss door historici zijn bestudeerd, komen in principe alle verschillende 
trafiekenn in aanmerking voor deze economisch-historische behandeling. 

Dee suikernijverheid is om een aantal redenen zeer geschikt voor een dergelijk 

55 Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt. Weer twaalf jaar later zouden Veluwenkamp 
enn Klein samen hun licht laten schijnen over de Hollandse vroegmoderne ondernemer (Klein & Veluwen-
kamp,, 'The role of the entrepreneur ' ). 
66 Een historiografisch overzicht van de naoorlogse ondernemersgeschiedenis in de Verenigde Staten, 
Nederlandd en België geeft De Goey (De Goey, 'Ondernemersgeschiedenis'). Een stimulerende rol in de op-
levingg van de ondernemersgeschiedenis werd gespeeld door het onderzoekszwaartepunt Negotie en nering. 
OndernemersOndernemers in preïndustrieel Nederland vanaf de late middeleeuwen lot aan de industrialisatie (15e-l 9e eeuw) dat in 
19944 binnen de Nederlandse onderzoeksschool voor economische en sociale geschiedenis, het N.W. Post-
humuss Instituut, was ingesteld. Tot op heden hebben deze inspanningen onder andere geleid tot de orga-
nisatiee van twee congressen over het thema, waarvan de presentaties in boekvorm zijn uitgegeven: Lesger & 
Noordegraaff  (eds.), Entrepreneurs and entrepreneurship en Lesger & Noordegraaf (red.), Ondernemers en be-
stuurders.stuurders. Sinds 1998 is het thema van het onderzoekszwaartepunt verbreed tot Entrepreneurship and institu-
tionaltional context in a comparative perspective: entrepreneurship and institutions in Europe and Asia (c. 1500-2000). Zie: 
Dee Goey & Veluwenkamp, 'Ondernemerschap en institutionele context '. 
77 Een alternatieve benaming is verkeers- of veredelingsindustrieên. Vaak is niet duidelijk hoe groot de 
geografischee afstand tussen grondstofproducerend, eindproductproducerend en afzetgebied moet zijn om 
eenn industrie tot de trafieken te kunnen rekenen. De takken van nijverheid die echter meestal onder deze 
noemerr worden geschaard, zijn de suikerbakkerij, de zout- en zeepziederij, de loodwitmakerij, de olieslage-
rij ,, de tabaksindustrie, de diamantbewerking, de houtzagerij en de branderij. Zie over trafieken: Visser, Ver-
keersindustrieënkeersindustrieën te Rotterdam; Hovy, Het voorstel van 1751, 67-73 en Van Druenen, 'Gilden, trafieken en de rol 
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onderzoek.. Ten eerste is het redelijk uniek dat de geschiedenis van de suikerin-
dustriee vanaf haar introductie in Holland aan het einde van de zestiende eeuw 
gevolgdd kan worden. Hierdoor is het mogelijk te achterhalen welke inheemse en 
welkee uitheemse ondernemers zich op deze nieuwe tak van nijverheid stortten 
enn waarom. Ten tweede is de Amsterdamse suikerindustrie zo interessant, omdat 
vrijwell  direct na de vestiging van een suikernijverheid binnen haar stadsgrenzen 
Amsterdamm in de eerste helft van de zeventiende eeuw uitgroeide tot het suiker-
centrumm van West-Europa, zowel voor de handel in suiker als voor de verwerking 
ervan.. In de derde plaats moest in de suikerraffinage ten behoeve van appara-
tuurr (kookinstallaties, ketels en dergelijke) een redelijk omvangrijke hoeveel-
heidd kapitaal geïnvesteerd worden. Omdat een dergelijke investering meestal 
langdurigerr was dan een minder kapitaalintensief economisch bedrijf, zijn de 
suikerraffinadeurss beter in archiefstukken terug te vinden. 

Tenslottee moet vastgesteld worden dat over de Amsterdamse suikerraffinaderij 
vrijwell  niets is gepubliceerd. De eerste auteur die zich specifiek op de suikerbak-
kerijj  heeft gericht wasJJ. Reesse, voormalig directeur van een bietsuikerfabriek 
tee Vierverlaten (Groningen). Zijn in 1908 gepubliceerde De suikerhandel van Am-
sterdamsterdam bevat een bewonderenswaardige hoeveelheid verzameld archiefmateriaal, 
zowell  over de verhouding tussen de Amsterdamse overheid en de suikernijverheid 
alss over de eigenaren van de suikerbakkerijen.8 Helaas blijf t een analyse van de in-
dustriee en haar organisatie grotendeels achterwege. Pas in 1995 verscheen opnieuw 
eenn studie naar de Amsterdamse suikernijverheid.9 Novaky probeert in dit artikel 
dee ontwikkelingvan de suikerraffinage te plaatsen in het kader van de theorie van 
hett handelskapitalisme. Daardoor blijf t de analyse op een nogal abstract niveau, 
enn komen de organisatie van de industrie en met name de ondernemers die erin 
actieff  waren onvoldoende uit de verf. De beweringen die Novaky wel doet over de 
dagelijksee praktijk van de Amsterdamse suikerindustrie blijven in de lucht hangen, 
omdatt hij ze niet met behulp van bronnen onderbouwt.10 

Dee werken van Reesse en Novaky laten een aantal vragen onbeantwoord. Wat 
wass de dagelijkse praktijk in de Amsterdamse suikerindustrie? Welke verschillen-
dee werkzaamheden moesten hier worden verricht? In hoeverre waren verschil-
lendee personen hiervoor verantwoordelijk? De tijd is aangebroken voor een 
diepgravendee studie naar de organisatie van en de activiteiten binnen de suiker-
nijverheidd in Amsterdam met hieraan gekoppeld een gedetailleerde analyse van 
dee groep suikerondernemers en hun economische en sociale kenmerken. Dat is 
dann ook wat deze dissertatie beoogt. 

vann de overheid'. 
88 In dit eerste deel staat de Amsterdamse suikerindustrie tot 1813 centraal. Een tweede deel onder de-
zelfdee titel, over de ontwikkeling van 1813 tot 1894, is in 1911 uit de nagelaten aantekeningen van de over-
ledenn schrijver samengesteld. 
99 Novaky, 'On trade, production, and relations of production'. 
100 Zo zou het grote aantal suikerbakkers in Amsterdam volgens hem kunnen wijzen op de activiteit van vele 
kleinee ambachtslieden (Novaky, 'On trade, production and relations of production', 468-469). Bij hetpone-
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11 Historiografi e van het vroegmoderne ondernemerschap 

Eenn aantal historici heeft zich beziggehouden met het bestuderen van vroegmo-
dernn ondernemerschap in Nederland. Zij stelden de vraag centraal wat de ken-
merkenn waren van het gedrag van Nederlandse ondernemers in de vroegmo-
dernee tijd. De nadruk lag daarbij, zoals gezegd, hoofdzakelijk op de groep 
koopliedenn in de Republiek. Het ondernemersgedrag op de Hollandse stapel-
marktt is door Klein en in navolging van hem door Veluwenkamp geanalyseerd. 
Beidee auteurs legden een expliciete relatie tussen het gedrag van Hollandse 
koopliedenn en de organisatie van de Hollandse stapelmarkt. 

Kleinn stelt dat het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in be-
langrijkee mate werd gekarakteriseerd door monopolistische praktijken.11 Vol-
genss hem speelden monopolies een positieve rol bij het proces van economische 
groei.. Restrictieve monopolistische praktijken boden namelijk bescherming 
tegenn snelle economische veranderingen en bevorderden daarmee het econo-
mischee groeiproces. Klein onderscheidt voor een ondernemer op de Hollandse 
stapelmarktt twee motieven die hem ertoe brachten een gedrag dat op marktbe-
heersingg gericht was te gaan vertonen, te weten het streven naar opbrengstver-
grotingg door prijsopdrijving en het streven naar risicobeperking. 

Veluwenkampss studie naar het ondernemersgedrag van de familie De Neufvil-
lee wil in aansluiting op de studie van Klein enkele generaliserende uitspraken 
doenn over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt.12 Daarbij gaat 
hijj  uit van de vraag op welke manier de ondernemer zijn marktpositie trachtte te 
verkrijgenn en te behouden. Na een bespreking van het onderzoek van Klein, 
komtt Veluwenkamp tot de conclusie dat monopolistische praktijken geenszins 
kenmerkendd waren voor het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt. 
Veluwenkampp ziet hier eerder een marktvorm van 'monopolistische concurren-
tie'.. Het monopolie kwam tot uitdrukking in de uniciteit van het aangeboden 
product:: "Door middel van de differentiatie van het produkt verwerft elke ver-
koperr zijn 'eigen' markt, waarop hij -tot op zekere hoogte- 'monopolist' is."13 

Eenn goede binding met een eigen klantenkring was hierbij van belang. Omdat 
hett nooit om volstrekt gescheiden markten ging, moest de ondernemer door 
middell  van de reeds genoemde productdifferentiatie, 'non-price competition' 
(inn de vorm van reclame, presentatie en dergelijke) en prijsdifferentiatie zoveel 
mogelijkk klanten naar zijn deelmarkt lokken. Probleem hierbij was dat over het 
algemeenn op de stapelmarkt vrije mededinging heerste, met de bijbehorende 
marktrisico's.. De veelal kleine (familie)firma's die actief waren als ondernemin-
genn moesten over een grote hoeveelheid kennis en inzicht met betrekking tot 

renn van deze prikkelende hypothese laat hij het echter. Onderzoek om haar te staven blijf t achterwege. 
111 Het nu volgende is gebaseerd op: Klein, De Trippen in de 17e eeuw, 1-17. 
122 Het nu volgende is gebaseerd op: Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt, 5-30. 
133 Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt, 8. 
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marktenn en producten beschikken. Dit leidde dan ook frequent tot een bepaal-
dee mate van specialisatie, geografisch of naar product(groep). Op die manier 
kondenn de ondernemers een betere en langduriger binding met hun klanten be-
werkstelligen.. Het ondernemersgedrag van de ondernemer op de Hollandse sta-
pelmarktt werd volgens Veluwenkamp dus niet bepaald door monopolistische 
praktijken,, zoals Klein veronderstelde, maar door specialisatie en het onderhou-
denn van vaste betrekkingen met zakenrelaties. 

Dee oratie van Noordegraaf uit 1990 sluit goed aan bij de persoonsgerichte eco-
nomischee geschiedenis uit de studies van Klein en Veluwenkamp. In deze rede 
uittee Noordegraaf kritiek op de economische en sociale geschiedenis zoals die 
opp dat moment in Nederland werd beoefend. Hij verweet de sociaal-economi-
schee historici dat zij onvoldoende beseften "dat het in de oplossing van de eco-
nomischee en sociale vraagstukken evenzeer moet gaan om het begrijpen van de 
spelerss op het historische toneel, als om het analyseren en verklaren van gebeur-
tenissen,, conjuncturen en structuren.". Noordegraaf pleitte daarom voor "ge-
schiedeniss met een menselijk gezicht"; de mens moest weer centraal komen te 
staann in de Nederlandse economische en sociale geschiedenis.14 De onderne-
mersgeschiedeniss zou echter niet uitsluitend aandacht moeten schenken aan de 
economischee aspecten van het leven van een ondernemer (zoals bij Klein en Ve-
luwenkamp)) , maar zou haar onderzoeksterrein moeten uitbreiden en tevens po-
litiek,, maatschappelijk en andersoortig gedrag van ondernemers moeten omvat-
ten.155 De 'homo oeconomicus' zou plaats moeten maken voor de 'homo 
universalis'. . 

Hett afgelopen decennium is met name in Nederland vrij veel onderzoek bin-
nenn deze op de persoon gerichte ondernemersgeschiedenis van de grond geko-
menn en in sommige gevallen reeds afgerond.16 Vooral de theoretische beschou-
wingenn van Lesger over de aard van het ondernemerschap en de motieven van 
ondernemerss zijn hierin van belang.17 Volgens hem liet een vroegmoderne on-
dernemerr en/of koopman zich in zijn dagelijkse handelen leiden door een stre-
venn naar welstand, macht en prestige voor zichzelf en voor zijn familie. De ma-
nierenn waarop hij deze zaken het beste kon bereiken, verschilden naar tijd en 
plaats.. De economische component hoefde hierin helemaal niet overheersend 
tee zijn. In deze visie kan eveneens sprake zijn van politiek, religieus of maat-
schappelijkk ondernemerschap. Tevens wordt de notie losgelaten dat onderne-

144 Noordegraaf, Overmoed uit onbekagen. De citaten zijn van pp. 17 en 39. 
155 Noordegraaf, 'Negotie en Nering*. Een verdere uitwerking van deze ideeën in: Lesger, 'Negotie en Ne-
ring'. ring'. 
166 Lesger & Noordegraaf (eds.), Entrepreneurs and and entrepreneurship; Lesger & Noordegraaf (red.), Onderne-
mersmers en bestuurders; Veluwenkamp, 'De Leidse lakenondernemer Daniël van Eys'; Veluwenkamp, 'Familie-
netwerken';; Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog'; Veluwenkamp, 'Merchant colo-
nies';; Engels, Merchants interlopers, seamen and corsairs; Gijsbers, Kapitale ossen en Gelderblom, 
Zuid-NederlandseZuid-Nederlandse kooplieden. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat deze recente ondernemersge-
schiedeniss zich in veel gevallen nog steeds beperkt tot de wereld van de handel en de kooplieden. 
177 Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog' en Lesger, 'The "visible hand" '. 
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merschapp altijd een gunstige invloed zou hebben op de economische ontwikke-
lingg als geheel van een gebied.18 In zijn studie naar de Zweedse handelshuizen 
Momma-Reenstiernaa en Grill sluit Muller zeer dicht aan bij deze ideeën van Les-
ger.. Muller vervangt de begrippen welstand, macht en prestige door het over-
koepelendee concept sociale reproductie.19 

Hett bovenstaande overzicht van de Nederlandse historiografie met betrekking 
tott vroegmoderne ondernemers en ondernemerschap, brengt aan het licht dat 
dee industriële ondernemer tot op heden weinig specifieke wetenschappelijke 
aandachtt heeft gekregen. Slechts een aantal meer algemene ondernemersken-
merkenn zijn bruikbaar voor het analyseren van het economische en het sociale 
gedragg van de Amsterdamse suikerbakkers. 

22 Historiografie van de suikerbakker 

Verspreidd over de literatuur worden verschillende kenmerken van de suikerpro-
ducentenn in de Republiek genoemd.20 De meest voorkomende kwalificatie van 
dee suikernijverheid is dat zij bijzonder kapitaalintensief was. Voor de exploitatie 
vann een suikerbakkerij was het noodzakelijk te beschikken over een bedrijfsge-
bouww met de benodigde apparatuur in de vorm van bijvoorbeeld kookketels en 
droogovens.. Ook moest in een suikerbakkerij ruimte zijn om de suikerbroden te 
latenn rusten en drogen. Daarenboven zorgde het langdurige productieproces er-
voorr dat de periode die verliep tussen de aankoop van grondstoffen en de ver-
koopp van het geraffineerde eindproduct lang was. Daarom werd verondersteld 
datt een ondernemer in de suikerindustrie over een niet onaanzienlijk eigen ver-

i ss Lesger volgt hiermee Baumol ( 'Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive'). Overi-
genss is hij niet de enige die vraagtekens plaatst bij het bestaan van een positieve relatie tussen de economi-
schee ontwikkeling en ondernemerschap. Volgens Klein is de rol van ondernemers in de geschiedschrijving 
er,, in navolging van die in economische theorieën, een geworden van belangrijkste initiator en gangmaker 
vann economische en sociale veranderingen. Historisch gezien is het echter volstrekt onjuist om in de analy-
see uit te gaan van het idee dat elk ondernemersgedrag leidde tot successen, innovaties of fundamentele ver-
anderingen.. Hij besluit dan ook met te stellen dat "i t would be a case of poor thinking -and an easy way out 
ass well- to take economic stagnation or decline as evidence for the absence of entrepreneurs" (Klein, 'Ent-
repreneuriall  behaviour', 8). Novaky is nog veel sceptischer. Volgens hem doet ondernemerschap er in het 
geheell  niet toe (Novaky, 'Governmentsas entrepreneurs ' ). 
199 "Social reproduction means that the actors wil l act to keep and to improve their own wealth, power and 
prestigee and those of the family" (Muller, The merchant houses of Stockholm, 25). 
200 Het nu volgende is gebaseerd op: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, Unger, 'Zeventiende-eeuwsche 
ondernemersorganisaties',, 19; Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, xx-xxi, xxvii , xxix, xl; Hallema, 
VanVan biet tot suiker, 21-22; Deerr, History of sugar, 453; Barbour, Capitalism in Amsterdam, 67, 68, 71;Jeannin, Les 
marchands,marchands, 14; Van Dillen, Van rijkdom en regenten, 294, 313; Kellenbenz, 'Les industries', 78-79, 89; Brug-
tnans,, Geschiedenis van Amsterdam, 240; Soly, Nijverheid en kapitalisme, 349; Klein, 'De zeventiende eeuw', 99; 
Noordegraaf,, 'Nijverheid in de noordelijke Nederlanden', 78,82; Van Druenen, 'Gilden, trafieken en de rol 
vann de overheid', 418, 422; De Peuter, Negocianten en entrepreneurs, 234; Israel, The Dutch Republic, 347 en De 
Vriess & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 385, 388, 652, 669, 678, 688, 730. 
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mogenn moest beschikken.21 Het kapitaalintensieve karakter van de industrie 
kwamm eveneens tot uitdrukking in de organisatie van de suikernijverheid als (ka-
pitalistisch)) grootbedrijf. 

Vrijwell  alle auteurs wijzen erop dat het kapitaal dat werd aangewend in de sui-
kerindustriee afkomstig was uit vermogens die in de handel vergaard waren. Hier-
meee beweert men impliciet dat de ondernemers in de suikerrafFinage voor het 
grootstee gedeelte internationale kooplieden waren. Over de handelsgoederen 
wordenn geen precieze mededelingen gedaan, maar het lijk t erop alsof meestal 
aann een zeer breed assortiment wordt gedacht. Ook geldt dat de suikerbakkers in 
dee literatuur als ondernemers met een breed scala aan economische activiteiten 
afgeschilderdd worden. Reesse onderschrijft dit wanneer hij stelt "... dat bij de 
hoogte,, waarop toenmaals het fabriekswezen stond, waarbij alles naar een een-
maall  vastgestelde wijze ging en het voornaamste werk op den meesterknecht aan-
kwam,, veel tijd voor den fabrikant tot andere bezigheden overbleef".22 

Hett omvangrijke vermogen dat door de literatuur aan de suikerbakker toege-
schrevenn wordt, maakt dat deze ondernemer vaak tot de economische elite van 
zijnn woonplaats wordt gerekend. Maar dat was nog niet alles. Zijn rijkdom in 
combinatiee met de diversiteit van zijn economische activiteiten bezorgde de sui-
kerondernemerr ook in maatschappelijk opzicht een niet onaanzienlijke posi-
tie.233 De Vries en Van der Woude bevestigen dit: "Het ligt voor de hand om te ver-
onderstellen,, dat het doordringen tot het regentenpatriciaat vanuit de 
ondernemerswereldd vooral openstond voor personen uit geslachten, die zich 
mett deze vormen van nijverheid [te weten de zeepziederij, de brouwerij en de 
suikerrafFinage,, AP] bezighielden."24 

Eenn laatste, maar misschien wel het meest genoemde, kenmerk van de suiker-
bakkerr betreft zijn geografische herkomst. Historici die schrijven over de immi-
gratiee van Zuid-Nederlanders naar Holland aan het einde van de zestiende eeuw 
vergetenn vrijwel nooit te vermelden dat een belangrijk contingent van deze mi-
grantenn bestond uit Zuid-Nederlandse, of Antwerpse, suikerraffinadeurs.25 Deze 
ervarenn suikerproducenten startten de suikernijverheid in Amsterdam op en 
brachtenn haar tot grote bloei. De opeenvolgende auteurs lijken hun voorgangers 

211 Israel heeft geprobeerd iets meer over de vermogenspositie van de Amsterdamse suikerbakkers te zeg-
genn (Israel, The Dutch Republic, 347). Bij de vermogensbelasting van 1631 behoorden twaalf van hen tot de 
hoogstt aangeslagenen. Om welk deel van de totale populatie het hier gaat, verzuimt Israel te melden. Ook 
Dee Vries en Van der Woude concluderen dat suikerraffinadeurs over een relatief hoog inkomen beschikten. 
Zijj  doen dit echter op basis van de Personeel* Quotisatievan 1742. Met een gemiddeld inkomen van ƒ2.935 be-
hoordenn de suikerbakkers toen tot de vijftien hoogst geklasseerde beroepen (De Vries & Van der Woude, 
NederlandNederland 1500-1815, 652, 669, 678, 688). Eerder (p. 388) schrijven zij trouwens dat de suikerbakkerij geen 
rijkrijk  vloeiende bron van inkomsten was. 
222 Reesse, De suikerhandel van van Amsterdam, 138. 
233 Een aanwijzing voor het sociale prestige van de suikerbakkers is het succes dat zij hadden bij het naar 
vorenn brengen van hun specifieke belangen bij het stadsbestuur. Zie hiervoor Hoofdstuk 2, § 1. 
244 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 669. 
255 Zie voor literatuurverwijzingen Hoofdstuk 1, § 2. 
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hierbijj  eerder te hebben overgeschreven dan dat ze hun beweringen kritisch te-
genn het licht hebben gehouden. 

Off  de handel die de figuur van de suikerbakker over het algemeen dreef mede 
off  voornamelijk suikerhandel betrof, komt niet heel duidelijk uit de historiogra-
fiee naar voren. Veel van de studies naar de groep Portugese joden in Amsterdam 
inn de eerste helft van de zeventiende eeuw leggen wel een duidelijke relatie tus-
senn de beoefenaren van de suikerhandel en van de suikerproductie, hoewel 
meestall  niet of nauwelijks onderbouwd. Terwijl in een aantal andere onderzoe-
kenn min of meer expliciet gesteld wordt dat de Portugees-joodse ondernemers 
diee zich in de zeventiende eeuw in Amsterdam bevonden niet of nauwelijks bij de 
suikerraffinagee in de stad betrokken waren, lijk t in de overzichtsliteratuur de 
indrukk te bestaan dat in de Amsterdamse suikerindustrie een zeer groot aantal 
Portugesee joden actief was.26 Twee elementen zijn daarbij voor de auteurs van be-
lang.. In de eerste plaats de aanwezigheid in Amsterdam van Portugese kooplie-
den,, die erkende suikerhandelaren waren, vanaf het einde van de zestiende 
eeuw.. In de tweede plaats de bloei van de suikerindustrie in de Amstelstad in de-
zelfdee periode. Hieruit trekken de schrijvers dan de conclusie dat de Portugezen 
niett alleen ruwe suiker binnenbrachten, maar eveneens zorg droegen voor raffi-
nagee in de stad. De sterke band die de suikerindustrie als trafieknijverheid nu 
eenmaall  met de internationale handel had, diende hierbij als legitimatie. Zon-
derr daarvoor daadwerkelijk bewijs aan te voeren wordt naar analogie van de Por-
tugesee joden voor alle suikerbakkers verondersteld dat de ondernemers die zich 
inn West-Europa met de raffinage van suiker bezighielden dezelfde personen wa-
renn als de suikerhandelaren. 

Err moeten echter grote vraagtekens bij deze manier van redeneren gezet wor-
den.. De eerste daadwerkelijk gedocumenteerde exploitatie van een suikerbedrijf 
inn Amsterdam door Portugese joden dateert namelijk pas van kort na 1650, toen 
dee Amsterdamse suikernijverheid haar grootste bloei bereikte. Dit was echter al 
eenn kleine 70 jaar na de introductie van de industrie in de stad. Kort na het mid-
denn van de zeventiende eeuw begonnen vlak na elkaar twee joodse families (Pe-
reiraa en Del Pina) met de exploitatie van een suikerbedrijf. Beide suikerbakke-
rijenn was slechts een kort leven beschoren.27 Kennelijk lag het ondernemerschap 
vann de in Amsterdam levende Portugese joden voornamelijk in de suikerhandel 
enn niet in de suikerproductie.28 

266 Zie o.a.: Bloom, Economie activities of the Jews of Amsterdam, 36-40; Swetschinski, The Portuguese Jewish mer-
chants,chants, 292-295; Israel, 'Economic contributions of Dutch Sephardi Jewry', 514-515; Messing, 'The Portu-
guese-Jewishh mercantile community', 225, 238, 242-243 en Lourens & Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen 
eenn handelskapitalistische stad', 137-138. 
277 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 127-129, 130; Van Dillen, 'Vreemdelingen te Amsterdam', 25; 
Bloom,, Economic activities oj the Jews of Amsterdam, 38-40; Swetschinski, The Portuguese Jewish merchants, 295-298 
enn Lourens & Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad', 137. 
288 Voor het belang van Iberische kooplieden voor de suikerhandel in Amsterdam, zie Bijlage 3. 
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Hett beeld dat in de historische literatuur van de suikerraffinage als geheel en van 
dee figuur van de suikerbakker in het bijzonder bestaat, is bij gebrek aan specifie-
kee studies over de suikernijverheid hoofdzakelijk gebaseerd op informatie uit 
eenn aantal algemene overzichtswerken.29 Kenmerk van de gegevens in deze boe-
kenn is in de eerste plaats de geringe mate van gedetailleerdheid van de informa-
tie.. De auteur heeft op een enkele uitzondering na geen eigen onderzoek ver-
richtricht en moet zich noodgedwongen verlaten op aanwijzingen en gegevens uit 
eerderee onderzoeken. Daarnaast hebben de noties uit overzichtswerken de nei-
gingg een eigen leven te gaan leiden, doordat ze in andere studies overgenomen 
worden,, zonder dat ze daadwerkelijk onderzocht worden op houdbaarheid en 
betrouwbaarheid.. Tenslotte worden soms bij gebrek aan bronnenmateriaal acht-
tiende-eeuwsee gegevens gebruikt om de economische activiteiten en haar beoe-
fenarenn ook voor de zeventiende eeuw te karakteriseren. Met name voor de 
periodee die in dit onderzoek centraal staat, is dit een grote handicap. De ver-
schillenn tussen de suikernijverheid bij haar opstarten rond 1600 en na meer dan 
eenn eeuw van op- en neergang lijken mij dusdanig groot dat het extrapoleren van 
dee achttiende-eeuwse informatie misleidend kan werken. 

Dee historiografie van de suikerondernemer kent daarmee op dit moment seri-
euzee beperkingen. Min of meer obligate algemene mededelingen over suiker-
ondernemerss die van generatie op generatie onder historici worden doorgege-
ven,, vormen geen adequate basis voor een gedegen analyse. Ik stel het met opzet 
eenn beetje scherp, maar mijn punt is hopelijk duidelijk: het is dringend tijd voor 
eenn nauwgezette analyse van de organisatie van de Amsterdamse suikernijver-
heidd en de figuur van de Amsterdamse suikerbakker. 

33 Doel en opzet van het onderzoek 

Gezienn het ontbreken van specifieke voorstudies naar de suikernijverheid en 
naarr vroegmoderne ondernemers in de industrie, zijn de vragen die in dit proef-
schriftt centraal staan feitelijk en concreet: 
11 Hoe was de Amsterdamse suikerbranche aan het einde van de zestiende en in 

dee eerste helft van de zeventiende eeuw georganiseerd? 
22 Wie waren actief in de Amsterdamse suikernijverheid in de periode van circa 

15800 tot 1630? 

Bijj  het beantwoorden van de eerste vraag komen zaken aan bod als het gebruik 
vann suiker, het productieproces van suiker, de wortels van de Europese en de Am-
sterdamsee suikerindustrie, de bemoeienis van met name de stedelijke overheid 
mett de Amsterdamse suikernijverheid en de dagelijkse praktijk van de suikerraf-

299 Zie voor deze literatuur noot 20. 
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finagee in Amsterdam. Bij de tweede hoofdvraag verschuift het perspectief naar 
dee geografische herkomst, het economisch gedrag en het sociaal gedrag van de 
suikerondernemerss zelf. 

Mij nn onderzoek plaatst zich met zijn persoonsgerichte ondernemersbenadering 
inn de lij n van de recente historiografie. Maar het gaat ook verder. Het is de opzet 
vann deze studie om de individuele benadering van de handelsgeschiedenis te com-
binerenn met de veelal macro-economische aanpak van de bedrijfs (tak) geschiedenis. 
Dee groepsgerichte benadering die ik in mijn onderzoek hanteer, is een manier om 
eenn niveau tussen het individu en de economie als geheel aan te brengen.30 Bo-
vendienn kan hiermee wellicht de volgende kwestie worden verhelderd. 

Traditioneell  wordt in historisch onderzoek de ondernemer gezien als een per-
soonn die economische groei nastreeft.31 Zijn inspanningen zijn erop gericht om 
hett algemene welvaartspeil van een land te verbeteren. Een ondernemer is een 
economischee actor die rationeel handelt en met zijn activiteiten steeds winst-
maximalisatiee en innovatie voor ogen heeft. Deze denkbeelden zijn sterk schat-
plichtigg aan het gedachtegoed van Schumpeter. Onderzoek vindt in deze bena-
deringg veelal plaats vanuit het macroniveau: ondernemerschap wordt afgemeten 
aann de effecten die ondernemersgedrag had op de economische ontwikkeling in 
hett algemeen. Enkele uitzonderingen daargelaten, beperkt het meeste onderzoek 
vanuitt deze visie zich tot ondernemers in de negentiende en twintigste eeuw. 

Dee ondernemersgeschiedenis van de laatstejaren behandelt de ondernemer op 
eenn hele andere manier. Er wordt veelal gekozen voor een microbenadering: de 
persoonn van de ondernemer zelf en zijn gedrag zijn dan het onderwerp van on-
derzoek.. De gevolgen van zijn activiteiten voor de economie als geheel komen meer 
enn meer op de achtergrond. Het idee is dat een ondernemer niet zozeer algeme-
nee als wel individuele doelen nastreeft met zijn ondernemersgedrag. Zijn hande-
lingenn dragen dan ook niet per definitie bij aan het bevorderen van de economi-
schee ontwikkeling, en kunnen deze zelfs tegenwerken. Veel van de exponenten van 
dezee relatief nieuwe benadering zijn te vinden onder vroegmoderne historici.32 

Hett is duidelijk dat geen van beide benaderingswijzen zaligmakend is. De vrij 
rigiderigide macro-economische benadering laat te weinig ruimte voor afwijkend on-
dernemersgedragg en lijk t met name voor het bestuderen van ondernemerschap 
inn de vroegmoderne tijd tekort te schieten. Bij de persoonsgebonden tweede me-
thodee van onderzoek is het vaak problematisch om vast te stellen wat de repre-
sentativiteitt van het gepresenteerde ondernemersleven is en op welke manier er 
generaliserendee uitspraken aan kunnen worden verbonden.33 

300 Zie voor een bespreking van deze prosopografische aanpak van het onderzoek § 4. 
311 Voor het nu volgende zie: De Goey & Veluwenkamp, 'Ondernemerschap en institutionele context', 3-5. 
322 De dissertatie van Muller vormt hiervan een goed voorbeeld (Muller, The merchant houses of Stockholm). 
333 Dit laatste komt overeen met wat De Goey en Veluwenkamp het micro-macro-probleem noemen: "hoe 
kann men het gedrag van individuen relateren aan ontwikkelingen op macroniveau." Zij constateren dat 
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Doorr middel van een groepsgebonden niveau tussen een micro- en een 
macrobenaderingg in, kan wellicht het genoemde probleem worden opgelost. De 
persoonsgerichtee aanpak, zoals hij in de recente ondernemersgeschiedenis 
wordtt beoogd, kan worden toegepast op een nauw omschreven en duidelijk af-
gebakendee groep van geringe omvang. De meerwaarde van deze methode 
schuiltt dan in het beeld van de groep als geheel dat geschetst kan worden op ba-
siss van een analyse van de verschillende individuele ondernemers.34 

Naastt deze methodologische vernieuwing bestaat de mogelijkheid om met de 
gegevenss uit dit onderzoek op een aantal punten een eerste aanzet te geven tot 
preciseringg en nuancering van het beeld in de historiografie van nauwe verwe-
venheidd tussen handel en nijverheid. Juist het feit dat de suikernijverheid zich als 
trafiekbedrijff  op het snijpunt van de wereld van de handel en die van de indu-
striee bevond, maakt deze bedrijfstak tot een zeer geschikt studieobject. 

Enigszinss in het verlengde hiervan ligt de historiografische benadering van de 
personenn die in een trafiekindustrie actief waren. Veelal wordt op basis van de 
hechtee relatie tussen suikernijverheid en (internationale) handel verondersteld 
datt individuele ondernemers op dezelfde manier waren verbonden met zowel de 
handell  als de nijverheid. Met andere woorden: een suikerproducent was altijd 
ookk een handelaar in ruwe en/of geraffineerde suiker. Naar analogie hiervan 
wordtt dan eveneens verondersteld dat ondernemers in de industrie altijd af-
komstigg waren uit de handel. Door te onderzoeken of en op welke manier de 
Amsterdamsee suikerbakkers eveneens betrokken waren bij de suikerhandel kan 
dee geldigheid van de eerste aanname worden vastgesteld. Een systematische ana-
lysee van de economische sector waaruit de Amsterdamse suikerbakkers afkomstig 
waren,, kan de houdbaarheid van de tweede veronderstelling toetsen. 

44 Een prosopografische aanpak 

Bijj  het onderzoek naar de persoonlijke kenmerken van de Amsterdamse suiker-
bakkerss zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde prosopografische aan-
pak.. De bedoeling van een dergelijke werkwijze is om gemeenschappelijke ken-
merkenn te achterhalen van een groep personen die zich bijvoorbeeld wat betreft 
beroep,, politieke functie of sociale status onderscheidde van de rest van de sa-
menleving.. Zij houdt in concreto in dat van deze groep personen zoveel moge-
lij kk gegevens op een aantal verschillende terreinen verzameld worden. De proso-
pografischee aanpak werd in eerste instantie gehanteerd door oud-historici en 

hiervoorr nog geen bevredigende oplossing is gevonden (De Goey & Veluwenkamp, 'Ondernemerschap en 
institutionelee context', 4). 
344 Gelderblom hanteert in zijn dissertatie een soortgelijke aanpak, al is de door hem onderzochte groep 
(Zuid-Nederlandsee kooplieden in Amsterdam aan het einde van de zestiende en het begin van de zeven-
tiendee eeuw) veel omvangrijker dan die in mijn onderzoek (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden). 
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mediëvistenn in onderzoek naar politieke elites. Zowel wat onderzoeksobject als 
watt onderzoeksperiode betreft heeft de prosopografïe zich de laatste jaren uit-
gebreid.. Steeds vaker maken ook historici van de vroegmoderne tijd gebruik van 
dee werkwijze en worden andere groepen dan politieke machthebbers onderwor-
penn aan prosopografisch onderzoek.35 

Dee prosopografische aanpak is niet zonder beperkingen.36 Ten eerste is ze af-
hankelijkk van de kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde gegevens over het ver-
ledenn en kan ze daarom alleen gebruikt worden voor redelijk goed gedocumen-
teerdee groepen. Hierdoor werden en worden veel prosopografische studies 
gewijdd aan elitegroepen, zoals de adel en het patriciaat. Ten tweede laat het 
bronnenmateriaall  vaak niet toe over bepaalde aspecten van het menselijk leven 
aann informatie te komen. Het gevaar dreigt dan dat de onderzochte personen te-
veell  als eendimensionale wezens -bijvoorbeeld slechts als 'homo oeconomicus'-
wordenn bezien. Ten derde, in het verlengde hiervan, raakt door het gebruik van 
éénn enkel kenmerk als criterium voor opname in de onderzoeksgroep (adellijke 
titel,, politieke functie) het feit dat individuen altijd tot meer dan één categorie 
behorenn (beroep, religie, sekse, functie, vermogen, etc.) op de achtergrond. 
Tenslottee bestaat de neiging de groep die wordt onderzocht te geïsoleerd van de 
restt van de bevolking te behandelen. Hierdoor blijf t de betekenis van de samen-
levingg waarvan de onderzochte personen deel uitmaakten en van sociale en cul-
turelee factoren onderbelicht. 

Aann de andere kant kan door middel van een prosopografische aanpak het net 
vann onderlinge banden en relaties, dat een groep samenbindt, goed aan het licht 
gebrachtt worden. Een prosopografïe werkt dan ook het beste wanneer ze wordt 
toegepastt in onderzoek naar gemakkelijk definieerbare en relatief kleine groe-
penn over een beperkte tijdspanne; als de gegevens uit een breed scala aan bron-
nenn elkaar aanvullen en wanneer het onderzoek erop is gericht een specifiek 
probleemm op te lossen. 

Dee voordelen van een prosopografische aanpak, die met name liggen in de in-
vullingg van een zogenaamd mesoniveau tussen het individu en de economie, 
hebbenn mij ertoe gebracht in deze dissertatie een prosopografische aanpak te 
hanteren.377 Daarbij moet opgemerkt worden dat ondernemersgedrag weliswaar 
éénn van de uitgangspunten van het onderzoek is en dat de te bestuderen groep 
inn economische termen is gedefinieerd, maar dat wil niet zeggen dat andersoor-
tigee elementen niet in de analyse worden betrokken.38 Een dergelijk onderzoek 

355 Lewis Namier kan met zijn studie uit 1929 naar achttiende-eeuwse Members of Parliament in Engeland 
{ Thee structure of politics) als wegbereider van deze ontwikkeling gezien worden. 
366 Voor de beperkingen en voordelen van de prosopografïe, zie: Stone, 'Prosopography', 57-61; Roorda, 
'Prosopografïe',, 220 en De Jong, 'Prosopografïe, een mogelijkheid', 202-203. 
377 De opzet en aanpak van mijn onderzoek komen sterk overeen met die in Van Dijk & Roorda, Het patri-
ciaatciaat in Zierikzeeen in de dissertaties van Kooijmans, Onder regenten, De Jong, Met goed fatsoen en Prak, Gezeten 
burgers. burgers. 

388 Of zoals Berghoff zegt in zijn prosopografische studie naar Engelse ondernemers aan het einde van de 
negentiendee eeuw: "... ausserökonomische Lebensbedingungen sozialer, familiarer, kultureller und politi-
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iss nog niet vaak gedaan, maar het is mijns inziens een goede meüiode om inzicht 
tee krijgen in de figuur van de vroegmoderne ondernemer in de Hollandse sui-
kernijverheid. . 

55 De samenstelling en afbakening van de onderzoeksgroep 

Voorr het beantwoorden van de centrale vraag en de hiervan afgeleide subvragen, 
iss het van belang dat de personen die in de prosopografie opgenomen worden 
enn van wie vele verschillende gegevens verzameld gaan worden, op enig moment 
inn hun carrière als zelfstandig ondernemer in de Amsterdamse suikernijverheid 
actieff  waren. Daarom komen slechts personen die in de bronnen als "suijcker-
backer""  of "(suijcker)ra(f)finadeur" vermeld stonden, in aanmerking voor op-
namee in de onderzoeksgroep. Knechten, gezellen en andersoortige arbeids-
krachtenn van de suikernijverheid vallen dus buiten de prosopografie.39 

Omm de omvang van de groep die in het prosopografische onderzoek betrok-
kenn zal worden, hanteerbaar te houden, is ervoor gekozen om twee afbake-
ningscriteriaa te gebruiken. Ten eerste moet de aanduiding als suikerbakker vóór 
off  in 1630 te vinden zijn, om voor opname in de prosopografie in aanmerking te 
komen.400 Ten tweede moest een ondernemer in de onderzoeksperiode tenmin-
stee tweemaal als suikerbakker aangeduid zijn. Op die manier kan zoveel mogelijk 
wordenn voldaan aan de voorwaarde van zelfstandig ondernemerschap.41 Een mi-
nimumm van twee aanduidingen per suikerbakker is wellicht weinig. Het bron-
nenmateriaall  voor de periode van de late zestiende en de vroege zeventiende 
eeuw,, laat echter nauwelijks toe hogere eisen te stellen. Bovendien blijkt dat het 
aantall  suikerraffinadeurs dat na toepassing van dit criterium voor de analyse 
overblijft,, goed past bij de informatie met betrekking tot de omvang van de sui-

scherr Art [besitzen] einen Erklarungswert für wirtschaftliche Fragen. Unternehmerisches Verhalten lasst 
sichh nie allein aus ökonomischen Strukturen heraus erklaren. Immer mussen auch Bildungsstand, gesel-
lschaftlichenn Status und politische Macht der Unternehmer im Kontext kollektiver Traditionen und Men-
taliteitenn ihrer Umwelt herangezogen werden" (Berghoff, Engfische Unternehmer, 21). 
399 Bij het beschrijven en analyseren van de structuur van de Amsterdamse suikernijverheid in Hoofdstuk 
22 komt de factor arbeid wel aan bod. De herkomstplaatsen van suikerbakkersknechts worden in Hoofdstuk 
3,, § 1 geanalyseerd. 
400 Dit betekent overigens niet dat activiteiten na dit tijdstip niet in het onderzoek worden opgenomen! 
Dee betrokkenheid bij de Amsterdamse suikerindustrie moet echter in ieder geval mede vóór 1631 zijn ge-
documenteerd. . 
411 Een korte inventarisatie in het notarieel archief op het gemeentearchief van Amsterdam van personen 
diee bij hun ondertrouw opgaven suikerbakker te zijn, maar niet op basis van andere bronnen als zodanig 
geïdentificeerdd waren, wees uit dat een eenmalige vermelding als suikerbakker onvoldoende zekerheid 
geeftt over de economische status van een persoon. Het totale aantal personen dat in de periode tot en met 
16300 bij ondertrouw aangaf suikerbakker te zijn, bedroeg 143. Omdat Novaky bij het samenstellen van zijn 
databasee van suikerbakkers geen selectiecriterium gebruikt, identificeert hij voor een periode van 1586 tot 
enn met 1715 tenminste 412 Amsterdamse suikerraffinadeurs. Deze database is te vinden op: 
www.hist.uu.se/staff/Novaky_G/Sugarboi.htm m 

http://www.hist.uu.se/staff/Novaky_G/Sugarboi.htm
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kerindustriee in Amsterdam in die periode. Uiteindelijk resteert een onderzoeks-
groepp die bestaat uit 92 suikerondernemers. In een groot aantal bronnen is in-
formatiee over het hele leven van deze suikerbakkers verzameld.42 

66 Het notarieel archief van Amsterdam 

Hett belangrijkste archief dat in dit onderzoek wordt gebruikt, is dat van Amster-
damsee notarissen. De vele verschillende zaken die men in aanwezigheid van een 
notariss moest of wilde regelen, geeft aan de informatie in deze bron een buiten-
gewonee rijkheid en verscheidenheid. Notariële archieven vormen mijns inziens 
dee meest geschikte toegang tot het verkrijgen van inzicht in het economische en 
socialee gedrag van ondernemers en daarmee van hun ondernemerschap. Uiter-
aardd zouden persoonlijke documenten van suikerbakkers en/of specifieke ar-
chiefstukkenn over suikerbakkerijen een directer beeld van het ondernemersge-
dragg geven, maar deze zijn voor de vroege zeventiende eeuw niet voorhanden. 
Gegevenss over bijvoorbeeld boekhouding, kapitaalinvestering, bedrijfsvoering 
enn dergelijke bevinden zich daarentegen vaak in de protocollen van notarissen. 

Notariëlee archieven bevatten een zo grote variëteit aan akten dat er informatie 
overr zeer uiteenlopende zaken in aangetroffen kan worden. Vaak echter vormt 
dee gebrekkige ontsluiting van notariële archieven een serieuze hindernis voor 
eenn systematisch gebruik ervan. De situatie in Amsterdam is in dit opzicht rela-
tieff  gunstig te noemen. Van een groot aantal notariële akten die op het Amster-
damsee gemeentearchief aanwezig zijn, zijn in de loop der tijden kaartjes vervaar-
digd,, waarop een korte samenvatting van de inhoud van de akte wordt gegeven. 
Maarr enkele problemen zijn er wel. 

Tenn eerste is het kaartsysteem niet volledig. De periode vanaf het begin van het 
notarieell  archief in 1578 tot ongeveer 1620/30 is vrij uitgebreid geïnventari-
seerd.. Voor de periode daarna zijn veel minder akten samengevat. Een uitzon-
deringg vormen de protocollen uit de jaren 1700-1710 die integraal zijn ontsloten. 
Tenn tweede is niet geheel duidelijk of het samenvatten van de akten volledig wil-
lekeurigg gebeurde of dat (niet nader geëxpliciteerde) criteria gehanteerd zijn bij 
hett uitkiezen van de samen te vatten akten.43 

422 De bronnen die zijn gebruikt voor het verzamelen van de informatie ten behoeve van de prosopogra-
fie,, zijn in de archieven- en de literatuurlijst achter in dit boek voorzien van een asterisk (*) . Verwijzingen 
inn noten en bij tabellen naar 'bron: prosopografie' in het vervolg van deze dissertatie, refereren eveneens 
aann het op deze manier geoormerkte materiaal. 

433 Feit is wel dat het werken met de kaartjes de enige manier is om een zo rijke bron als het omvangrijke 
Amsterdamsee notarieel archief in het onderzoek te betrekken. Wanneer een onderzoeker zelf delen van het 
notarieell  archief moet gaan doornemen, is hij óf heel veel tijd kwijt , óf voor een groot deel afhankelijk van 
hett toeval voor het vinden van informatie. Door gebruik te maken van de kaartjes wordt het toeval een min-
derr grote rol toebedacht, al blijf t moeilijk in te schatten welke akten wel en welke niet samengevat zijn. Om 
dee feilen van dit kaartsysteem enigszins te ontwijken, is steekproefsgewijs verschillende malen een volledig 
notarieell  protocol onderzocht. De ervaring hieruit leert dat de kaartindex een redelijk volledig beeld geeft 
vann de akten die in de notariële archieven gevonden kunnen worden. 
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Daarenbovenn speelt mogelijk nog een ander probleem: de betrouwbaarheid 
vann de informatie die op het kaartje staat. Is de tekst van de akte juist weergege-
ven?? Om dit probleem het hoofd te bieden is nooit volstaan met het analyseren 
vann de informatie op het kaartje. Steeds is ervoor gekozen om ook de originele 
aktee te bekijken. Daarbij bleek overigens dat de gegevens op de kaartjes correct 
uitt de akten waren overgenomen.44 In enkele gevallen was wel voor mijn onder-
zoekk belangrijke informatie weggelaten. De overige bronnen die geraadpleegd 
zijn,, zullen in de loop van het betoog toegelicht worden. 

Dee opzet van het boek is als volgt. Naar analogie van de tweeledige probleem-
stellingg van dit onderzoek, valt deze dissertatie in twee delen uiteen. In het eer-
stee deel staat de Amsterdamse suikerindustrie en het product dat zij vervaardig-
dee centraal. Hoofdstuk 1 behandelt het gebruik van suiker in de vroegmoderne 
tijd,tijd, de wortels van de Europese suikerraffinage in de zestiende eeuw en het pro-
ductieprocess van suikerriet tot geraffineerde suiker. De organisatie van de sui-
kernijverheidd in Amsterdam in de zeventiende eeuw komt in hoofdstuk 2 aan 
bod. . 

Hett tweede deel, dat de hoofdstukken 3, 4,5 en 6 beslaat, is geheel gewijd aan 
dee ondernemers die actief waren in de Amsterdamse suikernijverheid aan het 
eindee van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. All e gegevens in 
dezee hoofdstukken zijn afkomstig uit het verzamelde prosopografische materi-
aal.. Allereerst zal in hoofdstuk 3 de herkomst van de suikerondernemers worden 
onderzocht,, met speciale aandacht voor de relatie tussen de Amsterdamse en de 
Antwerpsee suikerraffinage. Het vierde hoofdstuk vormt de opmaat voor de ana-
lysee van het economische en het sociale gedrag van de Amsterdamse suikerbak-
kers.. Hierin wordt op basis van enkele economische criteria een ondernemersty-
pologiee van de onderzoeksgroep opgesteld. Dit is noodzakelijk om vervolgens op 
eenn zinvolle manier in de hoofdstukken 5 en 6 de economische en de sociale ac-
tiviteitenn van de suikerondernemers te onderzoeken. In de conclusie worden de 
belangrijkstee bevindingen samengevat en in verband gebracht met de discussies 
diee hiervoor zijn genoemd. 

444 Tot deze conclusie komt ook Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 267-270. 
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11 Suikerconsumptie en de 
suikernijverheidd in de vroegmoderne tijd 

Dee oorsprong van het gewas suikerriet gaat terug tot circa 15.000 voor Christus.1 

Inn het huidige Nieuw-Guinea ontwikkelde zich toen de zogenaamde Saccharum 
RobustumRobustum Brandes etjeswiet Tot deze plantenfamilie behoort de Saccharum officia-
rum.rum. Deze plant was het best geschikt om tot consumeerbare suiker te verwerken. 
Naa een langzame verspreiding in noordwestelijke richting van het gewas, begon 
dee daadwerkelijke cultivering van deze soort suikerriet in Voor-Indië. Daar, in de 
vlaktee van de rivier de Ganges, zijn omstreeks 8.000 jaar geleden de eerste teke-
nenn van de winning van suiker uit riet te vinden. Lange tijd werd hoofdzakelijk 
dee rietstengel zelf geconsumeerd door erop te kauwen. Daarnaast zal reeds vroeg 
ookk suikerriet tot enige vorm van kristalsuiker zijn bewerkt. 

Hett noorden van India was het eerste centrum van innovatie voor de suiker-
productiee en van hieruit verspreidde de kennis van het maken van kristalsuiker 
zichh over de handelsroutes via het Perzische rijk naar het westen. De verschillen-
dee expedities die Alexander de Grote initieerde en uitvoerde in de tweede helft 
vann de vierde eeuw voor Christus bracht inwoners van het huidige Europa voor 
hett eerst in aanraking met suiker en zijn toepassingen. Pas in de vijfde en zesde 
eeuww na Christus kwam de teelt van suikerriet in het oosten van het Middelland-
see Zeegebied ook daadwerkelijk van de grond. Daar, in de islamitische gebieden, 
werdd het procédé van de raffinage van suiker verder verfijnd. Vanaf die tijd ging 
menn er toe over de substantie van het uitgeperste suikerriet verschillende zuive-
ringsfasenringsfasen te laten ondergaan, om uiteindelijk gekristalliseerde suiker te verkrij-
gen. . 

Dee geraffineerde suiker verspreidde zich met de veroveringen door de Ara-
bierenn na de dood van Mohammed in 632 over het gehele Middellandse Zeege-
bied.. In eerste instantie met name naar Egypte, Rhodos, Cyprus en het zuiden 
vann Griekenland. Later werd ook suikerriet verbouwd in verschillende delen van 
Noord-Afrika,, in het zuiden van Spanje (in de omgeving van Sevilla, en in het ge-
biedd rond Motril , Almeria en Malaga) en op Sicilië (met name aan de noordzij-
dee van het eiland, in en rondom Palermo).2 

Aann het begin van de twaalfde eeuw brachten de terugkerende kruisvaarders de 

11 De nu volgende alinea's zijn met name gebaseerd op: Mauro, Le Portugal, 183-201; Galloway, The sugar 
canecane industry, 11-83; Mintz, Sweetness and and power, 19-73 en Ruster, 'SOOJahre Rohrzucker', 477-487. 
22 De geografische verspreiding van de suikercultuur naar en over Europa wordt weerspiegeld in de ety-
mologiee van het woord. Het Arabische woord 'sukkar' werd in het Italiaans 'zucchero' en in het Nederlands 
'suker'.. De eerste attestatie van het Nederlandse 'suker' stamt uit 1253. 
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kunstt van de suikerraffinage en de kennis van de heilzame werkingen van geraffi-
neerdee suiker naar West-Europa. De suiker vond vanaf die tijd snel zijn weg naar de 
Europesee elites. Dit waren de eerste directe contacten tussen de West-Europese be-
volkingg en rietsuiker. Deze relatie zou zeer intensief en langdurig blijken te zijn en 
zijj  zou de geschiedenis van de geraffineerde suiker diepgaand beïnvloeden. 

Dee volgende stap in de geografische ontwikkeling van de rietsuikerteelt en de 
suikerproductiee was een gevolg van de ontdekkingsreizen die de Portugezen en 
dee Spanjaarden gedurende de vijftiende eeuw ondernamen. De verschillende 
Atlantischee eilanden die in dit proces werden veroverd, bleken zeer geschikt 
voorr de productie van suikerriet: aan het begin van de eeuw de Azoren, Madeira 
enn Sao Tomé, later de Canarische en de Kaapverdische eilanden. 

Aann Columbus komt de eer toe in december van het jaar 1493 de Saccharum of-
ficiarumficiarum te hebben geïntroduceerd op het West-Indische eiland Hispaniola 
(thanss Haïti/Dominicaanse Republiek). Vervolgens bereikte het suikerriet in 
hett tweede kwart van de zestiende eeuw op Portugese vleugels tevens Brazilië. Al 
snell  werd duidelijk dat de geografische en klimatologische omstandigheden hier 
geschikterr waren voor de teelt van suikerriet dan in de andere toen bekende pro-
ductiegebieden:: de grond was van betere kwaliteit en kon langduriger beplant 
worden;; de hoeveelheid land was groter; irrigatie was overbodig; plantenziekten 
heerstenn niet of nauwelijks en arbeid was in voldoende mate voorhanden onder 
dee inheemse bevolking. Brazilië, en meer specifiek de regio aan de kust rond 
Pernambucoo en Bahia, kon dan ook uitgroeien tot de grootste producent van 
ruwee suiker in de zestiende en zeventiende eeuw. 

Hoewell  de Zuid-Amerikaanse productie het meest omvangrijk was, concen-
treerdee de teelt van suikerriet zich niet exclusief in dit gebied. Elders werd in de 
zestiendee en zeventiende eeuw eveneens suikerriet geteeld en ruwe suiker ge-
produceerd.. Rond de Middellandse Zee bleef een aantal oude productiegebie-
denn in bedrijf. Daarnaast kenden in het Verre Oosten verschillende landen een 
rietproductie,rietproductie, in oude en nieuwe streken. Zo importeerde de Verenigde Oost-In-
dischee Compagnie vanaf 1616 ruwe suiker uit China, Formosa, Japan, Siam en 
Bengalenn en zond dit naar de Republiek.3 

11 Het gebruik van suiker  in de vroegmoderne tijd 

Dee oudste toepassing van suiker was gelegen in de heilzame werking die van 
oudsherr aan dit product werd toegekend.4 Al vanaf de Romeinse tijd, toen men 

33 Reesse, De suikerhandelvan Amsterdam, 160 en Jansma, 'Economische en sociale ontwikkeling', 121. 
44 Het nu volgende is gebaseerd op: Mintz, Sweetness and power, 78-126; Reesse, De suikerhandel van Amster-
dam,dam, 28-29; Hallema, Van biet tot suiker, 15-17; Braudel, Les structures du du quotidien, 191-193; Smith, 'Complica-
tionss of the commonplace'; Wennekes, Gouden handel, 424-425; Kuster, '500Jahre Rohrzucker', 483-484 en 
Janssens,, 'Een calcoetschen haen', 73. 
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ProductieProductie van ruwe suiker op 
HispaniolaHispaniola aan het einde van de 
zestiendezestiende eeuw. 
DeDe bewerkingen die de rietsuiker 
inin haar productiegebied onder-
ging,ging, zijn hier op één prent sa-
mengevoegd.mengevoegd. Afgebeeld zijn in 
minmin of meer chronologische volg-
ordeorde vanaf rechtsboven tegen de 
klokklok in: het kappen van het sui-
kerriet,kerriet, het persen van de stengels 
doordoor middel van een verticaal ge-
plaatsteplaatste molensteen, het koken 
vanvan de vloeibare substantie, het 
vullenvullen van de suikervormen, het 
schoonmakenschoonmaken van de rietstengels 
(dat(dat uiteraard na het kappen en 
vóórvóór het persen plaatsvond) en 
tenslottetenslotte het in de zon drogen van 
dede ruwe suiker in de suikervor-
men. men. 

Uit:Uit:  De Bry, America Pars Quin-
ta,ta, afb 2. (foto: Universiteitsbibli-
otheekotheek Universiteit van Amster-
dam) dam) 

DeDe vertaling van de latijnse tekst bij de tekening luidt: 
"Na"Na het uitputten van de metaaladers moeten de negers hun inzet geven om suiker te maken. 
DeDe Spanjaarden hebben dus de arbeid van de negers gebruikt om de metaaladers te doorzoeken. Maar nadat 
diedie waren uitgeput, begonnen zij hun diensten aan te wenden voor duwmolens die het suikerriet pletten ten be-
hoevehoeve van het koken en indikken van de suiker, voor welk werk ze nog voor een groot deel, zelfs vandaag de dag 
nog,nog, worden gebruikt. Want, aangezien dat eiland [namelijk Hispaniola, AP] vochtig is en warm, schieten 
dede stengels van het suikerhoudend riet met een minimum aan inspanning op. Als deze geplet zijn en vervol-
gensgens in ketels geworpen en afgekookt, voor de laatste maal naar behoren gezuiverd en lot suiker gestold, plegen 
zeze een goede winst op te leveren. Verder worden de diensten van de negers gebruikt om de kudden te weiden en 
andereandere zaken te behartigen die voor hun praktijken nodig zijn. " 

overr 'het Indische zout' sprak, werd sap van het suikerriet voor allerlei medici-
nalee doeleinden gebruikt.5 Suiker werd vanaf die tijd dan ook ter afwering van 

55 Hierbij moet in het oog gehouden worden dat aanvankelijk het sap uit de stengel van de rietsuikerplant 
uitsluitendd in vloeibare vorm werd gebruikt. Pas gedurende de Middeleeuwen zou hierin verandering ko-
men.. Zie volgende paragraaf. 
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eenn groot aantal ziekten en ziekteverschijnselen voorgeschreven en toegediend: 
tegenn oogziekten, borst- en maagaandoeningen, tering, koortsaanvallen, kink-
hoest,, gebarsten lippen, pest, voor het zuiveren van het bloed en als klisteermid-
del,, om er slechts een aantal te noemen. Ook werd suiker op wonden gestrooid 
enn gebruikt om barensweeën op te wekken. Daarenboven zorgde suiker ervoor 
datt bepaalde middeltjes en pillen smakelijker werden en daardoor beter in te ne-
menn waren. Tot ver in de vroegmoderne tijd behield geraffineerde suiker zijn 
medicinalee functie. 

Inn zijn studie naar de rol die suiker heeft gespeeld in de moderne geschiede-
niss van de westerse wereld onderscheidt Mintz in totaal vijf toepassingen van ge-
raffineerdee suiker.6 De eerste is reeds genoemd, namelijk suiker als medicijn. 
Eenn tweede belangrijk gebruik van suiker was als één van de vele specerijen. In 
dezee hoedanigheid werd het veelvuldig bij de voedselbereiding aangewend. Uit 
dee zestiende eeuw stamt het volgende recept7: 

"Omm te maicken sukerey 
Menn sal nemen beersvleijsch [vlees van een mannetjesvarken] ende siedent al morwe ende 
latentt couden ende dan suldy nemen amandelen ende pelse ende stotense al cleijn mit soete 
melckk ende slaense dan mede aen een stromijn [zeef] ende latense opsieden ende dan suldy 
datt beersvleijsch gesneden hebben ende doent in die melck ende dan latent soe sieden een 
halff  ure lanck ende dan suldij dat beersvleijsch half uuijt nemen ende leggent in pateelen 
[schotels],, dan suldij nemen suker  ende witte gengebaer [gember] ende dit met die melck 
endee beersvleijsch doer een stromijn geslegen ende ghietent op dat beersvleijsch ende latent 
soee sieden ende doen daer op foli j ende trigi [dragee, versuikerd anijszaad] ende so gedient 
Itemm neemt tot deze voirseide substantie een pont amandelen ende drie mingelen [vochtmaat 
vann 2 pint, dus ruim 1 liter] melcx ende soe dat samen gestoten ende gesoden, ende dri e vier-
dell  pont suijckers ende een loot [gewicht '/ss pond, of '/*  once of ca. 15 gram] gengebaer" 

Hett is duidelijk dat voor de bereiding van deze 'sukerey' op een heel andere ma-
nierr van suiker gebruik wordt gemaakt dan zoals we dat tegenwoordig gewend 
zijn.. Veel meer dan om een gerecht zoet te maken, werd suiker hier aangewend 
omm een gerecht te kruiden. Suiker had de eigenschap om bepaalde smaken ster-
kerr en andere minder nadrukkelijk naar voren te laten komen.8 Hiervoor werd 
suikerr dan ook in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne keuken veelal ge-
bruikt. . 

66 Hier is een andere volgorde aangehouden dan in het werk van Mintz. Ook door de andere in boven-
staandee noot aangehaalde auteurs worden (de meeste van) deze vormen van het gebruik van suiker onder-
scheiden. . 
77 Overgenomen uit: Jansen-Sieben 8c Van Winter, De keuken van de late middeleeuwen, 72-73. Ook de woord-
verklaringenn tussen [ ] zijn afkomstig uit dit boek. 
88 Jansen-Sieben & Van Winter, De keuken van de late middeleeuwen, 35 en Mintz, Sweetness and power, 79, 84. 
Montanarii  citeert een veertiende-eeuws Anglo-Normandisch traktaat, waarin stond dat suiker geschikt was 
"omm de sterke smaak van de kruiden af te zwakken" en daarmee de zure smaak van gerechten milder te ma-
kenn (Montanari, Hongeren overvloed, 134). 
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Eenn derde manier om suiker aan te wenden was voor het conserveren van met 
namee vruchten en daarmee voor het vervaardigen van marmelade en confituren. 
Opnieuww is hiervan een mooi zestiende-eeuws voorbeeld te vinden9: 

"Omm queen [kwee-peren of-appelen] te confiten 
snytsee in viere quartieren tot 10 of tot 12 hantvollen, neempt de schellen ende de clockhuysen 
vandenn selven queen, maer doet de keernen uuijt, neempt twee stoopen [vochtmaat van 2 
mengelenn of 4 pint, dus ongeveer 2'A liter] waters, laetse zieden metten schellen ende de 
clockhuysenn totten helft, giettet doer een stermijn [zeef], dan doeget weder in eenen schonen 
ketell  met twee pont [gewicht van 430 gram of meer, plaatselijk verschillend, verdeeld in 16 
oneen]]  suyekers en half ende laetse zoe opzieden ende purgiert die syrope met wit vanden eye 
endee gietse dan weder doer een stermijnen ende doet daer inne die queen, laetse wat 
upzieden,, dan neemptse weder droech uuyt ende steect dan in elck stuck eenen nagel ende 
eenn stuexken caneel ende laetse weder upzieden zoe langhe tot dat de syrope die werde ende 
diee appelen meurwe [zacht] zijn zonder breken; ende moet met een vier van colen gesoden 
werden" " 

Uiteraardd veranderde de smaak van de vruchten door ze te versuikeren, maar 
bovendienn werd het op deze manier mogelijk om ze langer voor consumptie ge-
schiktt te houden. Tot in de hoogste adellijke kringen werd dit in praktijk ge-
bracht.. Catharina van Schwarzburg, een zuster van Willem van Oranje, verza-
meldee recepten voor stroop en gelei van kweeperen. Ook maakte zij zelf jam, en 
zijj  kreeg in 1583 van de linnenkamer van het hof lapjes om de potjes af te kun-
nenn sluiten. Het maken van deze vruchtengeleien was nieuw in de zestiende 
eeuw.10 0 

Vanuitt deze praktische conserveringsfunctie van suiker ontwikkelde zich een 
vierdee toepassing: suiker als grondstof voor het maken van allerhande tafeldeco-
ratiess en versieringen. Suikervormen die de meest spectaculaire zaken moesten 
verbeelden,, werden gebruikt om feestelijke maaltijden de nodige luister bij te 
zetten.. Dit openlijke vertoon van pracht en praal, en status, werd niet altijd door 
iedereenn op prijs gesteld. Plaatselijke overheden traden uit vrees voor reacties re-
gelmatigg op tegen een dergelijk tentoonspreiden van overmatige weelde. Reeds 
aann het begin van de zestiende eeuw vaardigde de hoge raad van Venetië een ver-
ordeningg uit die het vergulden van suikerwaren en dergelijke en het gebruik van 
dezee zoete producten verbood. Wel mocht aan het nagerecht 'gewoon' suiker-
goedd en marsepein genuttigd worden.11 

Ookk het Amsterdamse stadsbestuur stoorde zich rond 1600 aan "de groote 
overdadicheytt [die] gepleecht weit in bruyloftsfeesten, maeltijden ende banquetten, 
dewelckee niet alleen execssivelijcke veele costen, maer oock in pasteyen, gebacken 
endee banquetsuyeker, allerhande fruyten, gedierten ende andere schepselen Godts 

99 Jansen-Sieben & Van Winter, De keuken van de late middeleeuwen, 103-104. 
100 Delen, Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje, 256. 
111 Reesse, De suikerkandel van van Amsterdam, 28. Hij verwijst hiermee naar een passage in: Lippman, Geschich-
tete des Zuckers, 268 noot 3. 
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nagemaeckt,, besteecken ende verciert worden met pluymen uijtgestreckte vederen, 
goutt ende diergelijcke opsichtige, onnutte ciragie, ende deselve dan noch voor-
datsee op de maeltijden gebracht worden langen tijde ten toone staen op de vensters 
daersee gemaeckt sijn tot groote aanstoot van vele vrome luijden endejammerlijcke 
bedroefenissee van arme behoeftige menschen die daerover suchten, waerdeur de 
toorenn Godes verweckt ende andere, soo vermogende als onvermogende luyden, 
tott navolging gedwongen worden, die alsoo haer middelen seer consumeeren". 
Daaromm verbood de Amsterdamse magistraat middels een keur van 8 december 
16011 het maken van suikerdecoraties door "apoteeckers, pasteybackers, suycker-
banquetmaeckers,, backers, ofte yemant anders".12 Niet alleen de mensen die zich 
dezee versieringen niet konden veroorloven konden zich eraan storen, maar ook 
opp grond van religieuze overwegingen moest het gebruik van suiker als decora-
tiemiddell  aan banden worden gelegd. 

Ondankss bezwaren van verschillende kanten zijn diverse voorbeelden te vin-
denn van feestmaal tij den van de zestiende- en zeventiende-eeuwse elite, waarbij 
suikerr en suikerdecoraties in enigerlei vorm aan de gasten werden gepresen-
teerd.. Diverse doop- en huwelijksplechtigheden in de familie van Willem van 
Oranjee werden opgeluisterd met rijkversierde banketten. Zo stonden op het 
menuu van de maaltijd die ter gelegenheid van de doop van Maurits, Willems 
vroeggestorvenn zoon, in 1564 werd gehouden onder andere geconfijte peren, 
geconfïjtee koriander, suikerwafels, vruchtenjam, geconfijte sucade, suikerriet 
(kennelijkk om op te kauwen) en suikertaart.13 In 1655 wilde Jan de Witt dat het 
feestt ter gelegenheid van zijn huwelijk door zijn zwager Jan Deutz zou worden ge-
regeldd "naar de manier, binnen de stad Amsterdam gebruikelijk, inzonderheid 
tenn regarde van die zaken, die voor den solemnelen dag gereed moesten wezen, 
'tt zij van wijn, van suiker, van hypocras".14 Ook het vijftigjarige Amsterdamse 
vroedschapjubileumm van Nicolaes Tulp in 1672 werd opgeluisterd met "een 
swaeree schootel, gevult met fijn, cierlijke gemaekte suyker ende confyteuren" die 
voorr iedere gast "op sijn tafelbort geset" was.15 

Misschienn wel de meest bekende toepassing van suiker is tegelijkertijd het 
meestt recent tot grote bloei gekomen, namelijk die van suiker als zoetmaker. Ho-
ningg bleef tot in de late middeleeuwen het product, dat het meest werd gebruikt 
voorr het zoeten van drank en voedsel. Geraffineerde suiker had echter specifie-
kee voordelen ten opzichte van honing: "Well-refined sugar is a more powerful 
sweetenerr than the ancient alternatives and being virtually pure it sweetens 

122 Reesse, De suikerhandel van van Amsterdam, 28-29, alsmede 29 noot 1. 
133 Delen, Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje, 293-310. Het volledige menu van de doopmaaltijd 
voorr Maurits is opgenomen in bijlage II, 321-322. Delen geeft ook vele voorbeelden van de consumptie van 
suikerr en suikerwaren bij de intochten van Willem van Oranje in diverse steden (Delen, Hof en hofcultuur 
rondomrondom Willem van van Oranje, 281, 289-290). 
144 Met 'hypocras' worden bruidstranen bedoeld, ofwel een gezoete en gekruide rode of witte wijn, die 
veelall  op bruiloften aan de gasten werd geschonken. 
155 Beide voorbeelden uit: Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, II, 134-135. 
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withoutt imparting to food and drink any unwanted taste of honey, maple, fruit or 
wine.. It is a better preservative than honey and, like honey, can be used to make 
alcoholicc drinks. It is easy to store, easy to transport."16 Langzaamaan begon sui-
kerr in de vijftiende en zestiende eeuw de plaats van honing in te nemen. In de 
loopp van de zeventiende eeuw, toen het nuttigen van verschillende warme dran-
kenn (thee, koffie, chocolade) zich in een toenemende populariteit mocht ver-
heugen,, begon het gebruik van suiker als zoetstof een vlucht te nemen.17 Om ge-
bakk of taarten zoet te maken, was het daarvóór ook al wel gebruikt, maar op een 
veell  minder grote schaal.18 

Dee meest gangbare vorm waarin suiker door consumenten in één van de bo-
venstaandee vijf functies gebruikt werd, was het zogenaamde broodsuiker. Hier-
onderr werd de suiker verstaan, die was afgeschraapt van een suikerbrood.19 Hier-
bijj  moeten we ons dus een grove variant van de hedendaagse poedersuiker 
voorstellen.. Dit was echter over het algemeen niet de vorm waarin de suiker in de 
keukenss van verschillende huishoudens of in de pillendraaierijen van apothe-
kerss terechtkwam. De aankoop van suiker vond meestal plaats in de vorm van 
(delenn van) suikerbroden. De suikerproducent verpakte de door hem vervaar-
digdee broden op een specifieke en als zodanig herkenbare manier in blauw en 
witt papier, dat hier speciaal voor was bedoeld. De vrouw des huizes, de kok, kok-
kinn of apotheker kocht deze ingepakte suikerklompen en reduceerde ze bij ge-
bruikk tot hanteer- en verwerkbare suiker. 

Wee kunnen concluderen dat het aantal functies van suiker en de intensiteit van 
hett gebruik ervan gedurende de zestiende en zeventiende eeuw voortdurend 
toenam.. De consumenten oefenden een vrijwel constante vraag naar geraffi-
neerdee suiker uit. De verordeningen met betrekking tot het gebruik van suiker 
terr decoratie van maaltijden, feesten en partijen bracht reeds aan het licht dat 
eenn groep mensen bestond die niet in staat was om voor deze doeleinden over 
suikerr te beschikken. Het gebruik van suiker was dus niet gelijkmatig over de 
helee bevolking verdeeld. 

Dee prijs van suiker was dermate hoog dat het gebruik ervan slechts was voor-
behoudenn aan een beperkte groep welgestelden.20 Volgens Delen wijst een groot 

166 Galloway, The sugar cane industry, 5. 

177 Voor een algemeen beeld zie: Huetz de Lemps, 'Boissons coloniales et essor du sucre'. Specifiek voor 
dee relatie tussen het gebruik van thee en suiker: Smith, 'Complications of the commonplace'. 
188 Diverse taart- en gebakrecepten in: Jansen-Sieben & Van Winter, De keuken van de late middeleeuwen en 
ookk in: Van Winter, 'Van soeter cokene' (1967), 696 en 124. 
199 Met broodsuiker kan eveneens het suikerbrood zelf worden bedoeld, maar deze betekenis wordt hier 
achterwegee gelaten. 
200 Volgens Montanari beperkte het gebruik van suiker in gerechten zich niet alleen tot de keuken van de 
elite.. Een lijst uit een klooster in de Emiliaanse Appenijnen uit het midden van de zestiende eeuw, waarop 
dee aan armen uitgedeelde etenswaren staan, vermeldt niet slechts brood, wijn, olie en kaas, maar ook suiker 
(Montanari,, Honger en overvloed, 135). Hij geeft echter niet aan hoe uitzonderlijk deze lijst was, en haalt ook 
geenn gelijksoortige voorbeelden aan. 
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aandeell  van kruiden, waaronder suiker, in de totale voedingskosten op welstand. 
Zijj  presenteert onder andere cijfers uit de rekeningen van het hof van Willem 
vann Oranje over 1577, toen het door de stad Antwerpen werd gevoed. Daaruit 
blijk tt dat zeven procent van het totale maandelijkse voedselbudget aan suiker 
werdd besteed.21 Overigens kenden verschillende hoven een van elkaar afwijken-
dee suikerconsumptie. Zo werd door het hof van Willem van Oranje in Brussel 
(rondd 1565) meer suiker geconsumeerd dan door zijn hof in Breda (1533-1554). 
Aann het hof van Willem van den Bergh, de zwager van Oranje, was in 1577-78 niet 
off  nauwelijks suiker aanwezig.22 

Ondankss het feit dat vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw een toene-
mendee hoeveelheid geraffineerde suiker voor verschillende doeleinden werd 
aangewend,, veranderde de samenstelling van de groep gebruikers van suiker 
weinigg tot in de negentiende eeuw.23 De daling van de suikerprijzen in de laatste 
decenniaa van de zeventiende eeuw zorgde voor een uitbreiding in absolute aan-
tallenn van de groep potentiële consumenten.24 Wellicht begon vanaf die tijd voor 
hett eerst het karakter van suiker als luxegoed enigszins te veranderen. Maar hoe-
well  de groep suikergebruikers zich in absolute omvang uitbreidde, bleef suiker 
relatieff  een luxeproduct, dat slechts voor de rijk(st)en bereikbaar was. Suiker als 
massaconsumptieartikell  is dan ook pas een verschijnsel van de negentiende en 
twintigstee eeuw, toen niet langer suikerriet maar suikerbieten als grondstof voor 
dee suikerproductie werden gebruikt.25 

Doorr het luxekarakter van suiker kreeg het gebruik ervan een zekere status, en 
werdd het een middel om welstand tentoon te spreiden. Veel van de suikercon-
sumptiee is dan ook te beschouwen als zogenaamde 'conspicuous consumption', 
enn wat leende zich daar beter voor dan de aankleding van feestmaaltijden met al-
lerleii  exorbitante suikervormen?Jobse-Van Putten suggereert dat dit verschijnsel 
inn de Republiek en Engeland, gezien de gunstige economische ontwikkelingen 
hier,, verder voortgeschreden was dan elders. Hierdoor kunnen in deze landen 
hett prestige dat aan suiker werd verbonden en de mogelijkheden die de elite had 

211 Het totale maandbudget bedroeg £ 2635. Hiervan werd £ 189 uitgegeven aan suikers. Het maandbud-
gett van het totaal aan kruiden en smaakstoffen was £ 467, zodat het aandeel van suiker hierin bijna 62 pro-
centt bedroeg! (Delen, Hof en hofcultuurrondom Willem van Oranje, 207-208) 
222 "Het grote verschil tussen de hoven van Bergh en Breda zit niet zozeer in de calorieën, maar in de hoe-
veelheidd luxe producten die werden aangeschaft. Suiker, zuidvruchten en kruiden zijn slechts sporadisch te-
rugg te vinden in de Berghse rekeningen" (Delen, Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje, 211, zie verder 
189-213). . 
233 "En resume, ne parlons pas trop vite d 'une revolution du sucre. Elle se met précocement en place, il 
estt vrai, mais progresse avec une extreme lenteur, L'ampleur lui manque encore au seuil du XlX e siècle. En 
cee qui concerne Ie sucre, nous ne pouvons pas dire, en conclusion, que la tablee soit servie pour tout de mon-
de""  (Braudel, Les structures du quotidien, 193). 
244 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 386. 
255 Het proces van extractie van suiker uit bieten was rond het midden van de achtt iende eeuw ontdekt, 
maarr werd pas in de negentiende eeuw op grote schaal in de industrie toegepast. Zie o.a.: Bakker, 'Suiker'. 
Voorr de ontwikkelingvan de bietsuikerindustrie in Nederland zie: Bakker, Ondernemerschapen vernieuwing. 
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omm zich door het tonen en gebruiken ervan te profileren, groter zijn geweest.26 

Dee vraag naar suiker was, afgezet tegen de gehele bevolking van Europa, zeer 
beperkt.. De kleine groep die het zich kon veroorloven, oefende echter wel de-
gelijkk een groeiende vraag uit naar allerlei soorten geraffineerde suiker. Voor 
minderr weigestelden was nog wel een afvalproduct uit de suikerraffinage, siroop 
off  stroop, beschikbaar. Met name in Holland werd dit veelvuldig geconsumeerd. 
Dee vraag hiernaar was zelfs zo groot dat de Hollandse suikerbedrijven niet vol-
doendee siroop leverden en regelmatig buitenlandse stroop moest worden inge-
voerd. . 

22 De Europese suikernijverheid: haar  oorsprong en haar  ontwikkelin g 

Voorafgaandd aan de periode die in dit onderzoek centraal staat, was in Holland 
geenn sprake van een suikerindustrie. De plaatsen waar deze nijverheid gecon-
centreerdd was in Europa, lagen van oudsher rond de Middellandse Zee. Italië 
vervuldee daarbij een vooraanstaande rol. Zo was bijvoorbeeld Sicilië tot ver in de 
vijftiendee eeuw niet alleen een gebied waar rietsuiker werd geteeld, maar tevens 
eenn belangrijk productiecentrum van geraffineerde suiker. Na ongeveer 1575 
verminderdee de omvang van de productie die vrij groot was, snel omdat het ei-
landd de concurrentie met de suiker van de Canarische eilanden, Madeira en 
Zuid-Amerikaa niet aankon.27 Venetië bekleedde een zeer voorname positie in de 
handel,, onder andere in suiker. Zij exporteerde rond het midden van de zes-
tiendee eeuw de binnen haar muren geraffineerde suiker naar de rest van Italië, 
Avignon,, Lyon, Brugge, Antwerpen, Londen, Dalmatië en verschillende steden 
inn Zuid-Duitsland. Vanaf 1300 werd reeds broodsuiker in vaten en suikerpoeder 
inn kisten naar de Nederlanden verhandeld door Florentijnse kooplieden.28 

Inn toenemende mate kregen deze mediterrane havens echter te maken met 
concurrentie.. Met name het belang van de haven van Antwerpen nam toe: "Die 
einfuhrr von Zucker nach Antwerpen spielte schon seit dem 15. Jahrhundert eine 
groBee Rolle". Reeds in de periode 1495 tot 1521 werden aanzienlijke hoeveelhe-
denn suiker, voor het grootste deel afkomstig van Sao Tomé, door bemiddeling 
vann factors van de Portugese koning in Vlaanderen ingevoerd. Rond het midden 
vann de eeuw was de omvang van Spaanse en Portugese suikerinvoer in Antwer-
penn zeer groot geworden.29 

Overigenss was de handel in suiker niet de enige waarvoor de Schelde-haven 
eenn belangrijk centrum werd. De zich geografisch en in omvang gestaag uitbrei-

266 Jobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam, 175. 
277 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 414-415. Over de Siciliaanse suikernijverheid: Trasselli, Storia dello 
zuccherozucchero siciliano en Trasselli, 'Produzione e commercio dello zucchero in Sicilia'. 
288 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 434 en Hallema, Van biet tot suiker, 15. 
299 Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 348-350. 
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dendee internationale handel concentreerde zich voor een groot deel in Antwer-
pen.. Kooplieden van verschillende nationaliteiten gaven de stad een internatio-
nalee uitstraling. De Antwerpse handel was georganiseerd in zogenaamde 'naties' 
vann de diverse landen, die alle een eigen handelshuis in de stad bezaten. Met 
namee Italianen en handelaren van het Iberische schiereiland waren goed verte-
genwoordigdd onder deze buitenlandse kooplieden.30 

Dee in Antwerpen aanwezige Portugese kooplieden, en in mindere mate ook 
dee Spaanse, hadden het grootste aandeel in de suikerhandel. Dat is ook niet ver-
wonderlijkk wanneer wordt bedacht dat de belangrijkste suikerproducerende ge-
biedenn deel uitmaakten van de koloniale bezittingen van deze twee Zuid-Euro-
pesee landen. De goede handelscontacten die Antwerpen door de aanwezigheid 
vann deze twee groepen kooplieden met het Iberische schiereiland onderhield, 
steldenn haar in staat zich een leidende positie te verwerven in de handel in kolo-
nialee producten, zoals suiker, specerijen en zilver. Bovendien werd de opkomst 
vann de suikerindustrie gestimuleerd door de relaties die de stad reeds aan het be-
ginn van de zestiende eeuw onderhield met suikerplantages voor de Afrikaanse 
kust.31 1 

Dee nieuwe productiegebieden voor onbewerkte suiker die in deze periode op-
kwamen,, zorgden voor een verzwakking van de Venetiaanse suikerindustrie. Ve-
netiëë betrok de suiker die in haar raffinaderijen werd gebruiktt in het midden van 
dee zestiende eeuw voornamelijk uit de traditionele productiegebieden rond de 
Middellandsee Zee: Cyprus, Tripoli, Beiroet, Damascus en Sicilië.32 De stad on-
derhieldd nauwelijks handelscontacten met de AÜantische en Caraïbische eilan-
denn of Brazilië en verloor hierdoor haar belangrijke positie in de suikerhandel 
toenn de productie van rietsuiker in deze gebieden een hoge vlucht nam. Ant-
werpenn lag binnen het internationale stelsel van handelsstromen veel gunstiger 
gepositioneerdd ten opzichte van de handel op de snel in belang toenemende ge-
biedenn en kon daardoor het grootste deel van de internationale handel in ruwe 
suikerr naar zich toe trekken.33 

Dee invoer van ruwe suiker in Antwerpen leidde onherroepelijk tot de opkomst 
vann een suikemijverheid in de stad.34 Het verband tussen handel en industrie was 
inn de suikemijverheid kennelijk zo sterk dat met het verschuiven van het zwaar-
tepuntt van de suikerhandel ook de suikerraffinaderij meegetrokken werd. In 
15088 vond het eerste transport van suiker naar Antwerpen plaats en hiermee zou 
hett startschot worden gegeven aan een voorspoedige ontwikkeling van de stede-
lijk ee suikerindustrie tot aan haar top rond 1560. Niet minder dan 13 raffinade-

300 Zie voor Italianen in het zestiende-eeuwse Antwerpen: Denucé, Itatiaansche koopmansgeslachten en 
Subacchi,, 'Italians in Antwerp'. 
311 Van Dillen, Van rijkdom en regenten, 6 en Van Houtte, 'Nijverheid en landbouw', 212. 
322 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 433. 
333 Thijs, 'De geschiedenis van de suikemijverheid te Antwerpen', 23-24. 
344 Thijs, 'De geschiedenis van de suikemijverheid te Antwerpen', 24-25 en Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach 
Antwerpen',, 350-351. 
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rijenrijen waren rond het midden van de eeuw actief in de Scheldestad.35 Volgens 
Pohll  waren in 1556 reeds 19 raffinaderijen actief. Thijs denkt echter dat dit cijfer 
tee laag is.36 Hij komt tot een lijst van 24 personen van wie vaststaat dat zij in 1556 
inn Antwerpen een suikerbakkerij exploiteerden. Hierbij gaat hij overigens niet in 
opp de mogelijke onderlinge verschillen tussen deze personen, die voortkwamen 
uitt hun verhouding tot de suikernijverheid. Een participatie in de suikerindus-
triee kon namelijk diverse vormen aannemen.37 

Dee lijst van Thijs is bovendien niet volledig. Terecht vraagt hij zich af of het wel 
mogelijkk is om tot een inventarisatie van alle actieve suikerondernemers in een 
bepaaldd jaar te komen. Lang niet elke ondernemer heeft sporen nagelaten van 
zijnn investeringen in de suikernijverheid in bronnen die nu nog beschikbaar en 
toegankelijkk zijn. Voor het jaar 1575 zegt Thijs wel een vrij volledig aantal Ant-
werpsee suikerraffinadeurs te hebben. Een 28-tal van hen ondertekende toen een 
verzoekschriftt aan het stadsbestuur over een kwestie die voor hen van dermate 
groott belang was dat hij aanneemt dat de meeste suikerbakkers hun naam onder 
ditt document hebben gezet. 

Traditioneell  wordt altijd gezegd dat de Antwerpse handel na het begin van de 
Opstandd in 1566 en helemaal na de verovering door de Spanjaarden in 1585 in 
groott verval raakte en weinig meer voorstelde. Deze bewering behoeft enige nu-
ancering.. Hoewel de Antwerpse handel haar top in 1567 bereikte, was zij daarna 
zekerr niet geheel verdwenen.38 Ook de Portugese koopliedengemeenschap, die 
voorr het grootste deel zorg droeg voor de import van suiker, vervulde nog immer 
eenn belangrijke rol in het economische leven van Antwerpen. Dit ondanks hun 
"zeitweiligenn Abwesentheit (1577/78 bis 1588/89) einiger Mitglieder der Ant-
werpenerr portugiesischen Nation in Köln und der Auswanderung einiger nach 
denn nördlichen Niederlanden oder nach Norddeutschland, besonders Ham-
burg".. Deze groep behield ook haar handelscontacten met het Iberische schier-
eiland,, en daarmee haar aandeel in de handel in koloniale waren.39 

Pass in de jaren '30 van de zeventiende eeuw stokte de invoer van suiker door 
Portugesee kooplieden in Antwerpen. Volgens Pohl werd dit veroorzaakt door het 
feitt "daC nunmehr jeglichen Import nach Antwerpen eingestelt wurde und die 
Portugiesenn als Kommissionare den Zucker von Portugal oder Brasilien nur 
nochh direkt nach Amsterdam oder Hamburg versenden lieBen". Ook Thijs acht 

355 Deerr, History of sugar, II , 453. Hoewel Deerr niet verder ingaat op het transport van 1508, vermeldt 
Reessee dat het hierbij om twee van de Canarische eilanden terugkerende schepen uit Veere ging. Dit waren 
dee eerste Zeeuwse schepen die via Spanje naar deze bestemming voeren. Volgens Reesse werd de suiker, 
waarmeee zij waren geladen na aankomst [in Veere?] naar Antwerpen gebracht. In dat geval zou 1508 het jaar 
vann de eerste eigen import van suiker in de latere Republiek zijn (Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 24). 

366 Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 350-351 en Thijs, 'De geschiedenis van de suikernijverheid 
tee Antwerpen', 24-25. 
377 Op deze problematiek zal later nog worden terugkomen met betrekking tot de Amsterdamse situatie 
(ziee Hoofdstukken 2 en 4). 
388 Zie: Brulez, 'Anvers de 1585 a 1650'. 
399 Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 351-353. 



40 0 DeelDeel I De Amsterdamse suikernijverheid 

hett "vrij waarschijnlijk" dat Antwerpse kooplui en suikerbakkers hun ruwe suiker 
vanaff  ongeveer hetzelfde tijdstip, of wellicht al eerder, voornamelijk uit Amster-
damm betrokken.40 

Dee sterke terugval in de Antwerpse suikerimport vanaf 1630 kende volgens 
Pohll  een aantal oorzaken. De belangrijkste acht hij de veroveringen van de Re-
publiekk in Brazilië sinds 1624. Daarnaast ziet hij nog enkele factoren: ten eerste 
hett wegtrekken van een groot aantal Portugese kooplieden. Ten tweede de toe-
nemendee concurrentie van Amsterdam. En tenslotte de oprichting van de WIC 
inn 1621. De Antwerpse suikerhandel stortte daarna volledig in "weil nun die Ein-
fuhrr über Amsterdam und wohl auch direkt in andere europaische Zentren, wie 
Hamburg,, vorteilhafter war".41 

Hoewell  sommigen beweren dat de Antwerpse suikerindustrie in de zeventien-
dee eeuw in hoger aanzien bleef staan dan haar concurrenten in Hamburg en 
Amsterdam,422 is het mijns inziens ontegenzeggelijk waar dat zij vanaf het einde 
vann de zestiende eeuw hinder ondervond van de sterke ontwikkeling van de raf-
finagee in deze twee steden.43 

2.12.1 De Zuid-Nederlandse emigratie en de heroriëntatie van de suikernijverheid 
inin West-Europa 

Hett begin van de Nederlandse Opstand in 1566 bracht de centrale economische 
positiee van Antwerpen ernstig in gevaar. Als reactie op het optreden van de her-
togg van Alva in de Nederlanden na 1570, maar zeker na de militaire successen 
vann de Spaanse legers in de Zuidelijke Nederlanden een kleine tien jaar later, 
kwamm een migratiestroom op gang vanuit het huidige België naar het noorden. 
Antwerpenarenn namen hierin een belangrijke plaats in. Toen in 1585 de Schel-
destadd in Spaanse handen viel, nam hun aandeel in de migratiestroom nog toe. 
Antwerpenarenn die zich niet aan het nieuwe gezag wilden conformeren, kregen 
vann de Spanjaarden vier jaar de tijd om hun zaken af te handelen en uit de stad 
tee vertrekken. Vele van deze uitgewekenen waren kooplieden en ondernemers. 

Hett is goed erop te wijzen dat uit de religieuze aanleiding tot de emigratie niet 
dee conclusie moet worden getrokken dat uitsluitend protestanten wegtrokken. 
Donnett wees hier reeds op: "... ce serait une erreur de croire (...) que tous les ha-

400 Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 357 en Thijs, 'De geschiedenis van de suikernijverheid te 
Antwerpen',, 33. 

411 Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 358 en 373. 
422 Zo staat in het uit 1643 stammende leerboek van het Zuid-Nederlandse handelshuis Van Colen-De 
Groott het volgende: "In Amsterdam en connen soo wel niet raffineren als in Hamborch, en dat om reden 
datt het water te sout is ende in Hamborch soo wel niet als in Antwerpen omdat se hier veel beter maecken 
enn het water veel soter is als te Hamborch". Het werk is uitgegeven door Denucé (Denucé, Koopmansleerboe-
ken,ken, 54). 

433 Ook Pohl constateert dit en spreekt van een "Krise für die Raffinerien" in Antwerpen voor deze perio-

dee (Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 351 noot 18). 
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bitantss d'Anvers qui quittèrent la vill e après que celle-ci fut tombe au pouvoir des 
Espagnols,, étaient des protestants, qui pour cause de religion allaient sous 
d'autress cieux chercher la liberté de practiquer sans entraves Ie culte nouveau 
qu'ilss avaient adopté. Beaucoup de catholiques, poussés sans doute par des rais-
onss d'ordre purement materiel ou par des nécessités commerciales, prirent part 
aa eet exode et allèrent s'établir sous d'autres cieux."44 

Dee inheemse en buitenlandse ondernemers zwermden vanuit Antwerpen uit 
overr een groot deel van West-Europa. Zij vestigden zich daarbij "in centra, waar 
zichh reeds van in het begin van de eeuw vlaamse kooplui bevonden".45 Velen ves-
tigdenn zich in de direct aan de Zuidelijke Nederlanden grenzende landen 
(Duitsland,, de Noordelijke Nederlanden, Frankrijk en Engeland). Daarnaast 
kwamenn de ondernemers ook terecht in verder gelegen gebieden, zoals het Ibe-
rischee schiereiland en Italië (voornamelijk Venetië). Deze emigratie volgde dus 
duidelijkk de handelsroutes die zich vanuit Antwerpen over (West-) Europa uit-
strekten.. Het gevolg hiervan was dat in deze periode een hecht net van Vlaamse 
handelsrelatiess tot stand kwam dat het grootste deel van Europa omvatte. 

Inn de eerste jaren na 1585 leefde nog bij vele emigranten de hoop om snel 
naarr Antwerpen terug te keren. Zij verkeerden in de veronderstelling dat de stad 
opp korte termijn op de Spaanse legers zou worden heroverd, ofwel dat een vrede 
inn het verschiet lag. Vandaar dat een groot deel van hen een tijdelijk onderko-
menn zocht dat dicht bij de Scheldestad lag en van waaruit de economische (han-
dels-)) belangen het best te behartigen zouden zijn. Antwerpenaren trokken naar 
Middelburg,, Vlissingen en Rotterdam, maar ook verschillende plaatsen in het 
noordenn van Duitsland en Frankrijk. In het laatste decennium van de zestiende 
eeuww werd voor de ondernemers echter duidelijk dat een permanente (nieuwe) 
vestigingsplaatss gezocht moest worden.46 Velen trokken nu alsnog naar de Noor-
delijkee Nederlanden (waarbij Holland verreweg de meeste emigranten te ver-
werkenn kreeg) en het noorden van Duitsland.47 

444 Donnet, 'Les exiles anversois a Cologne', 340-341. Kellenbenz komt tot dezelfde conclusie: "Deshalb 
habenn religiose und var allem wirtschaftliche Erwagungen die Flüchtlinge aus diesen südlichen Gebieten 
nachh Hamburg geführt..." [mijn cursivering, AP] (Kellenbenz, Unternehmerkrafte, 180). Een tegengeluid vin-
denn we daarentegen bij Prange. Zij betoogt dat niet zozeer economische als wel religieuze motieven de Ne-
derlanderss tot emigratie aanzetten en de keuze voor het toevluchtsoord bepaalden {Prange, Die bremische 
Kaufmannschaft,Kaufmannschaft, 63). 

455 Brulez, 'De diaspora', 283. 

466 "Gaandeweg evenwel realizeren zich de ballingen uit het zuiden, dat een eventuele vrede geen terug-
keerr naar het vaderland impliceert. (...) Na 1600 zullen vele kooplieden die elders waren gevlucht, zich in 
hett noorden vestigen" (Van Roosbroeck, Emigranten, 348-349). Zie ook: Brulez, 'De diaspora'; Jansma, 'Eco-
nomischee opbloei', 221; Bonke, Dekleyne mast, 47-48; Lucassen & Penninx, Nieuwkomers, 30-32; Israel, Dutch 
primacy,primacy, 42 en idem, The Dutch Republic, 349. 

477 Deze ontwikkeling is terug te vinden in de tabellen van Van Dillen waarin de herkomst van nieuwe Am-
sterdamsee poorters wordt weergegeven. Duidelijk is te zien dat het aantal nieuwe poorters in Amsterdam dat 
uitt Duitsland afkomstig was na het jaar 1595, en meer specifiek na 1600, spectaculairsteeg. Het ligt voor de 
handd te veronderstellen dat deze stijging voor een groot deel werd veroorzaakt door Zuid-Nederlanders die 
hunn tijdelijke woonplaats verruilden voor een permanente vestigingsplaats Amsterdam. Ook de hoeveel-
heidd personen uit de Belgische provincie Vlaanderen, in mindere mate Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
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Juistt omdat de Antwerpenaren door de Spanjaarden een periode werd gegund 
omm hun zaken af te handelen, waren veel van de migrerende ondernemers in 
staatt hun economische positie in de West-Europese handel en/of nijverheid te 
continuerenn vanuit hun nieuwe woonplaats. Vandaar ook dat de economie van 
dee steden waar de Antwerpse ondernemers zich vestigden tenminste versterkt 
werdd en vaak tot bloei kwam onder invloed van de immigratie. Dit door Schilling 
alss 'confessional migration' bestempelde verschijnsel zorgde ervoor dat de eco-
nomischee kennis en handelsrelaties van de ondernemers zich over een groot 
deell  van Europa verspreidden.48 De ondernemers en ambachtslieden namen 
eveneenss knowhow met betrekking tot de techniek van verschillende takken van 
nijverheidd met zich mee. Een gevolg van de omvangrijke emigratiestroom was 
daaromm een 'relocatie' van tal van industrietakken, waaronder de suikerraffina-
ge.. Nieuwe industriecentra kwamen op, of onbeduidende nijverheidssteden 
maaktenn een bloeiperiode door. Het ironische was dat deze (nieuw) opkomende 
plaatselijkee industrieën in de Republiek en Duitsland, waar de meeste emigran-
tenn zich hadden gevestigd, grote concurrenten en zelfs bedreigingen voor de 
Antwerpsee nijverheid werden.49 

Algemenee gegevens over de verspreiding van Antwerpse emigranten zullen nu 
wordenn geconfronteerd met informatie over plaatsen waar aan het einde van de 
zestiendee eeuw een suikernijverheid opkwam. Dit is minder eenvoudig dan het 
lijkt .. Wanneer we willen inventariseren in welke steden de Antwerpse emigran-
tenn precies terechtgekomen zijn, valt op dat veel historici volstaan met weinig 
specifiekee geografische aanduidingen als Holland, Noord-Duitsland en Noord-
Frankrijk.. Hiermee komen we op dit moment niet verder. Gelukkig staan in een 
tochh nog aanzienlijk deel van de literatuur wel plaatsnamen vermeld. De nu vol-
gendee verzameling steden die aan het einde van de zestiende eeuw Zuid-Neder-
landsee vluchtelingen opnamen, zal niet uitputtend zijn. Wel komen de belang-
rijkstee vestigingsplaatsen aan het licht (zie schema 1.1). 

Limburgg en Engeland, die zich in Amsterdam lieten inschrijven als poorter neemt in de laatste jaren van de 
zestiendee en de eerste van de zeventiende eeuw toe. Uiteraard moet hierbij worden aangetekend dat poor-
terboekenn een vertekend beeld van de migratie geven, omdat zij slechts een (klein) deel van het totale aan-
tall  immigranten registreren. De conclusies die uit de cijfers van Van Dillen zijn te distilleren, geven mijns in-
zienss echter een duidelijke indicatie over richting en omvang van de migratiestromen naar Amsterdam 
(Vann Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, lvii-lxxx) . 

488 Schilling, 'Confessional migration'. 
499 Schilling, 'Confessional migration', 324-325 en Thijs, 'Structural changes in the Antwerp industry', 
208. . 



11 Suikerconsumptie en de suikernijverheid 43 3 

Schemaa 1.1 West-Europese steden die Zuid-Nederlandse emigranten 
opnamen50 0 

Engeland Engeland 

Frankrijk Frankrijk 

Duitsland Duitsland 

Republiek Republiek 

Italië Italië 

Zwitserland Zwitserland 

Denemarken Denemarken 

Meestgenoemdee steden (regio's) 

Londen,, Norwich 

Bordeaux,, Parijs, La Rochelle, Rouen 

Aken,, Altona, aan de beneden-Rijn, 
Bremen,, Dantzig, Duisburg, Emden, 
Emmerik,, Frankenthal, Frankfurt, 
Goch,, Land van Jülich, Hamburg, 
Hanau,, Keulen, Land van Kleef, 
Nassau,, Neurenberg, Oost-Friesland, 
dee Palts, Stade, Wesel, Westfalen 

Alkmaar,, Amsterdam, Delft, Dor-
drecht,, Gouda, Haarlem, Leiden, 
Middelburg,, Rotterdam, Utrecht, 
Vlissingen n 

Venetië ë 

Weinigg genoemde steden 

Colchester,, Coventry, Dover, Hamp-
ton,, Ipswich, Lynn, Maidstone, Sand-
wich,, Stamford, Thetford, Yarmouth 

Lee Havre, Nantes 

Bentheim,, Bonn, Heidelberg, Koes-
feld,, Leer, Lembeck, Lübeck, 
Mannheim,, Rostock, Steinfurt, 
Straatsburg,, Wismar 

Arnemuiden,, Bergen op Zoom, 
Goes,, Gorinchem, Groningen, Den 
Haag,, Harderwijk, Harlingen, Kam-
pen,, Schiedam, Veere, Zierikzee 

Genève e 

Kopenhagen n 

Schillingg beperkt zijn onderzoek naar Nederlandse vluchtelingen in Engeland 
enn Duitsland tot zeven steden, te weten Aken, Emden, Frankfurt, Hamburg, Keu-
len,, Wesel en Londen. De keuze voor deze steden werd bepaald door een aantal 
criteria,, waarbij omvang en bestaansduur van de Nederlandse kolonie naast een 
verschill  in ontwikkeling tussen de plaatsen onderling de belangrijkste waren. 
Well  zijn volgens Schilling de belangrijkste vluchtelingencentra in zijn verzame-
lingg vertegenwoordigd.51 De Duitse steden die Schilling in zijn boek onderzocht 
enn de door Brulez opgesomde steden komen grotendeels overeen. Hoewel de 
laatstee ook geografisch weinig specifieke uitspraken doet ("Ook in andere steden 
vann het Duitse rijk zijn vlaamse kooplui aan te wijzen ..."), noemt hij wel een aan-
tall  plaatsen expliciet: Hamburg, Frankfurt, Emden, Keulen en Neurenberg.52 

500 Hiervoor zijn gebruikt: Eggen, De invloed; Bijlsma, Rotterdams welvaren; Rogier, 'Over karakter en om-
vang';; Van Dillen, 'Omvang en samenstelling'; Brulez, 'De diaspora'; Van Roosbroeck, Emigranten en 
Schilling,, Niederldndische Exulanten; Briels, De Zuid-Nederlandse immigratie; idem, Zuid-Nederlanders in de Repu-
bliekbliek en idem, 'De Zuidnederlandse immigratie'. 
511 Zo viel Norwich af, omdat het in verhouding tot Londen geen nieuwe variant in het onderzoek zou 
hebbenn gebracht (Schilling, Niederldndische Exulanten, 17-18). 
522 Brulez, 'De diaspora', 290-296. Overigens wordt door Brulez ook Londen als Antwerpse emigratiestad 
genoemdd (Ibidem, 284-285). 
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Reedss rond 1584 vestigde een aantal bekende koopliedenfamilies uit Antwer-
penn zich in Keulen. Vele van hen zouden zich met de handel op Italië en het Ibe-
rischerische schiereiland gaan bezighouden. Dit was ook niet zo verwonderlijk, omdat 
zichh onder hen vele Italianen en Portugezen bevonden. In de periode 1578-1620 
trokkenn deze en andere buitenlandse kooplieden die zich aan het einde van de 
zestiendee eeuw in Keulen hadden gevestigd, weg uit de stad. Een aantal van de 
Antwerpsee handelaren ging terug naar zijn geboorteplaats, maar vele anderen 
trokkenn naar Frankfurt, Hamburg en Amsterdam.53 

Wanneerr Brulez de emigratie van Antwerpse kooplieden naar Frankrijk be-
spreekt,, stelt hij dat zij "in alle havensteden van de Adantische Oceaan" en in 
Parijss te vinden waren.54 Hoewel Brulez met deze bewering de namen van vele 
havenss suggereert, zijn de enige die hij ook daadwerkelijk noemt La Rochelle en 
Lee Havre. Belangrijke havensteden als Bordeaux, Rouen en Nantes lijken mij 
echterr ook tot de bedoelde plaatsen te behoren. 

Watt het grondgebied van de Republiek betreft, was de immigratie uit de 
Zuidelijkee Nederlanden voornamelijk gericht op Amsterdam en daarnaast op 
Leiden,, Haarlem, Middelburg en Rotterdam. Hierbij lijk t de emigratie naar 
Amsterdam,, meer dan die naar andere Hollandse steden, te worden gedomi-
neerdd door Antwerpenaren.55 De in de literatuur gevonden gegevens zijn in 
schemaa 1.1 samengevat. Daarmee is een beeld ontstaan over de veelheid aan 
West-Europesee steden waarheen Zuid-Nederlandse migranten wegtrokken. Dit 
moett nu worden geconfronteerd met de plaatsen waar in dezelfde periode een 
suikernijverheidd van de grond kwam of een sterke impuls kreeg. 

Schemaa 1.2 West-Europese steden waar een suikernijverheid gevestigd werd 
(ca.. 1580-1620) 

Engeland Engeland 

Frankrijk Frankrijk 

Duitsland Duitsland 

Republiek Republiek 

Meestt  genoemde steden 

Londen n 

Angers,, Bordeaux, Duinkerken, 
Orleans,, La Rochelle, Rouen, Saumur 

Augsburg,, Dresden, Hamburg, 
Neurenberg g 

Amsterdam,, Middelburg, Rotterdam 

Weinigg genoemde steden 

Bristol,, Liverpool 

Utrecht t 

533 Overigens woonden vele in Keulen actieve Nederlandse kooplieden in Frankfurt en was hier tevens 
hunn firma gevestigd (Gramulla, Handehbeiiehungen Köiner Kaujleute, 203, 249-250, 357). Ook: Van Roos-
broeck,, Emigranten, 332-333. Voor Nederlanders in Keulen en Hamburg zie: Thimme, 'Der Handel Kölns' 
enn Sillem, 'Zur Geschichte der Niederlander in Hamburg'. 
544 Brulez, 'De diaspora', 285-287. 
555 Van Dillen, 'Omvang en samenstelling', 488, 489 en Bijlsma, Rotterdams welvaren, 33, 43-44, 46. 
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Eenn inventarisatie van de verschillende West-Europese steden waar op het einde 
vann de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw een suikerindustrie tot 
bloeii  kwam (zie schema 1.2), maakt duidelijk dat al deze steden reeds voordien 
goedee handelscontacten met voornamelijk Antwerpen onderhielden. De Zuid-
Nederlandsee emigratie over West-Europa liep voor een groot deel parallel aan de 
verspreidingg van de suikernijverheid; de meeste steden uit schema 1.2 zijn in 
schemaa 1.1 terug te vinden. De steden uit schema 1.2 blijken slechts belangrijke 
handelsplaatsen,, en dan met name havensteden te zijn. Toch blijf t veelal ondui-
delijkk welke rol de Zuid-Nederlanders bij het opzetten van de suikerindustrie 
hadden.. De beweringen die hierover in de literatuur worden gedaan, zijn over 
hett algemeen nogal dubbelzinnig. 

Thijss schrijft dat "niet zelden emigranten uit Antwerpen (soms vreemdelingen 
diee in de Scheldestad vertrouwd waren geraakt met de suikerraffinaderij) aan de 
basiss van deze buitenlandse concurrentie" lagen.57 Vaak wordt ook het voorbeeld 
aangehaaldd van de uit Antwerpen afkomstige Konrad Rit die in 1573 in Augsburg 
dee eerste suikerbakkerij in Duitsland oprichtte. Maar ook in andere Duitse steden 
ontstondd aan het einde van de zestiende eeuw een suikerindustrie,"... die vermutlich 
nachh dem Falie Antwerpens von vertriebenen oder ausgewanderten Niederlander 
eingerichtett worden waren".58 In 1587 werd in Dresden een suikerbakkerij opge-
richt.richt.5959 Twee jaar daarvoor kwam in Hamburg een suikerindustrie van de grond, 
waarschijnlijkk op initiatief van Antwerpse emigranten. Deze industrietak was daar 
tott op dat moment onbekend. In een verklaring van Nederlanders in Hamburg 
uitt 1591 vermeldden dezen "daB sollich refineren des suckers ein newes werck und 
newee narung dieser guten stadt kurtzer varen geworden".60 Ook Schilling consta-
teertt dat de Zuid-Nederlandse vluchtelingen in Duitsland in de zestiende eeuw in 
Hamburgg beslissende impulsen gaven aan de ontwikkeling van een aantal econo-
mischee sectoren, waaronder takken van nijverheid, die waren verbonden met de 
handell  in koloniale waren, zoals de suikerraffinage.61 

566 Hiervoor zijn gebruikt: von Lippmann, Geschichte des Zuckers; Reesse, De suikerhandel van Amsterdam; 
Mathorez,, Les Etrangers en France, Deerr, The history of sugar, Trocmé & Delafosse, Le commerce rochelais, Thijs, 
'Dee geschiedenis van de suikernijverheid te Antwerpen'; Mintz, Sweetness and power, Baetens, 'An essay on 
Dunkirkk merchants' en Schilling, 'Confessional migration'. Met dank aan Ronald Rommes voor de infor-
matiee over Utrecht. 

577 Thijs, 'De geschiedenis van de suikernijverheid te Antwerpen', 30-31. 
588 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 611-612; Deerr, The history of sugar, II , 454 en Thijs, 'De geschie-
deniss van de suikernijverheid te Antwerpen', 30-31. Ook: Mintz, Sweetness and power, 22. 
599 von Lippman, Geschichte des Zuckers, 450; Deerr, History of sugar, II , 454 en Thijs, 'De geschiedenis van de 
suikernijverheidd te Antwerpen', 30-31. 
600 Aangehaald in: Kellenbenz, Untemehmerkrafte, 276. 
611 Materné vermeldt dat in 1585 negen Antwerpse suikerbakkers in Hamburg arriveerden (Materné, 'Ant-
werpenn als verdeel- en veredelingscentrum', 60). Zie verder: Van Roosbroeck, Emigranten, 344 en Schilling, 
'Confessionall  migration', 327. De aanwezigheid van de suikernijverheid bleek in een aantal Duitse steden 
slechtss van korte duur. Ook bereikte de industrie in deze per iode (nog) geen grote omvang (von Lippmann, 
GeschichteGeschichte des Zuckers, 450; Deerr, History of sugar, II , 454 en Thijs, 'De geschiedenis van de suikernijverheid te 
Antwerpen',, 30-31. Ook: Mintz, Sweetness andpower, 45). Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw ver-
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Dee vroegste vermelding voor een Franse suikernijverheid wordt in de litera-
tuurr rond het jaar 1610 aan Rouen toegekend.62 In Duinkerken wordt ook in de 
eerstee helft van de zeventiende eeuw een suikerbakkerij vermeld, die werd 
geëxploiteerdd door niet minder dan drie kooplieden.63 In het Amsterdamse no-
tariëlee archief bevindt zich echter een nog oudere vermelding in een akte geda-
teerdd 13 juni 1602, waarin aan de kwaliteit van een partij door twee suikerbakkers 
uitt La Rochelle gezonden suiker wordt getwijfeld.64 Een dergelijke vroege vesti-
gingg van raffinaderijen in La Rochelle wordt bevestigd door Trocmé en Delafos-
se.655 De suikerindustrie in La Rochelle kwam echter in de eerste helft van de ze-
ventiendee eeuw niet echt tot ontwikkeling. De grootste belemmering vormde het 
feitt dat het de ondernemers ontbrak aan kapitaal dat nodig was voor de exploi-
tatiee van een suikerbakkerij. 

Vanaff  1598 tot tenminste 1621 wordt een aantal suikerbakkers door Trocmé en 
Delafossee gevonden in La Rochelle (ze noemen vijf namen expliciet). Veel van 
henn waren Vlamingen. De migratie van ondernemers uit de Zuidelijke Neder-
landenn en met name uit Antwerpen had ook hier haar invloed gehad. Dit is niet 
opmerkelijkk als in aanmerking wordt genomen dat de handelscontacten met de 
Nederlandenn goed waren.66 Vanouds werd voornamelijk met de Zuidelijke Ne-
derlandenn handel gedreven, later-vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw-
ookk met de Republiek, veelal via Zuid-Nederlandse intermediairs. Volgens Bru-
lezz trad een Vlaming in La Rochelle voor het eerst als ondernemer van een sui-
kerraffinaderijj  op.67 De oorsprong van deze Franse raffinaderijen kan echter te-
venss in Holland hebben gelegen. In de eerste helft van de zeventiende eeuw zou 
hett nog vaker gebeuren dat Hollanders suikerbakkerijen in Frankrijk stichtten, 
niett alleen in steden waar reeds suikerbedrijven waren, zoals La Rochelle, maar 
ookk in Rouen, Bordeaux, Angers, Saumur en Orleans.68 

Vanaff  de jaren zestig van de zeventiende eeuw werd in Frankrijk ernst gemaakt 
mett het opzetten van een eigen suikerindustrie. Hiertoe werd de invoer van sui-
kerr die niet in Frankrijk was geproduceerd ernstig bemoeilijkt, terwijl daarnaast 
dee export van in Frankrijk geraffineerde suiker werd gestimuleerd. Bovendien 
werdd om de uitvoer van geraffineerde suiker te bevorderen het invoerrecht dat 
opp ruwe suiker werd geheven gerestitueerd. De suikernijverheid in Frankrijk en 

wierff  de Hamburgse suikerraffinaderij in internationaal opzicht een sterke positie. De industrie die hier reeds 
vanaff  ongeveer 1600 was gevestigd was tot die tijd voornamelijk gericht op de Engelse markt. Een verklaring 
voorr deze late bloeiperiode zou gelegen kunnen zijn in de verwoestingen en de daarmee gepaard gaande 
handelsbelemmeringenn die de Dertigjarige oorlog met zich meebracht (Deerr, History of sugar, II , 454). 
622 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 30 en Deerr, History of sugar, II , 457. 
633 Baetens, 'An essay on Dunkirk merchants', 136. 
644 GAA, Notarieel Archief (NA) 54 f. 41 Iv (13-6 1602). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gilde-
wezen,wezen, I, nr. 1013. 
655 Eén van de twee suikerraffinadeurs die in de Amsterdamse akte wordt genoemd, Louis Doillaert, was 
ookk in 1600 al actief. Zie: Trocmé & Delafosse, Le commerce rochelais, 125-126. 
666 Trocmé & Delafosse, Le commerce rochelais, 151-153. 

677 Brulez, 'De diaspora', 286. 
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inn haar koloniën kwam hierdoor in de late zeventiende en achttiende eeuw tot 
bloei.699 Deze maatregelen maakten deel uit van een veel bredere politiek die on-
derr Jean-Baptiste Colbert ingevoerd werd en tot doel had de Franse nijverheid en 
handell  te bevorderen. 

Naastt de Zuid-Nederlandse migratie kan het verzwakken van de dominante 
economischee positie van Antwerpen in de laatste decennia van de zestiende 
eeuww eveneens een verklaring vormen voor de opkomst van suikerraffinaderijen 
inn andere West-Europese havensteden. In Londen waren bijvoorbeeld reeds in 
15444 twee raffinaderijen actief. Deze waren echter niet in staat om de Antwerpse 
suikerbedrijvenn enige concurrentie aan te doen. Pas toen na de val van Antwer-
penn in 1585 de suprematie van één stad in de suikerbranche (naar later bleek tij -
delijk)) verdween, konden zij wel tot ontwikkeling komen en werden zelfs nog en-
kelee nieuwe bedrijven opgericht.70 

Dee suikernijverheid in Engeland maakte echter geen grote vooruitgang totdat 
inn de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw een ruwsuikerindustrie 
inn haar koloniën werd gevestigd. De afkondiging van de Navigation Acts van 
16600 droeg bij tot de ontwikkeling van een nationale industrie na die tijd. Het 
centrumm van de Engelse suikerraffinage was Londen, waar rond 1650 vijfti g raffi-
naderijenn werkzaam waren. Daarnaast kenden ook Liverpool en Bristol een sui-
kernijverheidd in de eerste helft van de zeventiende eeuw.71 

Tott slot dienen nog enkele opmerkingen over de bron van de diffusie van de 
West-Europesee suikernijverheid te worden gemaakt. In de meeste literatuur 
wordtt een duidelijk verband gelegd tussen de immigratie van Zuid-Nederlanders 
inn een stad en het begin van verschillende soorten luxenijverheid aldaar, waar-
onderr de suikerindustrie.72 Men gaat daarbij uit van de veronderstelling dat Ant-
werpenn in het tijdvak vanaf omstreeks 1580 tot de eerste decennia van de zeven-
tiendee eeuw als enige 'verspreidingshaard' van de suikernijverheid fungeerde. 
Bovenstaandee heeft aangetoond dat dit beeld inderdaad voor de het einde van 
dee zestiende en het begin van de zeventiende eeuw opgaat. 

Gedurendee de eerste decennia van de zeventiende eeuw kreeg het diffusie-
process van de suikernijverheid in West-Europa echter een ander karakter. Ant-
werpenn fungeerde niet langer als enige bron van de suikerindustrie. Meer plaat-
senn waar suiker werd geproduceerd gingen functioneren als centrum van 
verspreiding.. Madiorez -en in navolging van hem Jansma- constateert dat in de 
eerstee helft van de zeventiende eeuw Hollanders in Frankrijk suikerbakkerijen 

688 Mathorez, Les étrangers en France, II, 241-245 en Jansma, 'Economische en sociale ontwikkeling', 121. 
699 Deerr, History of sugar, II, 457; De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 386 en Petersson, 
ZuckersiedersgewerbeZuckersiedersgewerbe und und ZuckerhandeL, 47 noot 78. Voor ontwikkeling Franse suikerindustrie: Stein, The French 
sugarsugar business. 
700 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 443. 
711 Deerr, History of sugar, II , 458-459. Bristol herbergde vóór 1660 twee suikerbakkerijen, die in 1616 en 
16544 hun deuren openden (Morgan, 'Sugar refining in Bristol', 140-142). 
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oprichttenn in Rouen, La Rochelle, Bordeaux, Angers, Saumur en Orleans: "L'in-
dustriee du rafïïnage du sucre paraït avoir été introduite en France par les Hol-
landais;; ils lui donnèrent en tous cas une extension singuliere au XVII e siècle".73 

Mathorez'' bewering wordt verder gestaafd door een akte die in het notarieel ar-
chieff  van Amsterdam bewaard is gebleven. Hierin neemt een viertal onderne-
merss in 1620 het initiatief tot het opzetten van een suikerbakkerij in Kopenha-
gen.744 Het vestigen van nieuwe suikerraffinaderijen in het buitenland vanuit 
Hollandd was dus waarschijnlijk niet ongebruikelijk. 

33 Het begin en de ontwikkeling van de Amsterdamse suikernijverheid 

Dee internationale handel en scheepvaart van de Republiek en met name van 
Hollandd maakten gedurende het laatste decennium van de zestiende en het eer-
stee kwart van de zeventiende eeuw een stevige groei door. Hierdoor werd de po-
sitiee die dit gebied innam als stapelmarkt van de verschillende handelsstromen 
zeerr sterk. Als gevolg hiervan bereikte een grote verscheidenheid aan grondstof-
fenn en halffabrikaten de Republiek vanuit de overzeese gebieden. In combinatie 
mett de aanwezigheid in Holland van kapitaal, energie (turf en wind), arbeids-
krachtenn en een toenemende vraag door de groei van de bevolking, leidde de be-
schikbaarheidd van grondstoffen en halffabrikaten tot het ontstaan van een groot 
aantall  veredelingsbedrijven, ofwel trafieken.75 Hun afzet vonden deze trafieken 
voorr een belangrijk deel in het buitenland. Tot deze bedrijven hoorde onder an-
deree de suikernijverheid, die zich in Amsterdam concentreerde. 

Amsterdamm was echter niet de enige stad in Holland waar de suikernijverheid 
inn de zeventiende eeuw tot ontwikkeling kwam.76 Daarom zal de suikerindustrie 

722 Zie bijvoorbeeld: Eggen, De invloed; Bijlsma, Rotterdams welvaren; Van Dillen, 'Omvang en samenstel-
ling';; Briels, De Zuid-Nederlandse immigratie en Janssens, '"Verjaagd uit Nederland" '. Opvallende dissident is 
Vann Schelven, die bij een opsomming van ten gevolge van de Zuid-Nederlandse immigratie nieuw opge-
startee takken van nijverheid slechts luxebedrijven op textielgebied, tal van kunstnijverheden en de dia-
mantnijverheidd en niet de suikerraffinaderij noemt (Van Schelven, Omvangen invloed, 33-34). 
733 De kans dat in dit geval Vlamingen in plaats van Nederlanders worden bedoeld, lijk t mij uitermate ge-
ring.. Hoewel de aanduiding 'Netherlanders' of 'Dutch' wel deze dubbele (en daardoor vaak onduidelijke) 
betekeniss kan hebben, is de door Mathorez gebruikte term 'Hollandais' mijns inziens slechts voor één uit-
legg vatbaar (Mathorez, Les Étrangers en France, 241-245 en Jansma, 'Economische en sociale ontwikkeling', 
121). . 
744 Het gaat hierbij om een compagnie-contract van Cornells van Coeschot de oude en de jonge, Daniel 
vann Coeschot en Christoffel Verheijden dat voor driejaar zou gelden. De eerste twee waren de eigenaars van 
eenn suikerbakkerij en een woonhuis in Kopenhagen. Daniel en Christoffel zouden in Kopenhagen daad-
werkelijkk in de raffinaderij gaan werken, terwijl de andere twee in Amsterdam voor de inkoop van de beno-
digdee grondstoffen zouden zorgen. Driejaar later werd de liquidatie van het samenwerkingsverband voor 
dee notaris geregeld (GAA, NA 383 f. 148-150 (29-4 1620) en 386 f. 339-341v (10-8 1623); ook: Van Dillen, 
BronnenBronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nrs. 614 en 875). 
755 Klein, 'De zeventiende eeuw', 98-99. Het begrip 'trafiek' komt in Hoofdstuk 2 nog aan de orde. 
766 Aan het einde van de achtt iende eeuw stelt Reisig dat vroeger buiten Amsterdam in Holland weinig raf-
finaderijenn werden gevonden (De suikerraffinadeur, 53). 
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inn een aantal Hollandse steden worden belicht, alvorens de focus volledig op 
Amsterdamm te richten. De ontwikkelingvan de suikerindustrie in Holland lijk t in 
Leidenn te beginnen. De broers Pieter en Jasper de Morimont richtten zich in 
15777 tot het bestuur van deze stad.77 Zij hadden vroeger in Antwerpen diverse 
soortenn suiker geraffineerd en nu vroegen zij toestemming om in Leiden een sui-
kerbakkerijj  op te richten. Zij spraken daarbij de hoop uit een hoeveelheid suiker 
enn stroop op de markt te brengen die in de consumptie van heel Holland zou 
kunnenn voorzien. Helaas zijn geen nadere bronnen over het al dan niet succes-
voll  exploiteren van dit bedrijf. Het feit dat voor de eerste helft van de zeventien-
dee eeuw nooit aan Leiden wordt gerefereerd met betrekking tot de suikernijver-
heidd doet vermoeden dat de actie op niets is uitgelopen. Toch kende de stad in 
dee tweede helft van de zeventiende eeuw wel enkele suikerbakkers. In het kohier 
vann het klein-familiegeld van 1674 staan er drie vermeld.78 

Inn Rotterdam vinden we in 1594 reeds drie suikerraffinadeurs. In de loop van 
dee zeventiende eeuw nam dit aantal nog toe, maar de omvang van de Rotter-
damsee suikernijverheid bleef zeer beperkt. In het tweede kwart van de zeven-
tiendee eeuw telt Bijlsma een zestal bedrijven.79 Over het economische belang dat 
dee suikerindustrie had voor de Maasstad bestaat geen overeenstemming. Van 
Oordtt stelt dat "de raffinage van ruwe suiker en de handel in suikerproducten zo-
alss siroop en kandij voor het economische leven van Rotterdam van veel belang 
zijnn geweest", zonder dat hij hier overigens enige bewijzen voor aandraagt. Het 
lijk tt erop dat deze bewering meer op de situatie vanaf de achttiende eeuw slaat 
dann op de vroege zeventiende eeuw.80 Visser daarentegen constateert dat de sui-
kerindustriee aan het einde van de zeventiende eeuw in Rotterdam, Dordrecht en 
Goudaa nog niet veel betekende.81 Over de suikernijverheid in Gouda is nauwe-
lijk ss iets bekend, maar in de periode die in dit onderzoek centraal staat, was zij 
vermoedelijkk nog zeer beperkt in omvang. Het begin van de suikerindustrie in 
Dordrechtt ligt waarschijnlijk pas in 1686 toen het stadsbestuur twee suikerraffi-
nadeurss faciliteiten voor de uitoefening van hun bedrijf verschafte.82 

Buitenn Holland beschikte Middelburg reeds vóór 1650 over een suikernijver-
heid.833 De instroom van Zuid-Nederlanders aan het einde van de zestiende eeuw 

777 Waarschijnlijk was dit het eerste suikerbedrijf in Holland (E., 'Eerste fabriek van geraffineerde suiker'; 
Reesse,, De suikerhandel van Amsterdam, 105; Ratelband (ed.). Reizen naar West-AJrika, xxi-xxii en Bloom, Eco-
nomienomie activities of the Jews of Amsterdam, 38). 
788 Het betrof hier een heffing voor diegenen, die enige ambtenn bekleedden, die geheel of gedeeltelijk uit 
emolumenten-inkomstenn bestonden en ook zij die inkomsten uit arbeid verkregen (Oldewelt, 'De be-
roepsstructuur',, 81, 111). 
799 Bijlsma, Rotterdams welvaren, 110; Van Oordt van Lauwendrecht, 'De suikerraffinage te Rotterdam'; Van 
Oordt,, Suiker, 11 en Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, III,  765-771. 
800 Van Oordt, Suiker, 11. 
811 Visser, Verkeersindustrieën te Rotterdam, 30. 
822 Davids, 'Beginning entrepreneurs', 169, 170, 183; Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 147 en De 
Vriess & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 386. Ook Hallema noemt de Dordtse suikernijverheid, maar 
geeftt helaas geen tijdsaanduiding (Hallema, Van biet tot suiker, 21). 
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zalzal hieraan ten grondslag hebben gelegen. Voor vele Antwerpse ondernemers 
wass Middelburg een toevluchtsoord toen de handel vanuit hun eigen stad ernstig 
bemoeilijktt werd. Middelburg was om twee redenen aantrekkelijk voor hen. De 
stadd lag zeer dicht bij Antwerpen en bood zeker ook nog enige mogelijkheden 
omm handelsactiviteiten voort te zetten. 

Geenn van de hier genoemde steden kende een omvangrijke suikerindustrie in 
dee vroege zeventiende eeuw. In de grote bloeiperiode van de suikernijverheid 
rondd 1650 waren bij elkaar opgeteld minder dan twintig bedrijven actief. Het 
overgrotee deel van de geraffineerde suikerproductie vond daar plaats waar zich 
ookk de suikerhandel concentreerde, in Amsterdam. Voor 1620 geeft Israel een 
opgavee van de verdeling over de Republiek van de 29 dan actieve suikerbakkerij-
en:: maar liefst 25 daarvan stonden in Amsterdam, twee in Middelburg, één in 
Delftt en één in de Zaanstreek.84 Hoewel deze informatie mij in ieder geval on-
volledigg lijkt , daar bijvoorbeeld Rotterdam in het geheel niet wordt genoemd, 
gevenn de cijfers wel duidelijk de dominante positie van Amsterdam aan. Voor het 
eindee van de achttiende eeuw constateert Reisig dat suikerraffinaderijen over de 
gehelee Republiek verspreid zijn, maar de enige twee steden die hij noemt zijn 
Rotterdamm met 40 en Amsterdam met 120 bedrijven.85 Voor enkele jaren in de 
latee zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw kan de aanwezigheid 
enn de omvang van de suikernijverheid in een tiental belangrijke steden in Hol-
landd vastgesteld worden (schema 1.3). 

Omdatt de cijfers slechts betrekking hebben op in Holland geheven belastin-
gen,, komt Middelburg niet in de tabel voor. De door Israel in de Zaanstreek ge-
lokaliseerdee suikerbakkerij wordt niet genoemd, omdat deze zich wel in Hol-
land,, maar niet in één van de stemhebbende steden waar de belastingen werden 
geheven,, bevond. De dominante positie die Amsterdam innam in de zeventien-
dee eeuw, zoals naar voren kwam uit de literatuur, blijkt in de achttiende nog te 
bestaan.. Nog altijd is meer dan de helft van de stedelijke suikernijverheid in de 
Amstelstadd gevestigd. 

Hett begin van een Amsterdamse suikerindustrie van enige omvang kunnen we 
opp 1597 dateren, wanneer voor de eerste maal gerefereerd wordt aan "raffineurs 
vann suijcker". In een brandordonnantie wordt vastgelegd dat suikerraffinaderij-
enn dienden te beschikken over in totaal 18 brandemmers. Het aantal raffinade-
rijenn was toen nog gering, maar reeds verschillende personen waren actiefin de 
productiee van geraffineerde suiker.86 

Volgenss Oldewelt zijn snel na de Alteratie van Amsterdam in 1578, wanneer de 
stadd zich achter de opstand tegen Spanje schaart, in de ondertrouwregisters en 

833 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 147. 
844 Israel, Dutch primacy, 116. 
855 Reisig, De suikerrajfinadeur, 53. 

866 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 105 en Visser, Verkeersindustrieën te Rotterdam, 28. 
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Schemaa 1.3 Aantal suikerbakkers en raffinadeurs in enkele Hollandse steden, 
1674,, 1714 en 1742! 

Haarlem m 

Hoorn n 

Delft t 

Dordrecht t 

Denn Haag 

Gouda a 

Leiden n 

Rotterdam m 

Schiedam m 

Amsterdam m 

Hein-familiegeld d 
1674 4 

33 suikerbakkers 

33 suikerbakkers, 1 raf-
finadeur,, 1 suikerbak-
ker-kruidenierr en 1 
suikerbakkersknecht t 

Familiegeldd 1715 

44 suikerbakkers 

44 suikerbakkers 

11 suikerbakker en 3 
raffinadeurs s 

33 suikerbakkers 

Personelee Quotisatie 
1742 2 

11 suikerbakker 

11 suikerbakker 

11 suikerbakker 

55 suikerbakkers en 10 
raffinadeurs s 

22 suikerbakkers 

11 rafïinadeur 

44 suikerbakkers 

222 suikerbakkers, 8 
raffinadeurss en 1 sche-
pen-raffinadeur r 

11 suikerbakker 

666 suikerbakkers, 4 
raffinadeurss en 1 sui-
kerraffinadeur r 

Bron:: Oldewelt, 'De beroepsstructuur' en Oldewelt, Kohier van de personele quotisatie, I, bijlage ta-

bellarischh overzicht 

inn de poorterboeken suikerbakkers aan te wijzen. Onder invloed van de recht-
streeksee aanvoer door Hollandse kooplieden van ruwe suiker vanuit onder an-
deree Brazilië, Sao Tomé en de Canarische eilanden naar de Republiek, die in 
dezee periode een aanvang nam, was dit beroep in opkomst.88 Oldewelt treedt 
hierbijj  niet in details over namen van suikerbakkers. Bij mijn weten is de eerste 
diee in de Amsterdamse ondertrouwregisters voorkomt Heinrick Luijckeman in 
1591,, die oorspronkelijk afkomstig was uit Den Bosch.89 Een vroegere vermel-
dingg staat in het poorterboek, waar in 1579 Francois Luijs uit Antwerpen werd in-
geschreven.900 Voor de periode 1578 tot 1601 komt Van Nierop tot de conclusie 

877 Het cijfer voor Amsterdam dient puur als illustratie. In het vervolg van deze paragraaf zal nog uitge-
breidd op de ontwikkeling van de Amsterdamse suikernijverheid worden ingegaan. 
888 Oldewelt, 'De "crudenier" ', 156. 
899 GAA, archief Burgerlijke Stand; Doop-, Trouw- en Begraafboeken (retroacta van de burgerlij ke stand), 
1553-18111 (arch.nr. 5001), inv. nr. 406 f. 53 (13-7 1591). 
900 GAA, archief Burgemeesters, 1275-1795; Poorterboeken, 1584-1812 (arch.nr. 5033), RT 79 f. 47v (15-6 
1579). . 
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datt de suikerbewerking nog op bescheiden schaal wordt uitgeoefend in Amster-
dam.91 1 

Dee Vries en Van der Woude tenslotte maken het begin van een suikerindustrie 
volledigg afhankelijk van de verplaatsing van de handel in suiker naar Amsterdam. 
Volgenss hen vond deze pas plaats vanaf 1595 toen Nederlandse schepen de 
Vlaamsee kust blokkeerden en Portugese joden hun koloniale goederen (waar-
onderr suiker) niet langer via Antwerpen konden verhandelen. Om deze handel 
voortt te zetten vestigden zij zich in Middelburg en Amsterdam. Toen was het mo-
mentt aangebroken waarop een Amsterdamse suikernijverheid opgezet kon gaan 
worden.. "De Nederlandse schepen, gewoonlijk varend onder Portugese vlag, 
brachtenn snel groter wordende hoeveelheden onbewerkte suiker naar de Repu-
bliekk met ah gevolg [mijn cursivering, AP] een snelle toename van het aantal sui-
kerraffinaderijj  en. "92 

Gegevenss met betrekking tot de handel in ruwe en geraffineerde suiker in de 
Noordelijkee Nederlanden aan het einde van de zestiende eeuw zijn schaars. In-
formatiee hierover is slechts indirect in verschillende bronnen te vinden.93 Een 
uitzonderingg op deze regel vormen twee delen van laat-zestiende-eeuwse Am-
sterdamsee convooiregisters, die onlangs door Lesger uitgebreid geanalyseerd 
zijn.944 Deze kohieren bevatten voor een gedeelte van de jaren 1580 en 1584 de 
goederenn die van buiten de Nederlanden in Amsterdam ingevoerd werden of die 
vanuitt Amsterdam naar plaatsen buiten de Nederlanden werden geëxporteerd. 
Dee informatie met betrekking tot suiker uit deze registers staat in tabel 1.1. 

911 Van Nierop, 'De bruidegoms van Amsterdam', 338. 

922 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 462-463. In deze redenering vormt de aanwezigheid 
vann suikerbakkerijen in een bepaalde plaats dus het bewijs van het bestaan van een plaatselijke suikerhan-
del.. Omdat het vaak lastig is om het begin van een tak van handel of nijverheid aan een specifiek jaartal op 
tee hangen, is de vraag naar welke van de twee eerder aanwezig was vrijwel niet te beantwoorden. Zuiver hy-
pothetischh gezien lijk t mij een suikernijverheid die (een deel van) de suikerhandel naar zich toe trekt niet 
minderr waarschijnlijk dan een suikerhandel die de vestiging van een suikerindustrie uitlokt, zoals De Vries 
enn Van der Woude veronderstellen. 
933 In het Amsterdamse notariële archief zijn vóór 1595 al wel aanwijzingen te vinden dat rechtstreekse im-
portenn van ruwe suiker uit productiegebieden als Sao Tomé, de Canarische eilanden en zelfs Brazilië in Am-
sterdamm of Holland arriveerden: GAA, NA 8 f. 121 (25-7 1591), 42 f. 13-14 (21-8 1591), 32 f. 162v (28-4 1593) 
enn 65 f. 69v (14-8 1594). In de eerste Amsterdamse prijscourant uit 1585 werd melding gemaakt van suiker 
uitt Sao Tomé, de Antillen, Madeira, de Canarische ei landen, Barbarije, Brazilië, Spanje en Engeland 
(McCuskerr & Gravesteijn, The beginnings of commercial and financial journalism, 52 en Posthumus, Nederland-
scheprijsgeschiedenis,scheprijsgeschiedenis, I, xxiii) . Hoewel achter geen van deze producten ook een daadwerkelijke marktprijs is 
genoteerd,, vormt deze courant wel een indicatie voor de verscheidenheid aan suikersoorten die in Amster-
damm bekend en verkrijgbaar waren. Sluiter stelt dat vanaf 1587 Nederlandse schepen naar Brazilië voeren, 
maarr preciseert niet de goederen die zij daar haalden (Sluiter, 'Dutch-Spanish rivalry', 169-170). 
944 Lesger, Handel in Amsterdam, hoofdstuk 2. 
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Tabell  1.1 Kohieren van het Amsterdamse convooigeld uit 1580 en 1584 

Exportt 1580 

Exportt 1584 

Importt 1584 

suikersoort t 

suijcker r 
Thomass suijcker 

brootsuijcker r 
Candijs s 
Poeijerr suijcker 
suijcker r 
paneell  suijcker 
suijckerr de rethame 
Thomass suijcker 

Thomass suijcker 

aantall  pond 

49280 0 
1200 0 

30495b b 

100 0 
5850 0 
400 0 
685 5 

2600 0 
4600 0 

1200 0 

a«Tit«l l 

partije n n 

73 3 
1 1 

86 6 
1 1 

11 1 
1 1 
6 6 
8 8 
5 5 

1 1 

naar/uit 3 3 

Dantzig,, Hamburg 
Hamburg g 

Dantzig,, Grote Oostc 

Hamburg g 
Dantzig g 
Grotee Oost 
Hamburg g 
Hamburg g 
Dantzig g 

Laa Rochelle 

aa Bij grote aantallen partijen zijn slechts de twee belangrijkste bestemmingen/herkomstgebie-
denn genoemd, 

bb Bovendien werden nog 2 kisten "brootsuijcker" geëxporteerd, 
cc Met de Grote Oost wordt het Oostzeegebied ten oosten van de Sont bedoeld. 

Bron:: Lesger, Handel in Amsterdam en computerbestand C. Lesger 

Dee gegevens uit de registers laten zien dat de verschillende soorten suiker hoofd-
zakelijkk uit Amsterdam werden geëxporteerd. Waar deze suiker was geraffineerd 
iss echter niet te achterhalen. Voor de hand ligt om te veronderstellen dat het in 
Antwerpenn geproduceerde suiker betrof; hier lag het centrum van de toenmali-
gee Europese suikerproductie. Toch is het zeer goed mogelijk dat in Amsterdam 
geraffineerdee suiker uitgevoerd werd. Gezien de redelijk omvangrijke hoeveel-
hedenn is het echter niet waarschijnlijk dat het hier alleen om de productie van 
eenn nieuw opgezette Amsterdamse suikernijverheid ging. Ik neem daarom aan 
datt de exportgegevens in de convooiregisters zowel in Antwerpen als in Amster-
damm geraffineerde suiker bevatten. 

Dee import van ruwe suiker uit Sao Tomé ("Thomas suijcker") was mogelijk voor 
herexportt naar het noorden of oosten van Europa bestemd. Immers, in 1580 en 
15844 vond vanuit Amsterdam export van "Thomas suijcker" plaats. Het lijk t mij 
echterr waarschijnlijker dat deze ruwe suiker bestemd was voor verwerking in de 
Amsterdamsee suikerindustrie. Gegevens over beroepen uit de poorterboeken, de 
ondertrouwregisterss en het notariële archief laten zien dat vanaf circa 1580 sui-
kerbakkerss in Holland en Amsterdam actief waren. Voor de uitoefening van hun 
beroepp waren zij afhankelijk van de invoer van ruwe suiker. Deze import kan di-
rectt vanuit de productiegebieden ofwel via Antwerpen in de stad zijn gearriveerd. 
Overr deze laatste mogelijkheid geeft het convooiregister geen informatie, omdat 
hett interne transport binnen de Nederlanden niet in deze bron is opgetekend. Ook 
wreektt zich hier het feit dat de aanduiding "Thomas suijcker" weliswaar iets over 
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hett oorspronkelijke productiegebied van de suiker zegt, maar niets over de directe 
herkomst.. Suiker uit Sao Tomé die zonder bewerkt te zijn vanuit Antwerpen naar 
Amsterdamm werd gezonden, bleef "Thomas suijcker" heten. 

Ookk de vraag naar suiker in de Noordelijke Nederlanden is lastig te achterha-
len.. Een aanwijzing voor een toename van deze vraag levert de eerder genoemde 
pogingg van Jasper en Pieter de Morimont om in 1577 in Leiden de eerste suiker-
bakkerijj  in Holland op te richten. In hun verzoek aan het stadsbestuur van Leiden 
schrevenn zij dat het hun voornemen was om met de productie van hun suikerbe-
drijff  heel Holland van suiker en stroop te voorzien.95 Uit dit rekest blijken twee 
dingen:: 1) in Holland bestond een vraag naar geraffineerde suiker, waarin op de 
traditionelee manier niet langer kon worden voorzien; 2) de behoefte aan suiker 
wass nog niet heel omvangrijk, aangezien één suikerbedrijf voldoende werd geacht 
omm in deze Hollandse vraag te voorzien. Hieruit moeten wij concluderen dat aan 
hett begin van het laatste kwart van de zestiende eeuw in de Nederlanden ruimte 
bestondd voor stedelijke suikerproductie buiten Antwerpen. Kennelijkwas Antwerpen 
niett bij machte om een productietoename te bewerkstelligen die voldoende was 
omm de toename van de Hollandse vraag op te vangen. Haar positie als centrum 
vann suikernijverheid begon wellicht een decennium voordat de uiteindelijke neer-
gangg inzette al enkele sleetse plekken te vertonen. 

Dee ontwikkeling van de suikernijverheid in Amsterdam is af te lezen uit het aan-
tall  raffinaderijen dat in de stad actief was.96 Een stuk uit 1622 getiteld Deductie ver-
vaetendevaetende den oorspronck ende progres van de vaert ende handel op Brasil uyt dese landen 

overover het Coninckrijck Portugal in het archief van de Staten-Generaal vermeldt dat 
".... de suijcker Raffinaderijen, die van 3. ofte 4. int getal datter omtrent over 25 
iaerenn waeren, nu tot 25 int getal sijn geaccresceert, allen in de stadt van Am-
sterdam,, ende een binnen Delft, twee tot Middelborch, ende een ten platten lan-
dee inden dorpe van Wormer".97 Andere bronnen bevestigen het bestaan van een 
kleinn aantal suikerbakkerijen in Amsterdam in de laatste jaren van de zestiende 
enn de eerste van de zeventiende eeuw.98 Van Gelder, Israel en ook De Vries en 

955 E., 'Eerste fabriek van geraffineerde suiker'; Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 105; Ratelband 
(ed.),, Reizen naar West-Afrika, xxi-xxi i en Bloom, Economie activities of the Jews of Amsterdam, 38. 
966 Nu volgende cijfers in: Van Gelder, 'De nijverheid', 296; Oldewelt, 'De "crudenier" ', 156; Reesse, De 
suikerhandelsuikerhandel van Amsterdam, 105 en 107; Israel, Dutch primacy, 116, 264-265 en De Vries & Van der Woude, Ne-
derlandderland 1500-1815, 385, 463, 467. Het is overigens opvallend dat Reesse bij zijn inventarisatie van Amster-
damsee suikerbakkerijen in de zeventiende en achttiende eeuw slechts tot een aantal van 31 bedrijven komt 
(Reesse,, De suikerhandel van Amsterdam, 109-135). 
977 IJzerman (ed.),Journael van de reis naar Zuid-Amerika, 98-106, aldaar 103. Origineel in: ARA, archief Sta-
ten-Generaal,, Liassen Admiraliteit, 1622. De Deductie \s gedateerd op 24-1 1622. 
988 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 105 en Van Nierop, 'De bruidegoms van Amsterdam', 338. Bei-
dee auteurs stellen dat er rond 1605 ongeveer drie suikerbedrijven in Amsterdam bestonden, maar dat deze 
ondernemingenn mogelijk toen reeds enkele jaren oud waren. Ter vergelijking: de suikerindustrie in Rot-
terdamm was aan het einde van de zestiende eeuw van vergelijkbare omvang als die in Amsterdam. In 1594 
warenn in de Maasstad reeds drie suikerbakkerijen actief (Van Oordt van Lauwendrecht, 'De suikerraffinage 
tee Rotterdam', 48). Het is opmerkelijk dat Rotterdam ontbreekt in de opsomming in de Deductie. 
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Vann der Woude nemen het aantal van 25 suikerbakkerijen in Amsterdam rond 
16200 uit de Deductie over. 

Inn het midden van de eeuw is de hoeveelheid suikerbedrijven in Amsterdam 
gegroeidd tot 40. De top in de omvang van de suikerindustrie werd hoogstwaar-
schijnlijkk bereikt in het daarop volgende decennium. De schattingen over het 
aantall  suikerraffinaderijen binnen de stadsgrenzen en binnen de Republiek lo-
penn echter nogal uiteen. Zo sluit Reesse aan bij de 60 suikerbakkerijen in de Am-
stelstadd die in een resolutie van de Amsterdamse vroedschap uit 1661 worden ge-
noemd.""  Israel echter stelt dit aantal in 1662 op rond de 50. Daarnaast was nog 
eenn twaalftal bedrijven in Rotterdam, Middelburg, Delft en Gouda gevestigd. De 
Vriess en Van der Woude sluiten aan bij Israel, en zij tellen in het jaar 1662 in de 
Republiekk 66 suikerraffinaderijen, waarvan er 50 in Amsterdam gevestigd wa-
ren.1000 Daarna is de bloeitijd van de suikernijverheid voor de zeventiende eeuw 
inn ieder geval wat het aantal bedrijven betreft voorbij. In 1668 zijn nog 34 suiker-
bakkerijenn actief, twaalf jaar later nog slechts 20. 

Dee waarde van de cijfers is niet zozeer gelegen in hun exactheid. Zij dienen 
slechtss om aan te geven dat de Amsterdamse suikernijverheid in de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw een geweldige groei doormaakte en uitgroeide tot een 
zeerr omvangrijke industrietak.101 Het precieze aantal suikerbedrijven in Amster-
damm is, zeker voor het begin van de zeventiende eeuw, erg moeilijk vast te stellen. 
Opp basis van de informatie die ten behoeve van de prosopografie is verzameld 
overr het aantal actieve suikerbakkers, kan voor de periode van 1580 tot 1630 een 
gedetailleerderr beeld worden gegeven (zie tabel 1.2). De gegevens in tabel 1.2 
overr de omvang van de actieve Amsterdamse suikerbakkerspopulatie lijken erop 
tee wijzen dat in de literatuur de omvang van de suikerindustrie in Amsterdam on-
derschatt wordt. Een verklaring voor deze verkeerde beeldvorming ligt waar-
schijnlijkk in het feit dat tot nog toe de kleine zelfstandige suikerondernemers 
veelall  genegeerd zijn. Wanneer deze wel in de analyse worden betrokken, blijkt 
datt de Amsterdamse suikernijverheid eerder begon te groeien en sneller groeide 
dann de historiografie veronderstelt. 

999 GAA, archief van de Vroedschap (resoluties met munimenten en bijlagen), 1536-1795 (arch. nr. 5025), 
Resolutieboekk 23 f. 121-126 (17-3 1661) en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 107. Een transcriptie hier-
vann eveneens bij Reesse, pp. VIII-XVI , aldaar IX. 
1000 Opmerkelijk is dat deze cijfers alleen in de Engelse versie van hun boek vermeld staan (De Vries & Van 
derr Woude, The first modern economy, 326). In de oorspronkelijke Nederlandse wordt de indruk gewekt dat 66 
suikerbakkerijenn in Amsterdam stonden in 1662. Elders in hun boek stellen zij het aantal suikerraffinade-
rijenn in de Republiek in 1660 op 54 (De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 467). Ook voor het 
overigee zijn de aantallen die De Vries en Van der Woude in hun boek met betrekking tot de ontwikkeling 
vann de Amsterdamse suikerindustrie geven weinig consistent. Op p. 385 noemen zij de drie suikerbakkerij-
enn in het jaar 1607 als "oudste opgave (...) voor Amsterdam en elders", terwijl op p. 463 vermeld staat dat in 
15944 reeds 3 of 4 bedrijvenn in de Republiek actief waren. 
1011 Jansma, 'Economische en sociale ontwikkeling', 121. 
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Tabell  1.2 Aantal suikerbakkers op basis van de gegevens uit de prosopografie, 
1580-1630 0 

jaar r 

1580 0 
1585 5 

1590 0 

1595 5 
1600 0 
1605 5 
1610 0 

1615 5 

1620 0 
1625 5 

1630 0 

aantall suikerbakkers 

1 1 
6 6 
9 9 
11 1 
15 5 
19 9 
24 4 
24 4 
30 0 
31 1 
27 7 

Bron:: prosopografie 

Rondd het midden van de zeventiende eeuw schreven de Amsterdamse suikerraffi-
nadeurss aan hun stadsbestuur in een rekest, waarin zij verzochten om verlaging van 
dee belastingen op ruwe en geraffineerde suiker, dat het grootste gedeelte van Eu-
ropaa op dat moment werd voorzien van in Amsterdam geraffineerde suiker. Geëx-
porteerdd werd naar Frankrijk, Engeland, Polen, Zweden, Denemarken, Bohemen, 
Oostenrijk,, het Duitse Rijk (onder andere naar de hertogdommen Luneburg, Sak-
sen,, Brunswijk en Hessen, Frankenland, Mehren, Silezië, Leipzig) en het Oostzee-
gebied,, van oudsher een goede handelspartner van Holland. Daarnaast stelden zij 
datt van de jaarlijkse opbrengst van het waaggeld dat in de Amsterdamse schatkist 
vloeide,, een vierde deel afkomstig was uit de suikerhandel en suikerraffinage. Ook 
werdd volgens hen in de Amsterdamse suikerondernemingen een groter kapitaal om-
gezett dan in andere takken van nijverheid. Niet minder dan 100 schepen werden 
continuu voor de Amsterdamse suikerhandel in de vaart gehouden.102 

Uiteraardd bestaan dergelijke verzoekschriften voor een groot deel uit retoriek. 
Hett is buitengewoon lastig om ondubbelzinnige aanwijzingen te vinden die deze 
mededelingenn zouden kunnen staven of ontkrachten. Letterlijk overnemen van 
dee beweringen in een rekest, zoals Reesse doet, is niet verstandig. Wel kan de 
tekstt van een verzoekschrift op een minder directe manier als bron van informa-
tiee worden gebruikt. De burgemeesters en de leden van de vroedschap, aan wie 
hett rekest gericht was, beschikten in het algemeen over een meer dan gemiddel-
dee kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Amsterdamse handel en in-
dustrie,, aangezien velen van hen zelf actief waren als ondernemer of koopman. 
Hierdoorr waren zij zeer goed in staat om het waarheidsgehalte van bepaalde be-
weringenn over de economische positie en ontwikkeling van de stad te beoorde-
len.. De Amsterdamse suikernijverheid zal dan ook in de jaren '50 van de zeven-

1022 Reesse, De suikerhandel van van Amsterdam, 32 en XXVII . 
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tiendetiende eeuw inderdaad haar suiker over een groot deel van West-Europa hebben 
geëxporteerd1033 en de stedelijke schatkist zal hier inderdaad via de waaggelden 
vann hebben geprofiteerd. Heel veel meer valt helaas niet uit de tekst te destille-
ren. . 

Juistt omdat de suikernijverheid, als trafïekbedrijf, in hoge mate afhankelijk 
wass van toegang tot internationale handelsstromen, werd zij zwaar getroffen 
doorr de protectionistische maatregelen die in de tweede helft van de zeventien-
dee eeuw door een aantal Europese naties werden afgekondigd. Bovendien was 
dee buitenlandse afzet van geraffineerde suiker essentieel voor de Amsterdamse 
suikernijverheid,, omdat in het binnenlandse suikergebruik van de Republiek al 
konn worden voorzien door een klein aantal raffinaderijen. Bekende voorbeelden 
vann landen die de import van suiker beperkten en hun eigen nijverheid bevoor-
deeldenn zijn Engeland en Frankrijk, maar dit waren zeker niet de enige die over-
gingenn tot het nemen van dit type maatregelen. Ook Zweden en Denemarken 
probeerdenn hun eigen markt af te schermen.104 Na 1650 werd bovendien de eco-
nomischee positie van Hamburg als handelscentrum versterkt. Deze havenstad 
trokk een steeds groter deel van de handel in koloniale waren naar zich toe. Lang-
zaamm zou Amsterdam deze concurrentiestrijd om het primaat in de suikerhandel 
enn suikerindustrie in Europa (en daarmee in de wereld) verliezen.105 

Onlangss heeft Novaky betoogd dat het teruglopen van het aantal suikerbakke-
rijenrijen in Amsterdam na 1660 niet zozeer een teken was van een suikernijverheid 
inn verval, maar veeleer een indicatie dat een fundamentele verandering in de sui-
kerindustriee had plaatsgevonden. Als reactie op de dalende suikerprijzen na 
16544 zochten de ondernemers naar een manier om hun relatieve rentabiliteit op 
peill  te houden. Het bleek dat grootschalige bedrijven in die situatie winstgeven-
derr waren. Zij konden eenvoudiger tot productieverhoging overgaan en ook wa-
renn zij beter in staat een breed scala aan suikersoorten te fabriceren. Volgens 
Novakyy vond in de tweede helft van de zeventiende eeuw een toename van de be-
drijfsomvangg plaats in de Amsterdamse suikerindustrie. Het hiertoe benodigde 
kapitaall  was volgens hem afkomstig uit de handel. Na 1654 vond dan ook voor 
hett eerst op grote schaal integratie plaats van de productiekant in de suikerraffi-
nagee en de handelssfeer, waarbij de handel de industrie usurpeerde.106 

1033 Sporadisch zijn hiervoor ook andere aanwijzingen te vinden. Van het Zuid-Nederlandse handelshuis 
Vann Colen-De Groot is een uit 1643 stammend koopmansleerboek bewaard. Hierin is sprake van in Am-
sterdamm gekochte suiker "om per Franckryck en heel Italien door te senden ende oock per Vlaenderen 
endee Hamborch". Verderop staat een hoeveelheid suiker vermeld die vanuit Amsterdam naar Napels wordt 
gezondenn (Denucé, Koopmansleerboeken, 53 en 55). 
1044 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 32-33, 37-38; Deerr, History of sugar, II, 454,457, 458; Visser, Ver-
keersindustrieënkeersindustrieën te Rotterdam, 28-30; Israel, Dutch primacy, 265 en De Vries 8c Van der Woude, Nederland 1500-
1815,1815, 401-402. 
1055 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 386. Zie voor de Hamburgse suikernijverheid in de 
achttiendee en negentiende eeuw: Petersson, Zuckersiedersgewerbe und ZuckerhandeL 
1066 Novaky, 'On trade, production and relations of production', met name 484-488. Hierop zal later 
(Hoofdstukk 4, § 4) nog verder ingegaan worden. 
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3.13.1 De productiegebieden van suikerriet voor de Amsterdamse suikernijverheid 

Dee aanvoer van ruwe suiker naar de Republiek vond in de late zestiende eeuw 
plaatss door particuliere kooplieden, hoofdzakelijk ondernemers uit Holland en 
mett name ook uit Zeeland. Veelal waren dezen georganiseerd in kleine onder-
nemingen.. De vijandelijkheden tussen de Republiek en Spanje maakten de Ibe-
rischee havens moeilijk toegankelijk voor deze handelaren. Vanaf het einde van 
dee zestiende eeuw waren Nederlandse kooplieden daarom genoodzaakt zelf 
schepenn naar West-Indië te zenden. Tot die tijd hadden zij hun zaken geregeld 
viaa handelaars in Antwerpen of op het Iberisch schiereiland (Sevilla, Lis-
sabon).1077 Van Goor meent dat deze kooplieden in West-Indië hun handel tot 
16077 tamelijk ongestoord konden organiseren. Voor hen bestond geen nood-
zaakk tot het vormen van een grote compagnie, zoals de pas opgerichte Verenig-
dee Oost-Indische Compagnie (VOC).108 Toch waren direct na de oprichting van 
dee VOC reeds stemmen opgegaan om ook de handel op West-Indië in een der-
gelijkee ondernemingsvorm te organiseren.109 

Gedurendee het Twaalfjarige Bestand dat de Republiek in 1609 met Spanje 
sloot,, werden de oorlogshandelingen gestaakt en werden de Spaanse en Portu-
gesee havens opengesteld voor Hollandse schepen. Enerzijds werd daardoor de 
noodzaakk om reizen naar West-Indië te ondernemen verminderd, anderzijds wa-
renn de belemmeringen die de Spanjaarden in oorlogstijd oplegden aan de Hol-
landerss nu afwezig. Toch stelt Boxer: "Dutch trade with Brazil proper made a 
greatt spurt during the Truce years".110 In deze periode nam de handel tussen 
Braziliëë en de Republiek enorm toe. Daarnaast was de helft tot twee derde deel 
vann het transport tussen Brazilië en Europa, dat voor het merendeel export van 
ruwee suiker betrof, in deze periode in handen van bevrachters uit de Republiek, 
veelall  in dienst van kooplieden in Oporto en Viana in Portugal.111 

Toenn echter duidelijk werd dat na het aflopen van het Bestand geen vredesre-
gelingg tot stand zou komen, maar de oorlog weer gecontinueerd zou worden, kwa-
menn de plannen om tot een gezamenlijke compagnie voor West-Indië te komen 
weerr in de belangstelling te staan. Op die manier zou Spanje effectiever kunnen 
wordenn bestreden dan door middel van kleine samenwerkingsverbanden van zelf-
standigee kooplieden. De omstandigheden voor de totstandkoming van een com-
pagniee waren toen ook gunstiger. Aan het begin van de zeventiende eeuw waren 
dee belangrijkste tegenstanders van een compagnie voor West-Indië grotendeels de-
zelfdenn als zij die naar een vredesregeling met Spanje streefden. Onder aanvoe-

1077 Van den Boogaart, 'De Nederlandse expansie', 113. 
1088 Van Goor, De Nederlandse koloniën, 38. 

1099 Het nu volgende is gebaseerd op: Van Goor, De Nederlandse koloniën, 37-40, 59-66 en Den Heijer, De ge-
schiedenisschiedenis van de WIC, 21-34. 
1100 Boxer, The Dutch in Brazil, 5. 

1111 Boxer, The Dutch in Brazil, 20 en Van den Boogaart, 'De Nederlandse expansie', 115. 
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PersPers voor suikerriet in Brazilië rond hel midden van de zeventiende eeuw. 
InIn deze Braziliaanse pers voor suikerriet werd hel sap uit de rietstengels geperst. Het type waarin niet twee maar 
driedrie rollen verticaal naast elkaar geplaatst waren, was in het eerste decennium van de zeventiende eeuw ont-
wikkeld.wikkeld. Deze techniek maakte het mogelijk om van drie kanten tegelijkertijd suikerriet in de pers in te voeren. 
DaarmeeDaarmee leidde zij tot een belangrijke verhoging van de productiviteit. 

Uit:Uit:  Piso, De Medicina Brasiliensi libri  quatuor, 50. (foto: Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amster-
dam) dam) 

ringg van Van Oldenbarnevelt wisten zij een compagnie tegen te houden. Toen het 
eindee van het Twaalfjarig Bestand naderde, hadden echter de meer oorlogsgezinden 
dee politieke macht in handen en waren de tegenstanders vrijwel krachteloos.112 

Inn 1621 zou de West-Indische Compagnie (WIC) daadwerkelijk opgericht wor-
den.. Zij bezat vanaf dat moment het monopolie op de handel ten westen van 
Kaapp de Goede Hoop, en dus op de belangrijke productiecentra van rietsuiker. 
Hoewell  in het octrooi dat de WIC bij haar oprichting werd verleend nog expliciet 
meldingg werd gemaakt van de handel op West-Indië en West-Afrika als belang-
rijksterijkste doelstelling, was zij in de praktijk veel meer dan de VOC gericht op het be-
strijdenn van de Spanjaarden en Portugezen. Dit was begrijpelijk, omdat anders 
dann in Oost-Indië, de Spanjaarden reeds grote delen van Zuid-Amerika binnen 
hunn invloedssfeer hadden. De WIC kon daarom slechts zelfstandige en lucratieve 
handell  drijven wanneer gebieden op de Spanjaarden zouden worden veroverd. 
Eenn andere manier om toch winsten uit het Caraïbische gebied te kunnen ver-
wervenn was de kaapvaart: het overvallen van Spaanse en Portugese schepen, die 
volgeladenn met West-Indische producten op weg waren naar Europa.113 

1122 Johan van Oldenbarnevelt, die de oprichting van de WIC in het eerste decennium van de zeventien-
dee eeuw met succes had weten te voorkomen, was inmiddels in 1619 ter dood gebracht. 
1133 Het nog altijd meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan is de verovering door Piet Heijn 
vann de Spaanse zilvervloot in 1628 (Van Goor, De Nederlandse koloniën, 61 en Den Heijer, De geschiedenis van 
dede WIC, 63). 



60 0 DeelDeel I De A msterdamse suikern ijverheid 

Voorr de suikerhandel was het belangrijk dat de WIC in de eerste jaren van haar 
bestaann probeerde om rijke productiegebieden in Brazilië onder haar beheer te 
brengen.. Aanvankelijk gelukte dit niet zo best. Bahia, dat na een geslaagde vero-
veringg in 1624 onder Nederlands beheer was gekomen, ging eenjaar later alweer 
verloren.. Succesvoller waren de acties van de WIC om Pernambuco, de rijkste sui-
kerproducerendee regio ter wereld en het meest welvarende deel van het Portu-
gesee koloniale rijk, in bezit te krijgen. In 1630 werden hier Olinda en Recife ver-
overd.. Diverse suikermolens, waar suikerriet tot ruwe suiker werd verwerkt, kwamen 
opp deze manier onder beheer van de WIC. Hoewel Olinda snel moest worden op-
gegeven,, luidden deze gebiedswinsten een redelijk succesvolle periode voor de WIC 
in.. Veelal wordt deze verbonden met de persoon van Johan Maurits van Nassau, 
diee de post van gouverneur van Brazilië bekleedde van 1636 tot 1644. 

Wanneerr we kijken naar de export van suiker vanuit Brazilië naar de Republiek 
vanaff  1629 (grafiek 1.1), blijkt dat deze inderdaad in de eerste paar jaar volledig in 
handenn was van de WIC.114 Vanaf 1635 begint echter het aandeel van particuliere 
koopliedenn te groeien. Direct in 1636 verzorgden zij reeds meer dan de helft van 
dee suikerexport en dit zouden zij blijven doen tot het midden van de zeventiende 
eeuww (de hoge aandelen van de WIC in de jaren 1646,1647 en 1648 daargelaten). 
Wanneerr de aanvoer van ruwe suiker in het vervolg ter sprake komt, moet daarbij 
duss worden bedacht dat deze slechts in beperkte mate door de WIC voor haar re-
keningg werd genomen. 

Ookk via de andere grote Nederlandse handelscompagnie kwam suiker naar de 
Republiek,, Tot 1637 handelde de VOC uitsluitend in suiker uit andere dan haar 
eigenn gebieden. In dat jaar begon zij met het opzetten van een eigen rietsuiker-
teeltt op Java. Volgens Glamann werd deze cultuur al snel een factor om rekening 
meee te houden, maar kon zij in perioden van lage suikerprijzen niet voldoende 
concurrerenn met de West-Indische en Braziliaanse suiker.115 Het is niet toevallig 
datt het begin van het opzetten van een eigen suikerrietteelt door de VOC sa-
menvaltt met een top in de prijs voor suiker op de Amsterdamse Beurs.116 

Reessee wijst erop dat de toenemende vraag vanuit Europa de VOC niet alleen 
tott het opzetten van een eigen suikerproductie bracht, maar tevens tot een in-
tensiveringvann de handelsrelaties met andere producenten in het gebied, omm op 
diee manier een zo groot mogelijke hoeveelheid (ruwe) suiker te kunnen expor-

1144 Watjen en Mauro, waaraan de cijfers zijn ontleend, maken onderscheid tussen blanco, moscovade en 
paneell  suiker (bij Mauro retame). Het beeld dat bij deze drie soorten naar voren komt wat betreft de ver-
houdingg tussen door de WIC en door particuliere kooplieden geëxporteerde suiker, vertoont zoveel over-
eenkomstenn dat één grafiek van de totale suikerexport mijns inziens duidelijker is dann drie verschillende 
grafiekenn (Watjen, Das hoüandische hoüandische Kolonialreich, 316-323 en Mauro, Le Portugal, 249-250). De cijfers die Rees-
see presenteert over de invoer van West-Indische ruwe suiker door de WIC en particuliere kooplieden voor 
dee periode 1640-1644, geven een iets andere procentuele verhouding aan (afgerond respectievelijk 23%, 
16%,, 31%, 28% en 10%), maar dit verandert weinig aan het algemene beeld (Reesse, De suikerhandel van 
Amsterdam,Amsterdam, bijlage G, CXX). 
1155 Glamann, Dutch-Asiatic trade, 152. 
1166 Zie Bijlage 2. 
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GRAFIEKK 1.1 
DEE TOTALE SUIKEREXPORT VAN BRAZILI Ë NAA R DE REPUBLIEK, 1629-1651 
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Bron:: Watjen, Das hoüandische Kolonialreich, 316-323 en Mauro, LePortugal, 249-250. 

teren.1177 Dit was een verstandige tactiek, want het zou nog tot na 1650 duren 
voordatt omvangrijke hoeveelheden geproduceerde suiker vanuit Batavia in de 
Republiekk arriveerden.118 

Voorr een beperkte tijdsperiode (1629-1651) is het mogelijk om de uit West-In-
diëë geïmporteerde hoeveelheden ruwe suiker te vergelijken met de aanvoeren uit 
Aziëë (grafiek 1.2). Hierbij moet echter wel in het oog worden gehouden dat de in-
voerr van de ruwe suiker uit Oost-Indië uitsluitend onder de vlag van de VOC ge-
schiedde.. De aanvoer vanuit West-Indië daarentegen wasvoor het grootste deel in 
handenn van particuliere kooplieden, zeker na 1636. Om de verhouding tussen Oost-
enn West-Indische suiker dus zo nauwkeurig mogelijk te tonen, moet het aandeel 
vann deze particuliere Brazilië-handelaren bij dat van de WIC worden opgeteld. 

Hett is duidelijk dat de VOC voor het overgrote deel van de hier gepresenteer-
dee periode een ondergeschikte rol speelde in de aanvoer van ruwe suiker in de 
Republiek.. De West-Indische suiker zorgde vrijwel constant voor ten minste 70 
procentt van de aanvoer. 

Dee hoeveelheid suiker die vanuit Oost-Indië naar de Republiek werd geëxpor-
teerd,, was in hoge mate afhankelijk van de import uit Brazilië en het Caraïbische 
gebied.. Hier werden grotere hoeveelheden geproduceerd, en daardoor had 

yy u i 1 1 i  _ 

1177 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 161-162. 
1188 Glamann, Dutch-Asiatic trade, 156. 
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Bron:: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, bi j lage F, CXII I en Watjen, Das Hollandisrhe Kolonial-

reich,reich, 316-323 en Mauro, LePortugal, 249-250. 

dezee West-Indische suiker een grote invloed op de prijsvorming op de Europese 
markt.. De 'eisen' die de Heren Zeventien jaarlijks naar Java stuurden, werden 
sterkk beïnvloed door deze prijsontwikkeling.119 Wanneer een grote West-Indi-
schee import de prijs drukte, werd het voor de Heren Zeventien financieel on-
aantrekkelijkk om veel suiker uit Oost-Indië te laten komen. Toen in Brazilië aan 
hett einde van de jaren veertig van de zeventiende eeuw een hevige strijd woedde 
tussenn de West-Indische Compagnie en de Portugezen en daardoor de toevoer 
vann ruwe suiker naar Europa stokte of in ieder geval sterk verminderde en de 
prijss opgedreven werd, kon de Oost-Indische suiker hiervan profiteren. Direct 
werdenn de jaarlijkse eisen, die in de voorliggende periode juist sterk waren gere-
duceerdd door de omvangrijke toevoer vanuit met name Brazilië, opgeschroefd. 
Dee ontwikkeling van de import door de VOC is weergegeven in grafiek 1.3.120 

Suikerr uit West-Indië was van betere kwaliteit dan die van Java. Toch was Javaan-
see suiker in de inter-Aziatische handel een gewild product.121 

1199 Reesse, De suikerhandA van Amsterdam, 161-164 en Glamann, Dutch-Asiatic trade, 155-158. 
1200 Novaky gebruikt dezelfde cijfers voor een grafiek, maar presenteert de aanvoer hierin als een onon-
derbrokenn lijn , door de verschillende meetpunten met elkaar te verbinden. De hier gepresenteerde grafiek 
lijk tt mij een reëler beeld te geven van de ontwikkeling van de hoeveelheid geïmporteerde ruwe suiker 
(Novaky,, Sockersjudare och hompanihandel, 12). 

1211 Zie hiervoor: Glamann, Dutch-Asiatic trade, 159-166. 
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44 Het productieproces van Amsterdamse geraffineerde suiker 

Alss we enige duidelijkheid willen verkrijgen over de precieze aard van het pro-
ductieprocess van suiker, dienen we ons te realiseren dat het twee geografisch ge-
scheidenn activiteiten betrof. Een eerste fase vond reeds plaats in het gebied waar 
ookk de verbouw van suikerriet geschiedde. Hier werd suikerriet tot ruwe suiker 
verwerkt.. De tweede fase vond plaats in Europa. Hier werd uit de geïmporteerde 
ruwee suiker het geraffineerde eindproduct vervaardigd. Bij het bespreken van 
hett productieproces zullen we daarom een tweedeling hanteren. 

Voorr de geografische scheiding tussen de productie van ruwe suiker en de fa-
bricagee van geraffineerde suiker is een aantal redenen aan te voeren.122 Omdat 
dee lange reis vanuit de productiegebieden van ruwe suiker naar West-Europa ge-
paardd ging met grote risico's van verlies, schipbreuk, inbeslagname en dergelij-
ke,, was het verstandig om de suiker niet volledig te raffineren in de koloniën. 
Hoee zuiverder de suiker, hoe duurder hij was en hoe groter de schade was wan-
neerr er iets mee gebeurde. Daarbij kwam dat de vochtige omstandigheden in de 
scheepsruimenn tijdens het vervoer naar Europa ervoor zorgden dat de suiker-
kristallenn gingen samenklonteren. Hierdoor was het niet mogelijk om de suiker 

1222 Galloway, The sugar cane industry, 17,40. 
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inn het gebied van consumptie direct te verkopen. 
Tochh kon onbewerkte suiker ook moeilijk verscheept worden, daar de kwaliteit 

vann gekapt riet snel afnam. Vandaar dat veelal voor een tussenoplossing van semi-
geraffineerdee suiker werd gekozen. De stapelmarktfunctie die Noordwest-Euro-
paa in de organisatie van de internationale handel vervulde en de aanwezigheid 
vann het benodigde kapitaal alhier vormden twee andere onmisbare factoren die 
verklarenn waarom transport van ruwe in plaats van export van geraffineerde sui-
kerr plaatsvond vanuit Zuid-Amerika. 

Hett doel van een reconstructie van de suikerraffinage is niet zozeer om een zo 
gedetailleerdd en uitgebreid mogelijke beschrijving te geven, maar veeleer om 
aann te geven wat voor soort inspanningen een suikerbakker zich moest getroos-
tenn om uiteindelijk geraffineerde suiker te kunnen verkopen. Daardoor zullen 
inn deze paragraaf veeleer vragen omtrent de benodigde grondstoffen en appara-
tuurr en gereedschappen aan de orde komen dan dat precies duidelijk wordt wel-
kee specifieke handelingen en hoeveelheden van bepaalde (grond)stoffen voor 
dee fabricage van de diverse soorten suiker noodzakelijk waren. Ook wordt de 
scheikundigee kant van de suikerproductie niet besproken.123 

Voorr het reconstrueren van het raffinageproces van suiker voor de periode 
rondd 1600 is weinig bronnenmateriaal beschikbaar. Pas uit de achttiende eeuw 
zijnn enkele werken beschikbaar die ons een beeld geven van de productiewijze 
vann suiker.124 De aanwijzingen die wel te vinden zijn, wijzen erop dat het produc-
tieprocess aan het begin van de zeventiende eeuw grotendeels vergelijkbaar is 
mett dat van rond 1800.125 Daarom zal deze informatie worden gebruikt om te 
schetsenn hoe uit suikerriet uiteindelijk geraffineerde suiker werd vervaardigd. 

Volgenss de Encyclopédie is suiker dat deel van de suikerplant dat kan kristallise-
ren,, siroop (melasse) heeft deze eigenschap niet. De conclusie is dan simpel: 
Tobjett du travail des raffineries, est done de séparer ces deux parties 1'une de 
ff  autre". Zoveel mogelijk suiker moest dan ook worden gekristalliseerd en zoveel 
mogelijkk siroop worden verwijderd.126 

Eenn iets uitgebreider procédé schotelt von Lippmann ons voor: "Die Kunst, 
denn Zucker rein, hart und glanzend weiB zu machen, heiBt 'Reafinatio' und be-
dientt sich gewisser Operationen, die mehrmals wiederholt werden mussen; zu 

1233 Voor schematische voorstellingen van het productieproces van suiker: Bakker, 'Suiker', 218; Leidel-
meijer,, 'Technische ontwikkeling', 101 en idem, Van suikermolen tot grootbedrijf, 20. 
1244 Ten eerste de beroemde Encyclopédie van Diderot en d'Alembert (Encyclopédie ou Dictionnaire) en ten 
tweedee een Nederlandstalig werk, geschreven dooreen achttiende-eeuwse suikerrafïïnadeur (Reisig, Desui-
kerraffinadeur)kerraffinadeur).. Over dit laatste boek merkt Reesse overigens op dat het aangemerkt kan worden "niet alleen 
eenn beeld te geven van den stand van het bedrijf in den tijd toen het geschreven werd, maar over de geheele 
17dee en 18de eeuw" (Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 139-140). 
1255 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 138-140. Ook beweert Hallema: "De industrie der suikerberei-
ding,, welke zich buiten Amsterdam alleen in Middelburg en Dordrecht enigszins vaste voet verzekerde, 
waarr ook enkele grote raffinaderijen waren, bleef gedurende de tijd der Republiek technisch vrijwel zich 
zelff  gelijk" (Hallema, Van biet tot suiker, 21). 
1266 Encyclopédie ou Dictionnaire, III , 640. 
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diesenn gehören das Auflösen, das Abschaumen, das Klaren, das Filtrieren durch 
sacke,, die man nachher mit heiBem Wasser aussüBt, das GieBen der eingekoch-
tenn Massen in Formen, das Abziehen des Sirups, das Trocknen und das Zerklei-
nern.. Um Zucker von bester Beschaffenheit zu erhalten, lost man den Roh-
zuckerr in Wasser, filtrier t durch die Lösung, um Sand und Unreinigkeiten zu 
entfernen,, klart sie mit EiweiB, kocht ein und füll t die Masse in Formen; nach 
demm Erkalten laBt man den Sirup ablaufen, lost dann den Zucker in klarem Kalk-
wasser,, schaumt sorgfaltig ab, dickt ein und gieBt die Füllmasse wieder in For-
men:: man laBt nun abermals den dicken, klebrigen, übelriechenden und scharf 
schmeckendenn Sirup abziehen und wiederholt alles dieses so oft, bis der Zucker 
reinn und weiB der Sirup hell und klar wird."127 

Zeerr kernachtig en eenvoudig wordt het tenslotte door Mintz verwoord: "In 
fact,, there is no other practical means by which to 'make' sugar from the cane 
thann by 'a series of liquid-solid operations' accompanied by heating and cooling; 
andd maintaining proper temperatures."128 In haar meest pure vorm komt het raf-
finerenn van suiker inderdaad hierop neer, maar enige uitbreiding van deze me-
dedelingenn is wel op zijn plaats. 

4.14.1 De productie van ruwe suiker 

Wanneerr het riet volgroeid of rijp is, moet het worden gekapt. Dit is het geval 
wanneerr het riet veertien tot zestien maanden oud is. Daarna is het zaak om het 
rietriet direct een eerste bewerking te laten ondergaan, omdat anders de kwaliteit 
snell  slechter wordt: "... het begint terstond te drogen, zuur te worden en te gis-
ten;; beiden is een verlies van belang. Men moet dus niet meer laten snijden, als 
dee molen den eenen dag naar den anderen kan uitpersen."129 Het is hierdoor te 
verklarenn dat dicht in de buurt van de suikerrietvelden suikermolens of suiker-
fabriekenn (engenhos de assucar) waren gelegen. Hier werden de rietstengels in 
stukkenn gesneden en vervolgens werd het suikersap hieruit geperst. 

Ditt gebeurde in de periode tot circa 1600 in twee etappes.130 Eerst werd het 
rietriet gemalen en vervolgens werd deze substantie, bagasse genaamd, getranspor-
teerdd naar een pers om nog zoveel mogelijk sap te verkrijgen. Twee soorten mo-
lenss werden gebruikt. De eerste kende de klassieke vorm van een molen, waarin 
hett riet werd gemalen tussen twee op elkaar liggende stenen, waarvan de boven-
stee kon draaien en de onderste niet. De tweede soort molen was de zogenaamde 
'edge-runner'.. Dit was een grote ronde steen die verticaal in een cirkelvormige 
holtee was geplaatst en hierin kon worden rondgedraaid door slaven of dieren. 

1277 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 611-612. 
1288 Mintz, Sxaeetness and power, 22. 
1299 Reisig, De suikerraffinadeur, 15; Galloway, The sugar cane industry, 16; Mintz, Sweetness andpower, 21-22, 
477 en Mauro, IA Portugal, 203. 
1300 Galloway, The sugar cane industry, 37, 67. 
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Hett stukgesneden suikerriet werd hieronder geworpen en op deze manier ge-
plet. . 

InIn het eerste decennium van de zeventiende eeuw vond een technische ver-
nieuwingg plaats in dit sap-extractie proces door de uitvinding van de 'three-rol-
lerr mill'.131 Omdat hierin gebruik werd gemaakt van drie verticale cilinders of 
rollenn kon van verschillende kanten suikerriet in de molen worden gestoken, 
waardoorr de hoeveelheid riet die verwerkt kon worden, vergroot werd. De nieu-
wee molen bood echter nog meer voordelen: het ontwerp kon in verschillende 
groottess worden vervaardigd en bovendien geschikt worden gemaakt voor dier-, 
water-- of windkracht. Daarnaast kon het aantal slaven dat bij de molen werkzaam 
wass worden verminderd. Deze voordelen zorgden ervoor dat de 'three-roller 
mill '' in korte tijd de andere molens van het toneel deed verdwijnen. Daarenbo-
venn was hij zo effectief in het uitpersen van suikerriet, dat de tweede fase in het 
sap-extractiee proces (het persen) overbodig werd.132 

Nadatt de rietstengels voldoende uitgeperst waren, werd het sap naar een ruim-
tee met een aantal ketels gebracht (casa das fornalhas). Hier waren op een rij een 
aantall  kookpannen geplaatst, die in omvang afnamen. Eén vuur werd gestookt 
onderr de kleinste van de ketels, terwijl de schoorsteen aan de kant van de groot-
stee geplaatst was. Op deze manier werd de gehele rij (ook wel batterij genoemd) 
vann warmte voorzien.133 

Hett suikersap werd in de grootste ketel gedaan en verwarmd, zonder het te la-
tenn koken, terwijl werd geroerd. De eerste afscheiding van onzuiverheden die in 
dee substantie aanwezig waren, vond nu plaats doordat deze boven kwamen drij-
venn en uit de pan geschept konden worden. Wanneer dit voldoende was ge-
beurd,, werd het vocht uit de ketel gehaald en gefilterd door het door een in een 
mandd geplaatst laken (stremijn of stramijn genoemd) te laten lopen. Het op 
dezee wijze gezuiverde vocht werd in een volgende ketel gebracht. 

Opnieuww werd de materie verhit. Wanneer ze bijna kookte, werd een bepaalde 
hoeveelheidd loog-en kalkwater134 toegevoegd, "ten einde den drek daarvan te kun-
nenn afscheiden". Wederom kwam de drek, ofwel het schuim, bovendrijven en kon 
wordenn weggenomen. De substantie onderging in de andere ketels in principe de-
zelfdee behandeling, waarbij af en toe loog- en kalkwater werd toegevoegd. In de 

1311 De precieze datering is onduidelijk en bovendien is er onenigheid over de oorsprong van deze mo-
len,, zie hiervoor: Galloway, The sugarcane industry, 73-76. Over de techniek van de ' three roller mill' : Gallo-
way,, The sugar cane industry, 73-76 en Mauro, Le Portugal, 204. 
1322 Het is in dit opzicht wellicht tekenend dat in de Encyclopédie slechts gewag wordt gemaakt van één 
soortt molen om het suikerriet te persen ('ecraser'), namelijk een met drie verticale cilinders (Encyclopédie ou 
Dictionnaire,Dictionnaire, vol. III , 639). 
1333 Later werd dit systeem vervolmaakt in de zogenaamde 'Jamaica-train', die zich vanuit Barbados over 
hett Caraïbische gebied verspreidde (Galloway, The sugarcane industry, 97-102). 
1344 Dit werd bereid door kokend water door een kuip, met aan de onderkant een gat, te laten lopen, waar-
inn kruiden, as en ongebluste kalk over elkaar zijn gelegd. Het opgevangen water (kalkwater) moest nog een 
paarr keer door de kuip lopen "om het genoegzame zoutdelen te doen verkrijgen, welke zo nodig zijn om de 
suikerr haar vermogen te doen behouden en zuiveren" (Reisig, De suikerraffinadeur, 24). 
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laatstee ketel werd tenslotte de siroop krachtig gekookt op een hoog vuur onder 
bijmengingg van loog- en kalkwater, terwijl voortdurend werd geroerd. Op het mo-
mentt dat door het koken de siroop letterlijk de pan uit dreigde te rijzen, werd zij 
doorr het inwerpen van een stukje boter tot bedaren gebracht. 

Wanneerr de siroop dik genoeg was, werd zij in een "ronde kopere ketel, welke 
loss op de grond staat" (koelpan) gedaan, waarin zij na geroerd te zijn, moest af-
koelen.. "Vervolgens draagt men ze in vaten, welke van onderen in den bodem ee-
nigee gaten hebben. Deze vaten nog ledig zijnde worden geplaatst boven eene 
goot;; men stopt de gaten alsdan met eenig onrijp suikerriet, niet dikker dan een 
duimm en juist in deze gaten sluitende, waarna men de gekoelde suiker in de va-
tenn werpt, welke door hare warmte het riet doen samentrekken, en dus de over-
vloedigee sijroop daar langs doen uitlekken. Eenige dagen aldaar gestaan heb-
bende,, worden zij toegekuipt, en vervolgens naar Europa verzonden."135 

Doordatt de 'vaten' waarin de suikersubstantie werd gedroogd meestal kogelvor-
migg waren, werd de suiker ook in deze vorm in Europa ingevoerd.136 Dit naar Eu-
ropaa verzonden product werd ruwe suiker genoemd. 

Dee siroop, ofwel melasse, die uit de vaten liep, werd veelal opnieuw in het pro-
ductieprocess gebracht, maar werd soms ook wel verkocht. Bovendien werd het 
gebruiktt als grondstof voor andere producten, zoals rum (vanaf het einde van de 
zeventiendee eeuw).137 

Onduidelijkk is of de op deze manier gefabriceerde suikerbroden ook nog op 
dee suikerplantages een bewerking ondergingen die als 'dekken' bekend staat.138 

Reisigg vermeldt dat een dergelijk procédé in de Nederlandse koloniën verboden 
was,, maar dat in de Franse, Spaanse en Portugese de suiker vaak nog wel een keer 
opp deze wijze werd geraffineerd.139 Von Lippmann daarentegen maakt deze uit-
zonderingg niet en zegt dat de ruwe suiker "hauptsachlich in zwei Formen nach 
Europa,, als Moscovade und Cassonade" kwam.140 Met de eerste term wordt dan 
dee ruwe suiker zoals hierboven beschreven staat bedoeld en onder cassonade 
wordtt suiker verstaan die met klei gedekt is. 

4.24.2 De raffinage van suiker in Amsterdam 

Dee ruwe suiker kwam dus in een tot op zekere hoogte reeds geraffineerde vorm 
naarr Europa. De veelal kogelvormige suikerbroden werden naar Europa ver-
scheeptt in houten kisten. De hoeveelheid broden die in dergelijke kisten werden 
vervoerd,, kon nogal verschillen, naar tijd en plaats van inscheping. 

1355 Reisig, De suikerraffinadeur, 28-29. 
1366 Ook andere vormen zijn bekend. Zo bestonden ook ruwe suikerbroden die veel weg hadden van wat 
wijj  nu 'Amsterdammertjes' noemen. 
1377 Lippman, Geschichte des Zuckers, 613 en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 32-33. 
1388 Deze methode zal bij het bespreken van het raffinageproces in Holland uitgelegd worden. 

1399 Reisig, De suikerraffinadeur, 29-30. 
1400 von Lippmann, Geschichte des Zuckers, 612. 
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Inn essentie gebeurde met de ruwe suiker in de Europese raffinaderijen niets an-
derss dan het herhalen van de processen van koken en zuiveren, die ook overzee 
reedss waren toegepast. Reisig vermeldt dat vooraleer het eigenlijke raffineren kon 
beginnen,, de (ruwe) suiker eerst gezuiverd moest worden door middel van eieren, 
ookk als hij reeds een keer geraffineerd was.141 Over de plaats van deze zuivering in 
hett rafïinageproces bestaat onduidelijkheid. Zelf bespreekt Reisig het een keer in 
eenn apart hoofdstuk en hierin lijk t hij te suggereren dat de eieren moesten wor-
denn gebruikt vóórdat iets anders met de ruwe suiker was gedaan. Eerder echter 
plaatstt hij de zuivering nadat voor de eerste keer het schuim van de in de ziedpan 
verwarmdee ruwe suiker geschept is.142 Een logische conclusie zou kunnen zijn dat 
inn eerste instantie met een grote hoeveelheid eieren werd gezuiverd voordat het 
raffinerenn begon en dat tijdens dit proces nog een of meerdere keren eiwit werd 
toegevoegd.1433 Voor ons is echter dit probleem niet zo drukkend. Van belang is 
datt eieren benodigd waren voor de suikerproductie. We zullen nu het door Rei-
sigg apart beschreven zuiveringsproces nader bestuderen. 

Dee suiker werd in zogenaamde ziedpannen gedaan. Reisig vermeldt dat meest-
alal vier van dergelijke pannen aanwezig waren in een suikerbakkerij. Hierbij heeft 
hijj  duidelijk de achttiende-eeuwse situatie voor ogen gehad, hetgeen bevestigd 
wordtt door een achttiende-eeuwse inventaris, die laat zien dat vier koperen zied-
pannenn aanwezig waren.144 Onder zeventiende-eeuwse inventarissen van suiker-
raffinaderijenn die zich in het Amsterdamse notarieel archief bevinden, is echter 
inn geen enkel geval sprake van vier ziedpannen.145 Hoewel het vaak moeilijk te be-
palenn is of sprake is van dit specifieke soort pan, omdat ze niet altijd als ziedpan 
werdenn genoteerd, beschikten de ondernemers in de suikerindustrie die in dit 
onderzoekk centraal staan, gewoonlijk over twee of drie van dergelijke pannen. 

Inn de ziedpan werd een substantie geworpen bestaande uit een grote hoeveel-
heidd eieren die met water opgeklopt was tot het schuim hiervan omhoog kwam. 
Naa enige tijd rust werd dan het vuur onder de pan aangestoken en werd doorge-
stooktt totdat de suiker smolt. Schuim ontstond dan aan de oppervlakte en wan-
neerr dit te zien was, werd het vuur geluwd. Op deze manier werd het schuim 
droogg en kon het gemakkelijk weggenomen worden. 

Ondertussenn kon het vuur dan weer wat worden opgevoerd en nieuw schuim 

1411 Reisig, De suikerraffinadeur, 82. Zie voor dit proces van zuiveren van de (ruwe) suiker: p. 82-93. 
1422 Reisig, De suikerraffinadeur, 80. In navolging van deze beschrijving situeert ook. Hazewinkel de zuive-
ringg nadat het eerste schuim is verwijderd (Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, III , 769). 
1433 Uit het boven aangehaalde citaat van von Lippmann komt dit naar voren en ook de schrijvers van de 
EncyclopédieEncyclopédie lijken iets dergelijks te suggereren. Men moet volgens hen de opgeloste suikersubstantie filtre-
renn door een doek en vervolgens "continuer de la faire chauffer, y jettant a plusieurs reprises des blancs 
d'oeufss délayés & battus avec des verges, dans 1'eau de chaux". Daarna vindt dan opnieuw Filtratie plaats. 
Ookk in het verdere verloop van het raffineren wordt eiwit benut. Opvallend is wel dat zij de zuiveringswijze 
mett eieren of ossenbloed toeschrijven aan de suikerproductie op de (hoogstwaarschijnlijk Franse) eilanden 
enn niet in Europa (Encyclopédie ou Dictionnaire, III , 639). 
1444 GAA, archief Desolate Boedelkamer (nr. 5072), inv. nr. 430 f. 277-308 (13-5 1735) en Reisig, De suiker-
raffinadeur,raffinadeur, 38. 
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afgescheptt worden. Ook werd opnieuw eierwater toegevoegd, alleen was dit nu 
bereidd met minder eieren. "Het fijne klaarsel, vijf of zes malen gereinigd, dat is 
vijff  of zes malen van den telkens gedroogden schuim ontlast zijnde, en telkens 
eenn bereidsel, (dat echter, doorgaands, voor de tweede en verdere keeren, met 
éénn eij toebereid wordt), ontvangen hebbende, wordt dan schoon". Het vrijwel 
schonee klaarsel werd gefiltreerd door een stremijn-laken en in de klaarselketel 
geschept. . 

Hett zuiveren van de suiker geschiedde van oudsher door middel van eieren, 
maarr in de loop van de zeventiende eeuw kwam ook het gebruik van het goed-
koperee ossenbloed op.146 Toen dit bekend werd, kwamen suikerraffinaderijen in 
eenn kwaad daglicht te staan en liep de verkoop van geraffineerde suiker terug. 
Dee Amsterdamse raffinadeurs beklaagden zich hierover bij het stadsbestuur. Op 
299 januari van het jaar 1704 werd dan ook een keur uitgevaardigd die het gebruik 
vann dierenbloed bij de bereiding van suiker verbood. Overtreders konden een 
boetee van 600 gulden tegemoet zien. De naleving van deze keur liet overduide-
lij kk te wensen over, want er vonden diverse aanscherpingen plaats.147 

Naa de zuivering van de ruwe suiker kon het raffinageproces dan een aanvang 
nemen.1488 In een of meer schoongemaakte ziedpan(nen) werd eerst kalkwater 
enn vers water gedaan. De verhouding tussen deze twee was afhankelijk van de 
soortt en dus kwaliteitvan de suiker die men wilde produceren. Boven aan de pan 
werdd een extra rand bevestigd, die ervoor moest zorgen dat geen suikersubstan-
tiee verloren zou gaan tijdens het koken. Vervolgens werd de ruwe suiker in de 
pann gedaan en kreeg het een dag de tijd om op te lossen. 

Dee volgende dag werd een matig vuur onder de pan aangestoken, terwijl de 
materiee geroerd werd. Als de suiker dan begon te smelten, zal hij opnieuw 
schuimm afscheiden. De substantie moest bijna tot het kookpunt worden verhit. 
Opp dat moment was het zaak het vuur vrijwel te luwen. Zo werd het schuim aan 
dee oppervlakte droog en kon het weggehaald worden. Daarna werd de materie 
gekookt.. Als hierdoor de suiker dreigde te overstromen, moest een hoeveelheid 
boter,, of eventueel kaarsvet, worden toegevoegd om het te laten dalen. Ook 
moestt het opkomende schuim verwijderd worden. Het moment waarop dit pro-
cess ten einde was, werd door de raffinadeur bepaald en berustte op subtiele 
proefnemingen,, waarbij een klein beetje suiker tussen duim en wijsvinger werd 

1455 GAA, NA 418 f. 282-290v (7 en 8-10 1638); 419 f. 106-132 (1-2 1639); 694 B omslag 55 (13-5 1633); 
11077 f. 37-42 (14-1 1654); 1119f. 308-316v (13-12 1656); 2484akte nr. 21 en nr. 35 (31-5 1674en 15-3 1674); 
26122 (30-3 1658); GAA, Desolate Boedelkamer, 353 (1648). 
1466 De schrijvers van de Encyclopédie merken op: "Ceux qui font une grande quantité de sucre rafïïné se 
serventt de sang de boeuf au lieu d'oeufs; cette methode est moins dispendieuse, mais Ie sucre contracte sou-
ventt une très-mauvaise odeur" {Encyclopédie ou Dictionnaire, III , 639). 
1477 Vooral de visitaties van de zes door de Amsterdamse magistraat aangestelde geautoriseerden om toe-
zichtt te houden op onder andere de keur tegen het dierenbloed konden moeilijk doorgang vinden. Op 21 
maartt 1714,31 januari 1721 en 29 januari 1732 vonden vernieuwingen of aanscherpingen van de keur plaats 
(Noordkerk,, Handvesten, IV, 1172-1173a). Ook Reisig zegt dat "ondanks de zware bekeuring daarop gesteld" 
raffinadeurss meestal ossenbloed gebruikten in plaats van eieren (Reisig, De suikerraffinadeur, 99). 
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genomenn en hiervan een draadje getrokken door de vingers langzaam uiteen te 
trekken.. Dergelijke kennis kon slechts door ervaring opgebouwd worden. 

Wanneerr dit magische moment dan eindelijk was aangebroken, werd de sub-
stantiee in een koelpan geschept. Hierin moest de suiker ongeveer een dag af-
koelen.. Omdat zich dan een korst op het oppervlak van de suikersubstantie 
vormde,, moest deze eerst door de pan geroerd worden. Vervolgens kon de mas-
saa worden overgeschept in kandijpotten of broodvormen. Kandijpotten waren 
specialee potten, waarin draden waren aangebracht waaromheen zich suikerkris-
tallenn vormen. Deze potten werden in de zogenaamde kandijstoof droogge-
stookt.. Een deel van deze kandij-kristaldraden werd ten behoeve van de verkoop 
verpakt,, terwijl ook een deel met pot en al werd verkocht.149 

Voorr de productie van suikerbroden waren speciale kogelvormige potten be-
schikbaar,, waarbij aan de puntige kant een gat opengelaten was. Voordat de ge-
koeldee suikermassa in de vormen kon worden gedaan, moesten deze openingen 
wordenn opgevuld. Dit gebeurde door kleine vierkante lapjes in de gaten te ste-
kenn en deze vast te slaan. Deze vormen werden dan in het vulhuis rechtop op de 
grondd geplaatst, waarbij oude en gebroken vormen voor de ondersteuning zorg-
den.. Als de vormen met suiker waren gevuld, was het zaak om na enige tijd goed 
tee roeren met behulp van een roermes. Dit om de suiker van de zijkanten van de 
vormenn te schrapen en op die manier tegen te gaan dat gaten in de suikerbroden 
zoudenn komen. Na enig drogen van de suiker in de vormen, werden ze naar een 
hogeree verdieping getransporteerd.150 Aldaar werden de lapjes uit de opening 
verwijderdd en het brood opengestoken door middel van een soort priem. Daar-
naa plaatste men de vorm op een pot om zo de siroop te laten uitlekken. 

Wanneerr dit genoegzaam was gebeurd, werden deze suikerbroden in hun vor-
menn 'gedekt'. Dit hield in dat boven op de suiker een hoeveelheid natte kleiige 
aardee werd gelegd. De aarde die hiervoor in Holland werd gebruikt, was meestal 
afkomstigg uit de omgeving van Rouen, en moest eerst enkele maanden goed wor-
denn gedroogd. Daarna werd ze gemengd met oude aarde in de hiertoe in de raf-
finaderijj  aanwezige aardbak. Nadat water was toegevoegd, moest het geheel 10 
tott 12 uur bezinken. Vervolgens werd het overtollige water afgeschept en de aar-
dee een beetje geroerd.151 

Hett water uit de aarde liep door het suikerbrood en nam op zijn weg de laatste 
onzuiverhedenn en siroop uit de broden mee. Wanneer al het water uit de aarde 
gelopenn was, en deze droog geworden was, werd deze van de vormen afgehaald. 
Dee afdruk die achterbleef in het suikerbrood werd opgevuld door suiker van de 
randenn in het holle midden van het brood te leggen en plat te slaan met een hou-

1488 Zie voor dit en nu volgende alinea's: Reisig, De suikerraffinadeur, 78-123. 

1499 Reisig, De suikerraffinadeur, 178-179. 

1500 Het nu volgende is gebaseerd op: Reisig, De suikerraffinadeur, 161-175 en Encyclopédie ou Didionnaire, 

III ,, 639. 
1511 Reisig, De suikerraffinadeur, 60-66. 
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tenn troffel. Het proces van dekken kon enkele malen herhaald worden, totdat 
uiteindelijkk bij controle bleek dat de koppen van de suikerbroden van voldoen-
dee kwaliteit waren.152 Het gehele uitstroop-proces van de broden nam ongeveer 
144 dagen in beslag. Evenals in de productiegebieden werd de uitgelopen siroop 
voorr een deel opnieuw opgenomen in het fabricageproces. Een ander gedeelte 
werdd echter verkocht. In Holland was siroop namelijk een veelgevraagd product 
datt vooral door minder bedeelden in plaats van de veel duurdere (geraffineer-
de)) suiker werd geconsumeerd.153 

Wanneerr de suiker stevig genoeg geworden was, was het moment aangebro-
ken,, waarop de broden omgekeerd konden worden. Eerst moesten ze dan nog 
eenn tijdje staan, zodat het nog op de top aanwezige vocht overr het hele brood ver-
deeldd werd. Vervolgens werden ze in de broodstoof drooggestookt in ongeveer 
tweee dagen.164 Daarna werden de broden in blauw en wit papier verpakt, om-
wondenn met een bindtouw en in deze vorm per stuk verkocht, danwei in grotere 
hoeveelhedenn in vaten. De kleurencombinatie blauw-wit van het inpakpapier was 
specifiekk bedoeld voor suikerbroden. Ook in verpakte vorm was suiker daardoor 
voorr de zeventiende-eeuwer direct duidelijk herkenbaar. 

Uiteindelijkk resulteerde het raffinageproces in een bijna onafzienbare hoe-
veelheidd soorten suiker: kandijen (witte, blanke, gele, bruine, boerhavense), 
kandijbrodenn (twee- en drieponds), poederbroden (twee- en drieponds), raffi-
nadenn (twee- en drieponds), melissen (twee- en drieponds), lompen, basterden 
(helee en halve).155 De hier gepresenteerde volgorde is naar aflopende kwaliteit 
vann de suiker. Restproducten uit het productieproces van kwalitatief hoge (re) 
soortenn konden in dat van lage (re) hergebruikt worden. Zo werd voor de ver-

1522 Boven is aangegeven dat een dergelijk 'dek-proces' wellicht ook reeds in Zuid-Amerika plaatsvond. 
Wanneerr dit wordt beschreven, wordt hierbij steeds vermeld dat door het dekken per suikerbrood drie in 
kwaliteitt verschillende soorten suiker ontstonden: hoe dichter de suiker bij de aarde had gezeten, hoe zui-
verderr en kwalitatief beter. De op die manier verkregen soorten suiker werden, in volgorde van oplopende 
kwaliteit,, paneel, moscovade en blanco genoemd. Mauro noemt deze soorten echter anders. Volgens hem 
onstondenn na een eerste maal 'dekken' twee soorten machos, namelijk blancos en mascavados. De door de 
brodenn gelopen siroop werd ook opnieuw gezuiverd en zo ontstonden batidos (opnieuw blancos en mascava-
dos)dos) . Deze blancos batidos werden ook wel melissen genoemd. De siroop die uit deze tweede zuivering ont-
stond,, werd voor een deel in potten gedaan en als pattellas, ofwel paneelsuiker voornamelijk aan Nederlan-
derss verkocht {Mauro, LePortugal, 209-210). Het is duidelijk dat het gebruik van dergelijke termen slechts 
verwarringg zaait. Het is daarom raadzaam deze specifieke benamingen zoveel mogelijk te vermijden. Om-
datt het mij gaat om het schetsen van een algemeen beeld van het proces van suikerrafïïnage, zonder dat ik 
daarbijj  volledigheid nastreef, is het mijns inziens niet noodzakelijk alle verschillende suikersoorten en hun 
eigenschappenn en bereidingswijzen voor het voetlicht te halen. In het bovenstaande heb ik reeds gebruik 
gemaaktt en in het vervolg zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van neutrale termen als ruwe en geraffi-
neerdee suiker, om zo mogelijke spraakverwarring te omzeilen. 

1533 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 32-33. Petersson onderschrijft dit zonder specifiek aan Holland 
alss consument te refereren (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und und Zuckerhandel, 34). 
1544 Dit 'droogstoven' van de suikerbroden, dat met een grote warmteontwikkeling gepaard ging, was vee-
leerr de oorzaak van vele branden in suikerraffinaderijen dan de ketels en de eronder gestookte vuren. Op 
ditt 'zieden' werd namelijk voortdurend toezicht gehouden (mededelingj. Lubberts). 
1555 Reisig, De suikerraffinadeur, 101,124-130 en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 153-155. 
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vaardigingg van poederbroden onder andere de deksiroop van kandijbroden ge-
bruikt,, en was voor de bereiding van raffinaden onder meer deksiroop van poe-
derbrodenn nodig.156 

Voorr elk van deze eindproducten was een afweging van gebruikte hoeveelhe-
denn noodzakelijk. "Het verdeelen der suikeren en sijropen moet zodanig tegens 
eikanderenn door den rafïinadeur worden opgewogen, dat zes, acht, tien en meer 
verschillendee soorten, ondereen gemengd, hem, met de in het oog houding van 
zijnee sijropen, altoos een product opleveren, het welk aan zijne verbeelding be-
antwoordt.. (...) Dan eens zijn zijne suikeren sterk en zijne sijropen slap en me-
nigvuldig;; in dat geval vermijdt hij de menging van zijne suikeren zoveel doen-
lijk .. Dan weder is het omgekeerd, hij maakt dan gebruik van eene menging, en 
inn beide gevallen moet de sterkte, de zwakte rijkelij k kunnen opwegen."157 

Uitt de beschrijving van het fabricageproces van suiker zoals dat in Holland ge-
bruikelijkk was, is naar voren gekomen dat het uiteenvalt in een aantal fasen 
(schemaa 1.4). 

Schemaa 1.4 De verschillende fasen in het fabricageproces van suiker 

a.. teelt suikerriet 

b.. bewerking riet tot ruwe 
suiker r 

c.. transport ruwe suiker 

d.. rafïinage 

e.. afzet geraffineerde suiker 

inn Atlantische gebied 
inn Zuidoost-Azië 

inn Atlantische gebied 
inn Zuidoost-Azië 

naarr Iberisch schiereiland en 
vervolgenss naar Holland 
naarr Holland 

inn Holland 

binnenn de Republiek 

inn (Noordwest-) Europa 

doorr suikerondernemer zelf 
viaa (tussen)handelaar 
doorr suikerondernemer zelf 

viaa (tussen)handelaar 

doorr suikerondernemer zelf 
viaa (tussen)handelaar 
doorr suikerondernemer zelf 
viaa (tussen)handelaar 

Omdatt dit onderzoek beperkt is tot het bestuderen van de Amsterdamse suiker-
nijverheidd en haar suikerondernemers, zijn de laatste drie fasen (c, d, en e) uit 
schemaa 1.4 van belang. De eerste fase betreft de aankoop van ruwe suiker uit de 
verschillendee productiegebieden. De suikerraffinadeur kon zelf voor deze aan-
voerr zorgen door eigenhandig suikerimporten te organiseren, of kon zijn grond-
stofstof betrekken bij een handelaar in zijn woonplaats of elders in Europa, zoals het 
Iberischh schiereiland.158 Een tweede fase vormde de raffinage van suiker zelf, met 

1566 Uitgebreide lijst in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 154-155. 
1577 Reisig, De suikerraffinadeur, 129. 
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alless wat daarbij nodig was. In de derde fase moest tenslotte de verkoop van de 
geraffineerdee suiker, zowel binnenlandse afzet als export geregeld worden. Op-
nieuww kon de suikerbakker dit zelf ter hand nemen, of zijn productie verkopen 
aann een al dan niet gespecialiseerde handelaar. 

4.34.3 Verschillende soorten suiker, verschillende raffinadeurs ? 

Hoewell  in de literatuur diverse keren vermeld wordt dat suikerraffinadeurs zich 
inn de productie richtten op één of enkele soorten suiker,159 wijzen de gevonden 
inventarissenn in een andere richting. In een suikerbakkerij zijn vrijwel steeds ver-
schillendee soorten suikerbroden (raffinade, melissen, kandij, mascovado) aan-
wezigg en tevens de van deze suiker afkomstige siroop. Nergens wordt de indruk 
gewektt dat een bepaalde mate van specialisatie bestond.160 

Inn 1639 werd in Amsterdam de boedel van een niet met name genoemde sui-
kerbakkerr in een openbare verkoop geveild. De registratie hiervan is in het no-
tariëlee archief bewaard gebleven.161 Van Dillen neemt aan dat het hier de inboe-
dell  van één suikerbedrijf betreft. Het feit dat in totaal drie ziedpannen en zes 
kachelss werden verkocht, lijk t inderdaad in deze richting te wijzen. Vrijwel alle 
soortenn suiker die bij de bespreking van het raffinageproces voor het voetlicht 
kwamen,, vinden we terug in deze inventaris: basterden, kandij, lompen, mosco-
vade,, melissen, panelen, poedersuiker, siroop. Als iets preciezer naar de hoe-
veelhedenn wordt gekeken, blijkt dat slechts weinig moscovade en poedersuiker 
aanwezigg is. Wel staan grote hoeveelheden kandij, basterden, lompen, melissen 
enn suikerbroden (refinaden) in de inventaris. 

Hoewell  een omvangrijk onderzoek niet tot de mogelijkheden behoort, gezien 
dee geringe hoeveelheid bronnenmateriaal, wijst het bovenstaande erop dat bin-
nenn de suikernijverheid van Amsterdam geen sprake was van gespecialiseerde 

1588 Volgens Petersson ontstond in toenemende mate een arbeidsverdeling (en dus scheiding) tussen sui-
kerhandell  en suikernijverheid toen de import van ruwe suiker in omvang toenam. Vaak verzorgden wel de-
zelfdee commissionairs zowel de aanvoer van grondstoffen als de export van het eindproduct (Petersson, 
ZuckersiedersgewerbeZuckersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 39-40, 274). 

1599 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 153 en Reisig, De suikerraffïnadeur, 101. 
1600 Enigszins terughoudend moet wel met deze conclusie worden omgesprongen. Suikerbroden en siro-
penn van lage(re) kwaliteit werden gebruikt in de productie van verfijnde(re) en meer gezuiverde varianten. 
Hett is dan niet onlogisch dat zich in een raffinaderij ook hoeveelheden van dergelijke 'mindere' suiker-
soortenn bevonden. Wanneer echter suikerbroden worden aangetroffen met hun bi jbehorende al dan niet 
gedektee siroop, is het zeer waarschijnlijk dat deze in de betreffende suikerbakkerij zelf geproduceerd zijn. 

1611 GAA, NA 419 f. 106-132 (1-2 1639). Een korte karakterisering van deze akte in: Van Dillen, Bronnen be-
drijfslevendrijfsleven en gildewezen, III , nr. 420. Van Dillen veronderstelt (noot 1) dat het hier de boedel betreft van een 
onbekendee suikerraffïnadeur, zoals deze te vinden is in: GAA, NA 418 f. 282-290v (7 en 8-10 1638) en door 
hemm gepubliceerd is in Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 397. Deze veronderstelling is moeilijk hard 
tee maken, wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheden van de verschillende soorten suiker die in beide 
aktenn worden genoemd. Hoewel een vergelijking niet eenvoudig te maken is, omdat verschillende (in-
houds)) maten worden gebruikt, komen de boedels mijns inziens niet genoeg overeen om ze aan elkaar ge-
lij kk te stellen. 
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productie.. De verschillende soorten suiker werden hoogstwaarschijnlijk in min 
off  meer gelijke mate door de groep Amsterdamse suikerbakkers vervaardigd. 

55 Samenvatting 

Eenn zeventiende-eeuwse Amsterdammer werd in het dagelijkse leven in toene-
mendee mate geconfronteerd met geraffineerde suiker. De omvang van de con-
sumptiee en het aantal toepassingen van suiker groeiden namelijk in deze perio-
de.. Kort gezegd had suiker in de vroegmoderne tijd vijf functies: medicijn, 
specerij,, conserveringsmiddel, decoratiemiddel en zoetmaker. Voor medicinale 
doeleindenn werd suiker al vóór het begin van onze jaartelling gebruikt, de func-
tiee als zoetmaker kreeg suiker pas nadat de consumptie van warme dranken als 
koffie,, thee en chocolade grote populariteit begon te verwerven vanaf het mid-
denn van de zeventiende eeuw. 

Hett product dat de suikerbakkers maakten was en bleef in de vroegmoderne 
tijdd een luxeartikel. Dat neemt niet weg dat de vraag ernaar in West-Europa wel 
degelijkk toenam. In deze vraag werd voorzien door een omvangrijke en bloeien-
dee suikerindustrie. In de late middeleeuwen was de Europese suikerproductie 
geconcentreerdd in verschillende plaatsen rond de Middellandse Zee. Antwerpen 
wistt zich vanaf de eerste jaren van de zestiende eeuw de belangrijkste positie in 
dee Europese suikereconomie te verwerven; haar suikerraffinage voorzag het 
grootstee gedeelte van West-Europa van geraffineerde suiker. In deze situatie 
kwamm verandering door de handelsbelemmeringen en andersoortige proble-
menn die het gevolg waren van de Nederlandse Opstand. Antwerpen verloor lang-
zaamm haar vooraanstaande plaats in de internationale handel en daarmee even-
eenss die in de West-Europese suikernijverheid. Voor Amsterdam begon vanaf 
circaa 1590 juist een economische groeiperiode, die onder andere tot uiting 
kwamm in de opkomst van een omvangrijke en belangrijke suikerindustrie. 

Hett is geen toeval dat Antwerpen en Amsterdam eveneens belangrijke knoop-
puntenn in de toenmalige internationale handel waren. De productie van geraffi-
neerdee suiker vereiste immers een geregelde aanvoer van de grondstof ruwe sui-
ker.. Deze werd vanaf de zestiende eeuw voornamelijk buiten Europa 
geproduceerd:: op Madeira, Sao Tomé, de Canarische eilanden, en de Brazili-
aansee regio's rond Bahia en Pernambuco -zeker in de zeventiende eeuw de be-
langrijkstee leveranciers. De suikerondernemers moesten hun grondstof verwer-
venn door haar zelf vanuit Brazilië te importeren, ofwel door haar te betrekken op 
dee lokale markt. 

Dee in Antwerpen of Amsterdam ingevoerde ruwe suiker was geen volledig on-
bewerktt product. Al in het productiegebied werd sap uit de rietsuiker geperst. 
Vervolgenss werd deze substantie gekookt, en daarmee gezuiverd. Daarna werd 
dee gezuiverde vloeibare suiker gedroogd om in de vorm van suikerbroden naar 
West-Europaa te worden verscheept. In de West-Europese stad van raffinage wer-
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FabricageFabricage van ruwe suiker in een Braziliaanse suikerbakkerij rond het midden van de zeventiende eeuw. 
HetHet sap dat uit de rietsuikerstengels was geperst werd in Brazilië reeds gekookt en daarmee gezuiverd, en ver-
volgensvolgens gedroogd, voordat deze ruwe suiker in de vorm van suikerbroden naar Europa kon worden verscheept. 
Uit:Uit:  Piso, De Medicina Brasiliensi libri  quatuor, 51. (foto: Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amster-
dam) dam) 

denn deze broden gesmolten en opnieuw onderworpen aan een cyclus van koken, 
zuiverenn en drogen. Nadat deze cyclus één of meerdere malen doorlopen was, 
konn de suiker worden verpakt, waarna export of directe verkoop aan de consu-
mentt plaatsvond. Uiteindelijk vond de suiker zo zijn weg naar de keuken, de ta-
fell  of het medicijnkastje. 



22 De organisatie van de Amsterdamse 
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Dee suikerraffinage wordt traditioneel tot die groep van bedrijven gerekend, die 
mett de term trafiek of verkeersindustrie worden aangeduid. Andere industrieën 
diee tot deze categorie gerekend worden zijn: zoutziederijen, branderijen, mou-
terijen,, brouwerijen, loodwitmakerijen, houtzaagmolens, garentwijnderijen, 
olie-- en pelmolens, scheepswerven, lijnbanen, karottenmakerijen (een onder-
deell  van de tabaksnijverheid), diamantslijperijen en katoendrukkerijen.1 Het be-
gripp duikt in de historische literatuur over de ontwikkeling van de nijverheid in 
dee Republiek voortdurend op, zonder dat het duidelijk wordt gedefinieerd. 

Reedss lang worstelt men met de term.2 Eensgezindheid is ver te zoeken, maar 
err lijk t communis opinio te bestaan over een aantal kenmerken die trafieken ge-
meenn hebben. Dit is in de eerste plaats de zeer hechte band tussen trafieken en 
dee internationale handel: voor grondstoffen waren ze afhankelijk van de import 
enn voor hun afzet waren zij voornamelijk gericht op de export. Verkeersindus-
trieënn waren dan ook veelal gevestigd in steden met een zeehaven. De suikerraf-
finagee past volledig in dit beeld, gezien de verwevenheid van de suikernijverheid 
mett de internationale handel. Ten tweede waren trafieken vaak veredelingsbe-
drijven,, in die zin dat zij meestal niet meer dan één fase van het totale produc-
tieprocess vormden. De suikerindustrie veredelde inderdaad een halffabrikaat: 
uitt de koloniën aangevoerde ruwe suiker. Tenslotte was een trafiek kapitaalin-
tensief.. Haar ondernemers worden daarmee als kapitalist gekarakteriseerd. Zij 
voorzagenn de industrie van het benodigde kapitaal. Veelal was dit vermogen af-
komstigg uit winsten die in de handel waren vergaard. Of een suikerondernemer 
overeenkomstenn vertoont met deze bijna stereotype kapitalist zal uit dit onder-
zoekk moeten blijken. Nu al kan echter worden gezegd dat dergelijke kapitaal-
krachtigee personen zeker een rol gespeeld zullen hebben in de suikerbranche. 

Inn het algemeen werd kapitaal in een tak van industrie aangewend voor een 
aantall  zaken. Ten eerste voor het uitbetalen van de lonen van de werknemers. 
Daarnaastt moest de gebruikte energie (turf, kolen) worden bekostigd. Vervol-
genss vergde het technisch ontwikkelen van de productie, om zo te komen tot 
standaardisatiee en bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering maar ook vernieuwing van 

11 Zie: Visser, Verkeersindustrieen te Rotterdam, 14-19; Hovy, Het voorstel van 1751, 67-73; Klein, 'De zeventiende 
eeuw',, 99; Van Dmenen, 'Gilden, trafieken en de rol van de overheid', 418 en De Vries & Van der Wbude, 
NederlandNederland 1500-1815, 401. 
22 Zie onder andere: Sneller, De ontwikkeling der Nederlandsche export-industrie, 8; Visser, Verkeersindustrieen te 

Rotterdam,Rotterdam, 15; Hovy, Het voorstel van 1751, 67-73 en Van Druenen, 'Gilden, trafieken en de rol van de over-
heid'. . 
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hett product of de productie, het nodige geld. Het kwam overigens voor dat der-
gelijkee investeringen collectief werden gedaan. Tenslotte moesten financiële 
middelenn worden aangewend om een bedrijfspand te kopen ofwel te huren en 
hett benodigde gereedschap te kunnen gebruiken.3 

Voorr de suikernijverheid is vooral dit laatste punt van belang. Het omvangrij-
kee gebouw en de benodigde apparatuur vergden immers een flinke investering.4 

Vann Dillen beschouwt suikerraffinaderijen als kapitaalintensieve bedrijven en 
steltt ze op gelijke hoogte met bierbrouwerijen en glasblazerijen. Toch zijn vol-
genss hem nooit meer dan 10 tot 12 arbeiders werkzaam in een suikerbakkerij. 
Ookk stelt hij dat in de bloeiende suikernijverheid veel geld werd verdiend, zelfs 
meerr dan in de Leidse wol- en Haarlemse linnenweverij en zijde-industrie.5 

Dezee beweringen zijn opmerkelijk gezien het feit dat er voor de periode vóór 
16500 nauwelijks informatie te vinden is over de omvang van investeringen die 
eenn suikerbakker zich moest getroosten. Toch lijk t het zeer waarschijnlijk dat re-
latiefveell  kapitaal nodig was om een raffinaderij te beginnen. Bij de bespreking 
vann een suikerbakkerij zal nog blijken dat een aantal vaste kookketels met een 
stookinstallatiee aanwezig moest zijn. Bovendien was ruimte nodig om de ver-
schillendee soorten suiker te kunnen laten drogen. Andere vestigingsvoorwaar-
den,, zoals de nabijheid van een gracht voor het benodigde water, zullen de kos-
tenn voor de behuizing niet hebben doen dalen.6 

Vann Dillen voegt hier nog aan toe dat suikerrafïïnadeurs door het langdurige 
productieprocess van suiker genoodzaakt waren om voorraden aan te houden. Al-
leenn op die manier werd het mogelijk om een bepaalde mate van continuïteit in 
dee afzet te garanderen. Uiteraard was hiervoor kapitaal nodig en Van Dillen be-
sluitt dan ook met de constatering dat "het bedrijfskapitaal" dat in suikerbakke-
rijenrijen geïnvesteerd moest worden "niet te gering" kon zijn.7 

Dee conclusie die hij hieraan verbindt is dat zich in de zeventiende-eeuwse Am-
sterdamsee suikernijverheid een onmiskenbare tendens naar grootbedrij f heeft 
ingezet.. Hoewel hij voor de late zestiende eeuw, waarop hij het algemene beeld 
vann de grotendeels als kleinbedrijf georganiseerde Hollandse nijverheid van toe-
passingg acht, nog zijn twijfels had over het manufactuurkarakter van de suikerin-
dustrie,, ziet hij in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer kapitalistische 
trekkenn naar voren komen. Hoewel hij niet precies aangeeft wat hij onder de 
termm manufactuur verstaat, lijk t de arbeidsverdeling, die hij in zekere mate ver-

33 Noordegraaf, 'Dutch industry', 140-143. 
44 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 388. 
55 Van Dillen, Van rijkdom en regenten, 294, 313. 
66 Zie hiervoor § 2.3, waar eveneens aandacht wordt geschonken aan enkele huur- en koopprijzen van Am-
sterdamsee suikerbakkerijen in de zeventiende eeuw. Petersson constateert voor de Hamburgse suikerindus-
triee in de zeventiende en achtt iende eeuw dat slechts een geringe kapitaalinzet ("... erforderte nicht sehr 
groBee Capitalien ...", "... anfangs meist geringe Kapilal ...") vereist was (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und 
Zuckerhandel,Zuckerhandel, 46, 66, 72). 

77 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en güdewezen, II , xxvii . 
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ondersteltt voor de grote suikerraffinaderijen, hierin een belangrijke rol te spe-
len.. Anderzijds verklaart hij echter dat van de omvang van het personeel dat in 
eenn suikerbakkerij werkte geen al te grote voorstelling moet worden gemaakt.8 

Ookk Kellenbenz schaart de suikerraffinaderij onder de noemer van de manu-
facturen.. Hiertoe rekent hij ook de textiel-, metaal-, scheeps-, distilleer-, zeep-, 
zout-,, bier-, buskruit- en glasnijverheid. Het kenmerk van deze bedrijven is vol-
genss hem dat de ondernemers in deze takken van industrie er in geïnteresseerd 
warenn om het productieproces zoveel mogelijk onder één dak te concentreren.9 

Voorr de suikernijverheid kan deze neiging tot concentratie op twee manieren tot 
uitingg zijn gekomen. Ten eerste door een integratie van de handel en de pro-
ductiee van suiker binnen een onderneming. En ten tweede door het integreren 
vann de teelt van suikerriet en de productie van ruwe suiker. In de tweede helft van 
dee zeventiende en de achttiende eeuw is met name in Frankrijk deze tendens te 
bespeuren.. Toen werden succesvolle pogingen ondernomen om het gehele raf-
finageprocess in de suikerproducerende gebieden te laten plaatsvinden en de Eu-
ropesee fabrieken naar de koloniën te verhuizen. 

Voorr het bestuderen van de organisatiegraad van een tak van industrie is de een-
voudigstee weg om vast te stellen of al dan niet sprake was van een gilde. De Am-
sterdamsee suikernijverheid is nooit in een gildenstructuur georganiseerd 
geweest.100 Traditioneel wordt gezegd dat voor veel van dergelijke laat geïntrodu-
ceerdee industrieën in de Republiek nooit een gilde was opgericht, omdat de 
bloeitijdd van deze organisatiestructuur reeds voorbij was. Recent onderzoek van 
Lourenss en Lucassen toont echter aan dat het aantal nieuw opgerichte gilden in 
dee Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw toenam.11 

Alss andere oorzaak voor het ontbreken van gilden in het algemeen wordt vaak 
verwezenn naar het handelskapitalistische karakter van bepaalde nijverheden, 
waardoorr de vorming van dergelijke structuren tegengehouden werd. Dit zou 
mett name bij exportindustrieën spelen. Amsterdam werd dan ook minder door 
gildenn beheerst dan industriesteden. Naast deze nieuwe exportindustrieën ken-
denn volgens Barbour ook enkele oude takken van nijverheid in Amsterdam, 
waarinn het handelskapitaal reeds lang geïnteresseerd was (zoals de zeep-, olie- en 
bierindustrie)) geen gildenorganisatie.12 

Dee afwezigheid van een gildenstructuur betekende overigens niet dat organi-

88 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, xx-xxi en II , xxvii . 
99 Kellenbenz, 'Les industries dans 1'Europe', 78-79. 
100 Dit in tegenstelling tot de suikerindustrie in Middelburg: "Een aardige aanwijzing voor de gemeen-
schappelijkee origine der hier behandelde beroepen levert tenslotte het gildewezen van de stad Middelburg, 
waarr tot het einde der Republiek de kruideniers, apothekers, drogisten, suikerbakkers en tabakshandelaren 
inn één corporatie zijn verenigd gebleven" (Oldewelt, 'De " crudenier" ', 158). 
111 Meest recent in: Lourens & Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad', 121-
162.. Hierin tevens verwijzingen naar eerdere artikelen van hun hand over dit onderwerp. 

122 Barbour, Capitalism in Amsterdam, 71. 
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satievormenn in deze takken van nijverheid geheel ontbraken. Zo constateert Yn-
temaa het ondernemen van gezamenlijke activiteiten onder de niet in gilden ge-
organiseerdee bierbrouwers in een aantal Hollandse steden. Dit geldt tevens voor 
anderee takken van nijverheid, zoals bijvoorbeeld de zeepziederij in Amsterdam, 
alwaarr de ondernemers vanaf het einde van de zestiende eeuw waren georgani-
seerdd in een Zeepziederscollege.13 

Inn hun artikel over ambachtsgilden in Amsterdam in de zeventiende en acht-
tiendee eeuw, bestuderen Lourens en Lucassen zes grote, niet in gildenverband 
georganiseerde,, sectoren.14 Met name de exportnijverheid is hierbij goed verte-
genwoordigd.. Hieronder bevindt zich tevens de suikerraffinaderij. Ondanks de 
vrijj  omvangrijke werkgelegenheid die de suikernijverheid bood, kwam geen gil-
dee tot stand. De beide auteurs veronderstellen dat de concurrentie tussen joden 
enn christenen in deze tak van industrie een rol kan hebben gespeeld, maar een 
verderee uitwerking van deze visie ontbreekt.15 

Hoewell  ook Israel en Knotter Sephardische (en Askenazische) joden een rol 
toebedelenn in de suikerindustrie van de Republiek, lijk t dit mij een niet geheel 
juistee suggestie.16 De activiteiten van Portugeesjoodse ondernemers beperkten 
zichh in de eerste helft van de zeventiende eeuw hoofdzakelijk tot de handel in 
ruwee suiker vanuit Zuid-Amerika, veelal via Portugal. Met deze gebieden onder-
hieldenn zij goede contacten. Wel waren vele suikerplantages in Brazilië en later 
Surinamee in handen van Portugese joden.17 

Pass in 1655 werd door het Amsterdamse stadsbestuur aan de Portugees joodse 
koopliedenn Abraham en Isaac Pereira toestemming gegeven om een suikerbak-
kerijj  op te richten. Daarbij werd echter wel bepaald dat ze zich niet met de de-
tailhandell  in suiker mochten bezighouden. De stedelijke keur waarin aan joden 
dee winkelnering werd verboden mocht namelijk "niet illusoir" gemaakt wor-
den.188 Reeds in 1664 verkochten de Pereira's hun in 1658 gereedgekomen sui-

133 "In many cities, and especially those were brewing was not a major industry and before the Republic, 
theree are often no indications that the brewers were formally organized. This, of course, does not preclude 
thee possibility that such organizations existed or that there were agreements among brewers" (Yntema, The 
brewingbrewing industry, 222). Zie tevens: Poelwijk, 'Wet-en regelgeving in de Amsterdamse zeepnijverheid' en Les-
gerr & Noordegraaf, 'Inleiding'. 
144 Lourens & Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad', 133-148. 
155 Hoewel zij de veronderstelling in eerste instantie direct lijken te ontkrachten, komen zij er later weer 
opp terug {Lourens 8c Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad', 137-138). 
166 Israel, 'The economie contributions of Dutch Sephardi Jewry', 514-515 en Knotter, 'Vreemdelingen in 
Amsterdam',, 224. Ookjansma stelt dat Portugese joden na 1630 als belangrijke plantage-eigenaren ook on-
derr de suikerraffinadeurs in Amsterdam te vinden waren (Jansma, 'Economische en sociale ontwikkeling', 
122). . 
177 Van Dillen, 'Omvang en samenstelling', 495; Jansma, 'Economische en sociale ontwikkeling', 122 en 
Israel,, 'Economie contributions of Dutch Sephardi Jewry', 515. 
188 Noordkerk, Handvesten, I, 138b. Ze mochten niet minder dan 1000 pond suiker of een vat siroop ver-
kopen.. Later, op 7januari 1656, werd deze hoeveelheid verlaagd tot 100 suikerbroden. Bloom noemt, even-
alss Reesse, hiernaast nog twee andere voorbeelden van joodse families in de suikerraffinage, namelijk Salo-
mon,, Mozes en Isaac del Pina (in 1656) en Isaac Mocado (1657) (Bloom, Economie activities of the Jews of 
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kerbakkerij.. Het protest dat het verzoek van de joodse kooplieden en de beslis-
singg van de magistraat onder de Amsterdamse suikerraffinadeurs uiüokte, doet 
vermoedenn dat het hier de eerste of in ieder geval een van de weinige malen be-
troff  dat een joodse ondernemer zich in de suikernijverheid begaf.19 

Hett ontbreken van een gildenstructuur verhinderde echter niet, zo vervolgen 
Lourenss en Lucassen hun betoog, dat een sterke mate van reglementering voor 
dee Amsterdamse suikerindustrie van de grond kwam. Hierbij moet overigens 
wordenn opgemerkt dat deze regelgeving pas na het midden van de zeventiende 
eeuww zijn aanvang nam. 

Collectievee acties van de Amsterdamse suikerondernemers werden in de twee-
dee helft van de zeventiende eeuw zichtbaar. In navolging van Novaky schrijven 
Lourenss en Lucassen dat een eerste voorbeeld van het optreden van suikerbak-
kerss als pressiegroep reeds in 1631 plaatsvond.20 Novaky baseert zich hierbij op 
eenn notariële akte van 5 augustus 1631, die ook door Van Dillen in zijn bron-
nenuitgavee is opgenomen.21 Deze bron wordt echter mijns inziens door de drie 
auteurss ten onrechte gezien als voorbeeld van collectief optreden van de suiker-
bakkers.22 2 

Amsterdam,Amsterdam, 38-39 en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 130-131). Bloom constateert echter: "Characte-
ristically,, the Jews who so auspiciously entered the industry did not long remain in it." Vervolgens besluit hij : 
"I nn effect, the amount of sugar refining business done by the Jews in Amsterdam was very small compared 
too the total amount refined in the city" (Bloom, Economic activities of the Jews of Amsterdam, 39-40). 
199 De relatief late en kortdurende participatie van Portugese joden in de Amsterdamse suikerraffinaderij, 
betekendee overigens niet dat zij in de eerste helft van de zeventiende eeuw elders evenmin bemoeienis met 
dee suikernijverheid hadden. In 1611 werden drie Portugese joden uit Amsterdam uitgenodigd door de 
stadsregeringg van Stade om aldaar een suikerraffinaderij op te zetten. En ongeveer tien jaar later stichtten 
verschillendee Amsterdamse en Hamburgse Sephardische joden suikerraffinaderijen in Glückstadt aan de 
Elbee (Israel, 'Economie contributions of Dutch Sephardic Jewry', 515).Joodse ondernemers die in de Am-
sterdamsee suikerbakkerij niet aan de bak konden komen, werden zo door met name Duitse stedelijke rege-
ringenringen in staat gesteld toch de suikerproductie ter hand te nemen. 
200 Lourens & Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad', 137 en Novaky, 'On 
trade,, production and relations of product ion', 480-481. Sporen van het optreden van dergelijke belangen-
verenigingenn zijn bij verschillende nijverheden te traceren. Zie: Van der Kloot Meyburg, 'Een produktie-
kartel',, 208-214 en Hollestelle, 'De Nederlandse steenbakkerij ', 13. 
211 GAA, NA 593 f. 351-352 {5-8 1631). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 1378. 
222 In de akte verklaren vier brandewijnbranders uit Amsterdam met elkaar afgesproken te hebben wie van 
henn in de komende twee jaar bij welke suikerraffinaderij zijn grondstof {'formwater') zal betrekken. Op die 
manierr zou de onderl inge concurrentie worden beperkt. De namen van de suikerbakkers die hen dit water 
zullenn leveren worden bij elk van de vier branders specifiek vermeld. Nergens wordt echter aangegeven dat 
dee Amsterdamse suikerbakkers zich conformeren aan deze afspraak en daarbij komt dat zich voor deze akte 
zelfss in het geheel geen suikerondernemer bij de notaris heeft vervoegd; de akte is slechts ondertekend 
doorr vier brandewijnmakers. Daarom kan niet gesproken worden van enige actie van de kant van de raffi-
nadeurs,, laat staan van een collectieve actie. Novaky interpreteert deze akte als een "contract signed (!) (...) 
byy four distillers and a number of refiners", waarin de branders beloofden om gedestilleerd water aan de sui-
kerraffinadeurskerraffinadeurs te leveren (!). (Ook stelt Novaky dat er 24 verschillende raffinaderijen in de akte genoemd zou-
denn worden, terwijl dit er volgens mij toch echt 26 zijn (Novaky, 'On trade, production and relations of pro-
duction',, 480).) Novaky besluit met: "The source also indicates that when necessary, the most prominent 
refinerss were capable of corporate action". Met deze conclusie is wellicht niets mis, maar zij kan onmogelijk 
opp grond van de genoemde akte worden getrokken. 
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Opp de door Lourens en Lucassen geconstateerde pseudo-corporatieve struc-
tuurr die in de Amsterdamse suikernijverheid tot stand kwam na 1650, zal in de 
volgendee paragraaf, wanneer de relatie tussen de suikerindustrie en de overheid 
aann bod komt, dieper worden ingegaan. Hier kunnen we volstaan met de con-
stateringg dat de zeventiende-eeuwse suikerraffinaderij in Amsterdam geen for-
meell  georganiseerde structuur kende. De ondernemers waren voornamelijk op 
zichzelff  aangewezen bij de exploitatie van hun suikerbedrij f. 

Omm een beeld te schetsen van de aard van de organisatie van de Amsterdamse 
suikerindustrie,, is het wellicht raadzamer aan te sluiten bij de driedeling die Da-
vidss hanteert, overigens naar aanleiding van onderzoek door Howell en DuPles-
sis.233 Naast of misschien beter tussen de traditioneel herkenbare kapitalistische 
productiewijzee en de ambachtelijke nijverheid, zien zij een derde weg, namelijk 
diee van de 'small commodity production'. 

Dee 'small commodity production' vertoonde een aantal kapitalistische trek-
ken.. Ze was gericht op de export, vergroting van de productie en had een rede-
lijk ee hoeveelheid kapitaal nodig voor grondstoffen, apparatuur en verkoop. 
Daartegenoverr was de productie echter in handen van zelfstandige meesters, die 
hunn werktuigen in eigendom bezaten en in kleine bedrijfjes, geholpen door en-
kelee knechten en/of familieleden, hun arbeid verrichtten. Dergelijke aspecten 
refererenn eerder aan een ambachtelijke context. Het opvallende is dat deze 
vormm van nijverheid ook in steden die gedomineerd werden door (handels)ka-
pitalisten,, ofwel kooplieden-industriëlen, van de grond kon komen.24 

Dee Amsterdamse suikernijverheid vertoont mijns inziens overeenkomsten met 
dee kenmerken van de 'small commodity production', zoals ze hier zijn weerge-
geven.. De groep ondernemers die wordt aangeduid met de term suikerbakker, 
herbergtt weliswaar kooplieden-ondernemers in de kapitalistische zin van het 
woord,, maar eveneens vinden we onder hen zelfstandige producenten of am-
bachtslieden.. De suikernijverheid lijk t dan ook niet strikt in één van de drie ca-
tegorieënn in te delen. Door de verschillende productiewijzen die in de suikerin-
dustriee naast en door elkaar bestonden, kan zij als kapitalistisch en als 'small 
commodityy production' worden gekarakteriseerd.25 

233 Davids, 'Neringen, hallen en gilden', 95-100. Hij verwijst hier naar: DuPlessis & Howell, 'Reconsidering 
thee early modern urban economy'. 
244 In het vervolg van zijn artikel onderzoekt Davids het overheidsbeleid ten opzichte van deze bedrijfjes. 
Hijj  constateert dat vele stedelijke overheden een actief ondersteuningsbeleid voerden om deze groep on-
dernemerss in stand te houden (Davids, 'Neringen, hallen en gilden'). 
255 In Hoofdstuk 4, wanneer de positie of functie van de onderzoekspersonen binnen het suikerbedrijf 
wordtt geanalyseerd, zal het verschil tussen kapitalistische en ambachtelijke suikerproducenten opnieuw aan 
dee orde komen. 
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11 De Amsterdamse suikernijverheid en de politiek in de zeventiende eeuw 

Hett is de bedoeling om in deze paragraaf de relatie tussen de politiek en de Am-
sterdamsee suikernijverheid gedurende de hele zeventiende eeuw aan een nader 
onderzoekk te onderwerpen. Deze periode lijk t wellicht vreemd in een onderzoek 
datt slechts de eerste dertig jaar van deze eeuw beslaat. Toch is hier een duidelij-
kee rechtvaardiging voor aan te voeren. Voor de vroege zeventiende eeuw zijn wei-
nigg bewijsstukken met betrekking tot bemoeienis van de Amsterdamse magi-
straatt met de suikerindustrie te vinden. De suikerraffinage kende toen echter 
nogg zo weinig beoefenaren dat enerzijds regulering nog niet noodzakelijk werd 
geachtt en anderzijds het kleine aantal suikerbakkers hun belangen op meer in-
formelee (en dus niet in archieven overgeleverde) wijze bij bestuurders naar vo-
renn brachten. De aanwezige bewijzen van politieke regulering en belangenbe-
hartigingg uit voornamelijk de tweede helft van de zeventiende eeuw kunnen 
mijnss inziens het belang dat door het stadsbestuur aan de suikernijverheid werd 
gehechtt en de methode die de suikerondernemers hanteerden om hun econo-
mischee belangen gehoord te laten worden, aan het licht brengen. 

Inn de analyse van de verhouding tussen politiek en suikernijverheid zal de wet-
enn regelgeving in de Amsterdamse suikerindustrie alsmede de invloed van de sui-
kerondernemerss op de politieke besluitvorming van de Amstelstad in de zeven-
tiendee eeuw worden bestudeerd. Het stadsbestuur was de eerstaangewezene om 
wetten,, keuren en voorschriften met betrekking tot de uitoefening van de ver-
schillendee takken van nijverheid die binnen haar stadsgrenzen werden uitgeoe-
fend,, uit te vaardigen.26 Daarnaast was Amsterdam in de zeventiende eeuw bin-
nenn de Republiek feitelijk de enige plaats met een omvangrijke suikernijverheid. 
Bovendienn vormde de toegankelijkheid van het Amsterdamse stadsbestuur voor 
ondernemerss waarschijnlijk een geringe barrière. De gewestelijke of landelijke 
bestuurslagenn waren minder makkelijk te bereiken en werden veelal van minder 
belangg geacht.27 De stedelijke gemeenschap van ondernemers en bestuurders 
wass niet zeer groot en ook de fysieke omvang van de stad was nog redelijk be-
perkt.. Vaak ook waren dezelfde personen zowel op stedelijk als op gewestelijk of 
generaliteitsniveauu bestuurlijk actief. Met het beïnvloeden van een plaatselijke 
regentt werden dus verschillende vliegen in één klap gevangen. Daarbij kwam 
nogg dat Amsterdam vanouds een sterke stem had binnen de Staten van Holland 
enn deze op hun beurt een grote invloed op de Sta ten-Generaal uitoefenden. Via 
dee Amsterdamse magistraat kon dan ook in feite (een deel van) zowel de gewes-

266 't Hart stelt dat "trade and industry were influenced less by the central state than by the urban keuren" 
('t('t Hart, 'Freedom and restrictions', 115), 
277 Uit de studie van Elias komt zelfs op verschillende momenten naar voren dat een functie in gewestelij-
kee of landelijke bestuurlijke instellingen van veel minder waarde werd geacht dan een post in de Amster-
damsee vroedschap. Elias geeft diverse voorbeelden van personen die door hun politieke tegenstanders een 
postt in Den Haag kregen opgedrongen, door hem "het gewone huismiddeltje" genoemd (zie: Elias, Ge-
schiedenisschiedenis van van het Amslerdamsche regentenpatriciaat, 75-76, 84-85, 86, 91-92, 93-94, 121-122, 136-137). 
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telijkee als de generaliteitspolitiek worden beïnvloed.28 Tenslotte blijkt uit de re-
kestenn die aan de gewestelijke en generaliteitsregering gericht werden dat deze 
voornamelijkk refereerden aan de Amsterdamse situatie en bovendien vaak reeds 
bijj  het Amsterdamse stadsbestuur waren aangekaart. 

Binnenn de Republiek was de verwevenheid tussen ondernemers en politiek 
groot.. Klein en Veluwenkamp stellen zelfs dat de commerciële expansie een an-
derr aanzien zou hebben gehad als de ondernemersgemeenschap niet een der-
gelijkee nauwe samenwerking met de autoriteiten had gekend. Soms werden vol-
genss hen hierbij overigens de grenzen tussen de privé- en de publieke sector 
enigszinss vertroebeld.29 Ondernemers die een bestuurlijke functie bekleedden, 
warenn af en toe meer bezig met het beheren en uitbreiden van hun persoonlijke 
economischee kapitaal dan dat zij het stads-, gewestelijk of generaliteitsbelang 
dienden.. De vraag kan worden gesteld hoe de verhouding tussen politiek en on-
dernemerss lag in de suikernijverheid in Amsterdam. 

Aann de relatie tussen politiek en ondernemers kon van twee kanten vorm wor-
denn gegeven.30 De overheid stond een instrumentarium ten dienste om het eco-
nomischee leven en specifiek het ondernemersoptreden richting te geven. Uiter-
aardd valt hierbij in de eerste plaats te denken aan het uitvaardigen van wetten en 
keurenn waarmee bepaalde aspecten van de organisatie van de handel of nijver-
heidd aan nadere regels werd onderworpen. Daarnaast kon ook door middel van 
belastingmaatregelenn en het instellen, afschaffen of aanpassen van heffingen de 
economischee ontwikkeling en structuur worden beïnvloed. Vaak hadden derge-
lijk ee maatregelen een ad-hoc karakter.31 Een in het oog springend en daardoor 
vaakk geciteerd voorbeeld van directe overheidsbemoeienis met de economie be-
stondd in het verlenen van verschillende voordelen aan ondernemers die een 
nieuwee tak van handel of nijverheid met zich meebrachten.32 Met name de tex-

288 Dit sluit aan bij de constatering van 't Hart dat de grote(re) steden in Holland in toenemende mate een 
belangrijkee stem kregen in het provinciaal bestuur aan het begin van de zeventiende eeuw {'t Hart, 'Freedom 
andd restrictions', 115). Ook Elias beweert dit: "Maar dit niet alleen: in elk gewest viel deze souvereiniteit weer 
uiteenn in evenzooveel onderdeden als er 'stemhebbende leden', - in Holland uit edelen en steden bestaan-
de,, - waren. Bij deze laatsten berustte de macht. En daar in de Nederlandsche steden algemeen de aristo-
cratische,, oligarchische regeeringsvorm heerschte, waarbij een beperkt aantal familiën, - en in hun kring 
weerr enkele weinige individuen, - de macht uitoefenden, is het, in laatste instantie, in den boezem van deze 
regentengeslachten,, dat over de binnen- en buitenlandsche politiek van den Staat werd beslist. Is het dus in 
elkee stad de moeite waard om het locale patriciaat en zijn leiders, en den invloed van dezen op de geschie-
deniss van ons vaderland, onder de loupe te nemen, bovenal geldt dit voor Amsterdam. Want stellig heeft 
geenn tweede stad in Nederland tijdens de Republiek een zóó geweldige macht uitgeoefend als 'zij, die als 
Keizerinn de kroon droeg van Europa'" (Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat, 2-3). 

299 Klein & Veluwenkamp, 'The role of the entrepreneur', 4546. 
300 Voor de verhouding tussen politiek en ondernemers, zie de bundel: Lesger & Noordegraaf (red.), On-
dernemersdernemers en bestuurders. 
311 't Hart, 'Freedom and restrictions', 108-109. Zij geeft hier ook verschillende voorbeelden van dergelij-
kee maatregelen. 
322 Zie hiervoor onder andere: 't Hart, 'Freedom and restrictions', 118-119. Zij benadrukt tevens de con-
currentiee tussen steden onderling hierbij. 
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tielnijverheidd wordt in dit verband vaak genoemd. In de Hollandse suikernijver-
heidd in de eerste helft van de zeventiende eeuw was niet of nauwelijks sprake van 
dezee vorm van overheidsingrijpen. Davids stelt dat "in sugar refining and glass 
manufacture,, the attitude of local governments was merely passive. Support was 
onlyy provided at the request of die entrepreneurs themselves. Cities conducted 
noo active search for new entrants into these industries."33 

Dee relatie tussen overheid en industrie bestond echter geenszins uit eenrich-
tingsverkeer.. De ondernemers in de nijverheid konden gebruik maken van 
verschillendee wegen om invloed uit te oefenen op het beleid dat door de gezags-
dragerss werd uitgevoerd. Dit kon zowel direct, door zitting in een bestuurscolle-
gee te nemen, als indirect, door middel van allerlei vormen van wat nu lobbyen ge-
noemdd zou worden, gebeuren. Door toe te treden tot een van de politieke 
lichamenn die de Republiek rijk was, kon een ondernemer direct meebeslissen 
overr zaken die de ontwikkeling van de nijverheid waarin hij op dat moment in-
vesteringenn had gedaan, beïnvloedden. Daarnaast kon op een indirecte wijze be-
sluitvormingg worden gestuurd. Het onderhouden van (informele) contacten 
mett personen die op het pluche zitting hadden, was een van de manieren waar-
opp dit kon gebeuren. 

Doorr het zenden van rekesten aan stadsbestuur, Staten van Holland of Staten-
Generaall  kon een poging worden ondernomen om de opinie in deze colleges in 
eenn voor de ondernemer gunstige richting te sturen. Aan dergelijke verzoekschriften 
werdd uiteraard meer belang toegekend naarmate zij door meer (en meer in-
vloedrijke)) personen werden onderschreven. Vandaar dat in rekesten vaak wordt 
gesprokenn namens de gehele groep ondernemers in een bepaalde tak van nijver-
heid,, ook als zij niet zijn ondertekend door een grote hoeveelheid personen. De 
vraagg is bij dergelijke stukken vaak in hoeverre de schrijvers daadwerkelijk een hele 
'industriëlee gemeenschap' vertegenwoordigden en wat de bestendigheid van der-
gelijkee samenwerkingsverbanden was. Wellicht hadden dergelijke coalities voor-
namelijkk een ad-hoc karakter en waren zij weinig vastomlijnd. 

Grofwegg bestonden drie manieren waarop de verhouding tussen politiek en 
nijverheidd naar voren kon komen: 
11 directe invloed van de overheid op de nijverheid door middel van wet- en re-

gelgeving; ; 
22 directe invloed van de nijverheid op het overheidsbeleid doordat een onder-

nemerr zitting neemt in stads- of landsbestuur en op die manier de belangen 
vann de nijverheid waarin hij op dat moment investeert, behartigt; 

33 indirecte invloed van de nijverheid op het overheidsbeleid door ondernemers 
diee proberen, vaak collectief, hun stem te laten horen, bijvoorbeeld door het 
indienenn van verzoekschriften. 

333 Wel haalt Davids voorbeelden aan van suikerraffinadeurs aan wie door het stadsbestuur van Dordrecht 
aann het einde van de zeventiende eeuw enkele gunstige voorrechten voor hun bedrijf werden verleend (Da-
vids,'Beginningg entrepreneurs', 169). 
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Dee tweede mogelijkheid zal in het zesde hoofdstuk met betrekking tot de so-
cialee functies die de Amsterdamse suikerraffinadeurs bekleedden, worden on-
derzochtt voor de personen die in de onderzoeksgroep opgenomen zijn. Indica-
tiess voor de aanwezigheid van een of meer suikerondernemers in stedelijke, 
gewestelijkee of landelijke bestuursorganen zijn er niet. Het is dan ook niet waar-
schijnlijkk dat op deze manier op grote schaal invloed uitgeoefend werd op het 
beleidd ten aanzien van de suikerindustrie. In het nu volgende zullen daarom nog 
slechtss de punten 1 en 3 aan de orde komen. 

Davidss stelt, in navolging van Friedrichs, dat de verhouding tussen regulering en 
vrijheidd een structureel probleem vormde in de geschiedenis van vroegmodern 
Europa.. Een periode van (intensieve) overheidsregulering werd doorgaans ge-
volgdd door een tijdvak waarin door ondernemers werd aangedrongen op ver-
zachtingg of flexibelere toepassing van de heersende beperkende bepalingen, of-
well  op deregulering.34 Voor ondernemers in de suikerraffinage bestond weinig 
aanleidingg om aan te dringen op deregulering, daar deze tak van nijverheid ge-
durendee het begin van de zeventiende eeuw vrijwel gevrijwaard bleef van stede-
lijk ee regulering.35 Voor wat betreft de Amsterdamse suikernijverheid zijn het de 
ondernemerss zelf die juist om regulering, meestal in de vorm van belastingen en 
heffingen,, verzoeken. 

Vann Dillen constateert in de inleiding tot het tweede deel van zijn omvangrijke 
bronnenpublicatiee over de Amsterdamse nijverheid dat slechts een paar indu-
strieënn in de Amstelstad bij de uitoefening van hun bedrijven een grote mate van 
vrijheidd bezaten. Hij noemt hierbij als voorbeelden de suiker- en diamantindus-
trie.366 Wanneer we de bemoeienis van het Amsterdamse stadsbestuur met de bin-
nenn haar bestuursgrenzen uitgeoefende suikernijverheid onderzoeken, moet 
geconstateerdd worden dat deze in de eerste helft van de zeventiende eeuw in-
derdaadd zeer gering was. In de Vroedschap kwam de suikerindustrie sporadisch 
well  ter sprake, maar tot reglementering van productieproces, bedrijfsvoering en 
dergelijkee werd niet overgegaan. Meestal werd gediscussieerd over het al dan 
niett heffen van een belasting op de invoer van suikersiroop van buiten de Repu-
bliekk en op de uitvoer van suikerpotten en suikervormen die in de suikerbakke-
rijj  werden gebruikt.37 

344 Davids, 'Deregulering in de stedelijke exportnijverheid', aldaar 109 en 122. Hij verwijst hiermee naar: 
Friedrichs,, The early modern city, 97-98. 
355 Lourens en Lucassen spreken van "een sterke mate van reglementering" in de Amsterdamse suikerin-
dustrie,, "zowel ten aanzien van de kwaliteit van de productie, van de arbeidsverhoudingen als van de bui-
tenlandsee handel". Zonder dit expliciet te vermelden, baseren zij zich hierbij voornamelijk op gegevens uit 
dee achttiende eeuw (Lourens & Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad*, 137). 
366 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, xv. 
377 Voorbeelden uit periode 1620-1635 hiervan in: GAA, archief Vroedschap (resoluties met munimenten 
off  bijlagen), 1536-1795 (arch.nr. 5025), Resolutieboek 12 f. 12 (17-4 1621), 14v (6-3/3-4 1621), 90 (23-2 
1622),, 93v-94 (10-3 1622), Resolutieboek 14 f. 52-52v (16-12 1624) en Resolutieboek 16 f. 80-80v (6-2 1635), 
1333 (19-9 1635). 
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Dee eerste stadskeuren waarin de suikernijverheid een rol speelde, hadden be-
trekkingg op het stoken, verkopen en in bezit hebben van steen- of smidskolen. In 
16144 werd het iedereen "van wat Neeringe hy soude mogen zijn" binnen Am-
sterdamm verboden om deze kolen te stoken.38 Tien jaar later werd deze keur her-
nieuwd.. Voor sommige takken van nijverheid werden echter tijdelijk uitzonde-
ringenringen gemaakt. De suikerrafïïnage verkreeg in 1643 dispensatie. Deze werd 
echterr in 1645 reeds te niet gedaan. Op 1 december van het jaar 1655 stond de 
Vroedschapp "by provisie ende tot naerder opsegginge" de suikerbakkers toe om 
dee eerstkomende zes wintermaanden smidskolen in het bedrijf te gebruiken.39 

Pass in 1674 werd door de stadsregering toegestaan dat suikerbakkers tot nader 
orderr gebruik mochten maken van smidskolen bij het raffineren van suiker. Dit 
gebeurdee in reactie op een verzoekschrift van de suikerbakkers in Amsterdam, 
waarinn zij schreven dat het onmogelijk was om de ruwe suiker zoals die in die tijd 
uitt Barbados, de Caraïbische eilanden en de Antillen aangevoerd werd, te raffi-
nerenn zonder gebruik te maken van de bedoelde kolen. Het betrof hier soorten 
suikerr die bij het uitvaardigen van de vorige keur nog niet op grote schaal be-
kendd waren in de stad, zo stelden de indieners van het verzoekschrift.40 

Dee eerste keur die duidelijk van belang was voor de uitoefening van de suiker-
nijverheidd in Amsterdam werd door de Vroedschap vastgelegd op 27januari 1652. 
Toenn werd bepaald dat een aantal industrieën zich nog slechts in een beperkt ge-
deeltee van de stad mocht vestigen. Nieuwe suikerbakkerijen, zeepziederijen, brou-
werijenn en glasblazerijen mochten alleen nog worden opgericht "van de Y-kand af 
beginnendee door de Wieringer-straet langs de west-sijde van de Keysers graft tot 
aenn de Vesten ende wat daer westelik aen buyten leyd" en ook "van de Reguliers-
poortt over de Halve maens brug d'oost zijde van de oude Cingel Nieuwe marckt 
endee Lastage langs tot aen 't Ye ende 't geen oostwaerts aen daer buyten is". Dit 
omm "groote vuijligheden van stanck, roock ende andere inconventien meer, oock 
hett oncieraed dat dese stadt ontfangt" te beperken. Wanneer toch bedrijven van 
eenn van de genoemde takken van nijverheid na deze datum buiten het genoem-
dee gebied werden aangetroffen zouden deze worden vernietigd.41 

Elff  jaar later werd deze keur nogmaals aangescherpt: "... dat van nu voortaan 
geenn Suycker-backeryen, Seepsiederyen, Brouweryen, Mouteryen, Glasblazery-
en,, Heeteparssen, Calanderyen, Verweryen, Branderyen, Was- en Smeer-smelte-

388 Hoewel een motivering voor deze keur ontbreekt, lijken overwegingen van veiligheid en het tegengaan 
vann (stank)overlast hierbij een rol te hebben gespeeld, 
399 Noordkerk, Handvesten, III , 918a. 
400 Noordkerk, Handvesten, III , 918a. 

411 GAA, Vroedschapsarchief, Resolutieboek 19 f. 208v (27-1 1652) en ook in: Noordkerk, Handvesten, III , 
998.. Acht jaar later was bij de 40 raden kennelijk enige onduidelijkheid gerezen of "zoodanige vande Nee-
ringhh huijsen die eens tot eenig ander gebruijck zijn geapproprieert geweest ende naderhandt wederom tot 
dee verzeide Neeringen bequaam gemaekt zoude mogen werden: mitsgaders die zoodanigh geruineert zijn 
datsee geredigeert zijn geworden tot de forme van een bloot erff ende wederom tot het doen van dezelve Ne-
ringenn opgetimmert zouden mogen werden" ook onder de bepalingen van de keur vielen (GAA, Vroed-
schapsarchief,, Resolutieboek 22 f. 207 (15-1 1660)). 
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ryenn binnen deze Stad van nieuws sullen mogen werden gemaect of op-gerecht 
alss alleen in de nieuwe vergrootingh van de selve stad beginnende bewesten de 
nieuww te maecken Straet42 tussen Keysers en Prince-graft tot aen de Vesten soo 
verree de selve strecken". De neringen zouden zich ook mogen vestigen "in het 
districtt beginnende van de Wieringer straet af de West-sijde van de Keysersgraft 
langss tot de boven-gemelte nieuw te maken straet tusschen de Keysers en de Prin-
ce-graftt toe en wat daer westelijck aen buyten leyt". Opnieuw zou bij overtreding 
tott vernietiging van het bedrijf worden overgegaan.43 Twee jaar later, in 1665, 
werdd het gebied waarvoor een vestigingsverbod gold nog uitgebreid met "het 
Districtt ghelegen tusschen de Oost-sijde van de Kerckstraet den Amstel de West-
sijdee van de Amstelstraet het Reguliers Pleyn, de Reguliers Dwarsstraet ende de 
Leydsee Graft de selve respective Straten Pleyn ende Leydse Graft daer in begre-
pen".444 Of bedrijven die zich reeds voor het uitvaardigen van de keuren binnen 
hett verboden gebied bevonden, werden weggejaagd, blijkt niet uit de regulering. 
Hett lijk t aannemelijk dat deze in eerste instantie mochten blijven zitten. Wan-
neerr een duidelijk breekpunt zich aandiende, bijvoorbeeld in de vorm van de 
overdrachtt van het pand, zal de magistraat hebben ingegrepen. 

Vanaff  de aanleg van het eerste deel van de grachtengordel rond 1615 had de 
Amsterdamsee magistraat de intentie om in ieder geval de twee binnenste grach-
tenn (Keizers- en Herengracht) tot een nette elitebuurt te maken. Zo constateer-
dee zij dat diverse bewoners op de Herengracht en de oostzijde van de Keizers-
grachtt "verscheyden schoon huysen, wooningen ende getimmerten (...) meestal 
versiertt met heerlicke thuynen" maakten. Het stadsbestuur verwachtte en hoop-
tee dat de rest van de toen nog lege erven op dezelfde manier zou worden be-
bouwd.. Reeds toen werden dan ook zeepziederijen, brouwerijen, mouterijen, 
geelgieterijenn "ende andere diergelycke" uit dit gebied geweerd.45 

Gekk genoeg werden pas ongeveer vijfti g jaar na de genoemde vestigingskeu-
renn van 1652 en 1663 door het stadsbestuur enige regels opgesteld voor het in-
terieurr van onder andere suikerbakkerijen. Op 11 maart 1717 werd bepaald dat 
ketelss en ovens van brouwers, zeepzieders, suikerbakkers, ververs, smeersmel-
ters,, glasblazers, wassmelters en andere die vanaf dat tijdstip zouden worden 
geïnstalleerdd op minimaal 4 duim afstand van de muren moesten worden ge-
plaatst.. Voor schoorstenen moest dezelfde afstand ten opzichte van houtwerk in 

422 Bedoeld wordt de Kerkstraat. 
433 Deze keur is van 23 november 1663 (Noordkerk, Handvesten, III,  996). 
444 Deze keur gold buiten de reeds genoemde industrieën ook voor loodgieterijen en steenhouwerijen 
(Noordkerk,, Handvesten, III,  997). 
455 Taverne, In 't land van belofte, 166-167. Het is opmerkelijk om te constateren dat in Rotterdam aan het 
eindee van de zestiende en in de zeventiende eeuw milieu-onvriendelijke of brandgevaarlijke bedrijven wer-
denn verplicht om binnen de stadsmuren te blijven (met uitzondering van de traankokerijen). Pas in 1659 
werdd in dit verband een keur uitgevaardigd die brandgevaarlijke en andere overlast bezorgende bedrijven 
diee zich in het centrum van Rotterdam bevonden te verbannen naar de rand van de stad. Het consequent 
uitvoerenn en naleven van dergelijke besluiten gebeurde echter niet systematisch (Bonke, Dekleyne mast, 85-
866 en 137). 
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achtt worden genomen. Kachels, die in een suikerbakkerij een belangrijke func-
tiee hadden bij het droogproces van de suikerbroden, moesten op zolders worden 
geplaatstt op een stenen onderbouw.46 

Eenn mooi voorbeeld van het handhaven van deze keuren in de praktijk vormt 
dee zaak van Cornelis Nuijts. Op 23 januari van het jaar 1660 werd hem door de 
burgemeesters,, schout en schepenen van Amsterdam verboden "een suijcker-
backerijee weder op te bouwen opde Westzijde van de Herengraft ter plaetse daer 
zijnn suijckerbackerije gestaen heeft".47 Dit gebeurde "wegens recommandatie der 
aensiendelijckee bueren (waaronder de vrouw van Polsbroeck die sijde seer 
schrickichh voor brant te weesen meede was) en de peryckel bij soo veel costelijcke 
gebouwee en rijckdom".48 De oude suikerbakkerij van Cornelis Nuijts was in het 
voorgaandee jaar door brand verwoest. Het stadsbestuur zag in deze verwoesting 
eenn mooie gelegenheid om de keur van 1652 te handhaven. Hierbij was het im-
mers,, zoals vermeld, verboden op onder andere de Herengracht nieuwe overlast 
veroorzakendee industriële bedrijven te vestigen. De familie Nuijts liet vervolgens 
"eenn heerlick gebouw; geheel van witte hartsteen" neerzetten, vanwaaruit zij 
slechtss handel in suiker dreef.49 Tot haar schrik hoorde de magistraat driejaar la-
terr echter van verontruste buurtbewoners dat de erfgenamen van de inmiddels in 
16622 overleden Cornelis Nuijts op de plaats van de oude toch weer een nieuwe 
suikerbakkerijj  hadden opgebouwd. De familie Nuijts werd gesommeerd binnen 
tweee maanden de kachels en andersoortig gereedschap die voor het raffineren 
vann suiker gebruikt werden uit het pand te verwijderen, anders zou het stadsbe-
stuurr dit zelf doen. 

Hoewell  de magistraat in dezen zeer doortastend lijkt , moet dit beeld bijgesteld 
worden.. Toen de zoon van Cornelis, Elias Nuijts, in 1666 aan de burgemeesters 
verzochtt om de raffinaderijapparatuur in zijn bedrijf weer te mogen inrichten en 
gebruikenn "gelijck se al over de 47 jaren aldaer geweest ende noch na de brand 
inn volcomen wesen zonder eenige veranderinge gebleven sijn", werd deze toe-
stemmingg ook daadwerkelijk verleend.50 

Eenn aantal zaken komt uit dit verhaal naar voren. Ten eerste blijkt dat de Am-
sterdamsee stadsbestuurders direct overgingen tot het stellen van sancties, wan-
neerr zij overtreding van de vestigingskeur constateerden. Ten tweede is opval-
lendd dat de magistraat voor het vaststellen van overtredingen afhankelijk was van 
derden.. Een stedelijk apparaat dat structureel toezicht hield op de vestiging van 
nieuwee bedrijven binnen de stad bestond kennelijk niet. Als derde punt blijkt dat 
dee burgemeesters de door henzelf uitgevaardigde keuren flexibel handhaafden. 

466 Noordkerk, Handvesten, III , 986a. 

477 Dit en nu volgende in: GAA, archief van de Burgemeesters; Groot Memoriaal, 1275-1813 (arch. nr. 
5023),, inv. nr. 5 f. 97 {23-1 1660). 
488 Vier eeuwen Herengracht, 120. 
499 Vier eeuwen Herengracht, 120. 

500 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 1558 en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 118-
119. . 
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Hett is duidelijk dat het Amsterdamse stadsbestuur bedrijven die overlast in de 
vormm van lawaai, rook en stank konden veroorzaken niet op de prestigieuze 
nieuww aangelegde grachtengordel wilde hebben, met uitzondering van de bui-
tenste,, de Prinsengracht. Ook kunnen protesten van bewoners een rol gespeeld 
hebbenn bij de totstandkoming van deze besluitvorming.51 

Eenn erg uitgebreide keur die werd uitgevaardigd voor de suikernijverheid bin-
nenn de muren van Amsterdam, zag het licht op 6 november 1670. Hierin werden 
verschillendee voorschriften met betrekking tot suikerbakkersknechten vastge-
legd.. De magistraat constateerde vooraf dat tot dan toe geen reglementering 
voorr deze beroepsgroep bestond. Dit beschouwde zij als een gemis, omdat de 
"gelegenheytvann al sulcken importanten Werck ende Neeringe" eigenlijk wel re-
gelss vereiste. Daarnaast bestond het probleem dat een aantal knechten wegge-
gaann was bij hun meesters en naar elders was vertrokken. Dit was nadelig voor de 
suikernijverheidd en het stadsbestuur achtte mede daarom regelgeving noodza-
kelijk.. Deze keur was voornamelijk gericht op het tegengaan van het vertrek van 
knechtenn uit een suikerbakkerij voordat zij hun contract hadden uitgediend en 
daarmeee het wegtrekken uit Amsterdam van deze groep met specifieke know-
how.. Hiertoe werden in de keur diverse maatregelen genomen. Tevens werd be-
paaldd dat pas na een leertijd van drie jaar de mogelijkheid bestond om suiker-
bakkersknechtt te worden.52 Tot die tijd bestonden kennelijk geen formele 
toegangseisenn voor het werk als suikerbakkersknecht. 

Reedss in het voorafgaande is melding gemaakt van de keuren met betrekking 
tott het verbod op het gebruik van ossenbloed bij het zuiveren van de suiker in 
Amsterdamm van 1704 en de daaraan gekoppelde instelling van een college van 
zeszes zogenaamde geautoriseerden die toezicht moesten houden op het naleven 
vann dit verbod.53 Wanneer we het stedelijke overheidsbeleid ten aanzien van de 
Amsterdamsee suikernijverheid overzien, blijkt dat de industrie zich zeker in de 
eerstee helft van de zeventiende eeuw, in vrijwel complete vrijheid heeft kunnen 
ontwikkelen. . 

Hett uitvaardigen van wetten en keuren door het stadsbestuur, was niet de enige 
manierr waarop de overheid probeerde invloed uit te oefenen op de suikernijver-
heid.. Een ander middel dat de overheidslichamen ter beschikking stond was ge-

511 In aanvulling op bovenvermeld voorbeeld het volgende: in 1618 werd het naar aanleiding van klachten 
vann buren aan Jan Claesz Oom de oude verboden om een installatie ten behoeve van de zeepziederij op te 
richtenn op zijn erf aan de Keizersgracht (Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nrs. 431 en 452 en 
Poelwijk,, 'Wet-en regelgeving in de Amsterdamse zeepnijverheid', 422). 
522 Noordkerk, Handvesten, III , 1173-1174. Zie ook: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 141-142. Ook 
werdenn door deze keur 'complotterijen' onder knechten tegengegaan (Zie hiervoor: Dekker, 'Handwerks-
liedenn en arbeiders', 142). 
533 Op 21 maart 1714, 31 januari 1721 en 29 januari 1732 vonden vernieuwingen of aanscherpingen van 
dezee keur plaats (Noordkerk, Handvesten, IV, 1172-1173a en Reisig, De suikerraffinadeur, 99). Zie tevens 
Hoofdstukk 1,§ 4.2. 
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legenn in het opleggen van heffingen en belastingen.54 Verschillende heffingen 
kondenn hier potentieel voor worden gebruikt: de convooien en licenten (in- en 
uitvoerrechten),, het waaggeld, het lastgeld, het veilgeld en het makelaarsloon.55 

Mett name de in- en uitvoerrechten en het waaggeld waren goede instrumenten 
omm de handel en daarmee de nijverheid van suiker te reguleren. Deze zelfde 
middelenn werden tevens door de suikerondernemers genoemd als beïnvloe-
dingsmechanismenn wanneer zij bij het stads- of gewestelijk bestuur klaagden 
overr hun slechte concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Diverse 
Europesee landen, zoals Frankrijk en Engeland, maar ook bijvoorbeeld Zweden 
enn Denemarken, begonnen na ongeveer 1650 met het opzetten van een eigen 
suikernijverheid.. Daarbij beschermden zij deze door middel van het heffen van 
voorr haar gunstige in- en uitvoerrechten. De concurrentiepositie van de Amster-
damsee suikerindustrie verslechterde hierdoor, zo werden de suikerondernemers 
niett moe te benadrukken. 

Dezee klachten van de Amsterdamse suikerbakkers maken al duidelijk dat bij 
dee belastingmaatregelen aan de ene kant het door de overheid aan de suikernij-
verheidd opgelegde beleid en aan de andere kant de indirecte invloed die de sui-
kerondernemerss op het beleid van de overheid probeerden uit te oefenen sterk 
doorr elkaar heen liepen. Hoewel deze twee zaken analytisch goed te scheiden 
zijn,, is het lastig ze in de praktijk van elkaar te onderscheiden. Op een voorstel 
vann de Staten voor het instellen van een belasting werd namelijk veelal direct ge-
reageerdd door de belanghebbenden. Deze reactie had vervolgens weer haar 
weerslagg op de besluitvorming over en de eventuele invoering van de heffing. 

Nett als bij de wet- en regelgeving kwam ook de belastingpolitiek met betrek-
kingg tot suiker pas na het midden van de zeventiende eeuw van de grond. Rond 
hett begin van het jaar 1661 schreven de suikerraffinadeurs van Amsterdam een 
verzoekschriftt aan het stadsbestuur. Kort gezegd verzochten zij de vertegenwoor-

544 Voor zover geen specifieke verwijzing is opgenomen, is voor het nu volgende gebruik gemaakt van: 
Cau,, Groot Placaet-boeck, Japikse, Resolution der Staten-Generaal; Van Deursen, Resolution der Staten-Generaal en 
Veenendaal-Barthh Sc Huysman, Particuliere notulen. 
555 De heffingen die op de Amsterdamse suikerhandel en suikernijverheid drukten worden systematisch 
besprokenn door Reesse {De suikerhandel van Amsterdam, 9-19). Daarna besteedt Reesse eveneens aandacht 
aann een suikeraccijns. In de zeventiende en achtt iende eeuw is nooit een belasting op de binnenlandse con-
sumptiee van suiker, ofwel een accijns, ingesteld in de Republiek. Dat is opmerkelijk want in het tweede kwart 
vann de zeventiende eeuw werden in de Staten van Holland en West-Friesland met een zekere regelmaat 
voorstellenn ingediend om een vorm van impost op suiker en suikersiroop in te stellen. Tot daadwerkelijke 
invoerr ervan is het echter n immer gekomen. Aan het einde van de zeventiende en in de achttiende eeuw 
zijnn deze geluiden opnieuw te horen. De voornaamste tegenstanders van de heffing van een accijns waren 
dee Amsterdamse vertegenwoordigers in de verschillende bestuurlijke colleges op gewestelijk en generali-
teitsniveau.. Zij zagen in een dergelijke accijns een gevaar voor de suikerhandel van de stad en daarmee voor 
dee Amsterdamse suikerindustrie. De voorstellen werden door haar afgedaan als "impracticabel, noodzake-
lij kk diversie van neeringe medebrengende en pure vexatien [kwellingen, belemmeringen, AP] onderwor-
pen".. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze tak van handel van dermate groot belang was voor 
Amsterdamm dat zij niet het risico wilde lopen hem kwij t te raken. Ook waren de Amsterdamse suikeronder-
nemerss in staat een effectieve lobby tegen hen onwelgevallige maatregelen op te zetten. 
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digerss bij de Staten van Holland in deze vergadering aan te dringen op een ver-
minderingg van het waaggeld dat op ruwe suiker werd geheven, van 6 naar 4 stui-
verss per 100 pond. Daarnaast wensten zij dat uit het buitenland ingevoerde si-
roopp met een bedrag van 4 stuivers per 100 pond zou worden belast. Op 17 maart 
16611 werd in de Vroedschap vastgesteld dat Amsterdam zich in de vergadering 
vann de Hollandse Staten voor deze heffingen zou uitspreken.56 De Amsterdamse 
Statenledenn slaagden in hun missie, want op 20 jul i 1662 werden de genoemde 
heffingenn in het gewest Holland ingevoerd.57 

Klakkelooss nam de Amsterdamse magistraat de wensen van haar suikeronder-
nemerss overigens niet altijd over. In juli 1665 werd door de suikerraffinadeurs 
verzochtt om een verzwaring van de belasting op de invoer van suikersiroop uit 
hett buitenland en een vermindering van de heffing op de invoer van ruwe suiker, 
gekoppeldd aan een verhoging van de belasting op de uitvoer ervan. De Vroed-
schapp stelde een commissie in die de zaak zou onderzoeken. Deze rapporteerde 
pass op 21 november dat "het beswaeren vande sijropen een dienstige saeck" was 
"dogg het maken van verandering in het convoij geit vande ruwe suijckeren om 
verscheijdee redenen difficiel ende oock bedenkelik geoordeelt" werd. Het was 
immerss strijdig met het handelsbelang. Slechts voor het bewerkstelligen van een 
siroopbelastingg zou de Amsterdamse vertegenwoordiging zich bij de Staten van 
Hollandd inzetten.58 Overigens was de Vroedschap vier jaar later wel bereid in de 
Hollandsee Statenvergadering de suikernijverheid die volgens de raffinadeurs in 
gevaarr was te beschermen door te pleiten voor verlaging van de in- en uitvoer-
heffingg op respectievelijk ruwe en geraffineerde suiker. Ook zou de Amsterdam-
see afvaardiging proberen om de "Leden [van de Staten] te doen begrijpen dat de 
Raffinaderijj  e van Suijckeren is te considereren als een seer notabel deel vande 
inlandsee manufacturen (...) en dat bovendien groote scheepvaert aenden suijc-
kerenn is dependerende".59 Het is overigens opmerkelijk dat de bewoordingen 
diee de Amsterdamse Vroedschap voor de vergadering van de Staten van Holland 
gebruiktee om het belang van de suikernijverheid aan te geven een grote mate van 
overeenkomstt vertoonden met de door de suikerbakkers zelf in hun rekesten ge-
hanteerdee formuleringen. 

Uitt het voorafgaande rijst de indruk op dat de eisen van de suikerraffinadeurs 
opp stedelijk niveau wel op een willi g oor konden rekenen. Ook wanneer een di-
rectt verzoek aan de Staten werd geschreven, is de indruk dat de klachten serieus 
werdenn genomen. Aan het begin van 1666 schreven de Hollandse raffinadeurs, 
diee voor het grootste deel in Amsterdam hun bedrijf hadden, een brief aan de 

566 In de Vroedschapsresolutie is de strekking van het rekest van de suikerraffinadeurs opgenomen (GAA, 
Vroedschapsarchief,, Resolutieboek 23 f. 121-126, (17-3 1661) (gepubliceerd in: Reesse, De suikerhandel van 

Amsterdam,Amsterdam, VIII-XV1)) . 
577 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 32-33 en Novaky, 'On trade, production and relations of pro-
duction',, 481. 
588 GAA, Vroedschapsarchief, Resolutieboek 25 f. 5-5v (29-7 1665), 56v (10-11 1665) en 61 (21-11 1665). 
599 GAA, Vroedschapsarchief, Resolutieboek 26 f. 169 (9-3 1669), 171-17W (11-3 1669). 
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Statenn van Holland, waarin zij met redenen omkleed voorstelden om een in-
voerheffingg van 1 stuiver per pond op uit het buitenland afkomstige siropen in te 
stellen.600 De grote hoeveelheid waarin suikersiroop van elders op dat moment de 
Republiek,, als het belangrijkste consumptiegebied, binnenkwam, maakte de 
concurrentiepositiee voor deze suikerbakkers naar eigen zeggen uitermate moei-
lijk .. De relatief nieuwe suikerindustrie van Frankrijk, die sterk door de overheid 
werdd beschermd, was de belangrijkste van deze concurrenten.61 

Dee Hollandse Staten wisten de Staten-Generaal te overtuigen, want het kwam 
opp 25 augustus 1668 inderdaad tot de instelling van een heffing van 1 stuiver per 
pondd op ingevoerde buitenlandse siroop. Voorlopig zou deze belasting gedu-
rendee eenjaar worden geheven. Langer heeft zij ook niet bestaan want in augus-
tuss 1669 werd dit invoerrecht voor siroop niet vernieuwd. Ruim eenjaar later 
echterr werd zij weer ingevoerd. Nu was haar een langer leven beschoren, want 
pass op 1 juni 1679 schaften de Staten haar opnieuw af. Aan het einde van de ze-
ventiendee eeuw, op 12 mei 1700, werd zij wederom voor de duur van eenjaar in-
gevoerd.62 2 

Tweee zaken zorgden voor dit ogenschijnlijk weinig consistente beleid: ten eer-
stee de tegenstand die vanuit de Staten van Stad en Lande, de Staten van Fries-
land,, en later ook van de vertegenwoordigers van de stad Rotterdam tegen de 
heffingg bestond. De Staten van Groningen en van Friesland weigerden de im-
portbelastingg in te voeren. Zij wilden pas tot instellen van de voorgestelde 
heffingg overgaan als tevens een belasting op uit het buitenland ingevoerde boter, 
kaass en andere vette waren zou worden geheven. De Rotterdamse bestuurders 
weigerdenn vervolgens hun toestemming, omdat zij van mening waren dat de 
heffingg alleen zin had wanneer zij in de gehele Republiek zou worden ingesteld. 
Amsterdamm drong in de Staten-Generaal sterk aan op het zenden van afgevaar-
digdenn naar de dwarsliggende gewesten om zo tot een snelle afhandeling en 
daarmeee tot invoering van de heffing te komen. De tweede factor betreft het ver-
loopp van de oorlogshandelingen tegen Frankrijk. De heffing in 1668 was voor-
namelijkk bedoeld om de invoer van siroop uit dit toen vijandige land te beper-
ken.. De vrede met Frankrijk in 1679 leidde tot de opheffing van de belasting. 

Lesgerr en Noordegraaf stellen dat "in een aantal bedrijfstakken, in het bijzonder 
inn kapitaalintensieve branches met grote kooplieden, (...) enige vorm van geïn-
stitutionaliseerdee samenwerking [ontbrak]".63 Zoals reeds vermeld, gold dit in-
derdaadd ook voor de Amsterdamse suikernijverheid. Ondanks het feit dat voor 
dee Amsterdamse suikerraffinadeurs geen formele organisatiestructuur bestond, 

600 Gepubliceerd in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, XX-XXV1 . 
611 In Frankrijk was de heffing op de import van uit de Republiek afkomstige geraffineerde suiker ver-
hoogdd van 15 livres per 100 pond in 1664 tot 22,05 livres dr iejaar later (Israel, Dutch primacy, 288). 
622 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 41, 77-89 en XCIX-CI . 
633 Lesger & Noordegraaf, ' Inleiding', 36. 



22 De organisatie van de Amsterdamse suikernijverheid in de 17e eeuw 93 

gingenn zij toch enkele malen over tot het ondernemen van wat men collectieve 
actiee zou kunnen noemen. Hieronder wordt dan overigens uitsluitend het op-
stellenn en indienen van rekesten aan de verschillende bestuurslagen die de Re-
publiekk rijk was verstaan. Tot daadwerkelijke fysieke actie zijn de suikerbakkers 
niett overgegaan. De schriftelijke belangenbehartiging begon vanaf de tweede 
helftt van de zeventiende eeuw. Vóór 1650/1660 zijn geen archiefstukken met be-
trekkingg tot het naar voren brengen van verzoeken of eisen van de suikeronder-
nemerss te vinden. Dit hoeft uiteraard geenszins te betekenen dat in deze perio-
dee geen beïnvloeding van besluitvorming plaatsvond, alleen is frequentie en 
inhoudd hiervan niet te achterhalen. 

Eenn enigszins hiervan afwijkende mening verkondigt Novaky. Deze stelt dat 
zelfss in de periode vóór 1650 de Amsterdamse suikerraffinadeurs een belangrijk 
collegee ('corporation') vormden en een belangrijke politieke belangengroep 
werden.644 Het enige voorbeeld echter dat hij hiervoor aanhaalt, is het reeds be-
sprokenn contract tussen vier destillateurs uit 1631.65 Voor de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw stelt hij dat "the refiners were quite succesful when üiey ap-
pliedd political pressure". Daartoe haalt hij de halvering van het veilgeld in 1655 
enn haar afschaffing in 1681 aan, naast de reductie van het waaggeld (1662) en de 
opheffingg van het lastgeld (1681). Novaky besluit: "Nonetheless, there seems 
littl ee doubt that the refineries enjoyed considerable political influence and that 
theirr views were of noticeable concern for the city council. (...) In sum we know 
thatt the considerable efforts undertaken by refiners to influence fees on sugar 
weree quite succesful."66 Inderdaad kan een aanpassing van de hoogte van de be-
lastingenn die in Amsterdam op suiker werden geheven als aanwijzing voor suc-
cesvollee politieke actie (s) van de suikerbakkers worden gezien. Het is immers 
niett waarschijnlijk dat de stedelijke overheid zonder verzoek van de suikeron-
dernemerss tot actie zou zijn overgegaan. 

Uiteraardd kon een persoonlijke brief of individueel verzoek bij de stedelijke over-
heidd worden gedeponeerd, maar "in vele gevallen werden de krachten gebun-
deldd en ontstonden kleinere of grotere groepen die zonder een formele organi-
satiee te vormen contact met de autoriteiten zochten."67 Meestal werd een 
algemenee term als 'de rafinadeurs van suyckeren' binnen de stad Amsterdam of 
binnenn de Republiek gehanteerd om aan te geven namens wie een verzoek-
schriftt was opgesteld.68 Sommige van deze stukken zijn persoonlijk ondertekend 

644 Novaky, 'On trade, production and relations of product ion', 481. 
655 GAA, NA 593 f. 351-352 (5-8 1631). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 1378. 
666 Novaky, 'On trade, production and relations of product ion', 481-482. 
677 Lesger & Noordegraaf, 'Inleiding', 51. 
688 Zie bijvoorbeeld: Request aan de burgemeesters van Amsterdam door de Rafinadeurs der Suyckeren hier ter stede, 
16711 (GAA, archief van de burgemeesters; stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 1275-1813 
(arch.. nr. 5028), inv. nr. 547 Handelsportefeuilles nr. 10: Handel-Bedrijf Diverse artikelen II Grutterswaren-
Suikerr (gepubliceerd in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, XXXII-XXXHI) ) en Memorie van nadenkelyke 
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doorr de ondernemers, bij andere worden de precieze schrijvers niet genoemd. 
Eenn opvallende formulering is te vinden in een Amsterdamse vroedschapresolu-
tie.. "De raffïnadeurs van suyckeren" hadden begin maart 1661 een verzoekschrift 
ingediendd bij de Vroedschap. De vergaderde Raden gaven vervolgens enige com-
missarissenn opdracht de wensen en verlangens verder te "examineeren".69 Om 
eenn toelichting bij het stuk te geven nodigden deze commissarissen "eenige van 
dee voornaemste raffïnadeurs" uit. Mijns inziens zijn het grotendeels de formule-
ringenringen van deze ondernemers die in de resolutie worden weergegeven. Bij één 
vann de voorstellen die de suikerbakkers deden (een verplichte betaling van het 
waaggeld)) werd aangegeven dat dit werd verklaard door "de bovengemelte raffï-
nadeurss [het groepje uitgenodigde ondernemers, AP] zoo voor haer zelven als 
voorr het corpus van hare neeringe".70 [mijn cursivering, AP] Hoewel de precieze be-
tekeniss van de formulering 'corpus' moeilijk vast te stellen is, kan zij het bestaan 
vann een informeel samenwerkingsverband tussen de ondernemers binnen de 
Amsterdamsee suikerindustrie impliceren. De groep uitgenodigde suikerraffina-
deurss werd dan geacht een afspiegeling te vormen van de hele bedrijfstak en in 
diee hoedanigheid in staat te zijn de belangen van de industrietak goed onder 
woordenn te kunnen brengen. 

Inn de verschillende verzoekschriften die werden opgesteld door de suikerraffi-
nadeurss stellen zij telkens dat de suikemijverheid in Holland op dat moment in 
eenn zeer slechte positie verkeerde in vergelijking met andere delen van (West-) 
Europa.. Buiten de Republiek werden steeds meer raffinaderijen opgericht, waar-
vann de ontwikkeling door de plaatselijke overheid werd gestimuleerd door het 
uitvaardigenn van protectionistische maatregelen. Wanneer Holland (of de Re-
publiek)) niet ook door middel van het instellen of aanpassen van heffingen op 
handelsstromenn haar eigen suikemijverheid zou beschermen, moest worden ge-
vreesdd voor "diversie" van deze tak van industrie. 

Ditt zou, aldus de suikerondernemers, niet minder dan een ramp zijn voor Am-
sterdamm en het gewest Holland, omdat het belang van de suikemijverheid moei-
lij kk te overschatten was. Amsterdam trok op grote schaal profijt van de suiker-
raffinage:: "onder welke negotiën en hantwerken wel een van de considerabelste 
sooo niet de capitaelste van allen het rafineren der suijckeren ende de negotie die 
daeraenn dependeert behoorde gerekent te werden alsoo daerinne soo grooten 
capitaell  verhandelt wert als in eenige negotie dat mede een handwerck is hier te 
landee geschiet."71 Maar ook de bestuurders van het gewest Holland moesten het 

consideratienconsideratien aan d'edlegroot aghtbaare heeren burgermeesteren en regeerders der stadt Amsterdam, van weegens de raji-
nadeursnadeurs in suykeren binnen deselve stadt, waarschijnlijk jul i 1765 (GAA, Vroedschapsarchief, Munimentenre-
gisterr 32 f. 215 (gepubliceerd in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, L-LIV)) . 
699 Het request werd op 11 maart 1661 voor het eerst besproken in de Vroedschap (GAA, Vroedschapsar-
chief,, Resolutieboek 23 f. 119-119v). 
700 GAA, Vroedschapsarchief, Resolutieboek 23 f. 121-126 (17-3 1661) (gepubliceerd in: Reesse, De suiker-
handelhandel van Amsterdam, VIII-XVI) . 
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belangg van de suikerindustrie op waarde schatten: "Het rafïneeren van zuijcke-
renn is een van de capitaelste ende considerabelste negotiën van Hollant waervan 
dee staat vant lant soo van incomende als gaende licenten imposten waeghgelden 
alss andere seer veel is treckende de scheepvaert floreert en groote meenichte van 
familienn aen deselve negotie dependerende goede conquesten mede connen 
doen."722 In de tweede helft van de achttiende eeuw werden, hoewel in ietwat an-
deree bewoordingen, door de suikerondernemers nog steeds soortgelijke rede-
neringenn gebruikt.73 

Samenvattend:: de Amsterdamse suikerraffinadeurs hebben in de zeventiende 
eeuww nooit een aparte belangengroep gevormd, die op een speciale behandeling 
doorr het stadsbestuur kon rekenen. Dit wil niet zeggen dat bij het nemen van 
maatregelenn door de stedelijke overheid en het tijdstip van invoering daarvan de 
stemm van de suikerondernemers niet telde. De Amsterdamse magistraat was wel 
degelijkk gevoelig voor de dreiging van verlies van (een deel van) haar suikernij-
verheidd aan andere landen. De suikerbakkers stelden dit gevaar dan ook uitge-
breidd aan de orde, wanneer zij zich via een rekest tot hun magistraat richtten. De 
suikerrafïïnage,, maar waarschijnlijk meer nog de zo sterk met haar verbonden 
handell  in ruwe en geraffineerde suiker, leverde de stad voordelen op. 

22 De Amsterdamse suikernijverheid in de praktij k 

Inn deze paragraaf staat de dagelijkse gang van zaken in de Amsterdamse suiker-
nijverheidd centraal. Aan de hand van voornamelijk notariële akten, zal een beeld 
wordenn geschetst van achtereenvolgens het karakter van de samenwerkingsver-
bandenn binnen de industrie, de afgesloten arbeidscontracten en de plaats waar 
dee suikerproductie zich afspeelde, de suikerbakkerij. Doel hiervan is om de di-

711 Consideratien door de rafinadeurs der suijckeren tot Amsterdam aen de edele groot achtbare heeren burgermeesteren 
derder selver stede om de ontlastinge der rouwe ende gerafineerde suijckeren terconvoije overgelevert, tussen 1-10 1668 en 1-
22 1669 (GAA, Vroedschapsarchief, Munimentenregister 5 f. 62-64. Inleiding hierop op f. 61v-62 (deels ge-
publiceerdd in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, XXVI-XXXII)) . 
722 Redenen ende motieven die de rafinadeurs in Hollant bewogen hebben aen de edelgroot mogende heren Staten van 
HollantHollant ende West-Vrieslant te versoecken dat alle buijttenlantschezuijckerzieroopen int incomen met een stuijver per pont 
werdenwerden beswaert, waarschijnlijk vóór 24-2 1666 (Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, XX-XXVI) . 

733 Niet alleen voor wat betreft de Amsterdamse situatie: "... de importante belangens van een so formida-
bell  lichaam der suijckerfabrijken alhier te landen (...) so een importante traffijk (waardoor soo veele duijs-
endenn van inwoonders deser stadt en lande haare broodwinninge en bestaan van hebben en die te gelijk 
mett de selve te gronde sullen moeten gaan en tot last van andere sullen moeten vervallen)" uit de Memorie 
vanvan nadenkelijke consideratien aan d'edlegroot achtbaan heeren burgermeesteren en regeerders der stadt Amsterdam van 
weegensweegens de rafinadeurs in suijckeren binnen deselve stadt, waarschijnlijk jul i 1765 (GAA, Vroedschapsarchief, Mu-
nimentenregisterr 41 f. 215-216 (gepubliceerd in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, L-LIV)) . Maar ook 
voorr die in Holland: "... deese onschatbare traficq en beneevens deselve de seer importante commercie in 
suikerenn ..." (Resolutie Staten van Holland, 18-8 1775, (gepubliceerd in Reesse, De suikerhandel van Amster-
dam,dam, LIX-LXII)) . 
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versiteitt aan soorten ondernemers die in de suikerindustrie actief waren, inzich-
telijkk te maken. 

2.. / Raffinaderij-compagnieën in de Amsterdamse suikernijverheid 

Uitt enkele overgeleverde notariële akten, waarin een aantal personen met elkaar 
eenn contract voor een bepaalde tijd afsloot om gezamenlijk de suikernijverheid 
tee beoefenen, kan helderheid worden verkregen over de functies die binnen de 
suikerindustriee vervuld werden. 

Eenn zeer vroeg voorbeeld stamt uit 1599.74 Het oprichtingscontract van deze 
compagniee is niet bewaard gebleven, maar wel de akte waarin de liquidatie wordt 
geregeld.. Van de twee personen die in de compagnie participeerden, David de 
1'Hommell  en Egbert Jansz, was de eerste overleden. Hierdoor werd het samen-
werkingsverbandd ontbonden. Egbert Jansz, die "refinadeur van suijckeren" werd 
genoemd,, erfde uit het sterfhuis een vierde deel in de compagnie en een zesde 
deell  van de suiker die in de boeken van de overledene als 'refinade van Hollant' 
aangegevenn stond. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat De 1'Hommel 
dee administratie van de suikerraffinaderij voor zijn rekening nam, terwijl Jansz in 
dee fabriek de touwtjes in handen had. 

Verderopp in de akte wordt vermeld dat Jansz 225 ponden Vlaams uit de afre-
keningg en liquidatie van de compagnie zou ontvangen. Het is niet duidelijk of dit 
hett bovengenoemde vierde deel betreft. Als dit het geval is, zou de totale inleg in 
oorsprongg 900 ponden Vlaams geweest zijn. Het is ook mogelijk dat het aan Eg-
bertt Jansz uitgekeerde bedrag een optelsom was van het vierde deel in de com-
pagniee en de waarde van het zesde deel in de partij suiker. In dat geval is niets zin-
nigss over de totale inleg van de participanten te zeggen. 

Inn slechts weinig van de overgeleverde contracten wordt de omvang van de in 
dee compagnie ingelegde bedragen geëxpliciteerd. Toch zijn hiervan enkele 
voorbeeldenn te geven. Het vroegste dateert uit 1598.75 Twee kooplieden, Peter 
Garett en Jan Soolmans, gingen een contract aan om voor een periode van zes 
jaarr de exploitatie van een suikerbakkerij ter hand te nemen. Beiden partici-
peerdenn voor de helft in de compagnie. Het bedrijf zou worden gevestigd in een 
suikerhuis,, waarin of waarnaast Garet woonde.76 Alleen voor dit bedrijfspand en 
duss niet voor de woning moest jaarlijks een huur van 275 gulden betaald worden, 
"gemercktt het woonhuys van den voorss Garet der compangie niet aengaet ende 
diee voornoemde Soolmans zijn eygen woonhuys oock op zijn zelffs coste moet 

744 GAA, NA 53 f. 523 (23-10 1599). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 955. 
755 GAA, NA 33 f. 228 (19-11 1598). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 942. 
766 In eerste instantie wordt vermeld dat Peter Garet in het "suijckerhuijs ofte refinaderije" waar de com-
pagniee gevestigd zal worden, woonachtig is. Later wordt melding gemaakt van een woonhuis van dezelfde 
Garet.. Waarschijnlijk woonde hij naast het bedrijfspand, maar echt duidelijk is dit niet. Mijns inziens was hij 
tevenss vóór het ingaan van het contract reeds actief als suikerraffinadeur, maar op welke wijze precies wordt 
inn de akte niet geëxpliciteerd. 
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"Afbeelding"Afbeelding van eenige voor-
naamenaame verrichtingen en gereed-
schappenschappen in de Raffinaderij." 
NaNa aankomst van de ruwe suiker 
inin de West-Europese suikerbakke-
rijrij  onderging de suikersubstantie 
inin de kookketels de verschillende 
stadiastadia van koken en zuiveren die 
hethet proces van suikerraffinage 
vormden.vormden. Op de onderste helft 
vanvan de afbeelding is "Eene hand, 
welkewelke de proef neemt" Ie zien. Deze 
proefproef hield in dat een suikerbak-
kerker met zijn hand uit de kookketel 
eeneen kleine hoeveelheid suiker tus-
sensen duim en wijsvinger nam. 
LangzaamLangzaam trok hij vervolgens 
beidebeide vingers uit elkaar. Door de 
stevigheidstevigheid en dikte van de draad 
diedie zich dan tussen duim en wijs-
vingervinger vormde in te schatten, kon 
dede ervaren suikerbakker bepalen 
ofof de suiker voldoende gezuiverd 
was. was. 

Uit:Uit:  Reisig, De suikerraffina-
deur,deur, plaat V. (foto: Pierre Ven-
brux,brux, Universiteitsbibliotheek Ka-
tholieketholieke Universiteit Nijmegen) 

huyren".. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat Garet noch Soolmans 
eigenaarr was van de suikerbakkerij. 

Inn het gebouw was nog voor 869 ponden 9 schellingen en 4 groten Vlaams aan 
suikerr en siroop aanwezig. Dit werd vanaf het van kracht wordenn van het contract 
eigendomm van de compagnie, mits Soolmans de helft ervan aan Garet zou beta-
len.. Daarnaast zou hij nog 200 pond inbrengen voor het gereedschap dat zich 
ookk al in het pand bevond en dat in de compagnie gebruikt zou worden. Boven-
dienn moest Garet de knechten die in de raffinaderij werkten naast hun loon "den 
costt (...) geven ende bewassen ende bewringen77 tot laste van de compangie voor 
dee somme van 25 ponden Vlaemsjaerlicx totyder persoon". Opvallend is dat ver-
meldd wordt dat deze knechten in principe de kunst van het raffineren mogen le-

777 Hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk gerefereerd aan het wassen en schoonhouden van het linnengoed 
vann de knechten. 
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renn in de suikerbakkerij, maar dat zij hiervoor een niet nader aangeduid bedrag 
dienenn te betalen, wat op de gezamenlijke rekening van de compagnie wordt bij-
geschreven. . 

Hoewell  de kooplieden in gelijke mate aan de compagnie bijdroegen, werd wel 
eenn duidelijk taakverdeling opgesteld. Garet zou het bedrijf "regeren, gadeslaen 
endee besorgen mitsgaders opsicht nemen tot voordeel van de compangie van al-
less tot alles zonder in 't minste of meeste enich particulier profijt ofte voordeel 
daervoorenn te hebben". Soolmans lijk t zich wat meer op afstand met de exploi-
tatiee te bemoeien. In de eerste plaats was hij geografisch van het bedrijf verwij-
derdd doordat hij elders in de stad woonde. Daarnaast hield hij wat afstand van de 
hittee van de kookinstallaties door zich met de administratie en de boekhouding 
vann de suikerraffinaderij bezig te houden. Ook onderhield hij de contacten door 
middell  van correspondentie met de verschillende factoors, die bij de inkoop van 
ruwee suiker en de verkoop van het geraffineerde eindproduct voor de firma 
werkten.. Hiervoor ontving hij "zoveele als luyden met eeren hem daervoor zul-
lenn toeleggen". 

Tochh lijk t deze Soolmans wel de doorslaggevende stem te hebben in de com-
pagnie.. Hij had "tot allen tijden zowel bij nachte als bij dage (...) vrij access" in de 
raffinaderijj  e. Tevens werd bepaald dat Garet "gantsch niet sal mogen negotieren, 
reffineren,, distilleren of preserveren" zonder dat Soolmans ervan afwist en zijn 
goedkeuringg gegeven had. Omgekeerd diende Soolmans verslag te leggen aan 
Garett van alles wat hij voor de compagnie had gedaan. 

Eenn ander overgeleverd contract waarin de ingelegde bedragen worden ge-
specificeerd,, is de in 1601 gesloten samenwerking tussen de koopman Pieter Pels 
enn de suikerbakker Hans Verbiest.78 De beroepsaanduidingen van beide deelne-
merss wekken reeds enigszins een verwachting over hoe de verhoudingen lagen. 
Datt deze indruk waarschijnlijk juist is, wordt duidelijk als naar de inleg van bei-
denn wordt gekeken. Voor de compagnie, die drie jaar zou bestaan, legde de 
koopmann ƒ4.200, namelijk 700 ponden groot Vlaams, in en de suikerbakker 
ƒ2.000.. Toch zouden de onkosten, winst en eventueel verlies door beiden voor 
dee helft gedragen worden. 

Suikerbakkerr Verbiest ging in de raffinaderij wonen en kreeg de leiding over 
dee gang van zaken alhier. Tevens hield hij de boeken bij, waarin de administratie 
vann de in- en verkoop en de gemaakte kosten werd bijgehouden. Op elk gewenst 
momentt zou Pieter Pels om inzage hierin kunnen verzoeken. Wanneer de sui-
kerbakkerr voor het einde van het contract overleed, zou een regeling met zijn 
weduwee getroffen worden. Bij het overlijden van de koopman, zou zijn broer 
Hanss Pels de verplichtingen, zoals vastgelegd in het contract, op zich nemen. 

Eenn wel heel opmerkelijke samenwerking stamt uit 1620.79 In dat jaar sloten 

788 GAA, NA 54 f. 179 (16-3 1601). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gitdewezen, I, nr. 986. 
799 GAA, NA 383 f. 148-150 (29-4 1620). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 614. 
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Cornellss van Coeschot de oude en zijn zoon Cornells de jonge, die beschikten 
overr een suikerbakkerij met een bijbehorende woning in Kopenhagen, bij een 
Amsterdamsee notaris een oprichtingscontract af voor een driejaar durende com-
pagniee met hun familielid Daniel van Coeschot en Christoffel Verheijden. Cor-
nellss de oude en de jonge fourneerden het kapitaal voor de compagnie. De laat-
stee twee zouden in de raffinaderij in Kopenhagen "het hantwerck ende den 
handell  van refinaderije ofte suijckerbacken" gaan doen. Allen deelden voor een 
vierdee deel in winsten of verliezen die de exploitatie zou opleveren. 

Inn Kopenhagen hadden Verheijden en Van Coeschot de beschikking over 
knechtenn en een meesterknecht, met wie zij moesten samenwerken. De handel 
mochtt alleen maar uit naam van Daniel gebeuren. Hij moest ook de administra-
tiee van het bedrijf bijhouden. In Amsterdam verzorgden vader en zoon Van Coe-
schott de inkoop van de ongeraffineerde suiker en alles wat verder nog nodig 
mochtt zijn. Deze aanschaf verrichtten zij met eigen geld. Op deze manier kon-
denn zij eventuele voordelen die hen hierbij ten deel vielen, voor zichzelf houden. 
Tevenss leverden zij het gereedschap voor het suikerbedrijf, waarover zij 61/*% 
rentee per jaar ten algemene laste mochten brengen. Na driejaar zullen de ge-
reedschappenn opnieuw worden getaxeerd en wordt het resultaat hiervan verre-
kendd in de algemene rekening van de compagnie. 

Naa afloop van het contract zou het aan de familie Van Coeschot toegestaan zijn 
omm zich het gereedschap, de onverkochte suiker, goederen, uitstaande schulden 
enn kredieten toe te eigenen.80 Zij moesten dan wel aan Verheijden zijn rechtma-
tigee vierde deel doen toekomen. Als zij echter gedurende de contractperiode 
constateerdenn dat deze Verheijden ontrouw was of verkeerd handelde, mocht hij 
zonderr verdere consequenties worden ontslagen en waren zijn compagnons 
hemm niets schuldig. 

Dee rolverdeling binnen dit samenwerkingsverband is ietwat gecompliceerder 
dann bij het voorgaande. Het lijk t vrij duidelijk dat Christoffel Verheijden de man 
wass die de ambachtelijke kennis van de suikerfabricage in huis had. Daniel van 
Coeschott vervulde een intermediaire functie. Hij fungeerde als een soort waak-
hondd voor de gang van zaken binnen het bedrijf en moest zijn (goed bekend 
staande?)) achternaam aan de handelstransacties verbinden. 

Dee twee Coeschots die in Amsterdam achterbleven, waren de 'kapitalistische' 
uitbestederss van de nijverheid. Hun aandeel beperkte zich tot het leveren van 
hett onroerende goed en van het startkapitaal van de compagnie. Verder hielden 
zijj  zich bezig met de inkoop van de voor de raffinage benodigde ruwe suiker. In 
ditt opzicht zou men ze handelskapitalisten kunnen noemen. Het is overigens 
vreemd,, of op zijn minst opmerkelijk, te noemen dat in het contract niet gespro-

800 In de akte wordt veelvuldig gesproken van "Coeschots". Het is niet geheel duidelijk of hier naast vader 
enn zoon Cornelis ook Daniel mee wordt bedoeld. Omdat buiten deze Coeschots nog slechts de vierde par-
ticipantt apart wordt genoemd, is dit wel waarschijnlijk (GAA, NA 383 f. 148-150 (29-4 1620); zie ook: Van 
Dillen,, Bmnnen bedrijfsleven en gitdewezen, II , nr. 614). 
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kenn wordt over de afzet van de geraffineerde suiker. Een mogelijkheid is dat dit 
slechtss op de lokale markt in Kopenhagen afgezet werd, en daarom niet vanuit 
Amsterdamm gecoördineerd hoefde te worden. Ook kan deze suiker zijn verkocht 
aann plaatselijke (internationale) handelaren die zorg droegen voor verdere ver-
spreiding. . 

Dee liquidatie van deze Kopenhaagse suikerraffinaderij-compagnie is eveneens 
terugg te vinden in een notariële akte uit 1623.81 Hierin wordt gesteld dat Corne-
liss van Coeschot de oude en de jonge samen "elck voor de gerechte helfte" een 
suikerbakkerijj  met alles wat daarbij hoort in Kopenhagen in bezit hadden. Da-
niell  van Coeschot voerde het bewind en de administratie ter plaatse hierover. Bij 
dee scheiding en liquidatie die nu plaatsvindt, wordt de rekening opgemaakt tus-
senn de vader en zijn zoon. 

Hett interessante aan deze liquidatie is verder dat de bedragen die de twee par-
ticipantenn uit de compagnie te goed hebben worden geëxpliciteerd. Toch blijf t 
onduidelijkk wat precies de winst is die de driejarige exploitatie van de suikerraf-
finaderijj  heeft opgeleverd. Waarschijnlijk bedroeg deze ƒ 17.454-16-0.82 Daar-
naastt was eveneens een aanzienlijk verlies geleden, te weten ƒ 5.556-15-0. Het be-
treftt hier een maximum verliesbedrag, daar nog uitstaande schulden en 
kredietenn teruggevorderd moesten worden. Het minimum geldbedrag dat uit-
eindelijkk overschoot was dan ƒ 11.898-1-0. 

Anderee contracten van suikernijverheidscompagnieën zijn in de late zestiende 
enn vroege zeventiende eeuw zeer schaars.83 Aanwijzingen voor hun bestaan ko-
menn alleen nog uit de bronnen naar voren, wanneer problemen rezen tussen de 
participantenn in de loop van de contractperiode of bij de afwikkeling van de li-
quidatiee ervan.84 Vaak is dan echter niet meer te achterhalen hoe een dergelijke 
samenwerkingg in eerste aanleg opgezet was. 

Opp grond van het relatief geringe aantal samenwerkingen dat in de notariële 

811 GAA, NA 386 f. 339-341v (10-8 1623). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 875. 
822 Cornelis van Coeschot dejongee "was competerende (...) over d'voorss suijckerbackerije" ƒ6.969-2-0 van 
zijnn vader. Uit de hele akte blijk t dat de vader de verdeling van de gelden voor de participanten voor zijn re-
keningg nam, dus lijk t de veronderstelling gerechtvaardigd dat het hier de helft van de geboekte winst van 
dee onderneming betrof. De totale winst bedraagt dan: ƒ 13.938-4-0. Hierbij moet nog worden opgeteld het 
bedragg dat Daniel van Coeschot heeft ontvangen voor rekening van de compagnie voor een aantal partijen 
goederenn (waaronder 91'/a pond Valence suiker en 171'/2 pond melissen), namelijk ƒ3.516-12-0 (GAA, NA 
3866 f. 339-341v (10-8 1623); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 875). 
833 Een mogelijke akte van compagnie is te vinden in: GAA, NA 39 f. 297v (12-8 1613); zie ook Van Dillen, 
BronnenBronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 101. Hierbij is echter niet uit te maken of het een contract tot op-
richtingg van een samenwerkingsverband of een contract voor een dienaar betreft. In de volgende paragraaf 
overr dienstbetrekkingen zal op deze akte nader worden ingegaan. Voor de late(re) zeventiende eeuw is de 
oogstt aan compagnie-contracten niet veel beter. De opzet van een compagnie lijk t ongeveer gelijk te blijven. 
Zie:: GAA, NA 1706 (28-10 1656); zie ook Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 1371. 
844 Compagnie van Reijnier Scholier en LaurensJoosten (GAA, NA 127 f. 174-176, 185v-186 (9-6 1612)); 
compagniee van Martin de Maijer en Hans Verbiest (GAA, NA 375 f. 129 (21-3 1612), zie ook Van Dillen, 
BronnenBronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 11). Wel vaker wordt van een compagnie slechts de afrekening of li-
quidatiee teruggevonden, zie: GAA, NA 1109 f. 139 (8-8 1654). 
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aktenn is terug te vinden zou geconcludeerd kunnen worden dat dergelijke com-
pagnieënn uitzonderlijke verschijnselen waren. Toch lijk t mij dit niet geheel juist. 
Eenn soort onderlinge verzekering die een dertiental personen met elkaar, welis-
waarr in 1670, afgesloten hadden, wijst namelijk in een andere richting. Niet min-
derr dan vijf compagnieën, "alle de rafïnaderije van suijckeren doende", namen 
deell  in de assurantie.85 

Ookk waren compagnieën ten behoeve van de suikernijverheid niet een typisch 
Hollandss verschijnsel.86 In het Amsterdamse notarieel archief is een akte be-
waardd gebleven waarin uitgebreid de bepalingen zijn opgenomen van een sa-
menwerkingscontractt tussen "sergeant major John Holmes of the Barbadus Is-
landd of the one parte and Thomas Yate nowe resident in the cittie of Amsterdam 
merchantt of the other parte".87 Veel van de in het contract vastgelegde afspraken 
zijnn niet heel helder, maar een aantal punten komen naar voren. 

Holmess had reeds een plantage op Barbados "contening a hundred acers of 
groundd or thereabouts with all the housing materials sugarreed, greene ginger 
andd other stocke to the plantacion belonging togeather with all such servants as 
att present are setled therein". Hij zou eerst inventariseren wat hier al aanwezig 
wass en wat hij nog nodig had. De benodigdheden "coppers and all appartenan-
cesces of stilles, brasse and iron worke to be employed about the sugar mill procur-
singg of men, women, mayds and boys", die in geld uitgedrukt ongeveer ƒ3.000 
beliepen,, kwamen voor rekening van Yate. 

Holmess en Yate zouden dan hun beider kapitaal samenvoegen om voor de 
duurr van zeven jaar samen te werken. Winst en verlies werden proportioneel 
naarr inlegkapitaal verrekend. Het stond Yate vrij om ten allen tijde zijn kapitaal-
inlegg (en dus zijn aandeel in de winst) te vergroten. Holmes was manager van de 
dagelijksee gang van zaken. Hij mocht de bezittingen van de compagnie slechts 
voorr de exploitatie van de suikerplantage gebruiken en voor niets anders. Yate 
droegg zorg voor "the sale disposing of all such sugars, ginger coper fruites which 
thee said plantacion and workes shall produce and the said major Holmes shall 
sendd over unto him". 

Uitt het gezamenlijk ingelegde kapitaal werden de arbeidskrachten betaald. De 
majoorr kon op elk moment aansprakelijk worden gesteld door de koopman of 
anderenn voor het rendement van de plantage. Wanneer Yate op wat voor mo-
mentt dan ook naar Barbados wilde komen, moest Holmes hem kost en inwoning 
verschaffen.. Kennelijk beschikte Holmes op Barbados reeds over een tabaks-
plantage,, want er werd bepaald dat hij het "apparrell" van hemzelf en zijn vrouw 
enn kinderen niet uit de compagnie mocht bekostigen, "but to defray that charge 
outt of his tobacco plantacion". 

Inn principe duurde het samenwerkingsverband zeven jaar, maar na één jaar 

855 GAA, NA 3214 f. 102 (28-2 1673). 
866 Zie bijvoorbeeld een Portugese compagnie-akte: GAA, NA 62 f. 378-382 (18-10 1612). 
877 GAA, NA 849 aktenummer 116(2-4 1647). 
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mochtt Yate besluiten om de compagnie te beëindigen. Hij zou dan slechts de 
doorr hem ingelegde ƒ3.000, vermeerderd met 30%, terugkrijgen. Holmes 
mochtt dan zijn plantage behouden. De betaling zou geschieden in "sound to-
bacco,, rowle sugar, indigo or other currant commodity of the said island". 

Inn het contract werd ook gesteld dat een deugdelijke boekhouding van de sa-
menwerkingg moest worden bijgehouden. Deze werd echter niet duidelijk aan 
éénn van beide partners toegewezen. De geest van de akte rechtvaardigt de ver-
wachtingg dat Holmes hiervoor verantwoordelijk zou zijn, maar expliciet wordt 
ditt niet vermeld. 

Zoalss uit deze akte blijkt , was Yate de handelaar van de compagnie. Hij droeg 
immerss zorg voor de afzet van de geproduceerde suiker. De aanvoer van ruwe sui-
kerr of suikerriet hoefde in dit geval niet geregeld te worden, omdat de compag-
niee over een eigen suikerrietplantage beschikte. 

Samenvattendd kan worden vastgesteld dat de meeste compagnieën voor de 
suikernijverheidd door twee personen werden aangegaan, al waren meer partici-
pantenn ook mogelijk, gedurende een vooraf vastgestelde periode van een klein 
aantall  jaren. De partijen legden alle geld en/of goederen in, en bij de liquidatie 
vann de samenwerking deelde ieder naar rato van inleg in de winst of het verlies. 
Ditt wil niet zeggen dat geen duidelijke taakverdeling bestond tussen de partners. 
Eénn van hen regelde de dagelijkse gang van zaken op de suikerbakkerij en soms 
tevenss de administratie. Deze persoon werd vaak suikerbakker genoemd. De an-
derr had een controlerende taak en stond meer op afstand. Meestal was dit een 
koopman,, die in veel gevallen ook het grootste geldbedrag investeerde. 

2.22.2 Dienstcontracten in de Amsterdamse suikernijverheid 

Notariëlee akten uit de vroege zeventiende eeuw, die een beeld geven van de voor-
waardenn waarop meesterknechten gecontracteerd werden in een suikerbakkerij, 
zijnn slechts zeer zelden overgeleverd. Dit zou erop kunnen duiden dat een groot 
deell  van de suikerbakkers eigenhandig in het bedrijf werkte en daarom geen 
apartt aanstellingscontract nodig had. De verantwoordelijkheden en taken van de 
verschillendee actoren in een suikerbedrijf werden wellicht vaker vastgelegd in 
eenn compagnie-contract. Om enig inzicht te krijgen in de manier waarop een 
meesterknechtt in een suikerraffinaderij te werk werd gesteld, zullen een aantal 
voorbeeldenn van aanstellingscontracten worden besproken. Helaas betreft het 
hierr geen bronnen uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw.88 

Inn 1653 nam "rafinadeur van suijckeren" Jacob Lancelot van Gansepoel Jo-
chemm Coerts van Lensen in dienst voor een periode van in eerste instantie twee 
jaar.899 Wanneer de knecht voldeed, kon de aanstelling met nog eens twee jaar 

888 Zie buiten aangehaalde akten tevens: GAA, NA 2272 f. 535 (..-6 1657); zie ook: Van Dillen, Bronnen be-
drijfslevendrijfsleven en gildewezen, III , nr. 1380. 
899 GAA, NA 1106 f. 287-288 (24-12 1653). 
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wordenn verlengd. Coerts zou gedurende deze tijd Van Gansepoel "als meester-
knechtt dienen in alle gewillicheijt vroegh ende spaede [van 's morgens vroeg tot 
'ss avonds laat, AP] nae de gelegenheijt vereijschen sal soo inde rafmaderije als 
anderssinss daerinne hij hem sal willen gebruijcken". Het salaris dat hij hiervoor 
zouu genieten, werd voor elk dienstjaar gespecificeerd: het eerste jaar ƒ400, het 
tweedee (en eventueel derde en vierde) jaar telkens ƒ500. Als de suikerraffina-
deurr tevreden was over de diensten van de meesterknecht, zou deze bovendien 
jaarlijkss ƒ50 extra ontvangen. Wanneer hij op verzoek van Van Gansepoel de 
kunstt van het raffineren van suiker aan enkele andere personen onderrichtte, 
zouu Coerts tevens ƒ 100 per persoon krijgen van zijn meester. Deze bepaling lijk t 
eropp te duiden dat Van Gansepoel, hoewel hij zich "rafinadeur van suijckeren" 
noemde,, de technische vaardigheid voor het produceren van geraffineerde sui-
kerr niet of onvoldoende bezat. 

Eenn krabbel in de marge aan het einde van deze akte wijst erop dat zij op 17 
meii  1656 gezamenlijk hebben besloten om het "contract ende accoort tsamen 
gemaecktt te annulleren ende revoceren". Dit betekent overigens dat de eerste 
periodee van twee jaar tot ieders tevredenheid was verlopen. Van Gansepoel was 
"omm seeckere redenen hem daertoe moverende" de aanstichter van deze breuk. 
Vann de één jaar en vier maanden die Coerts in principe nog voor de volgende 
tweejarigee periode bij Van Gansepoel zou moeten dienen, werd hij vrijgesteld. 
Dee twee partijen gingen in goede verstandhouding uit elkaar, voor zover uit de 
aktee blijkt.90 

Eenn andere aanstelling van een meesterknecht vond plaats in 1687.91 Drie 
koopliedenn in Amsterdam, die hiertoe waren aangezocht door de directeuren 
vann de Oost-Indische Compagnie te Kopenhagen, sloten een contract af met 
Hanss Peter Pelt. Voor een tijdspanne van driejaar werd hij in een suikerraffina-
derijj  in Kopenhagen aangesteld als meesterknecht. Hiervoor zou hij jaarlijks een 
bedragg van 400 rijksdaalders ontvangen. Bovendien wachtte hem in Denemar-
kenn vrije kost en inwoning "midsgaders laten besorgen t'hunnen kosten ^direc-
teurenn van Oost-Indische Compagnie] het bewasschen ende reijnigen van des-
selfss [=Pelts] vuijl lijnwaat". Opvallend is de bepaling dat Pelt te allen tijde mocht 
besluitenn om terug te keren naar de Republiek. De directeuren zouden hem dan 
niett mogen tegenhouden, maar waren verplicht hem op hun kosten te laten ver-
trekken.. Kennelijk zat ofwel de suikerbakkerij ernstig verlegen om een meester-
knecht,, of stond Pelt als uiterst bekwaam vakman bekend. 

Bijj  een ander dienstcontract is het niet geheel duidelijk of het hier de aanstel-
lingg van een meesterknecht of een dienaar in de suikerbakkerij betreft.92 Jean de 

900 Hoewel dit wellicht enigszins paradoxaal overkomt, werd een contract met een dienaar wel vaker in 
schijnbaree harmonie verbroken. Zie: GAA, NA 3621 no. 8 (5-3 1671); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsle-
venven en gildewezen, III , nr. 1748. 
911 GAA, NA4972 f. 579-581 (10-10 1687). 
922 GAA, NA 1688 (18-4 1647). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 933. 
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Maij,, "coopman ende rafinadeur van suijckeren woonachtig tot Rotterdam", 
namm in 1647 Adriaen Dircksz van 25 jaar in dienst "specialijck in de saken ende 
affairenn het comptoir betreffende ende vorderes in de negotie ende de depen-
dentienn ende gevolge van dien" gedurende vier jaren. Dircksz zou vrije kost en 
inwoningg genieten en kreeg aan het einde van het tweedejaar ƒ 100, aan het ein-
dee van het derde jaar ƒ 150 en met het aflopen van het contract ƒ 200 uitbetaald. 
Wanneerr met "de negotie ende de dependentien ende gevolge van dien" de ac-
tiviteitenn van De Maij in de suikerproductie werden bedoeld, zou er hierr sprake 
kunnenn zijn van een diffusie van de technische kennis van het suikerbakken. Dat 
dezee knowhow in Amsterdam op een hoger peil stond of op zijn minst beter be-
kendd stond dan in Rotterdam hoeft niet te verbazen. 

Dee aanstelling van een meesterknecht geschiedde dus voor een korte periode 
diee van tevoren werd vastgelegd. Eventueel kon deze worden verlengd wanneer 
zowell  de baas als de knecht tevreden was over de samenwerking. De taken die de 
meesterknechtt geacht werd te vervullen, worden meestal niet specifiek ge-
noemd.. Kennelijk waren deze algemeen bekend. Men moest doen wat een mees-
terknechtt betaamt en altijd het profijt van de raffinadeur zoeken. Het contract 
konn op elk moment worden beëindigd, meestal alleen van de kant van de raffi-
nadeur,, maar soms ook door de knecht zelf, en dat is opmerkelijk. 

Naastt een suikerraffinadeur en een meesterknecht, waren nog andere perso-
nenn betrokken bij een suikerbakkerij. Voor de verschillende fasen die bij de pro-
ductiee van geraffineerde suiker moesten worden doorlopen, was een aantal 
knechtenn nodig. Over de omvang van dit personeel dat in een suikerbakkerij 
werkzaamm was, is niet veel bekend. Het is ook moeilijk hier een eenduidige uit-
spraakk over te doen, omdat de grootte van een suikerbedrijf enorm kon variëren. 
Tochh zullen in de omvangrijkste raffinaderijen niet meer dan 10 knechten heb-
benn gewerkt in de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw.93 

Ookk Van Dillen komt tot een dergelijke conclusie, wanneer hij schrijft dat in 
hett algemeen geen grote voorstelling moet worden gemaakt van het personeel 
vann een suikerraffinaderij. De grotere ondernemingen kenden daarentegen vol-
genss hem ongetwijfeld een zekere arbeidsverdeling.94 Hierbij sluit de achttiende-
eeuwsee situatie die Reisig beschrijft aan. Er bestonden diverse soorten knechten, 
diee alle een specifieke functie vervulden: Reisig spreekt van "vulhuis-gasten", 
"eenn pannenknegt, eenige zolderknegts en jongens" en daarnaast nog een wis-
selendee hoeveelheid daghuurders.95 De omvang van suikerbedrij ven was aan het 
eindee van de achttiende eeuw echter groter dan in het begin van de zeventiende 
eeuw.. Het is mijns inziens niet waarschijnlijk dat veel van de Amsterdamse sui-
kerbedrijvenn in het begin van de zeventiende eeuw al een dergelijke differentia-
tiee in knechtsoorten kenden. 

933 Zie ook Hoofdstuk 3, § 1. 
944 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gitdewezen, II , xxvii . 
955 Reisig, De suikerraffinadeur, 150,196-199. 
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Vann een aantal zeventiende-eeuwse dienstbetrekkingen tussen suikerbakkers 
enn knechten zijn notariële akten overgeleverd. Dit zijn niet altijd aanstellings-
contracten,, maar ook insinuaties, wanneer problemen in de arbeidsverhouding 
warenn gerezen. Een voorbeeld van die laatste categorie stamt uit het tweede de-
cenniumm van de zeventiende eeuw. 

Hett op 9 april 1612 gesloten vierjarig contract tussen een koopman, Laurens 
Joosten,, en een dienaar, Caspar Sanhem, "van wegen (...) suijckerbackerije" was 
geenn lang leven beschoren.96 Het contract is helaas niet bewaard gebleven, maar 
uitt de notariële insinuatie die Sanhem aan Joosten liet aanzeggen, kan wel enige 
informatiee worden gehaald. Vastgelegd was dat geen van beiden "uij t denselven 
contractee sal mogen scheijden voor de expiratie van de voorss tijdt op peene van 
eenn jaer huijr oft 400 car.g. te verbeuren tot profijt van de onderhouder van 
dien".. In jul i van het volgende jaar blijkt Sanhem ontslagen te zijn. Deze wilde nu 
datt Joosten hem de boete betaalde. Joosten antwoordde op de insinuatie die aan 
hemm werd aangezegd: "Hij geeft mij mijn geldt wederom ende mane dan met het 
contract".. Dit lijk t erop te duiden dat Sanhem zich geld (uit de compagnie?) had 
toegeëigendd en daarom was ontslagen. 

Eenn kleine kwart eeuw later namen Arnold en Hans Pelt, Frederick Dircxs van 
Bremenn "in haeren dienste vant suijckerbacken" aan.97 Dircxs verhuurde en ver-
bondd zich voor een periode van vier jaar aan deze meesters. Kost en inwoning ge-
noott hij "in ende binnen der aennemers behuijsinge". Voor de eerste driejaar 
vann zijn aanstelling samen verdiende Dircxs ƒ 75. Het vierdejaar zou hem echter 
ƒ455 opleveren. Wanneer Arnold en Hans Peltt het gedrag van Dircxs niet in over-
eenstemmingg vonden met dat wat een eerlijke knecht betaamde, konden zij hem 
zonderr pardon ontslaan. Het eventuele achterstallige loon dat hem dan nog toe-
behoorde,, hoefden zij niet te betalen. 

Hett blijkt dat de contracten voor meesterknechten en die voor dienaren in de 
suikerbakkerijj  niet zoveel van elkaar verschilden. Alleen de positie van de die-
naarr tegenover de suikerraffinadeur lijk t mij slechter. Wanneer de knecht niet 
voldeed,, kon hij zomaar worden ontslagen, terwijl bij de meesterknecht is geble-
kenn dat voor hen soms de mogelijkheid bestond zelf het contract te beëindigen. 

Veelvuldigerr dan dienstcontracten voor meesterknechten of andere dienaren 
wordenn aanstellingen van leerlingen in een suikerbakkerij in de archieven ge-
vonden.. Het betreft dan veelal ouders die hun zoon voor een aantal jaren in het 
ambachtt van het suikerbakken willen laten onderrichten.98 Een van de vroegste 

966 GAA, NA 39 f. 297v (12-8 1613). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezm, II , nr. 101. De 
Laurenss Joosten uit deze akte is Laurens Joosten Baeck uit de onderzoeksgroep. 
977 GAA, NA 790 f. 289-289v (20-6 1634). 
988 Leerlingcontracten werden ook bij aan de suikerbakker verwante beroepen gevonden, zoals kruide-
nierr (GAA, NA 388 f. 352 (24-6 1624); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven engiUbwezen, II , nr. 951) en 
banketbakkerr (GAA, NA 732 f. 562 (29-4 1642); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven engildewezen, III , nr. 
645). . 
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vann dergelijke leercontracten stamt uit 1603." De moeder van de zestienjarige 
Nicolaess Casembroot, die weduwe was, besteedde toen haar zoon uit aan de sui-
kerbakkerr Egbert Jansz "om te woonen ende in aller getrouwicheijt te dienen 
(...)) in 't refijnaderen van suijckeren" voor de tijd van vijfjaar. Naast kost en in-
woningg die de leerling bij de suikerbakker genoot, kreeg hij jaarlijks ƒ20 uitbe-
taald. . 

Datt voor een dergelijk dienstverband ook wel eens door de aanbesteder in de 
buidell  moest worden getast, leert een andere akte.100 Mathieu Massillon doet in 
16300 zijn zoon Hugo in dienst bij Pierre de Loo "sucrier, raffïnadeur et faisseur 
dee dragees" te Amsterdam.101 In alledrie deze ambachten zou de jongen worden 
onderwezen.. Gedurende de eerste driejaar diende de vader in totaal 100 rijks-
daalderss te betalen om daarmee de kost en inwoning van zijn zoon te dekken. Te-
venss verplichtte hij zichzelf tot het afnemen van banketsuiker voor de duur van 
hett contract ter waarde van tenminste 10.000 livres. 

Ongeveerr vijftien jaar later werd opnieuw een jongen met de achternaam 
Masillonn bij een suikerbakker in de leer gedaan. Nu betrof het de achttienjarige 
Théodor,, zoon van een koopman uit Luik.102 De koopman-suikerbakker Abra-
hamm Boutin nam hem voor driejaar in dienst. Boutin zou hem de "practique en 
wetenschappenn van rafinaderije" leren en hem kost en inwoning verschaffen. De 
vaderr was daarvoor het eerste jaar ƒ 200 en het volgende jaar ƒ 150 schuldig, ter-
wijll  het derdejaar geen vergoeding hoefde te worden betaald. Wanneer Masillon 
zijnn zoon na twee jaar terug naar Luik wilde halen, waartoe hij volgens het con-
tractt gerechtigd was, diende hij ƒ200 extra te betalen. 

Wanneerr een jongen door zijn ouders in de leer werd gedaan bij een suiker-
bakkerr gingen beide partijen een verplichting met elkaar aan. De ondernemer 
zorgdee voor het onderricht en kost en inwoning, terwijl de familie een financië-
lee bijdrage diende te leveren. Opvallend genoeg werden in de contracten wel 
clausuless opgenomen voor het geval de jongen eerder uit dienst trad dan vastge-
legdd was, maar niet voor een situatie waarin de suikerbakker in gebreke gebleven 
was.. Het aanbieden van de leerling-plaats door de raffïnadeur lijk t hierdoor een 
beetjee het karakter van een gunst te krijgen. 

2.32.3 Het bedrijfsgebouw: de Amsterdamse suikerbakkerij 

Dee plaats waar van geïmporteerde ruwe suiker geraffineerde suikersoorten wer-
denn gemaakt, was de zogenaamde suikerbakkerij. Reisig geeft in zijn boek een 

999 GAA, NA 55 f. 306v (23-7 1603). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 1038. 
1000 GAA, NA 400 f. 360 (19-4 1630). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 1266. 
1011 Dragees waren suikersnoepjes, al kunnen er ook versuikerde pilletjes mee zijn bedoeld. De formule-
ringg in de akte doet vermoeden dat Pierre de Loo naast suikerbakker ook banketbakker was. Van Dillen 
noemtt hem slechts banketsuikermaker, hetgeen mijns inziens hetzelfde inhoudt als banketbakker (Van Dil-
len,, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 1266). 
1022 GAA, NA 1063 f. 114 (3-10 1642). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 670. 
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uitgebreidee beschrijving hoe een ideale suikerbakkerij eruit diende te zien.103 

Naastt dit interieur uit de achttiende eeuw staan ons echter ook enkele zeven-
tiende-eeuwsee bronnen ter beschikking, waaruit een aantal kenmerken van ge-
bouwenn voor de suikerindustrie naar voren komt. Meestal betreft het huurover-
eenkomstenn van panden die eerder voor andere doeleinden werden gebruikt en 
daaromm geschikt moesten worden gemaakt voor de suikerraffinaderij.104 Ook 
werdd soms een geheel nieuw gebouw opgetrokken.105 Bij de bespreking van het 
productieprocess van geraffineerde suiker zijn de benodigde apparatuur en ge-
reedschappenn reeds aan de orde gesteld. Hier zal dan ook de nadruk op andere 
aspectenn liggen. 

Opp de verschillende verdiepingen (zolders) in een suikerbakkerij moesten de 
diversee soorten suikerbroden kunnen drogen. Een goede en handige verbinding 
tussenn de benedenverdieping, waar het raffineren plaatsvond en de vormen en 
pottenn werden gevuld, en de diverse zolders was daarom noodzakelijk. Hiervoor 
werdd een zogenaamd 'trekgat' gebruikt. Van de bovenste verdieping af tot aan 
hett zogenaamde vulhuis beneden, werd in de vloeren een ruimte uitgespaard. In 
ditt gat werd een soort hijsinstallatie aangebracht, waarmee de broden naar de ge-
wenstee zolder (en later weer naar de begane grond) konden worden getrans-
porteerd. . 

Omm de zware suikerbroden en de potten te kunnen dragen, moesten de vloe-
renn van de zolders goed worden verankerd en van stevig hout worden vervaar-
digd.. Omdat de broden op de verdiepingen ook nog moesten drogen, was het 
belangrijkk om overal in het huis over voldoende warmte te beschikken. Diverse 
kachelss werden dan ook in de suikerbakkerij geplaatst. Het van beneden naar bo-
venn leiden van één of meer schoorstenen in het pand, kon hiertoe echter even-
eenss een bijdrage leveren. 

Eenn ander aspect dat vaak in de verbouwingen van panden tot een suikerbak-
kerijj  expliciet wordt genoemd, is de brede deur op de benedenverdieping. Het 
wass belangrijk dat de kisten met ruwe en de kisten met geraffineerde suiker ge-
makkelijkk naar binnen en naar buiten gebracht konden worden. Vandaar dat de 
ingangg hierop moest zijn berekend en zonodig moest worden aangepast. Verder 
wordtt regelmatig melding gemaakt van de aanleg van - meestal - twee stoven. 
Dezee moesten veelal in de suikerbakkerij worden ingemetseld en het betrof hier 
duss vaste installaties, die niet verplaatst konden worden. 

Eenn suikerbakkerij bestond dus in ieder geval uit verschillende verdiepingen. 

1033 Reisig, De suiherraffinadeur, 31-51. 

1044 GAA, NA 376 f. 18(13-1 1613), zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 50; GAA, 
NAA 381 f. 560 (20-12 1618), zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 517; GAA, NA 382 f. 
170-171vv (19-11 1619), zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven engildewezen, II , nr. 577; GAA, NA 383 f. 265 
(20-77 1620), zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 624; GAA, NA 421 f. 198-198v (8-3 
1640),, zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 494 en GAA, NA 1085 f. 176-177 (19-9 
1648),, zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 1000. 
1055 GAA, NA546 f. 313-3l4v (29-11 1619) en GAA, NA2140 akte 41 (9-3 1655). 
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Hett aantal is niet zo eenvoudig te bepalen als misschien op het eerste gezicht 
lijkt .. In beschrijvingen of inventarissen worden meestentijds wel alle zolders ge-
noemd,, maar ik heb de indruk dat hier een verschil in betekenis bestaat tussen 
verdiepingg en zolder. In een suikerbakkerij werden verdiepingen veelvuldig op-
gedeeldd in kleinere eenheden. De op deze manier ontstane ruimtes werden 
mijnss inziens alle apart als zolder benoemd. Zo is het te verklaren waarom soms 
overr "de achter bovenste solder"106 of "de solder daerachter"107 wordt gesproken. 

Eenn ander aspect dat in de suikernijverheid een rol speelde, was de kwestie wie 
dee eigenaar was van het pand waarin de suikerbakkerij huisde. Het is duidelijk dat 
hett kopen hiervan een dermate omvangrijke investering vergde, dat dit was voor-
behoudenn aan kapitaalkrachtige personen. Uit enkele reeds aangehaalde nota-
riëleriële akten, maar ook uit andere bronnen, blijkt dat veel suikerbakkers hun be-
drijfsruimtee huurden. Dit zou te maken kunnen hebben met een gebrek aan 
kapitaal,, maar kan evengoed een aanwijzing zijn dat de investering in de suiker-
industriee (nog) niet al te definitief moest worden gemaakt. In een aantal gevallen 
moestt het gehuurde pand eerst nog geschikt worden gemaakt voor het uitoefe-
nenn van de suikernijverheid.108 Het gemiddelde van de huurprijzen die per jaar 
voorr deze suikerraffinaderijen neergeteld moesten worden, bedroeg ƒ990.109 

Wanneerr de suikerbakkerij wel in eigendom van de ondernemer was, zijn daar 
inn sommige gevallen ook prijzen van overgeleverd. In zijn boek over de Amster-
damsee suikernijverheid en suikerhandel, traceert Reesse alle suikerraffinaderij-
enn die in de zeventiende en/of achttiende eeuw in de Amstelstad gevestigd wa-
ren.. Van deze panden heeft hij in diverse bronnen vervolgens de eigenaren 
opgespoord.. De fout die hij hierbij maakt, is dat hij de neiging heeft om een ge-
bouww dat op een bepaald moment dienst deed als suikerbakkerij, zowel voor als 
naa dit tijdstip als zodanigg te beschouwen. De eigenaars of bewoners worden dan 
ookk te gemakkelijk als suikerproducenten geïdentificeerd. De afspraken om een 
pandd tot suikerbakkerij te verbouwen die in verschillende zeventiende-eeuwse 
huurovereenkomstenn worden gemaakt, geven echter aan dat een ruimte in de 
loopp van de tijd voor diverse doeleinden werd benut. 

1066 GAA, NA 418 f. 282-290v (7 en 8-10 1638), aldaar f. 288. Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gil-
dewezen,dewezen, III , nr. 397. 
1077 GAA, Desolate Boedelkamer, 353 (tussen 5-11 1647 en 4-2 1648). Zie ook: Van Dillen, Bronnen be-
drijfslevendrijfsleven en gildewezen, III , nr. 1013. 
1088 GAA, NA 33 f. 228 (19-11 1598); 376 f. 18 (13-1 1613); 39 f. 297v (12-8 1613); 381 f. 560 (20-12 1618); 
382f.. 170-I71v (19-11 1619);600 f. 50-50v (10-12 1639); 1679 (11-9 1640); 2791 f. 637-641 (14-10 1669); 4246 
f.. 839-844 (31-7 1689) en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 113. 
1099 Het is waarschijnlijk dat het in vrijwel geen van de gevallen om de verhuur van alleen een suikerbak-
kerijj  ging, ook wanneer dit niet expliciet vermeld wordt. In een aantal akten staat namelijk dat de huur niet 
alleenn betrekking had op een suikerbakkerij maar eveneens op een aangrenzend woon- en /of pakhuis. De 
gemiddeldee jaarlijkse huur van deze complexen valt tweehonderd gulden lager uit (ƒ762) dan de algeme-
nee gemiddelde huurprijs. Ter vergelijking de huurprijzen van suikerbakkerijen in Hamburg rond het mid-
denn van de achtt iende eeuw:  2.000 mark voor een grote raffinaderij, 500 a 1.000 voor een middelgrote en 

55 voor een kleine (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerkandel, 61). 



22 De organisatie van de Amsterdamse suikernijverheid in de 17e eeuw 109 

Dee verkoopprijzen die Reesse verzameld heeft zijn daardoor echter niet on-
bruikbaar.. Hoewel zij lang niet alle betrekking hebben op specifieke suikerbak-
kerijen,, betreft het wel bedrijfspanden die ook als zodanig konden worden ge-
bruikt.. De prijzen geven hierdoor een indicatie van de waarde van een 
suikerbedrijf.1100 Helaas betreft het slechts opgaven van na 1641. Het gemiddelde 
vann de prijzen die in de zeventiende eeuw betaald werden voor de aankoop van 
eenn suikerbakkerij, bedroeg ƒ22.093. Het is opvallend om te zien hoe de ver-
koopprijss van enkele panden die meer dan eenmaal in deze opsomming van 
Reessee worden genoemd, veranderde. Tussentijdse verbouwingen of verbeterin-
genn zullen hier debet aan zijn geweest. 

Nogg twee andere aanwijzingen voor de waarde van een pand dat als suiker-
bakkerijj  werd gebruikt, kunnen hierbij als aanvulling dienen. Zij worden be-
sprokenn in een boek van vader en zoon Van der Heide, waarin dezen de grote 
voordelenn van de nieuwe door hen ontworpen brandspuit uiteenzetten.111 Zij ge-
venn daartoe een opsomming van de grote branden die in Amsterdam gewoed 
haddenn in de periode van 1650 tot 1690. Hiermee wilden ze aantonen dat de 
schadee die door branden werd aangericht zeer was verminderd sinds gebruik 
werdd gemaakt van hun uitvinding. 

Dee Van der Heides bespreken in totaal drie branden in suikerbakkerijen, maar 
slechtss in twee gevallenn wordt de schade geëxpliciteerd. De eerste was een bedrijf 
aann de Lauriergracht dat op 29 december 1669 afbrandde. "De schade van den 
eigenaarr der Zuiker-bakkerij, die by na al 't zyne verloor en zo zeer ontstellt was 
geweestt dat hy dit ongeluk maar weinig daagen overleefde, bedroeg volgens be-
richtricht en opgeeving van zyn weduwe, aan huysinge omtrent 65000 guld.". De rade-
loosheidd van de ondernemer is niet geheel onverklaarbaar, als blijkt dat de door 
dee brand aan zijn huis en suikerbakkerij aangerichte schade groter is dan ande-
ree bekende verkoopprijzen van suikerbedrijven. Opgeteld bij het bedrag aan sui-
kerr en in de suikerbakkerij aanwezige goederen die bij de brand verwoest wer-
denn (ƒ130.000!), wordt de totale schade op ƒ195.000 gesteld. 

Dee tweede brand woedde in de nacht van 27 op 28 augustus 1670. Het betrof 
hierr de suikerbakkerij 'de Zon' op de Prinsengracht, bij de Leliegracht. Ondanks 
datt met man en macht werd geblust waren "alle pogingen vergeefs (...) en beide, 
dee zuiker-bakkerij en 't woonhuis" brandden tot de grond toe af. "De schaade 
daarr van word bij de geintresseerde begroot wegens de huizing op 15000 guld. 
enn weegens de goederen op 35000 guld.". Deze bedragen zijn aan de lage kant 
voorr een suikerbedrijf. Wellicht was 'de Zon' een van de minder omvangrijke 
Amsterdamsee suikerbakkerijen. 

Nadrukkelijkk moet wel gesteld worden dat deze bedragen slechts als illustratie 
vann het geschetste beeld kunnen worden gebruikt, omdat te weinig specifiek is 

1100 Reesse, De suikerhandelvan Amsterdam, 109-135, 273 en Bijlage H, CXXV-CLV. 
1111 Van der Heide 8c Van der Heide de jonge, Beschrijving. De citaten, die hierna volgen, zijn afkomstig 
vann de pagina's 12 en 13 van dit boek. 
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gemaaktt waarop de schade precies betrekking heeft. Het lijk t wel waarschijnlijk 
datt de brand die de eigenaar naderhand noodlottig zou worden, een geheel be-
drijfspandd en een woonhuis van niet geringe omvang betrof. 

Wanneerr we de informatie met betrekking tot het eigendom van het bedrijfs-
pandd overzien, blijkt voor ongeveer een derde van de onderzoekspersonen hier-
overr gegevens bekend te zijn.112 De meerderheid van hen beschikte zelf over een 
suikerbakkerij.. Een aantal suikerondernemers huurden echter het pand waarin 
zijj  hun beroep uitoefenden. Twee van hen zijn eveneens als eigenaar van een 
suikerbakkerijj  in de bronnen te vinden. Zo werd Jan Veldesteijn in de inventaris 
vann de nalatenschap van Emanuel van Baserode in 1637 genoteerd als huurder 
vann een woonhuis met een suikerbakkerij op Vlooienburg.113 Onduidelijk blijf t 
helaass hoelang hij dit pand reeds in huur had. Pas een kleine driejaar later was 
dee afwikkeling van de erfenis van Van Baserode voltooid, want toen kocht Vel-
desteijnn ditzelfde pand via de Amsterdamse weeskamer van zijn erfgenamen voor 
ƒ6.000.114 4 

Dee andere eigenaar-huurder was Hans Pelt (de jonge). Zijn geval werpt een cu-
rieusrieus licht op de verhoudingen binnen de familie Pelt. De vader van Hans, Hans 
dee oude, had zijn suikerbakkerij in de Nes overgedragen aan zijn zoons Arnout 
enn Hans. Zij exploiteerden het bedrijf gezamenlijk.115 Toen Arnout in 1651 
stierf,, bleef zijn weduwe Susanna van Gansepoel eigenares van het bedrijf. Hans 
behieldd het recht "om t'selvige huijs ende rafinaderije te gebruijcken mits beta-
lenn voor huijre soo veel als luijden hen dies verstaen in redelijckheijt verstonden 
terr behooren". Susanna wilde Hans echter kwijt, zo lijk t het, want zij "heeft noch-
tanss hem [=Hans] getracht uijt het verss huijs ende neringe te verstooten ende 
anderee in handen te brengen onder pretext van een seer excessive huijre ende 
anderee onredelijcke conditien".116 Het is niet onwaarschijnlijk dat Susanna het 
bedrijff  liever in handen zag komen van haar kinderen en andere kapers op de 
kustt zoveel mogelijk wilde elimineren. De notaris moest eraan te pas komen om 
dee gemoederen weer enigszins te kalmeren. Uiteindelijk heeft Susanna het pleit 
inn haar voordeel beslecht, want in 1665 kon zij in haar testament vasüeggen dat 

1122 Hierbij treedt waarschijnlijk een vertekening op die wordt veroorzaakt door de bronnen en het ge-
bruikk ervan. Van suikerondernemers die eigenaar waren van het pand waarin zij hun bedrijf uitoefenden, 
zijnn eerder bewijzen in archieven te vinden (met namen archieven waarin overdrachten van onroerende 
goederenn opgetekend zijn), dan wanneer op formele danwei informele wijze een huurovereenkomst werd 
gesloten.. Dat meer informatie over eigenaren is gevonden, is dan ook minder opmerkelijk dan het wellicht 
opp het eerste gezicht lijkt . 
1133 GAA, NA 569 f. 161 (1637). 
1144 GAA, archief van de Amsterdamse weeskamer (arch. nr. 5073), Huisverkopingen weesmeesters, inv. 
nr.. 927 f. 43 (25-1 1640). Zie ook: Van Eeghen, 'Waar woonde Rembrandt', 153. 
1155 Arnout en Hans Pelt hadden eveneens een gezamenlijke rekening bij de Amsterdamse wisselbank. 
Voorr alle jaren in de periode 1641 tot en met 1652 waarvan het wisselbankarchief bewaard is gebleven 
(1641,, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651 en 1652) is de gezamenlijke rekening teruggevonden 
(GAA,, archief Wisselbank, 1609-1820 (arch.nr. 5077), namenregisters). 
1166 GAA, NA 2420 (c) akte 31 (18-8 1651). 
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haarr zonen Arnout en Johannes na haar dood moesten "continueren hare testa-
tricess refinaderie met de neringen ende handel daer aen dependerende".117 

Datt een deel van de suikerondernemers eigenaar van hun suikerbakkerij was 
betekendee dat zij over het kapitaal voor de aankoop van het bedrijfspand konden 
beschikken.. Dit geld kan uit twee bronnen afkomstig zijn geweest. De eerste was 
hett persoonlijke vermogen van een ondernemer. Hiermee wordt kapitaal be-
doeldd dat is vergaard uit verschillende economische activiteiten, zoals winsten uit 
dee handel, opbrengsten van industriële bedrijvigheid, inkomsten uit verhuur of 
aan-- en verkoop van onroerende goederen en de opbrengsten van allerlei soor-
tenn waardepapieren (aandelen, lijfrenten, obligaties). Daarnaast kan het per-
soonlijkee vermogen zijn voortgekomen uit het familiekapitaal, waarover een on-
dernemerr door middel van erfenissen de beschikking kreeg. 

Inn de tweede plaats moeten de mogelijkheden tot het verwerven van krediet 
vann derden van de ondernemer worden genoemd. Steden in de vroegmoderne 
tijdd kenden een omvangrijke private kapitaalmarkt. Dit informele economische 
circuitt onttrekt zich grotendeels aan het gezichtsveld, maar mag niet veronacht-
zaamdd worden.118 Voor een persoon die op zoek was naar kapitaal bestonden di-
versee mogelijkheden om geld te lenen bij familieleden, vrienden, kennissen en 
vreemden.. Kredietverschaffing aan familieleden was een veelvoorkomende zaak. 
Zijj  kenden elkaar goed en tussen hen bestond wederzijds vertrouwen, wat van 
buitengewoonn belang was bij het verstrekken van krediet. 

Hierbovenn is reeds aan de orde gekomen dat de Amsterdamse overheid in 1652 
besloott een aantal industrietakken, waaronder de suikernijverheid, vanaf dat jaar 
alleenn nog in een specifiek deel van de stad toe te staan.119 Fabrieken die reeds 
bestonden,, mochten blijven bestaan zolang de eigenaar van dat moment het be-
drijff  exploiteerde. Deze was echter niet gerechtigd om zijn bedrijf aan iemand 
anderss over te dragen. Wanneer hij overleed of zijn industriële activiteiten om 
eenn andere reden beëindigde, kwam daarmee tevens een einde aan de produc-
tiee die in het bedrijfspand had plaatsgehad. 

Opp basis van de grote hoeveelheid gegevens die Reesse in zijn boek heeft ver-
zameldd en de informatie in de prosopografie is het mogelijk om voor de periode 
tott 1750 de ligging van de Amsterdamse suikerbakkerijen te onderzoeken. Om 
dezee Amsterdamse adressen van de suikerbakkerijen te kunnen analyseren, 
moett de stad worden onderverdeeld in een aantal wijken van hanteerbare om-
vang,, met gebruikmaking van zoveel mogelijk logische (of natuurlijke) grenzen. 
Dee diverse stadsuitbreidingen zijn hiertoe zeer geschikt.120 De zestiende-eeuwse 

1177 GAA, NA 2772 f. 1-5 (1-1 1665). Overigens lijk t uit deze akte op te maken dat de suikernijverheid al-
leenn door Johannes werd voortgezet en dat Arnout er geen belang in stelde. 
1188 Zie voor het belang van deze private kredietmarkt onder andere: Muldrew, ' Interpreüng the market '; 
Muldrew,, The economy of obligation en Marshall, The local merchants o/Prato, hoofdstukken 5 en 6. 
1199 Zie Hoofdstuk 3, § 4 . 1. 
1200 Zie: Bakker, 'De stadsuitleg van 1610' en Taverne, In 't land van belofte. 
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stadd is dan het gedeelte dat ruwweg wordt begrensd door Singel en Kloveniers-
burgwal.. Aan het einde van de zestiende eeuw werd in het oosten de Lastage bij 
dee stad getrokken. In dit onderzoek worden alle straten ten oosten van de Nieuw-
marktt en daarmee eveneens alle oostelijke eilanden tot deze wijk gerekend. In 
hett tweede decennium van de zeventiende eeuw onderging Amsterdam een 
nieuwee stadsuitleg. Nu werd het eerste gedeelte van de grachten (tot aan de 
Leidsee gracht) alsmede de Jordaan bebouwd. Omdat beide gebieden nogal van 
elkaarr verschillen, zijn zij niet als één uitbreiding, maar als twee verschillende wij-
kenn in de analyse opgenomen. 

Hett Singel en andere aanduidingen die op de westelijke stadsrand betrekking 
hebben,, zijn in een aparte wijk ondergebracht, de 16e-eeuwse stadsrand. Pro-
bleemm met de vermelding Singel is namelijk dat hier tot de aanleg van de grach-
tenn slechts de huidige oostkant wordt bedoeld. Pas na 1610 werd ook de overzij-
dee bebouwd met huizen. Omdat op basis van de vermeldingen in de bronnen 
vaakk niet is aan te geven op welk gedeelte van een straat deze betrekking heeft, 
kann niet worden uitgemaakt of 'Singel' nu verwijst naar de zestiende-eeuwse of 
dee zeventiende-eeuwse kant van deze gracht. Daarom zijn alle vermeldingen Sin-
gel,, maar ook bijvoorbeeld 'buijten Jan Roodenpoort' in de genoemde wijk on-
dergebracht. . 

Tabell  2.1 Adressen van Amsterdamse suikerbakkerijen, 1580-1750 

16e-eeuwsee centrum 
16e-eeuwsee stadsrand 
Grachtengordel l 
Jordaan n 
Lastage e 
Westelijkee eilanden 

Totaal l 

1580-1652 2 

NN % 

99 42,8 
11 4,8 

111 52,4 

211 100,0 

1653-1750 0 

NN % 

100 52,6 
44 21,0 
44 21,0 
11 5,3 

199 99,9 

geenn jaartal 

NN % 

99 39,1 
11 4,3 

111 47,8 
22 8,7 

233 99,9 

Bron:: prosopografie en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam 

Uitt de gegevens in tabel 2.1 is duidelijk een verschuiving van het oude stadscen-
trumm naar de nieuw aangelegde gebieden af te leiden. Deze heroriëntatie was het 
gevolgg van de keur met betrekking tot de vestigingsplaats van nieuwe bedrijfs-
pandenn van een aantal takken van nijverheid, waaronder de suikerproductie, die 
hett stadsbestuur in 1652 uitvaardigde. De tien nieuw gevestigde suikerbakkerijen 
inn de grachtengordel na dat jaartal moeten dan ook alle in het gedeelte dat door 
dee magistraat ten behoeve van industrieën was bestemd, te weten de Prinsen-

1211 De chronologische indeling van tabel 2.1 is gebaseerd op de eerste vermelding van een suikerbakke-
rijj  op een bepaald adres. 
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gracht,, gelokaliseerd worden. Dat relatief weinig suikerbakkerijen in de Jordaan 
enn de Lastage stonden, en alle na 1652 werden opgericht, is verbazingwekkend. 
Ditt waren twee wijken die bij uitstek bestemd waren voor allerlei vormen van in-
dustriëlee bedrijvigheid. Wellicht speelde de relatief kleine behuizing aldaar een 
rol.. Mogelijk ook vond in de tweede helft van de zeventiende eeuw niet zozeer 
eenn uitbreiding van het aantal suikerbedrijven plaats, als wel een vergroting van 
dee reeds bestaande suikerbakkerijen.122 

33 Samenvatting 

Dee suikernijverheid had als veredelingsindustrie een sterke relatie met de (in-
ternationale)) handel. In de dagelijkse praktijk was een suikerbakker in Amster-
damm op twee manieren afhankelijk van handel in suiker. Ten eerste moest hij aan 
grondstoffenn voor zijn bedrijf zien te komen. Deze ruwe suiker werd met name 
inn Brazilië geproduceerd. De suikerondernemer kon zelf zorg dragen voor de 
importt of zich verlaten op de Amsterdamse markt en zijn grondstof via makelaars 
betrekken.. Ten tweede moest een suikerbakker de door hem geraffineerde sui-
kerr kunnen afzetten. Opnieuw kon hij dit zelf doen door de suiker te exporteren 
naarr de afzetmarkten, maar hij kon ook gebruikmaken van de mogelijkheden 
diee de Amsterdamse markt hiertoe bood, al dan niet met behulp van makelaars. 

Dee Amsterdamse suikernijverheid zelfwas niet of nauwelijks gereguleerd. Zij is 
nooitt in een gildenstructuur georganiseerd geweest. Formeel bestonden dan 
ookk geen toelatingscriteria om met een suikerbedrijf te beginnen. De groep po-
tentiëlee suikerraffinadeurs werd wel op een informele manier ingeperkt door 
eenn aantal zaken die inherent waren aan de suikerindustrie: het ingewikkelde 
productieproces,, de omvang van de bedrijfsruimte, de apparatuur die nodig was 
enn de kredieten waarover een ondernemer moest kunnen beschikken in ver-
bandd met het langdurige fabricageprocédé. 

Bemoeieniss van de Amsterdamse overheid met de suikernijverheid in haar 
stadd bleef gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw achterwege. De 
magistraatt wilde de ontwikkelingvan deze belangrijke en prestigieuze tak van in-
dustriee kennelijk niet te zeer tegenwerken. De bevoorrechte positie die de sui-
kernijverheidd bij de burgemeesters en vroedschap innam, kan eveneens verkla-
renn waarom de rekesten die de suikerraffinadeurs met name vanaf de tweede 
helftt van de zeventiende eeuw met enige regelmaat bij het stadsbestuur indien-
den,, meestentijds welwillend werden behandeld. De suikerindustrie was voor de 
Amsterdamsee economie belangrijk genoeg om de suikerbakkers te vriend te 
houden. . 

1222 Volgens Novaky voltrok dit proces zich in Amsterdam na 1654, het jaar waarin een daling van de prijs 

vann suiker inzette ('On trade, production and relations of product ion'). 
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Doorr de suikerondernemers konden in een suikerraffinaderij verschillende ta-
kenn worden vervuld. Voor een deel is de arbeidsverdeling te destilleren uit con-
tractenn die bij een notaris werden opgesteld om de samenwerking van twee of 
meerr ondernemers vast te leggen. Een gebruikelijke procedure was dat één van 
dee partners het dagelijkse toezicht op de productie van suiker voor zijn rekening 
nam.. Hij beschikte over de technische kennis die hiervoor nodig was. De andere 
partnerr leverde de faciliteiten, zoals het kapitaal, de bedrijfsruimte of de appara-
tuur.. Deze notariële akten moeten echter niet als representatief voor de hele 
groepp suikerbakkers worden gezien. Een groot deel van hen opereerde zelfstan-
digg en sloot nooit een compagnie-contract voor de suikerraffinage af. Veel van 
dezee suikerondernemers was geen eigenaar van de suikerbakkerij waar hij werk-
te,, maar huurde dit bedrijfspand voor een bepaalde periode. Hiermee beperkte 
hijj  de hoeveelheid kapitaal die nodig was voor het exploiteren van de suikerraf-
finaderij. . 
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33 De herkomst van de Amsterdamse 
suikernijverheidd en haar suikerbakkers 

Dee invoering van de suikerrafïïnage in Holland is een proces dat zich pas in de 
laatstee twee decennia van de zestiende eeuw heeft voltrokken. Direct na haar in-
troductiee groeide de nieuwe nijverheid in met name Amsterdam uit tot een 
bloeiendee en belangrijke industrie, die een centrale plaats bekleedde in de West-
Europesee suikereconomie. Gedurende vrijwel de gehele zestiende eeuw had Ant-
werpenn deze functie vervuld. "Wahrend um die Mitte des 16. Jahrhunderts Ant-
werpenn als Hauptzuckerhandelsplatz in Europa galt, verlagerte sich dieser 
Wirtschaftszweigg wahrend des hier betrachteten Zeitraumes [circa 1560-1650, 
AP]]  - sowohl in bezug auf dem Import des Rohproduktes als auch bezuglich der 
Raffinationn - in zunehmendem MaBe nach Amsterdam, dem dann spater Ham-
burgg Konkurenz machte."1 

Doorr het min of meer gelijktijdige verval van de Antwerpse en bloei van de 
Amsterdamsee suikernijverheid, lijk t de conclusie voor de hand te liggen dat hier 
sprakee was van een soort machtsoverdracht. De grote stroom kooplieden en on-
dernemerss die na de val van Antwerpen wegtrokken uit de stad en voor een 
(groot)) deel in Holland en Amsterdam terechtkwamen, versterken deze veron-
derstelling.. Een dergelijke zienswijze werpt echter ook vragen op, voornamelijk 
overr de aard van het diffusieproces van technische kennis in de vroegmoderne 
tijd.. Een analyse van de gegevens over de herkomst van de Amsterdamse suiker-
ondernemerss kan duidelijk maken in hoeverre specifieke knowhow over de sui-
kerraffinagee in Amsterdam werd binnengebracht door Antwerpse immigranten. 

11 De herkomst van het ondernemerschap en de knowhow in de Amsterdamse 
suikernijverheid d 

Zoalss in de inleiding is uitgelegd, is de onderzoeksgroep op een zodanige manier 
samengesteldd dat de 92 personen die erin opgenomen zijn, allen als zelfstandige 
ondernemerss moeten worden gekarakteriseerd. Van hen is uit een grote ver-
scheidenheidd aan bronnen informatie met betrekking tot hun herkomst verza-
meld.. Een analyse van deze gegevens brengt het geografische rekruteringsge-
biedd van de vroegste generatie Amsterdamse raffinadeurs aan het licht. 

Allereerstt moet dan een geografische indeling gemaakt worden die bij de ana-

11 Pohl, 'Die Zuckereinfuhr nach Antwerpen', 351. 
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lysee van de herkomst van de suikerbakkers zal worden gebruikt. Er is voor geko-
zenn om de huidige landsgrenzen te hanteren om de herkomstgebieden te be-
grenzen.22 Daarnaast kunnen de herkomstplaatsen op zichzelf problemen ople-
veren.. In de eerste plaats kan de naam van een stad onleesbaar zijn. Ten tweede 
kann de plaatsnaam op dermate onduidelijke wijze gespeld zijn, dat nadere iden-
tificatiee buitengewoon moeilijk wordt. En ten derde kan een goed leesbare 
plaatsnaamm ook problemen wat betreft de lokalisering opleveren.3 Na de oplos-
singg van deze indelingsproblemen kan de herkomst van de suikerondernemers 
zoalss die in verschillende bronnen is gevonden aan de orde komen. 

Eenn van de meest bruikbare bronnen voor het achterhalen van de herkomst 
vann de suikerondernemers, zijn de Amsterdamse ondertrouwregisters.4 Deze zijn 
doorr oud-gemeentearchivaris Simon Hart bewerkt en onder andere op beroep 
toegankelijkk gemaakt. Het is op deze manier eenvoudig om de akten van suiker-
bakkers,, suikerraffinadeurs, maar ook suikerbakkersknechten en suikerbakkers-
gezellenn op te zoeken. Hierbij doet zich echter onmiddellijk een opvallend ver-
schijnsell  voor, dat de directe bruikbaarheid van de akten sterk bemoeilijkt: het 
aantall  knechten en gezellen staat in geen verhouding tot het aantal suikerbak-
kerss (57 knechten tegenover 148 suikerbakkers). Hoewel waarschijnlijk niet alle 
suikerraffinadeurss knechten in dienst hadden, is de discrepantie hier wel erg 
groot.. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de ondertrouwregisters voor 
dee onderhavige periode een onderregistratie van het aantal knechten kenden.5 

Naastt Hart constateren ook Knotter en Van Zanden in hun onderzoek naar de 
herkomstt van beoefenaars van verschillende beroepen in het zeventiende-eeuw-
see Amsterdam, dat het onderscheid tussen knechten en bazen in de onder-
trouwregisterss onvolledig was. Dit gold volgens hen echter niet voor de gehele 
periode:: "Alleen tussen 1640 en 1653 lijk t er wel sprake te zijn van een conse-

22 Het is duidelijk dat de historische werkelijkheid hiermee onrecht wordt aangedaan, maar dat is mijns in-
zienss het geval met vrijwel elke geografische indeling. Wanneer heel consciëntieus de zestiende- en zeven-
tiende-eeuwsee grenzen zouden worden gebruikt, is het onmogelijk om voor de gehele periode 1580 tot 
16500 met een zelfde indeling te werken, omdat deze voortdurend aan veranderingen onderhevig was. De 
constructiee van verschillende elkaar chronologisch opvolgende indelingen zou noodzakelijk zijn. Het vin-
denn van geschikt kaartmateriaal voor elk tijdvak vormt daarbij een probleem op zichzelf. Een dergelijke 
werkwijzee komt de overzichtelijkheid niet ten goede en bovendien zijn de diverse 'meetpunten' nauwelijks 
mett elkaar te vergelijken. Het hanteren van huidige grenzen maakt de indeling inzichtelijk, omdat niet 
geëxpliciteerdd hoeft te worden wat precies met een geografische aanduiding bedoeld wordt. Ook bestaan 
weinigg problemen met betrekking tot de afbakening van een bepaalde regio. Gegevens uit de hele periode 
kunnenn zo naast elkaar worden gezet en vergeleken. 

33 Soms bestaan of bestonden verschillende plaatsen met dezelfde naam, of is onduidelijk naar welke stad 
eenn zeventiende-eeuwse aanduiding precies verwijst. Keuze voor de meest 'logische' variant in deze geval-
lenn kan het onderzoek het karakter van een 'self-fulfillin g prophecy' geven en is daarom af te raden. 

44 Zie voor problemen met het gebruik van ondertrouwakten: Knotter & Van Zanden, 'Immigratie en ar-
beidsmarktt in Amsterdam', 

55 Het is overigens onduidelijk wat hiervan de oorzaak was: de knechten kunnen zichzelf als suikerbakkers 
hebbenn gepresenteerd aan de commissaris van Huwelijkse Zaken die hun beroepsaanduiding letterlijk 
overnam,, of de dienstdoend ambtenaar gaf er in de registratie de voorkeur aan om een aanduiding als 'ge-
zel'' niet over te nemen. 
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quentee indeling naar de status in het beroep. De knechten worden dan steeds 
apartt genoemd (timmermansknecht, metselaarsknecht e tc); de rest is (waar-
schijnlijk)) 'baas'."6 Deze uitspraak lijk t te stroken met de gegevens die voor de 
suikernijverheidd zijn gevonden. In het decennium 1641-1650 staan tegenover 7 
suikerbakkerss niet minder dan 33 suikerbakkersknechten. Dit duidt op een aan-
nemelijkee verhouding baas : knecht van 1 : 4,7. Wanneer deze tien jaar als refe-
rentiee genomen worden, kunnen de verhoudingen in de voorliggende periode 
ookk genormaliseerd worden. 

Omm ook voor de vroege zeventiende eeuw de suikerondernemers van de 
knechtenn te onderscheiden, heb ik in deze studie gebruik gemaakt van de schrijf-
vaardigheidd van de verschillende suikerbakkers. In principe moest een onder-
trouwaktee door zowel toekomstig bruid als bruidegom worden ondertekend. 
Wanneerr men het schrijven niet machtig was, kon worden volstaan met het zet-
tenn van een merk of een kruis. De verschillende ondertekeningen zijn in catego-
rieënrieën van oplopende schrijfvaardigheid te rangschikken. Door nu de gegevens 
vann de aktes uit de periode 1641-1650 als referentie te nemen voor de schrijf-
vaardigheidd van suikerbakkers ten opzichte van suikerbakkersknechten, kunnen 
dezee ook in het voorliggende tijdvak aangewezen worden.7 Op deze manier zijn 
inn totaal 59 personen die in hun ondertrouwakte als suikerbakker werden aan-
geduid,, nu als knecht geclassificeerd.8 In tabel 3.1 zijn de aantallen per decenni-
umm uitgesplitst. Het 'nieuwe' aantal hierin verwijst naar de situatie na de schei-
dingg baas-knecht op basis van de analyse van de schrijfvaardigheid. 

Uitt tabel 3.1 is op te maken dat ook na het overhevelen van een groot aantal 
suikerbakkerss naar de groep knechten, vooral in de periode tot 1630 nog steeds 
eenn oververtegenwoordiging van bazen valt te constateren. Dit kan een gevolg 
zijnn van de grofheid van de methode van analyse van de schrijfvaardigheid, maar 
mijnss inziens speelt een ander verschijnsel. Het is namelijk te verwachten dat in 
dee beginperiode van de suikernijverheid in Amsterdam niet elke suikeronderne-
merr direct één of meer gezellen tot zijn beschikking had. Juist in eerste instantie 
warenn de ondernemingen waarschijnlijk kleinschalig georganiseerd en zal de on-
dernemerr veelal zelf in de suikerbakkerij actief zijn geweest. Pas toen de in-
dustriee in Amsterdam tot ontwikkeling en groei kwam, ontstonden grotere be-
drijven,, waarin meer arbeidskrachten werden gebruikt. De situatie uit de 

66 Knotter & Van Zanden, 'Immigratie en arbeidsmarkt in Amsterdam', 408. Zie ook: Hart, 'Geschrift en 
getal',, 128. 
77 Ik heb hierbij onderscheid gemaakt in vijf verschillende soorten ondertekening: kruis, merk, bibberige 
handtekening,, vaste hand, geoefende ondertekening. Deze 'schrijfvaardigheidindeling' sluit enigszins aan 
bijj  de door Kuijpers gehanteerde categorieën (zie: Kuijpers, 'Lezen en schrijven'). Uiteraard blijf t een der-
gelijkee onderverdeling tamelijk arbitrair en persoonlijk en zullen er altijd twijfelgevallen blijven bestaan. 
Tochh denk ik niet dat met een alternatieve indeling hele andere conclusies zullen worden bereikt. 
88 In vier gevallen (Barent Henrixss (GAA, DTB 665 f. 361), Dirck Bruggen (413 f. 31), Goddert Cronen-
burghh (431 f. 450) en Jan Heijdeman (670 f. 230)) was analyse van de schrijfvaardigheid niet nodig, omdat 
dee 'meester' hier in de ondertrouwakte als één van de getuigen was genoteerd. Deze personen zijn direct 
alss suikerbakkersknecht beschouwd. 



120 0 DeelDeel II  De Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

periodee 1640-1650, jaren waarin de suikerindustrie in Amsterdam bijna haar 
grootstee omvang bereikte, mag met een verhouding van één ondernemer met 
vierr a vijf knechten dan ook niet als representatief voor het hele tijdvak vanaf de 
introductiee van de suikernijverheid in Amsterdam gezien worden. Tegen deze 
achtergrondd is de verdeling uit tabel 3.1 reëler dan zij wellicht op het eerste ge-
zichtt lijkt . 

Tabell  3.1 Ondertrouwakten van suikerbakkers en suikerbakkersknechten 
1580-16509 9 

1581-90 0 

1591-1600 0 

1601-10 0 

1611-20 0 

1621-30 0 

1631-40 0 

1641-50 0 

Totaal l 

Suikerbakkers s 
inn akten 

1 1 

11 1 

28 8 

36 6 

51 1 

14 4 

7 7 

148 8 

'nieuw'' aantal 

1 1 

6 6 

17 7 

20 0 

31 1 

7 7 

7 7 

89 9 

Suikerbakkersknechten n 
inn akten 

1 1 

3 3 

2 2 

18 8 

33 3 

57 7 

'nieuw'' aantal 

6 6 

11 1 

20 0 

21 1 

25 5 

33 3 

116 6 

Bron:: GAA, DTB registers en col lect ie H a rt 

Nadatt op deze manier de ondertrouwregisters bruikbaar zijn gemaakt voor het 
prosopografischee onderzoek kan nader worden ingegaan op de herkomstplaat-
senn van de suikerbakkers. Voor de analyse van de geografische afkomst van de 
suikerondernemerss zal het begrip oorspronkelijke herkomst worden gehan-
teerd.. Van een aantal suikerbakkers zijn namelijk wel gegevens te vinden die aan-
gevenn dat hun familie afkomstig was uit Antwerpen, terwijl van hen zelf geen, of 
inn ieder geval geen Antwerpse, herkomst bekend is. Deze informatie is echter wel 
degelijkk relevant. Gelderblom noemt deze personen in zijn dissertatie tweede ge-
neratiee emigranten en rekent hen tot zijn onderzoekspopulatie van Zuid-Neder-
landsee kooplieden in Amsterdam.10 Naar analogie van deze werkwijze, beschouw 
ikk in mijn onderzoeksgroep de suikerbakkers uit een Antwerpse familie als oor-
spronkelijkee Antwerpenaren.11 

99 Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat bij de samenstelling van de onderzoeksgroep van 92 
suikerondernemers,, die hierna en in de Hoofdstukken 4,5 en 6 uitgebreid aan bod zal komen, rekening ge-
houdenn is met de in tabel 3.1 weergegeven verschuivingen. Voor zover de 89 'nieuwe' suikerbakkers aan de 
selectiecriteriaa voldeden (zie Inleiding, § 5), zijn zij opgenomen in de onderzoeksgroep. 
100 Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, met name 264-265. Overigens kunnen deze personen zowel 
eerstee als tweede generatie immigranten in Amsterdam zijn. 
111 Voor de duidelijkheid moet worden opgemerkt dat op deze manier aan personen van wie de vader uit 
Antwerpenn afkomstig was, maar die zelf elders zijn geboren of van wie in de bronnen een andere plaats van 
herkomstt is vermeld, een Antwerpse herkomst wordt toegekend. 
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Tabell  3.2 Oorspronkelijke herkomst van de suikerondernemers uit de onder-
zoeksgroep p 

Noordelijkee Nederlanden 

Zuidelijkee Nederlanden 

Duitsland d 

elders s 

onbekend d 

Totaal l 

NN % 

99 9,8 

555 59,8 

99 9,8 

44 4,3 

155 16,3 

922 100,0 

Bron:: prosopografie 

Inn tabel 3.2 zijn de oorspronkelijke herkomstgebieden van de Amsterdamse sui-
kerondernemerss weergegeven. Bijna 60 procent van de onderzoeksgroep was 
vann oorsprong Zuid-Nederlands, vrijwel uitsluitend van Antwerpse afkomst. Wan-
neerr we de gegevens over de plaatsen van herkomst van de 92 suikeronderne-
merss die in de onderzoeksgroep zijn opgenomen aan een analyse onderwerpen, 
blijk tt dus dat zij een grote oververtegenwoordiging van Zuid-Nederlanders, en 
meerr specifiek Antwerpenaren laten zien, zoals op grond van de literatuur reeds 
tee verwachten was. 

Bijj  deze cijfers moet nog een opmerking worden gemaakt. Zoals eerder is ver-
meld,, was een gedeelte van de emigranten uit de Zuidelijke Nederlanden gedu-
rendee het laatste kwart van de zestiende eeuw niet direct naar Amsterdam ge-
trokken.. Velen zochten een tijdelijk onderkomen in Noord-Frankrijk of 
Noordwest-Duitsland.. Toen hen duidelijk werd dat de Zuidelijke Nederlanden 
niett op korte termijn terug zouden vallen in handen van de Noord-Nederlandse 
legerss en de positie van Amsterdam als economisch centrum van Noordwest-
Europaa steeds sterker werd, hebben zij zich in de decennia rond 1600 alsnog in 
Hollandd en veelal in Amsterdam gevestigd.12 Het is daarom niet onwaarschijnlijk 
datt een deel van de uit Duitsland afkomstige ondernemers niet zozeer Duitsers 
maarr veeleer Zuid-Nederlanders betrof. Hoewel hiervoor geen expliciete infor-
matiee is gevonden, is deze veronderstelling aannemelijk.13 

Dee herkomst van de suikerondernemers in Amsterdam aan het einde van de 
zestiendee en het begin van de zeventiende eeuw is hiermee voldoende in kaart 
gebracht.. Met betrekking tot de vraag naar het proces van verspreiding van de 
suikerproductie,, is het echter eveneens interessant om te onderzoeken wat de 
plaatsenn van herkomst van de arbeidskrachten in de Amsterdamse suikernijver-

122 Van Roosbroeck, Emigranten; Israel, Dutch primacy, Israel, Dutch Republic. Gelderblom bestrijdt in zijn 
dissertatiee deze zienswijze. Volgens hem kwamen de meeste Antwerpenaren en Zuid-Nederlanders reeds 
eerderr en niet via een omweg naar Amsterdam (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 115-122). 
133 De namen van de personen die in de bronnen opgetekend staan als afkomstig uit Duitsland geven 
mijnss inziens inderdaad aan dat dit het geval was. 
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heidd waren. De 116 ondertrouwakten van suikerbakkersknechten uit tabel 3.1 
kunnenn hiervoor goed worden gebruikt. In tabel 3.3 zijn de herkomstgegevens 
weergegeven. . 

Tabell  3.3 Herkomst van suikerbakkersknechten uit Amsterdamse ondertrouw-
registers,, 1580-1650 

Noordelijkee Nederlanden 
Zuidelijkee Nederlanden 
Duitsland d 
elders s 

ongeïdentificeerd d 
niett vermeld 

Totaal l 

1578-1650 0 
N N 

22 2 
15 5 
64 4 
3 3 

6 6 
6 6 

116 6 

% % 

19,0 0 
12,9 9 
55,2 2 

2,6 6 

5,2 2 
5,2 2 

100,1 1 

1578-1620 0 
N N 

9 9 
10 0 
13 3 

2 2 
3 3 

37 7 

% % 

24,3 3 
27,0 0 
35,1 1 

5,4 4 
8,1 1 

100,0 0 

1620-1650 0 
N N 

13 3 
5 5 

51 1 
3 3 

4 4 
3 3 

79 9 

% % 

16,5 5 
6,3 3 

64,6 6 
3,8 8 

5,1 1 
3,8 8 

100,1 1 

Bron:: GAA, DTB registers en collectie Hart 

Alss we kijken naar het algemene beeld van de herkomstplaatsen van Amster-
damsee suikerbakkersknechten van 1580 tot 1650 valt direct het grote belang van 
hett Duitse rijk als leverancier van knechten en gezellen voor de Amsterdamse 
suikerindustriee op: meer dan 50% was hieruit afkomstig. Nader uitgesplitst ble-
kenn vooral Nedersaksen (21 van de 64 Duitse knechten) en Noordrijn-Westfalen 
(14),, naast Hamburg (8) en Sleeswijk-Holstein (8) een groot aandeel te hebben 
alss herkomstregio van in Amsterdam in de ondertrouwakten geregistreerde sui-
kerbakkersknechten.. Dit komt overeen met het algemene beeld van de her-
komstt van de migranten die zich in de zeventiende eeuw in Amsterdam vestig-
den.144 Geringer, maar toch ook nog wel aanzienlijk, was het aandeel van 
Antwerpen,, dat als duidelijk grootste herkomstgebied in de Zuidelijke Neder-
landenn fungeerde (9 van de 15 Zuid-Nederlandsee knechten). De suikerbakkers-
knechtenn uit de Noordelijke Nederlanden kwamen uit verschillende gebieden. 
Vrijwell  alle provincies hebben een aandeel in de herkomstcijfers; geen van hen 
voertt echter duidelijk de boventoon. 

Wanneerr we deze cijfers in twee perioden opdelen (1580-1620 en 1620-1650), 
komenn opvallende verschuivingen aan het licht. Van de verschillende provincies 
inn de Noordelijke Nederlanden leverden alleen Noord- en Zuid-Holland in bei-
dee perioden een aantal knechten. Een tendens tot concentratiee op de regio's die 
nuu de Randstad vormen, lijk t zich na 1620 voor te doen. We kunnen bij de ge-
zellenn constateren dat het belang van de Zuidelijke Nederlanden als herkomst-
gebiedd na 1620 duidelijk afnam. Wat Duitsland als herkomstplaats betreft, zien 

144 Hart, 'Geschrift en getal'. 
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wee een neiging tot een grotere geografische spreiding na 1620. Nedersaksen, 
Noordrijn-Westfalenn en Hamburg bleven de grootste leveranciers, maar Slees-
wijj  k-Holstein en Bremen namen in belang toe. Duitsland als geheel had een 
steedss groter aandeel in de herkomst van de Amsterdamse suikerbakkersknech-
ten.. Na 1620 was zelfs meer dan 60% van hen afkomstig uit de verschillende de-
lenn van het Duitse rijk. 

Dee band tussen de herkomst van Amsterdamse suikerbakkersknechten en het 
zestiende-eeuwsee centrum van suikerraffinage Antwerpen, was veel minder sterk 
dann bij de suikerbakkers geconstateerd kon worden. Een directe link met Ant-
werpenn was voor een suikerondernemer kennelijk van groter belang dan voor 
eenn knecht. Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat in de Scheldestad de kennis 
overr de suikerraffinaderij geconcentreerd was. Een knecht verrichtte zeker in 
hett begin van zijn aanstelling eenvoudige klussen in de suikerbakkerij waarvoor 
geenn specifieke kennis was vereist. Het fabricageproces van geraffineerde suiker 
leerdee hij waarschijnlijk al doende. Door zich steeds meer elementen van dit 
procédéé eigen te maken, kon de knecht naar verloop van enkele jaren opklim-
menn in de hiërarchie.15 Uiteindelijk kon hij dan wellicht de positie van meester-
knechtt innemen en zich vervolgens als zelfstandig suikerbakker vestigen. 

22 De Antwerpse en de Amsterdamse suikernijverheid 

Dee Antwerpse suikerindustrie van de zestiende eeuw was voor de West-Europese 
suikereconomiee tenminste van een zelfde belang als de Amsterdamse suikernij-
verheidd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Veel van de personen die in 
Amsterdamm de suikerproductie ter hand namen, waren oorspronkelijk afkomstig 
uitt Antwerpen (en de Zuidelijke Nederlanden). De verleiding is groot om op ba-
siss hiervan te concluderen dat één groep suikerbakkers in West-Europa was aan 
tee wijzen, die zich vestigde waar (tijdelijk) de economische vooruitzichten voor 
dee suikerindustrie en de suikerhandel het meest gunstig waren. In de historio-
grafiee is deze visie dan ook veelvuldig terug te vinden.16 

Tochh zijn ook andere geluiden te horen. In zijn uitgebreide studie naar de sui-
kerhandell  en suikerindustrie in Amsterdam zegt Reesse: "Strekt een en ander tot 
bevestigingg van de meening, dat in het begin der 17de eeuw o.a. door uitgewe-
kenenn uit Antwerpen deze industrie te Amsterdam gevestigd is, anderzijds blijkt 
niet,, zooals beweerd wordt, dat Antwerpsche raffinadeurs hunne fabrieken naar 
Amsterdamm hebben overgebracht. Van de namen van raffinadeurs, die in Ant-
werpenn in de 16de eeuw hun bedrijf uitoefenden (...) is, met uitzondering van 

155 In omvangrijke suikerbakkerijen waren verschillende knechten werkzaam voor allerlei soorten hande-
lingen,, waarvoor een toenemende mate van (technische) kennis vereist werd. Zie: Reisig, De suikerraffina-
deur. deur. 

166 Zie Hoofdstuk 1,§ 2.1. 



124 4 DeelDeel II De Amsterdamse suikerondememers, 1580-1630 

SuikerbakkerijSuikerbakkerij uit de achttiende 
eeuw:eeuw: het kookhuis. 
InIn het kookhuis werd de ruwe sui-
kerker die vanuit de productiegebie-
denden was aangevoerd in een aan-
taltal grote ketels (ziedpannen), 
gesmoltengesmolten en gekookt. Dit kook-
huishuis was slechts één van de vele 
ruimtesruimtes die een suikerbakkerij 
rijkrijk  was. Zeker vanaf het einde 
vanvan de zeventiende en in de acht-
tiendetiende eeuw waren suikerbakke-
rijenrijen grote bedrijfsgebouwen. 
Uit:Uit:  Encyclopédie ou diclionnai-
re,re, Oeconomie rustique, planche 
V.V. (foto: Universiteitsbibliotheek 
UniversiteitUniversiteit van Amsterdam) 

diee van PELT geen enkele onder de 17de-eeuwsche Amsterdamsche raffinadeurs 
teruggevonden."177 Het is opmerkelijk dat de constatering van Reesse niet of nau-
welijkss in de historiografie opgenomen is. Ondanks zijn kanttekeningen was en 
bleeff  het overheersende beeld in de literatuur dat de Antwerpse suikerbakkers 
zichh aan het einde van de zestiende eeuw naar Amsterdam verplaatsten en aldaar 
hunn industrie voortzetten. Nu was het grootste deel van de suikerondernemers 
inn Amsterdam inderdaad oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen, zoals dat 
hiervoorr aangetoond is. Om echter de houdbaarheid van bovenstaande bewe-
ringenn te kunnen staven, is het van belang om de populatie van suikerbakkers in 
Antwerpenn en Amsterdam met elkaar te vergelijken en te onderzoeken in hoe-
verree deze twee groepen wat hun personele samenstelling betreft overeenkwa-

177 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 135. 
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men.. Daartoe zal de blik eerst op Antwerpen gericht worden. 
Opp basis van bronnen in het Antwerpse stadsarchief (onder andere de door 

oud-stadsarchivariss Van Roey bijeengebrachte gegevens) en in aanvulling hierop 
specifiekee literatuur over het onderwerp kan voor de periode van circa 1530 tot 
16500 een aantal van 214 verschillende Antwerpse suikerondernemers worden 
geïdentificeerd.188 Van hen zijn in totaal 324 vermeldingen van het beroep sui-
kerbakkerr gevonden.19 Zeven van hen waren niet alleen suikerbakker, maar 
eveneenss (suiker) koopman.20 De vermeldingen van het beroep suikerbakker in 
dee bronnen van het Antwerpse stadsarchief zijn niet evenredig gespreid over de 
onderzochtee periode (zie tabel 3.4). 

Tabell  3.4 Spreiding van de beroepsvermelding suikerbakker in de Antwerpse 
bronnen,, 1533-1650 

periode e 

1533-39 9 
1540-49 9 
1550-59 9 
1560-69 9 
1570-79 9 
1580-89 9 
1590-99 9 

1600-1649 9 

Totaal l 

N N 

13 3 
24 4 
86 6 
45 5 
51 1 
88 8 
3 3 

14 4 

324 4 

Bronnen:: SAA, kaartenbakken Van Roey; Melis-Taeymans, Antwerpsepoorterboeken en SAA, Certifi-
caüeboekenn 31 {ui t 1570) en 45 (uit 1584) 

188 Melis-Taeymans, Antwerpse poorterboeken; Thijs, 'De geschiedenis van de suikernijverheid te Antwerpen'; 
SAA,, archief van de Tresorij, 1018 (1575) en SAA, kaartenbakken Van Roey (geen inventarisnummer). Ik 
hebb besloten om vijf personen uit deze bronnen niet tot de groep Antwerpse suikerondernemers te reke-
nen:: 1. Bernaert Suijckerbackere die in 1546 in Bremen waarschijnlijk de nijverheid uitoefende. Hoewel 
eenn expliciete beroepsvermelding ontbreekt, lijk t het zeer waarschijnlijk dat iemand die 'Suijckerbackere' 
wordtt genoemd in verband staat met bezigheden binnen de suikernijverheid; 2. Hans van Weerdt die in 
15522 in Kopenhagen actief was in de suikerproductie (SAA, kaartenbakken Van Roey, met een verwijzing 
naarr SAA, Collecteana 8 f. 358-358v (18-3 1552)); 3. Hans de Clerck werd in 1586 genoteerd als suikerwer-
kerr (SAA, kaartenbakken Van Roey). Het is hierbij niet duidelijk of hij in de suikernijverheid de rol van 
knechtt of van suikerbakker op zich nam; 4. Jan Calaes, koopman van stroop die op 17 december 1563 het 
Antwerpsee poorterschap verkreeg en 5. Hendrik Wilde, op 13 oktober 1553 in de Antwerpse poorterboeken 
geregistreerdd als suikerkoper. 
199 Opmerkelijk is tevens dat in één geval sprake is van een vrouw die het beroep van suikerbakster uitoe-
fende.. Het betrof hier een weduwe Boussyn, die in het kohier van de maandelijkse quotisatie in 1584 als zo-
danigg was opgenomen. Waarschijnlijk was zij de vrouw van Cornelis de Bouzijn, die in 1558 tweemaal als ex-
ploitantt van een suikerbakkerij is vermeld in Antwerpse bronnen (Thijs, 'De geschiedenis van de 
suikernijverheidd te Antwerpen', 24, waarin hij verwijst naar SAA, Schepenregister 254 f. 84 (1558) en Certi-
ncatieboekk 13 f. 373 (1558)). 
200 Dit waren: 1. David de Lomel (SAA, kaartenbakken Van Roey); 2. Abraham Pelt, de vader en grootva-
derr van de Amsterdamse suikerondernemer Hans Pelt en Abraham, Arnout en Hans Pelt (SAA, Tresorij 
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Hett verschil tussen de periode 1580-89 en de erop volgende decennia is over-
duidelijk.211 De precieze redenen voor deze terugval zijn niet makkelijk aan te ge-
ven,, al lijk t het waarschijnlijk dat de val van Antwerpen in handen van de Spaan-
see legers onder leiding van de hertog van Parma in 1585 hierbij een belangrijke 
roll  speelde. Waren de suikerbakkers uit de stad vertrokken na of onder dreiging 
vann de Spanjaarden aan het begin van de jaren tachtig van de zestiende eeuw? 
Leiddee de verslechterde economische positie waarin Antwerpen na de Spaanse 
veroveringg kwam te verkeren ertoe dat ondernemers zich massaal terugtrokken 
uitt bepaalde economische sectoren, waaronder de suikernijverheid? Bleef de 
groepp Antwerpse suikerondernemers intact en actief, zonder veel sporen in de 
archievenn na te hebben gelaten? Dit laatste lijk t Thijs te suggereren door te be-
werenn dat"... vele raffinadeuren, ondanks de vermindering van de activiteiten in 
dee bedrijven, toch te Antwerpen bleven, stilletjes de hoop koesterend dat de 
krijgskansenn zouden keren waardoor de Schelde zou heropend worden en de 
handell  en industrie weer zouden opbloeien."22 Een deel van dit probleem kan 
wordenn opgehelderd door te onderzoeken in hoeverre sprake is van continuïteit 
tussenn de groep suikerbakkers die vóór 1585 in Antwerpen werkzaam was aan de 
enee en hun beroepsgenoten in Amsterdam aan het einde van de zestiende en het 
beginn van de zeventiende eeuw aan de andere kant. 

Dee continuïteit tussen de zestiende-eeuwse Antwerpse en de vroeg-zeventien-
de-eeuwsee Amsterdamse suikerondernemers kan op twee manieren worden on-
derzocht.. Enerzijds door Antwerpse suikerbakkers in Amsterdam te traceren en 
anderzijdss door Amsterdamse rafïïnadeurs met een Antwerpse oorsprong in de 
Scheldestadd op te sporen. Steeds kan hierbij sprake zijn van individuele, danwei 
familialee continuïteit. In de eerste variant migreerde een Antwerpse suikerbak-
kerr naar Amsterdam om aldaar zijn industriële activiteiten voort te zetten. Van fa-
milialee continuïteit was sprake als een naar Amsterdam gemigreerde Antwerpe-

10188 (1575), Certificatieboek 40 f. 532v-533 (17-11 1579) en kaartenbakken Van Roey); 3. Jan de Flier (SAA, 
Tresorijj  1018 (1575) en kaartenbakken Van Roey); 4. Jan de Bruyne (Thijs, 'De geschiedenis van de suiker-
nijverheidd te Antwerpen', 24, SAA, Tresorij 1018 (1575), Certificatieboek 40 f. 350 (14-5 1579) en kaarten-
bakkenn Van Roey); 5. Jan Verjuijs (SAA, Tresorij 1018 (1575) en kaartenbakken Van Roey, met verwijzing 
naarr Schepen register 361 f. 386v (1580)); 6. Bertholomeus Heggen (Melis-Taeymans, Antwerpse poorterboeken 
(31-11 1556) en SAA, Certificatieboek 31 f. 424 (1570)) en 7. Marcus Pels (SAA, Tresorij 1018 (1575), Certi-
ficatieboekficatieboek 40 f. 17v (25-6 1579) en kaartenbakken Van Roey. Waarschijnlijk was deze Marcus een broer van 
dee suikerondernemers Hans en Pieter Pels. Zie: GAA, NA 381 B f. 394-395 (24-8 1618) en f. 410-411 (9-7 
1618)) (ook in: Winkelman, Bronnen Nederlandse Oostzeehandel, VI, nrs. 2305 en 2311); GAA, wisselbank, na-
menregisterss O 1620, 1627 en DD 1631 en weeskamer, inbrengregister 19 f. 47-48 (14-7 1623)). Ter afslui-
tingg dient nog de suikerbakker en apotheker Joseph de Bryppio vermeld te worden (Melis-Taeymans, Ant-
werpsewerpse poorterboeken (17-9 1540). 
211 Hierbij moet direct worden opgemerkt dat een vertekening in tabel 3.4 optreedt, omdat de gegevens-
dichtheidd van het jaar 1575 (waarin de Antwerpse suikerbakkers een rekest aan het stadsbestuur richtten 
datt door een groot aantal ondernemers was ondertekend) en 1584 (waarin de maandelijkse quotisatie werd 
geheven)) groter is dan voor enig ander jaar. Dit verklaart het grote aantal vermeldingen van suikerbakkers 
inn deze beide jaren. 
222 Thijs, 'De geschiedenis van de suikernijverheid te Antwerpen', 31. 
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naarr in zijn nieuwe woonplaats activiteiten ging ontplooien in de suikerindustrie, 
diee in Antwerpen door één of meer leden van zijn familie werd beoefend. 

Allereerstt zal het aantal personen dat zowel in Amsterdam als eerder in Ant-
werpenn het beroep van suikerondernemer uitoefende, bekeken worden. De 
groepp Antwerpse suikerbakkers uit de jaren 1584 en later blijkt te bestaan uit 88 
ondernemers.. Hiervan zijn er vijf te identificeren als personen uit de onder-
zoeksgroep,, te weten: Peeter van den Broecke,23 Roelant Guamier,24 Medart van 
dee Kelleneer,25 David Lomel (de oude)26 en Peeter Pels.27 Van een continuïteit in 
dee beroepsuitoefening lijk t dus op persoonlijk niveau slechts in zeer geringe 
matee sprake te zijn geweest. Deze constatering sluit goed aan bij Reesse, die het-
zelfdee concludeerde. 

Dee voortzetting van het beroep van suikerproducent moet echter ook in een 
brederr kader worden beschouwd, namelijk in familieverband. Wanneer een sui-
kerbakkerr in Amsterdam de nijverheid die één of meerdere van zijn familieleden 
inn Antwerpen beoefende (n) voortzette, bestond eveneens een vorm van conti-
nuïteit,, hoewel minder direct. In vier gevallen is hoogstwaarschijnlijk sprake van 
eenn nauwe familieband tussen een Antwerpse suikerbakker en een in de onder-
zoeksgroepp opgenomen ondernemer: Jaspar en Peeter de Morimont als familie-
ledenn van Paulus,28 Abraham Pelt als vader van Hans en grootvader van Abra-
ham,, Arnout, Hans en Marcus Pels als hoogstwaarschijnlijk de broer van Hans en 
Pieten299 In aanmerking genomen dat in niet meer dan twee gevallen een fami-
lierelatiee onomstotelijk is vastgesteld, is de beroepscontinuïteit ook op familie-ni-
veauu zeer gering. 

Hett bovenstaande houdt in dat niet minder dan 83 van de Antwerpse suiker-

233 SAA, kaartenbakken Van Roey en Ratelband <ed.), Reizen naar West-Afrika, xxi-xxvi, 87-90. 
244 Melis-Taeymans, Antwerpsepoorterboeken (6-10 1681). 
255 SAA, kaartenbakken Van Roey, waarbij hij verwijst naar SAA, vierschaar (poorterinschrijvingen) 1405 
(18-33 1585). 
266 SAA, kaartenbakken Van Roey. 
277 SAA, kaartenbakken Van Roey en SAA, Certificatieboek 45 f. 67 (8-8 1584). 
288 Voor Jaspar de Morimont: Melis-Taeymans, Antwerpse poorterboeken (23-11 1565) en voor Peeter de Mo-
rimont:rimont: SAA, kaartenbakken Van Roey. Zie ook: Ratelband (ed.), Reizen naar West-Afrika, 87-90. 
299 Daarnaast is nog een aantal gevallen waarbij de mogelijkheid van een familieband met één van de on-
derzoekspersonenn aanwezig was, maar niet met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld: Reinier Bacx 
(SAA,, Certificatieboek 31 f. 479 (1570)) als familie van LaurensJoosten Baeck; Hans van Bergen (SAA, Tre-
sorijj  1018 (1575)) als familie van Hans vanden Bergh; Hendrick van den Broecke (Thijs, 'De geschiedenis 
vann de suikernijverheid te Antwerpen', 25, waarin verwijzing naar SAA, Certificatieboeken 7 f. 56-57v, f. 61 
(1552),, 15 f. 98, 102v (1556) en Schepenregisters 254 f. 150 en 261 f. 210 (1556)), Jan van den Broecke 
(Thijs,, 'De geschiedenis van de suikernijverheid te Antwerpen', 25, waarin verwijzing naar SAA, Certifica-
tieboekenn 5 f. 34 (1542), 15 f. 62 (1556) en Schepenregister 259 f. 9v (1556)) en Pauwels van den Broecke 
(SAA,, kaartenbakken Van Roey) als gelieerd aan Guilliame, Pieter en/of Thonis van den Broeck; Peeter de 
Lomell  (Melis-Taeymans, Antwerpse poorterboeken, (SAA, vierschaar (poorterinschrijvingen) 151 (1-4 1580)) 
enn Robbert de Lomel (SAA, kaartenbakken Van Roey, waarin verwijzing naar Certificatieboek 41 f. 239 
(1580))) als verwanten van Hans de jonge en David de oude de l'Hommel en Willem Moers (Melis-Taey-
mans,, Antwerpse poorterboeken, (22-6 1537) (SAA, vierschaar (poorterinschrijvingen) 152) als familie van Guil-
liamee Moers. 
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bakkerss uit de periode vanaf 1584 niet persoonlijk in Amsterdam zijn te traceren 
tott 1630, en dat voor 80 van de Antwerpse ondernemers zelfs geen familielid of 
verwantt in Amsterdam in het volgende vier-en-een-halve decennium kan worden 
aangewezen.. De traditionele visie van de uit Antwerpen naar Amsterdam migre-
rendee groep suikerbakkers die uit de historische literatuur naar voren komt, 
moett in het licht van de hier gepresenteerde gegevens mijns inziens aangepast 
worden.. Het overgrote deel van de suikerbakkers die in het voorlaatste decenni-
umm van de zestiende eeuw binnen Antwerpen in de suikernijverheid actief 
waren,, kwam (in ieder geval tot 1630) helemaal niet naar Amsterdam. Reesses 
constateringg over de geringe persoonlijke continuïteit tussen de suikerbakkers-
gemeenschapp in Antwerpen en Amsterdam is in de historiografie dus ten on-
rechtee in de vergetelheid geraakt. Hij heeft het wel degelijk goed gezien. Hier-
meee is overigens niet gezegd dat de suikerondernemers niet uit Antwerpen 
emigreerden.. Daarover geeft mijn onderzoek geen uitsluitsel. Aanvullend speur-
werkk in de archieven in andere (Hollandse en Duitse) steden zou dit probleem 
mogelijkk kunnen verhelderen. 

2.12.1 Antwerpenaren in de Amsterdamse suikernijverheid 

Zoalss reeds vermeld, is voor vijf van de personen uit mijn onderzoeksgroep in 
Antwerpsee bronnen een beroepsvermelding als suikerbakker teruggevonden: 
Peeterr van den Broecke, Roelant Guarnier, Medart van de Kelleneer, David Lo-
mell  (de oude) en Peeter Pels. Bij dit vijftal was dus sprake van beroepscontinuï-
teitt vóór en na hun migratie. Hiermee kan echter het Antwerpse gedeelte van 
mijnn prosopografische onderzoek niet afgesloten worden. Immers, de onderne-
merss die in Amsterdam in de suikernijverheid investeerden, hoefden niet reeds 
inn Antwerpen bij de suikerproductie betrokken te zijn. Niettemin wordt in de li-
teratuurr vaak wel een dergelijk -meestal impliciet- verband tussen beroep vooraf-
gaandd aan en na afloop van de migratiebeweging gelegd, maar dat is mijns in-
zienss een te eenvoudige voorstellingvan zaken. Deze zienswijze is waarschijnlijk 
eenn gevolg van het feit dat het meeste onderzoek naar migratie en migranten in 
dee vroegmoderne periode slechts één aspect van een migratiebeweging belicht: 
dee emigratie uit, of de immigratie naar een bepaalde stad of streek. De laatste ja-
renn begint hierin echter verandering te komen. Steeds vaker wordt een migrant 
off  een groep migranten vanaf het herkomstgebied tot in het 'ontvangstgebied' 
gevolgdd en binnen één onderzoek bestudeerd.30 

Zonderr naar specifieke informatie met betrekking tot de suikerindustrie te 
zoeken,, kan in het Antwerpse stadsarchief worden gespeurd naar nadere gege-
venss over het economische doen en laten van de onderzoekspersonen die oor-
spronkelijkk uit Antwerpen afkomstig waren. In totaal is van 16 van deze Amster-

300 Op het congres Migration, economie change and the Dutch Revolt dat in december 1999 in Amsterdam is ge-
houden,, kwam deze tendens in een aantal bijdragen duidelijk naar voren. 
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damsee suikerondernemers informatie gevonden in één of meer bronnen in Ant-
werpen.. De beroepen die zij in de Scheldestad uitoefenden, staan in tabel 3.5. 

Tabell  3.5 Beroepen van de in het Antwerpse stadsarchief teruggevonden per-
sonenn uit de onderzoeksgroep, 1566-1589 

Koopman3 3 

Koopmann en kruidenier 
Suikerbakker r 
Suikerbakkerr en koopman 
Drogist t 
Kleermaker r 
Bonetverkoper r 
'Tafelhouder'311 en waard 

Totaal32 2 

onbekend/nietss gevonden 

N N 

6 6 
1 1 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

16 6 
37 7 

% % 

37,5 5 
6,2 2 

18,7 7 
12,5 5 
6,2 2 
6,2 2 
6,2 2 
6,2 2 

99,7 7 

aa Hieronder een koopman van Spaanse goederen en een as- en kaaskopen 
Bronnen:: SAA, kaartenbakken Van Roey; Melis-Taeymans, Antwerpse poorterboeken en SAA, Certifi-
catieboekenn 31 (uit 1570) en 45 (uit 1584) 

Dee tabel laat duidelijk zien dat inderdaad niet voetstoots kan worden aangeno-
menn dat suikerbakkers in Amsterdam dit beroep ook in hun vorige woonplaats 
(inn dit geval Antwerpen) uitoefenden. Bijna 70% van de onderzoekspersonen 
vann wie in Antwerpen een beroepsvermelding is gevonden, was niet actief in de 
suikernijverheidd van de Scheldestad. 

Ookk wanneer andere gegevens dan alleen beroepsvermeldingen in de analyse 
wordenn betrokken, blijkt de Antwerpse suikerbranche in het algemeen onder de 
personenn uit mijn onderzoeksgroep niet erg sterk vertegenwoordigd te zijn. Met 
betrekkingg tot economische activiteiten zijn voor zeven Amsterdamse suikeron-
dernemerss in Antwerpen in totaal dertien archiefstukken gevonden. Daarvan 
hebbenn er vier betrekking op verschillende handelszaken.33 In twee van deze ge-
vallenn is het product waarin gehandeld werd gespecificeerd. 

Eenn divers en uitgebreid assortiment handelsgoederen kan aan Peeter van 

311 Tafelhouder: "geldhandelaar, wisselaar, geldschieter, bankier" (Verwijs & Verdam, Middelnederlandsch 
Woordenboek).Woordenboek). Van Dale (1999) geeft "geldschieter tegen onderpand" als een van de betekenissen. Daarmee 
komtt het overeen met 'bankhouder' dat Maassen in zijn dissertatie gebruikt als aanduiding voor de uitba-
terss van Banken van Lening (Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet). 
322 In totaal gaat het voor de 16 onderzoekspersonen in de tabel om 35 vermeldingen: 19 kooplieden, één 
koopmann van Spaanse goederen, één askoper, één kaaskoper, vijf suikerbakkers, één suikerraffinadeur/ 
koopman,, één drogist, één kruidenier, twee tafelhouders, één kleermaker, één bonetverkoper en één 
waard. . 
333 Uit de overige elf akten valt helaas niet veel direct te interpreteren informatie te destilleren. Het zijn 
voornamelijkk procuraties en borgstellingen. 



130 0 DeelDeel II De Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

Bergenn worden toegeschreven. Samen met 12 andere personen verklaarde hij in 
15799 een schip te hebben bevracht met onder andere rozijnen, pruimen, lau-
rierbessenrierbessen3434,, pastel, amandelen, braziliehout35, rijst en peper om naar Hamburg 
tee worden verzonden. Aangezien het schip gestrand was en nooit in Hamburg 
wass aangekomen, gaf de groep bevrachters opdracht aan de Antwerpse koop-
mann Adriaen de Groote om de goederen naar Amsterdam te brengen en er daar 
naarr eigen goeddunken mee te handelen.36 

Ookk kan iets worden gezegd over de goederen waarin Peter Garett handel 
dreef.. Op 25 juni van het jaar 1584 verklaarde Geleijn Storm, waarschijnlijk de 
factorr of dienaar van Garett, dat hij uit naam en ten behoeve van Garett een la-
dingg goederen buiten Antwerpen in ontvangst had genomen. De lading bestond 
uitt 12 tonnen met Hollandse kaas, twee tonnen stijfsel en één ton met horens.37 

Inn geen van de genoemde gevallen is sprake van het bevrachten of ontvangen 
vann welke soort van suiker dan ook. Onbekendheid met het productiegebied van 
suikerriett kan mijns inziens geen grote rol hebben gespeeld, daar bijvoorbeeld door 
Vann Bergen uit Zuid-Amerika wel braziliehout werd geïmporteerd. De conclusie 
dientt dan ook getrokken te worden dat de Antwerpse ondernemers uit de onder-
zoeksgroep,, met uitzondering van de vijf als suikerbakker in Antwerpen bekend 
staandee personen, in de Scheldestad geen relatie hadden met suiker. 

33 Conclusies 

Omdatt Amsterdam vóór circa 1580 geen eigen suikerindustrie kende, is het in-
teressantt te achterhalen waar de beoefenaren van deze nieuwe tak van nijverheid 
gerekruteerdd werden. De gegevens van de oorspronkelijke herkomst van de sui-
kerondernemerss uit de onderzoeksgroep en de geografische afkomst van de ar-
beidskrachtenn in de Amsterdamse suikernijverheid uit de ondertrouwregisters 
latenn een duidelijk beeld zien. Bij de exploitanten van een suikerbakkerij over-
heerstee het aantal Antwerpenaren. In de loop van de eerste helft van de zeven-
tiendee eeuw nam het aandeel Duitsers toe, grotendeels ten koste van de Zuid-
Nederlanders.. De knechten en gezellen waren al vanaf het begin van de 
Amsterdamsee suikerindustrie in meerderheid afkomstig uit Duitse gebieden. 
Dezee tendens versterkte zich alleen maar gedurende de onderzochte periode. 

Dee in dit hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksresultaten tonen aan dat 
slechtss een klein aantal onderzoekspersonen als suikerbakker in Antwerpen ac-

344 In de samenvatting die door Van Roey is gemaakt, staat "brakeleeren". Het is onduidelijk welk han-
delsproductt hiermee wordt bedoeld. In het Middelnederlandsch woordenboek, noch in het Woordenboek Neder-
landschelandsche Taalis 'brakeleeren' opgenomen. Waarschijnlijk is 'bakelaar', ofwel laurierbes (WNT) bedoeld. 
355 Dit was een zeer harde houtsoort van Zuid-Amerikaanse -Braziliaanse- oorsprong die vaak werd ver-
werktt tot rode kleurstof. 
366 SAA, Certificatieboek 40 f. 269v-270v (7-10 1579). 
377 SAA, Certificatieboek 45 f. 145 (20-7 1584). 
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tieff  is geweest. Van een iets grotere groep werd in de Scheldestrad enige nadere, 
niett aan de suikerindustrie gerelateerde, economische informatie gevonden. Dit 
lijk tt mij een duidelijke aanwijzing voor een wijziging van het door een persoon 
uitgeoefendee beroep na zijn migratie. Hiermee is een stevige onderbouwing van 
dee geciteerde uitspraak van Reesse geleverd. 

Samengevatt zijn uit de analyse van de herkomstgegevens van de ondernemers uit 
dee onderzoeksgroep de volgende zaken naar voren gekomen: 
11 Een meerderheid van de Amsterdamse suikerondernemers tot het jaar 1630 

wass afkomstig uit Antwerpen, als eerste of tweede generatie immigrant; 
22 Van de oorspronkelijke Antwerpenaren, die in de Amsterdamse suikerindustrie 

actieff  waren, was in Antwerpen nauwelijks informatie over economische activi-
teitenn te vinden en dit gold in versterkte mate voor gegevens over activiteiten in 
dee suikernijverheid van de Scheldestad. Hiervoor kan een aantal oorzaken zijn: 
a.. zij waren te jong om al vóór hun migratie een economische carrière te zijn 

begonnen;38 8 

b.. zij ontplooiden in Antwerpen op dermate geringe schaal economische acti-
viteitenn dat hiervan niet of nauwelijks weerslag in archiefstukken te vinden is; 

c.. wanneer zij wel een economische carrière in Antwerpen hadden, omvatte 
dezee niet de suikernijverheid aldaar; 

33 De ondernemers die aan het einde van de zestiende eeuw in Antwerpen actief 
warenn in de suikernijverheid zijn niet aan het begin van de zeventiende eeuw 
inn Amsterdam terug te vinden in deze tak van industrie. 

Hett feit dat Antwerpen in de zestiende eeuw het centrum van de suikerhandel en 
suikernijverheidd van West-Europa was en Amsterdam in de eerste helft van de ze-
ventiendee eeuw de centrale functie in de West-Europese suikereconomie vervul-
de,, heeft in de literatuur tot de veelvuldig naar voren gebrachte these geleid dat 
dee suikernijverheid vanuit Antwerpen na 1585 werd getransporteerd naar Am-
sterdam.. Deze visie is echter onjuist. Het Antwerpse gedeelte van dit onderzoek 
toontt dat aan. Het is verleidelijk om daaruit de conclusie te trekken dat in het ge-
heell  geen verband zou bestaan tussen de suikerindustrie in Antwerpen en die in 
Amsterdam.. Deze gevolgtrekking wordt echter gelogenstraft door de grote ver-
tegenwoordigingg van Antwerpenaren onder de suikerondernemers in de onder-
zoeksgroep.. Het probleem is om vast te stellen hoe de exacte relatie tussen de 
migratiee van Zuid-Nederlanders en de opkomst van de suikerraffinage in Am-
sterdamm aan het einde van de zestiende eeuw ligt. 

Wanneerr Thijs in zijn studie over de textielnijverheid in Antwerpen in de vroeg-

388 Dit is een belangrijke conclusies die Gelderblom trekt in zijn dissertatie. Met zijn prosopografische on-
derzoekk naar Zuid-Nederlandse kooplieden in Amsterdam tussen 1580 en 1630, toont hij aan dat het groot-
stee deel van hen bij aankomst in de Amstelstad nog aan het begin van de economische carrière stond (Gel-
derblom,, Zuid-Nederlandse kooplieden). 
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modernee tijd gegevens over de immigratie in Antwerpen in met name de zestien-
dee eeuw voor een aantal beroepen analyseert, maakt hij min of meer terloops een 
paarr opmerkingen die enig licht op deze problematiek kunnen laten schijnen. "Som-
migee immigranten", zo stelt hij, "hadden, vooraleer zij naar de metropool [i.e. Ant-
werpenn in de zestiende eeuw, AP] kwamen, in hun geboorteplaats of in de omge-
vingg ervan lakenbereiders aan het werk gezien" [mijn cursivering, AP]. En even 
verderop:: "Al hadden bepaalde immigranten reeds in hun geboorteplaats kennis 
kunnenkunnen maken [mijn cursivering, AP] met de arbeid van de lakenbereider, toch ont-
vingenn de meesten pas in de Scheldestad zelf hun opleiding."39 Het idee achter 
dergelijkee uitspraken is dat de migratie van een tak van nijverheid niet per se ge-
koppeldd hoeft te zijn aan het migreren van een groep beoefenaren van deze indu-
strie.. Bekendheid met de nijverheid als verschijnsel en weten hoe en waar de tech-
nischee kennis te verkrijgen is, zou voldoende kunnen zijn. We zouden dit kennis-
off  bekendheidskapitaal kunnen noemen. Dit vormde een onderdeel van het eco-
nomischee kapitaal waarover de ondernemers beschikten. 

Err moet mijns inziens serieus rekening mee worden gehouden dat de techni-
schee kennis van een bepaalde industrietak, ofwel het kennis-/bekendheidskapi-
taall  en de arbeid die in het productieproces actief was zich niet noodzakelijkerwijs 
gezamenlijkk en gelijktijdig verplaatsten. Kennelijk waren situaties denkbaar waar-
inn migranten het in hun nieuwe woonplaats mogelijk en rendabel achtten een be-
roepp te gaan uitoefenen dat zij daarvoor nog niet beoefenden, maar waar zij slechts 
minn of meer oppervlakkige kennis van hadden.40 In de suikernijverheid lijk t hier-
vann sprake te zijn: Antwerpenaren die de suikerproductie van nabij kenden, zon-
derr dat zij er zelf actief bij betrokken waren, zagen na hun emigratie naar Amsterdam 
kanss om deze kennis aan te wenden en zich in de suikerraffinage te storten. De 
Antwerpsee suikerondernemers uit de onderzoeksgroep droegen het kenniskapi-
taall  met betrekking tot de suikerindustrie met zich mee bij hun komst naar Am-
sterdam.. Dit verschafte hen een voorsprong op hun inheems-Amsterdamse be-
roepsgenotenn en zorgde ervoor dat zij in de decennia rond het jaar 1600 een 
overheersendee positie in de suikernijverheid van Amsterdam konden vervullen. 

Hett is van belang om nader op het verschijnsel van migratie en de verplaatsing 
vann takken van nijverheid in te gaan. Scoville onderscheidde twee manieren van 
verspreidingg van technische kennis: diffusie door middel van migratie van (groe-

399 Thijs, Van "werkwinkel"'tot "fabriek" 310 en 311. De analyse van de immigratiecijfers op de pagina's 307-323. 
Eerlijkheidd gebiedt overigens te vermelden dat Thijs eveneens voorbeelden geeft waarin een migrant niet van 
beroepp veranderde na de migratie. Ook trekt hij impliciet de houdbaarheid van de door mij getrokken con-
clusiee in twijfel: "Men kan zich bezwaarlijk indenken dat mensen uit Kortrijk speciaal naar Antwerpen zouden 
komen,, om daar, in dat betrekkelijk recent centrum van de ammelakenweverij, een beroep te leren dat in hun 
eigenn stad door voortreffelijke ambachtslieden beoefend werd. Dezelfde opmerking dient te worden gemaakt 
nopenss de trijpwerkers (18 personen) die bijna allemaal herkomstig waren uit het Doornikse en hetRijselse, 
gebiedenn waar de trijpweverij intens beoefend werd" (Thijs, Van "werkwinkel" tot "fabriek",) 5). 
400 Zie hiervoor: Trompetter, 'De migratie van Twente naar Amsterdam'. In dit artikel benadrukt hij het 
belangg van kettingmigratie en de hulp van vrienden en kennissen bij het vinden van een baan in de nieuwe 
plaatss van vestiging. 
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pen)) mensen en door middel van uitstraling ("radiation").41 De eerste variant is 
vaakk bestudeerd en wordt veelal als belangrijkste verspreider genoemd. Hierbij is 
sprakee van een gelijktijdige verplaatsing van arbeid en technische kennis. De 
tweedee manier van diffusie zou volgens Scoville wel eens de meest normale ma-
nierr van diffusie van technische kennis kunnen zijn geweest. 

Hett probleem dat dan ontstaat is om aan te geven hoe dit proces van 'radia-
tion'' precies in de praktijk verliep. Helaas zijn we hierbij volledig afhankelijk van 
veronderstellingenn en hypothesen, omdat 'diffusion by radiation' moeilijk grijp-
baarr is. Misschien is het grootste probleem hierbij dat onvoldoende duidelijk is 
opp welke wijze technische kennis werd overgedragen. Buiten een klein aantal 
'leercontracten'' voor de suikernijverheid in het Amsterdamse notariële archief 
zijnn nauwelijks bronnen te vinden die hierover mededelingen doen. Veronder-
steldd moet worden dat technische kennisoverdracht aan het einde van de zes-
tiendee en in de zeventiende eeuw hoofdzakelijk door middel van persoonlijk on-
derrichtt geschiedde. De knowhow was erg persoonsgebonden en vrijwel niet 
algemeenn beschikbaar. Kennis moest hoofdzakelijk door mondelinge contacten 
tussenn individuen overgedragen worden. Verspreiding van kennis kon dus alleen 
doorr middel van migratie plaatsvinden.42 Pas voor de late achttiende eeuw zijn 
voorr de suikerraffinage werken bekend, die men als instructieboeken voor een 
algemenerr publiek zou kunnen zien. 

Hett is dan ook te gemakkelijk om te veronderstellen dat het kenniskapitaal in 
Antwerpenn 'in de lucht hing'. De uit Antwerpen afkomstige ondernemers moe-
tenn dit ergens vandaan hebben gehaald. Een mogelijkheid is dat knowhow een 
bedrijff  werd binnengehaald door middel van het inhuren van een meester-
knecht.. In het voorgaande is echter aangetoond dat in de beginjaren van de sui-
kerindustriee in Amsterdam het aantal knechten ten opzichte van het aantal 
suikerbakkerss nog zeer klein was. Met andere woorden: veel van de suikeronder-
nemerss uit de onderzoeksgroep werkten zelfstandig in de suikerproductie. Dit is 
alleenn mogelijk als deze ondernemers niet afhankelijk waren van een meester-
knechtt voor de technische kennis van het productieproces. 

Hett overgrote deel van de uit Antwerpen afkomstige Amsterdamse suikeron-
dernemerss moet dus over een bepaalde mate van knowhow hebben beschikt. 
Dezee konden de suikerbakkers op een aantal manieren verworven hebben. 
Slechtss in een zeer klein aantal gevallen droeg een Antwerpse suikerraffinadeur 
zijnn kennis van de suikernijverheid over op familieleden in Amsterdam, daarvoor 
bestondenn te weinig familierelaties tussen de Amsterdamse en de Antwerpse sui-
kerondernemers.. Het is dan ook waarschijnlijk dat een bredere kring van vrien-
denn en bekenden voor de overdracht van de kennis verantwoordelijk was. 

Daarnaastt is het mogelijk dat een deel van de Amsterdamse suikerbakkers uit 

411 Scoville, 'Minority migrations', 349-351. 
422 Cipolla, 'The diffusion of innovations'; Davids, 'On the diffusion of nautical knowledge' en Davids, 
'Thee transfer of windmill technology'. 
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Antwerpenn al in hun geboortestad een leertijd in de suikerproductie doorge-
maaktt had. Door het oorlogsgeweld en de ontwrichtende gebeurtenissen van wat 
wijj  de Nederlandse Opstand zijn gaan noemen, waren zij niet in staat om deze 
vaardighedenn direct in praktijk te brengen. Pas nadat zij een nieuwe woonplaats 
(Amsterdam)) hadden gevonden en zich hier enigermate gesetteld hadden, za-
genn zij mogelijkheden om hun opgedane kennis eindelijk te kunnen gebrui-
ken.433 Personen die nog in hun leertijd zaten of deze net hadden afgerond, 
vormdenn een weinig plaatsgebonden groep. Zij hadden over het algemeen nog 
geenn belangen of bezittingen waardoor zij aan een specifieke stad of streek ge-
bondenn waren. Daarom waren zij als groep wellicht gemakkelijker bereid tot mi-
gratiee over te gaan, wanneer de omstandigheden daartoe uitnodigden. Helaas 
zijnn voor deze hypothesen op grond van mijn onderzoeksgegevens geen bewijzen 
tee leveren. Alleen een zeer gedetailleerd en daarmee omvangrijk onderzoek in 
dee archieven van Antwerpen zou hierover informatie kunnen opleveren. 

Dee achtergrond voor deze hypothetische argumentatie kan wellicht gevonden 
wordenn door aan te sluiten bij de ideeën van Lesger uit zijn onlangs verschenen 
studie.444 Hij stelt dat de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 
zestiendee eeuw één geïntegreerde economische ruimte met verschillende zoge-
naamdee 'gateways' vormden. De verschillende handelsstromen waren gespreid over 
dezee havensteden, die alle in meerdere of mindere mate gespecialiseerd waren op 
bepaaldee gebieden; elke 'gateway' bediende een ander gedeelte van de algemene 
markt.. Antwerpen was verreweg de belangrijkste van deze 'gateways'. 

Doorr de schermutselingen als gevolg van de Opstand kreeg de regio te maken 
mett een grens, die werd gevormd door de frontlinie. Later consolideerde deze 
zichh tot een echte grens in die zin dat het Noorden en het Zuiden zelfstandige 
gebiedenn werden en aan beide zijden in- en uitvoerrechten op passerende goe-
derenn werden geheven. De Nederlandse ruimtelijke economie van het 'gateway' 
systeemm raakte hierdoor ontwricht en er diende een herstructurering plaats te 
vinden.. Deze had eveneens repercussies voor de suikernijverheid. 

Dee Noordelijke Nederlanden die haar geraffineerde suiker tot op dat moment 
altijdd via Antwerpen had betrokken, kregen met problemen te kampen, omdat 
hett aanbod van suiker niet langer kon voldoen aan de vraag ernaar. Tezelfdertijd 
wass een grote groep Antwerpse immigranten aanwezig in de Amstelstad. Hoewel 
zijj  nooit daadwerkelijk de suikerproductie ter hand had genomen, was zij be-
kendd met het verschijnsel, dat zij van nabij kende vanuit haar Antwerpse achter-
grond.. Deze migrantengroep zag een 'niche' in de zich reorganiserende econo-
mischee structuur van Holland en wierp zich hierin. 

433 Hierin kan de verklaring schuilen voor het feit dat niet alle Antwerpse migranten in de Amsterdamse 
suikerindustriee nog jong waren toen zij met de suikerproductie begonnen. Er kan namelijk makkelijk een 
periodee van 15 a 20 jaar tussen het (succesvol) afronden van de leertijd en het daadwerkelijke suikerbakken 
zitten. . 
444 Lesger, Handel in Amsterdam, hoofdstukken 1 tot en met 3. 
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Dee beschrijving van de organisatie van de Amsterdamse suikernijverheid heeft 
duidelijkk aan het licht gebracht dat binnen deze industrietak verschillende soor-
tenn ondernemers werkzaam waren.1 Hoewel alle onderzoekspersonen in ieder 
gevall  ook als suikerbakker bekend waren, betekent deze overeenkomst in 
beroepsuitoefeningg geenszins dat het een homogene groep betreft. De onder-
zoekspersonenn namen verschillende posities in binnen de Amsterdamse suiker-
nijverheid.. Het heeft dan ook weinig zin om de suikerondernemers in Amster-
damm als een eenheid te behandelen. Om het economische en het sociale gedrag 
vann de suikerbakkers in de volgende twee hoofdstukken adequaat te kunnen 
analyseren,, moeten daarom eerst de verschillende soorten ondernemers die zich 
onderr hen bevinden geïdentificeerd worden. De typologie van de Amsterdamse 
raffinadeurss die op deze manier tot stand komt, vormt vervolgens het uitgangs-
puntt van de nadere bestudering van de sociale en de economische activiteiten 
vann de onderzoekspersonen. 

11 De verhouding van de suikerondernemers tot het suikerbedrij f 

Dee posities of functies die de onderzoekspersonen binnen een suikerbakkerij in-
namen,, zijn het eerste criterium dat wordt gebruikt voor het opstellen van een 
indelingg van de groep Amsterdamse suikerbakkers. Soms zijn deze functies een-
voudigg te achterhalen. Verschillende bronnen wijzen op een traditionele baas-
knechtt verhouding. De twee onderzoekspersonen en broers Arnout en Hans Pelt 
zijnn duidelijk werkgevers. In 1634 nemen zij voor vier jaar Frederick Dircxs van 
Bremenn aan "in haeren dienste vant suyckerbacken".2 Ruim tien jaar later heb-
benn zij in hun suikerbakkerij in ieder geval vijf knechts in dienst, in leeftijd va-
riërendriërend van 15 tot en met 26 jaar.3 

Ookk waren veel suikerondernemers actief in een bepaalde vorm van compag-
nieschap.. Een aantal van de samenwerkingsverbanden die in de Amsterdamse 
suikernijverheidd werden gesloten, is reeds in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld. 

11 Zie hiervoor Hoofdstuk 2, met name § 2.1. De suikerindustrie in Hamburg kende eveneens een zeer he-
terogenee samenstelling. Zie hiervoor: Amsinck, 'Die hamburger Zuckerbacker', 210, 213,218 en Petersson, 
ZuckersiedersgewerbeZuckersiedersgewerbe und Zuckerkandel, 60-67. Petersson (p.64) spreekt zelfs van een "spezifische soziale Hete-
rogeniteit""  onder de Hamburgse suikerbakkers. 
22 GAA, NA 790 f. 289 (20-6 1634). 
33 GAA, NA 1687 (17-7 1646). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 895. 
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Opp basis van deze gegevens moet worden geconcludeerd dat binnen een com-
pagniee ten behoeve van de suikerproductie vaak sprake was van een verdeling 
vann de arbeid in de raffinage van suiker aan de ene en de administratie van het 
bedrijff  aan de andere kant. De boekhoudkundige taak, die vaak door een koop-
mann werd vervuld, behelsde in een aantal gevallen tevens de coördinatie van de 
importt van grondstoffen. Het is van belang om hier te benadrukken dat niet per 
definitiee één van de participanten in een compagnie ten behoeve van de suiker-
productiee een bedrijfspand in eigendom had. In de akte waarin Pieter Garet en 
Jann Soolmans vastlegden dat zij voor een periode van zes jaar gezamenlijk een 
suikerbakkerijj  zouden gaan exploiteren, werd melding gemaakt van een huur-
prijs.. Voor het suikerhuis in de Nieuwstraat moest jaarlijks een huur van 275 gul-
denn worden betaald.4 Het pand waarin de suikerproductie zou gaan plaatsvinden 
wass dus hoogstwaarschijnlijk niet in het bezit van een van de twee compagnons. 

Dee participant die was belast met de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf 
woondee vaak in of naast het bedrijfspand. Hij was daardoor veelvuldig aanwezig 
inn de suikerbakkerij. De leiding over de knechten en de eventueel aanwezige 
meesterknechtt lag dan ook bij hem. Soms werd zelfs de uitbetaling van het loon 
vann de arbeidskrachten aan deze compagnon overgelaten. Het onderscheid in 
werkzaamhedenn voor de verschillende participanten in een compagnie ten be-
hoevee van de suikerproductie kwam niet noodzakelijkerwijs tot uitdrukking in 
hett financiële aandeel dat zij hadden bij de oprichting en de liquidatie van een 
samenwerkingsverband.. De internationale onderneming van Cornelis van Coe-
schott de oude, Cornelis van Coeschot de jonge, Daniel van Coeschot en Chris-
toffell  Verheijden kende een duidelijke werkverdeling.5 Vader en zoon Cornelis 
warenn gezamenlijk eigenaar van de suikerbakkerij en het woonhuis in Kopenha-
genn waarin Daniel en Christoffel zouden gaan samenwerken met een meester-
knechtt en een aantal knechten. Verheijden bezat de technische kennis van het 
suikerbakkenn en hield daarom toezicht op het productieproces. Daniel nam de 
administratiee voor zijn rekening. Onder zijn naam zouden ook de geproduceer-
dee goederen worden verhandeld. Cornelis de oude en de jonge zouden in Am-
sterdamm blijven en aldaar de inkoop van ruwe suiker en andere zaken die nodig 
warenn voor de exploitatie van de suikerbakkerij verzorgen. 

Vaakk kwam het voor dat een compagnieschap niet uitsluitend ten behoeve van 
hett raffineren van suiker werd aangegaan. Regelmatig werd ook handel in suiker 
enn andere goederen in het samenwerkingsverband betrokken. In juni van 1621 
slotenn Jan Domijs en Guilliame Moors "seecker contract van compagnie" af voor 

44 GAA, NA 33 f. 228 (19-11 1598). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 942. 
55 GAA, NA 383 f. 148-150 (29-4 1620). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 614. 
Opmerkelijkk is dat bij de liquidatie van deze compagnie in 1623 de winst en het verlies slechts onder Cor-
neliss van Coeschot de oude en Cornelis van Coeschot de jonge werd verdeeld. Daniel van Coeschot werd in 
dezee akte nog wel genoemd, maar van Christoffel Verheijden was in het geheel geen sprake meer (GAA, NA 
3866 f. 339-341v (18-8 1623). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 875). 



44 De economische samenstelling van de onderzoeksgroep 137 7 

notariss Willem Cluijt.6 Het was de bedoeling dat zij vanaf 1 mei 1621 driejaar sa-
menn zouden gaan werken "omme gesaemenüijck in compagnie te rafïneren 
endee alrehande coopmanschap te doen voor haer selffs off voor anderen in com-
misseee ende factore geen handelinge wissel ofte coopmanschappen uijtgeson-
dert".. De compagnie kende dus drie taken: 1) raffinage van suiker; 2) handel 
voorr eigen rekening in allerlei goederen en 3) handel in opdracht van andere 
kooplieden. . 

Omm dit te realiseren werd door Domijs een bedrag van 2.400 ponden Vlaams 
(=14.4000 gulden) en door Moors 1.600 ponden Vlaams (=9.600 gulden) inge-
legd.. De winst of het verlies van de compagnie viel beide partners voor de helft 
toe.. Beiden droegen ook voor de helft bij in de kosten van "huijshoudinge huijs-
hueree ende alles anders de compagnie handelinge gevolge ende aancleven van-
dienn eenichsints raeckende". Wel moest Domijs voor het onderhoud van zijn 
vrouww en kinderen, die eveneens in het huis waarin de compagnie gevestigd was 
woonden,, jaarlijks 20 ponden Vlaams (=120 gulden) betalen. Moors bleef van 
dezee extra kostenpost verschoond, omdat hij op het moment van het opstellen 
vann het compagniecontract nog ongetrouwd was.7 Hoewel het niet expliciet in 
dee akte is vermeld, was de 2&jarige Moors binnen de compagnie verantwoorde-
lij kk voor de suikerraffinage. Alleen van hem zijn elders vermeldingen als suiker-
bakkerr gevonden. Domijs zal zich als de oudste en meest ervaren van de twee 
partnerss op de handel hebben toegelegd.8 

Dezee gegevens betreffende compagnieën ten behoeve van de suikerraffinage 
sluitenn goed aan bij de bevindingen uit onderzoek naar samenwerkingsverban-
denn in andere takken van nijverheid. De Roover constateert voor compagnieën 
inn de wollen stoffenindustrie van Florence in de zestiende eeuw dat een bepaal-
dee mate van functiespecialisatie optrad en een onderscheid bestond tussen in-
vesteerderss en managers.9 Ook in de studie naar de ontwikkeling van de brouw-
nijverheidd in Holland komt Yntema tot de conclusie dat het aangaan van een 
vormm van samenwerking een oplossing was, wanneer het een ondernemer aan 
kapitaall  of technische kennis van het productieproces ontbrak. In de Hollandse 
brouwerijenn was het een zeer veel voorkomend verschijnsel. In de zeventiende 
eeuww werd een compagnie veelal gevormd door twee personen, die vaak familie 
vann elkaar waren of door middel van huwelijksbanden met elkaar waren verbon-
den.. Een van de partners kreeg de taak van het dagelijkse toezicht op de pro-
ductiee toegewezen. De andere partner stond veel meer op de achtergrond. Zijn 

66 GAA, NA 365 f. 351-353 (17-6 1621). 
77 Guilliame Moors zou vier jaar later in het huwelijk treden met de uit Keulen afkomstige Anna Fremeau 
(GAA,, DTB 763 f. 139 (19-4 1625)). 
88 De economische relatie tussen Moors en Domijs bestond nog in 1625. In dat jaar namelijk hadden "Jan 
Domiss en Moors" gezamenlijk een rekening bij de Amsterdamse wisselbank. Vóór 1627 is de samenwerking 
beëindigd,, want toen hadden zowel Jan Domijs als Guilliame Moors een eigen wisselbankrekening (GAA, 
wisselbankk , 1609-1820 (arch. nr. 5077), namenregisters T 1625 en 1627). 
99 De Roover, 'A Florentine firm', 87-90,93, 111-112. 
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hulpp werd slechts bij het nemen van belangrijke beslissingen ingeroepen.10 L o 
batoo maakt eveneens onderscheid tussen een managing partner en een capitalist 
partnerpartner in een compagnie.11 

Dee heterogeniteit van de groep suikerbakkers kan zichtbaar gemaakt worden 
doorr uit de bronnen informatie te halen met betrekking tot de vraag of een on-
dernemerr daadwerkelijk deelnam aan de productie van geraffineerde suiker. 
Hiervann was sprake als uit de prosopografische gegevens met betrekking tot de 
positiee of functie binnen het suikerbedrijf blijkt dat iemand daadwerkelijk (on-
derdelenn van) het productieproces voor zijn rekening nam of dat hij toezicht 
hieldd op de gang van zaken in een suikerbakkerij. 

Dee prosopografie verdeelt op die manier de onderzoeksgroep idealiter in twee 
groepen:: de producenten en de niet-producenten. Helaas verenigt de laatste ca-
tegoriee twee volstrekt aan elkaar tegengestelde typen in zich: ondernemers van 
wiee informatie is achterhaald dat zij als financier optraden in de exploitatie van 
eenn suikerbedrijf aan de ene kant en suikerbakkers van wie geen expliciete ge-
gevenss met betrekking tot hun rol binnen de suikerbakkerij zijn vermeld aan de 
anderee kant. Voor een meerderheid van de onderzoekspersonen (51 van de 92) 
konn namelijk geen informatie in aanvulling op hun beroepsvermelding als sui-
kerbakkerr worden gevonden. Een conclusie die hieraan wellicht verbonden kan 
worden,, is dat deze groep suikerondernemers op redelijk kleine schaal in de Am-
sterdamsee suikerindustrie opereerde. De onderzoekspersonen zelf leverden de 
arbeidskrachtt voor deze bedrijven samen met hun familie. Samenwerkingsver-
bandenn met andere suikerondernemers waren hier grotendeels afwezig.12 

Omm de eerste indeling van de groep suikerondernemers in producenten en 
niet-producentenn voor de typologie te kunnen gebruiken, moeten de personen 
vann wie geen gegevens zijn gevonden, (tijdelijk) in een aparte categorie onder-
gebrachtt worden. Later kan deze groep dan nader worden gespecificeerd. Het 
volgendee beeld ontstaat (schema 4.1). 

Schemaa 4.1 De onderzoeksgroep naar positie of functie binnen de suikernij-
verheid d 

geenn informatie 
producent t 
financier financier 

511 (55,4%) 
24(26,1%) ) 
177 (18,5%) 

Dezee indeling maakt voorlopig niet veel meer duidelijk dan dat meer producen-
tenn onder de Amsterdamse suikerondernemers schuilgingen dan financiers. De 

100 Yntema, The brewing industry, 211-216. 
111 Lobato, 'Entrepreneurial behaviour', 541. 
122 In Hamburg waren dergelijke kleine suikerbakkerijen op grote schaal aanwezig (Petersson, Zuckersie-
dengewerbedengewerbe und ZuckerhandeL, 60-67). 
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dominantee groep van personen waarover - buiten de beroepsuitoefening 
"suijckerbacker""  - geen aanvullende informatie kon worden gevonden, is echter 
dermatee omvangrijk dat dit het overzicht danig beïnvloedt en hoogstwaarschijn-
lij kk vertroebelt. Voor een meer verfijnde typologie van de groep suikeronderne-
merss moet de informatie met betrekking tot de functie binnen het suikerbedrijf 
daaromm gecombineerd worden met een ander criterium. De driedeling, zoals zij 
inn schema 4.1 staat, blijf t overigens wel het uitgangspunt van de uiteindelijke ty-
pologie.. Tenzij informatie in de bronnen wordt aangetroffen die expliciet in een 
anderee richting wijst, blijf ik de suikerondernemers rekenen tot de categorie 
waarinn zij op grond van hun positie of functie binnen de suikernijverheid in sche-
maa 4.1 ingedeeld zijn. 

22 De relatie van de suikerondernemers tot de handel 

Gezienn de overheersende positie die de wereld van de handel en de handelsacti-
viteitenn over het algemeen in de historiografie van de suikernijverheid inneemt, 
ligtt het voor de hand deze als tweede criterium voor de indeling te gebruiken. 
Bovendienn is hiervoor - naast uiteraard de notariële akten en andere gegevens 
overr handelsactiviteiten van de leden van de onderzoeksgroep - een mooie bron 
beschikbaar:: de namenregisters van de rekeninghouders van de Amsterdamse 
wisselbank.. Deze registers leveren de meest eenduidige informatie op (iemand 
hadd een rekening of niet) en komen daarom als eerste aan bod. 

Dee wisselbank werd in Amsterdam in 1609 opgericht naar het voorbeeld van 
dee Banco di Rialto in Venetië.13 Deze stedelijke instelling had een tweeledige 
functie:: ten eerste was zij geldwisselaar. Dit hield in dat zij kooplieden behulp-
zaamm was bij het wisselen en ter beschikking stellen van de juiste munten (nego-
tiepenningen).. Ten tweede was zij kassier: zij verzorgde kosteloos giroverkeer 
voorr haar rekeninghouders en vergemakkelijkte op deze manier (internationa-
le)) betalingen. 

Reedss snel na de oprichting bepaalde de Amsterdamse magistraat dat alle wis-
selss van 100 pond Vlaams (=/600,-) of meer "ter Banque gerescontreert ofte be-
taelt""  moesten worden.14 Voor kooplieden in het algemeen, en groothandelaren 
inn het bijzonder, werd op die manier een rekening bij de wisselbank een uiterst 
belangrijk,, om niet te zeggen onmisbaar, attribuut voor hun economisch hande-
len.. Van Dillen suggereert zelfs dat de bedoeling van deze regeling was om koop-

133 Zie voor nu volgende: Van Dillen, 'Oprichting en functie der Amsterdamsche wisselbank', 336, 349, 
3544 en 372 en Dehing & 't Hart, 'Linking the fortunes', 46. De ordonnatie van de Amsterdamse wisselbank 
vann 29 januari 1609 is gepubliceerd in: Van Dillen, Bronnen geschiedenis der Wisselbanken, I, nr. 21. 
144 In 1643 werd dit bedrag verlaagd tot ƒ300,- (Dehing & 't Hart, 'Linking die fortunes', 46). Zie over deze 
'bankdwang'' van de Amsterdamse wisselbank en die van de Nurnbergse en Hamburgse bank: Peters, Der 
handelhandel Nurnbergs, 46-48. 
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liedenn te verplichten een bankrekening te openen. Hij meent dan ook dat het 
kortt na de oprichting reeds een gebruik was geworden dat iedere koopman een 
rekeningg bij de wisselbank bezat. De belangrijkste reden voor de grote populari-
teitt van de wisselbank schuilt voor hem in "de belangrijke diensten, die zij, in 
haarr dubbele functie van kassier en wisselaar, aan de Amsterdamse handel be-
wees". . 

Dee bewaard gebleven naamklappers op de deels verloren gegane grootboeken 
vann de wisselbank maken het mogelijk vast te stellen welke suikerondernemers 
eenn rekening hadden bij de bank.15 In totaal hadden 55 suikerbakkers op eniger-
leii  moment in hun leven een rekening bij de wisselbank.16 Dit komt overeen met 
ongeveerr 60 procent van de gehele onderzoeksgroep van 92 personen.17 

Voorr de vroege jaren van de wisselbank (1609-1627) is het bovendien mogelijk 
omm een grove schatting te maken van de omvang van hun rekening in vergelij-
kingg met die van de hele groep rekeninghouders.18 In de periode van 1609 tot en 
mett 1627 hadden 44 verschillende suikerondernemers een rekening bij de wis-
selbank.. Het aantal bladzijden (folio's) dat een rekening in het grootboek in be-
slagg nam, vormt een indicatie voor de omzet van een ondernemer. De gegevens 
overr deze suikerbakkers kunnen worden vergeleken met de informatie van alle 
rekeninghouderss om te zien wat de plaats was van de suikerproducenten ten op-
zichtee van alle kooplieden in Amsterdam. Daartoe zijn de cijfers met betrekking 
tott het aantal folio's samengesteld. Deze staan in tabel 4.1. Wanneer een reke-
ninghouderr meer dan één rekening (vaak één op zijn eigen naam en één of 
meerr in compagnie met anderen) had, is in de tabel het totaal aantal folio's dat 
doorr deze rekeningen in beslag werd genomen vermeld. 

Hett eerste dat opvalt in de tabel is dat per jaar slechts een kwart tot een derde 
vann de onderzoeksgroep een rekening bij de wisselbank had.19 Dit betekent dat 
dee suikerbakkers zeker niet allen tot de economische elite van hun woonplaats 

155 Het archief van de Amsterdamse wisselbank is voor een groot deel vernietigd bij een brand in 1652. Pas 
vanaff  het jaar 1644 zijn de grootboeken, waarin de debiteuren en crediteuren van de rekeninghouders ge-
noteerdd staan, bewaard gebleven. Vóór 1644 resteren slechts een aantal registers met daarin de namen van 
dee personen met een wisselbankrekening. 
166 Hiervoor zijn de namenregisters van de wisselbank op de namen van suikerondernemers doorzocht 
voorr de periode vanaf 1609 tot en met 1681, toen de laatste suikerondernemer overleed. Dit zijn de jaren: 
1609-1612,1615,1620,, 1625, 1627, 1631, 1641,1644-1649, 1651-1654, 1659-1662 en 1666-1681. 
177 Van deze groep van 55 sutkerbakkers hadden er 9 slechts één jaar een rekening. Hierbij moet echter 
wordenn bedacht dat de reeks namenregisters verre van ononderbroken is. Het is zeer goed mogelijk dat on-
dernemerss die eenmaal in een register voorkomen, wel degelijk in jaren waarvan geen boeken zijn overge-
leverdd een rekening bij dee wisselbank hadden. Aan het aantal vermeldingen kunnen dan ook moeilijk con-
clusiess omtrent de koopmansactiviteiten van een ondernemer of zijn relatieve belang ten opzichte van 
anderee rekeninghouders worden verbonden. Ik heb er daarom voor gekozen niet verder te differentiëren 
binnenn de groep suikerbakkers met een wisselbankrekening. 
188 De naamklappers op de grootboeken van de wisselbank zijn voor deze periode uitgebreid geanalyseerd 
enn bewerkt door Lesger. Voor mijn analyse kon ik gebruik maken van zijn onderzoeksgegevens. Zie over de 
bronnenn en de methode van analyse: Lesger, Handel in Amsterdam, bijlage B. 
199 Ook wanneer wordt gecorrigeerd voor reeds overleden onderzoekspersonen, bedraagt het percentage 
rekeninghouderss nooit veel meer dan een derde van de onderzoeksgroep. 



44 De economische samenstelling van de onderzoeksgroep 141 1 

gerekendd kunnen worden. Daarnaast blijkt dat de rekeningen van de suikeron-
dernemerss in alle jaren minder pagina's in beslag namen dan die van de gemid-
deldee rekeninghouder. Daaruit kan worden afgeleid dat ook de omzet van deze 
suikerbakkerss kleiner was dan gemiddeld. Het is dus niet zo dat de suikeronder-
nemerss in de vroege zeventiende eeuw behoorden tot top van de economische 
elite,, waartoe zij traditioneel gerekend worden. Hoewel deze gedetailleerde ana-
lysee slechts voor een beperkt aantal jaren kon worden uitgevoerd, is dit een be-
langrijkee voorlopige conclusie. 

Tabell  4.1 Omvang van de rekeningen van de suikerondernemers bij de Am-
sterdamsee wisselbank in de vroege periode, 1609-1627 

1609 9 
1610 0 
1611 1 
1612 2 
1615 5 
1620 0 
1625 5 
1627 7 

allee rekeninghouders 

folio's s 

0,70 0 
0,76 6 
0,83 3 
0,87 7 
1,07 7 
1,21 1 
1,14 4 
1,16 6 

aantal l 

740 0 
716 6 
710 0 
764 4 
872 2 

1230 0 
1334 4 
1351 1 

rekeninghouderss uit de onderzoeksgroep 
(N=44) ) 

folio's s 

0,53 3 
0,51 1 
0,61 1 
0,55 5 
0,73 3 
1,00 0 
0,95 5 
1,12 2 

aantal l 

19 9 
21 1 
20 0 
20 0 
20 0 
23 3 
28 8 
28 8 

%% van totale 
onderzoeksgroep p 

20,9 9 
23,1 1 
22,0 0 
22,0 0 
22,0 0 
25,3 3 
30,8 8 
30,8 8 

Bron:: GAA, wisselbank, namenregisters en computerbestand C. Lesger 

Meerr dan de helft van de suikerondernemers had op enig moment tussen 1609 
enn 1681 een rekening bij de Amsterdamse wisselbank (55 van de 92 suikerbak-
kers).. Van hen kan dan ook worden verondersteld dat zij op enigerlei manier be-
trokkenn waren bij de (internationale) handel. Uit de wisselbankgegevens is ech-
terr niet af te leiden wat de intensiteit van de handel en de handelsgoederen van 
dezee personen waren. Reeds verschillende malen is benadrukt dat een goede en 
regelmatigee aanvoer van suiker vanuit de gebieden waar suikerriet geprodu-
ceerdd werd noodzakelijk was voor de suikernijverheid. Een suikerbakker hoefde 
echterr niet in alle gevallen zelfzorg te dragen voor de import van zijn grondstof. 
Omdatt Amsterdam zich vanaf het einde van de zestiende eeuw in toenemende 
matee manifesteerde als het internationale centrum van de handel, kon hij deze 
inn de Amstelstad redelijk eenvoudig betrekken via plaatselijke makelaars.20 

Hiermeee is wellicht de doorslaggevende reden gegeven waarom een suikerin-
dustriee slechts kon floreren op plaatsen die een hoge positie in de hiërarchie van 
marktenn innamen. Alleen daar kwam een hoogwaardig product als suiker op de 
marktt en was het voor een grote groep mensen bereikbaar. Op die manier ont-

200 Zie Bijlage 3. 
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stondd voor een omvangrijke categorie ondernemers de mogelijkheid zich op de 
productiee van suiker toe te leggen. Hieraan werden andere eisen gesteld dan 
wanneerr zelfstandig handel zou moeten worden gedreven met de overzeese ge-
biedenn die de ruwe suiker konden leveren.21 

Tabell  4.2: Vermeldingen van handelsgoederen van de Amsterdamse suikeron-
dernemerss (in percentages) 

Voedingsmiddelen n 
granen granen 

zout zout 
Suiker r 
Siroop p 
Specerijen n 
Hout t 
Textiel l 
Metalenn en ijzerwaren 
Verfstoffen n 
Diversee producten 
ongespecificeerdee handel 

Totaal l 
aantall  suikerondernemers 

22,1 1 
7,4 7,4 
9,7 9,7 

42,6 6 
1,0 0 
4,1 1 
6,2 2 
3,3 3 
1.8 8 
2,1 1 
7,0 0 
9,7 7 

99,9 9 
50 0 

Bron:: prosopografie 

Inn tabel 4.2 staan de handelsgoederen van de suikerondernemers. Er is daarbij 
gekozenn om de vermeldingen van handelsartikelen uit verschillende bronnen in 
eenn aantal categorieën uit te splitsen. Tabel 4.2 bevat de procentuele verdeling 
vann de vermeldingen over de categorieën. De grote vertegenwoordiging van de 
handell  in suiker valt direct op. Dat klinkt heel logisch voor suikerproducenten 
diee voor aan- en afvoer van hun producten afhankelijk waren van handelsstro-
men.. Schijn bedriegt hier, want slechts ongeveer de helft van de Amsterdamse 
suikerbakkerss blijkt op enigerlei tijdstip bij de suikerhandel te zijn betrokken. 
Ditt is veel minder dan op voorhand verwacht kon worden. Het lijk t gerechtvaar-
digdd te veronderstellen dat voor de suikerbakkers die hun grondstof betrokken 
opp de plaatselijke Amsterdamse suikermarkt, weinig of geen informatie over sui-
kerhandell  zal worden gevonden. Wanneer een dergelijke transactie zonder pro-
blemenn verliep, liet zij geen sporen na in archiefstukken.22 

211 Ook kunnen transportkosten een rol hebben gespeeld bij het vestigen van een suikernijverheid in een 
plaatss waar ruwe suiker ingevoerd werd. Het vervoeren van een luxe-product als suiker was duur en boven-
dienn was het risico op kapitaalverlies groot, gezien de kwetsbaarheid van de suikerbroden. 
222 Het 'Register van bijloopers' dat in het Makelaarsarchief van het Amsterdamse gemeentearchief aan-
wezigg is, kan een deel van dit probleem ondervangen (GAA, archief van de Gilden en het brouwerscollege 
(arch.. nr. 366), Makelaarsarchief, inv. nrs. 1287 en 1288). In het register, dat in 1612 begint, werden lokale 
handelstransactiess genoteerd waartegen door iemand werd geprotesteerd, omdat zij waren verricht door 
eenn zogenaamde 'bijlooper', ofwel niet-beëdigde makelaar. 
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Eenn nadere beschouwing van de transacties van en met suiker, toont aan dat 
vann zestien ondernemers uit de onderzoeksgroep in de bronnen slechts één aan-
off  verkoop van een zeer geringe hoeveelheid suiker is gevonden. Deze eenmali-
gee transacties werden hoogstwaarschijnlijk alleen ten behoeve van de eigen sui-
kerbakkerijj  verricht. Zij kunnen dan ook niet worden geïnterpreteerd als bewijs 
voorr activiteiten van een ondernemer in de suikerhandel. Daarmee leidt dit tot 
dee belangrijke conclusie dat ongeveer twee derde van de suikerondernemers 
niett betrokken was bij de handel in suiker!23 

Naastt suiker werd eveneens in andere specerijen handel gedreven door de sui-
kerondernemers.. De producten in deze categorie waren aan het einde van de 
zestiendee en het begin van de zeventiende eeuw relatief nieuw op de Amster-
damsee en Hollandse markt, in die zin dat ze toen voor het eerst rechtstreeks wer-
denn aangevoerd. Veel van deze artikelen werden in de zestiende eeuw voorna-
melijkk vanuit Antwerpen op de Hollandse markt gebracht, net zoals suiker.24 

Dezee situatie veranderde in de decennia rond 1600. De Republiek begon in deze 
periodee met de uitbreiding van haar macht over de wereldzeeën en tegelijkertijd 
verzwaktee de positie van Antwerpen in het West-Europese handelssysteem na de 
heroveringg van de stad door Spaanse legers in 1585. Deze ontwikkelingen leid-
denn er onder andere toe dat het grootste deel van deze door voornamelijk Span-
jaardenn en Portugezen naar West-Europa vervoerde goederen terechtkwam in 
hett nieuwe economische centrum, Amsterdam. Daarnaast zorgden de handels-
contactenn van Noord-Nederlanders met Oost- en West-Indië ervoor dat door 
Hollandsee kooplieden zelf specerijen werden aangevoerd. 

Bijnaa een kwart van de onderzoekspersonen die als koopman actief waren, was 
betrokkenn bij de handel in voedingsmiddelen. Deze categorie bestaat voor het groot-
stee deel uit graan en zout. In de internationale handel van de vroege zeventiende 
eeuww vormden deze producten vaak eikaars complement. Veel handelsreizen com-
bineerdenn het Oostzeegebied (Dantzig, Koningsberg,25 Riga, Elbing) als graanle-
verancierr aan de ene kant met Frankrijk (La Rochelle, Brouage, lie de Ré, lie d'Olé-
ron,, Bayonne, Bordeaux) of Portugal en Spanje (Porto, San Lucar de Barrameda) 
alss plaatsen waar zout geladen kon worden aan de andere. Wanneer schepen deze 
gebiedenn op één reis combineerden, spreekt men van 'doorgaende reysen'.26 

233 Het is in dit verband wellicht tekenend dat op een achttiende-eeuwse 'Platte grond van de Beurs te Am-
sterdam,, Met Aanwyzing van de standplaatsen der Kooplieden op de gewoone Beurstyden volgens de nommers 
derr Pilaaren, als mede de byzondere soort van Koopmanschappen waar in Ieder Dagelyks Handelt' "Suiker Raf-
finadeurs"finadeurs" en "Kooplieden in Kruideniers Waaren en Suiker" allebei een eigen plaats kregen toegewezen. Wel 
lagenn deze twee standplaatsen direct naast elkaar (De plattegrond is onder andere afgedrukt in: Reesse, De sui-
kerhandelkerhandel van Amsterdam, tussen pp. 6 en 7 (plaat III ) en Posthumus, Nederlandsche prijsgeschkdenis, I, tussen pp. 
lxxx en Ixxi) . De suikerraffinadeur is overigens een van de weinige producenten die op de beursplattegrond zijn 
vermeld.. De overige zijn 'Zeepzieders en Olyslagers', 'Fabriceurs in Zyde en Manufacturen' en 'Juweliers'. 

244 Lesger, Handel in Amsterdam, hoofdstukken 1 en 2. 
255 Koningsbergen, het huidige Kaliningrad in het stukje Rusland aan de Oostzeekust dat is ingeklemd tus-
senn Litouwen en Polen. 
266 Vele voorbeelden van dergelijke bevrachtingen in: Winkelman, Bronnen Nederlandse OostzeehandeL 
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Daarnaastt dreef een aanzienlijk gedeelte van de onderzoekspersonen handel 
inn houtproducten. Voor een deel betrof het hier hout dat vanuit het Oostzeege-
biedd werd aangevoerd. Dit gebied was van oudsher een zeer belangrijke im- en 
exportmarktt van Amsterdam, onder andere voor hout, maar eveneens voor hui-
den,, vetten en granen, om de belangrijkste producten te noemen. Daarnaast 
werdd het zogenaamde braziliehout door de suikerbakkers verhandeld.27 Deze 
ondernemerss beschikten dus over een handelsnetwerk dat groter was dan 
Noordwest-Europa. . 

Dee ondernemers uit de onderzoeksgroep die zelf oorspronkelijk afkomstig wa-
renn uit Antwerpen, of van wie de ouders uit deze stad kwamen, wijken wat ver-
handeldee goederen betreft niet of nauwelijks af van de totale groep Amsterdam-
see suikerondernemers. Door hen werd iets vaker handel gedreven in 
voedingsmiddelenn in het algemeen en graan in het bijzonder, maar de aantallen 
zijnn klein en de procentuele verschillen zijn marginaal. Het is opmerkelijk dat 
zichh onder deze ondernemers in vergelijking tot de totale groep niet meer han-
delarenn in exotische producten bevonden. De handel in deze goederen was im-
merss in de zestiende eeuw sterk geconcentreerd geweest op Antwerpen. De Ant-
werpenarenn onder de Amsterdamse suikerbakkers trokken echter weinig profijt 
vann de voorsprong in kennis over bepaalde takken van handel die zij vanuit hun 
herkomstgebiedd met zich meebrachten. De gegevens over de goederen waarin 
dee suikerondernemers handel dreven, sluiten aan bij de in hoofdstuk 3 getrok-
kenn conclusie over de onderzoekspersonen uit Antwerpen. Deze Antwerpse im-
migrantenn hadden voor hun aankomst in Amsterdam persoonlijk geen ervaring 
mett activiteiten in de suikerhandel en de suikernijverheid. 

Naastt de actieve handel in bepaalde goederen hielden sommige ondernemers 
zichh eveneens bezig met het verzekeren van goederen en schepen of het sluiten 
vann bodemerij-contracten.28 Het verzekeren van schepen en ladingen veronder-
steldee een niet onaanzienlijke hoeveelheid kapitaal bij de assuradeurs. Immers, 
wanneerr de reis niet naar behoren werd voltooid, moest een flinke som geld wor-
denn uitbetaald aan de reders en/of bevrachters. Daartegenover stonden slechts 

277 Aangezien braziliehout vaak werd verwerkt tot rode kleurstof, zouden deze vermeldingen wellicht on-
derr de categorie 'Verfstoffen' moeten worden gerekend. Toch is hier niet voor gekozen, omdat het brazi-
liehoutt over het algemeen als hout werd ingevoerd en na import bewerkt moest worden (veelal geraspt) 
voordatt het als verfstof kon worden gebruikt. Daarnaast is hiermee de mogelijkheid opengelaten dat het 
braziliehoutt nog voor andere doeleinden werd benut, zoals het gebruik als t immerhout en voor de vervaar-
digingg van meubels en strijkstokken (Zie onder andere Wennekes, Gouden handel, 405). 
288 Een zeeverzekering was een overeenkomst tussen een verzekeraar (assuradeur) en een koopman of re-
der.. De koopman verzekerde de volledige waarde van een lading of schip voor een handelsreis tegen beta-
lingg van een premie. In geval van schade aan de verzekerde goederen, bijvoorbeeld door schipbreuk of pi-
raterij,, ontving de koopman een bepaalde som geld van de assuradeur. De praktijk van bodemerij was een 
specifiekee vorm van verzekering. Een ondernemer (de bodemerijgever) schoot voor de duur van een 
scheepsreiss kapitaal voor aan een andere persoon, waarbij de goederen die vervoerd zouden worden of het 
schipp waarop dit zou gebeuren als onderpand fungeerden. Wanneer de reis zonder problemen was vol-
tooid,, ontving de geldschieter zijn kapitaal vermeerderd met een premie terug. Als echter het schip of de 
ladingg niet op de plaats van bestemming aankwam, verloor de geldschieter zijn geld. 
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relatieff  geringe premie-inkomsten. Het gevaar van verlies van het gehele schip of 
dee lading was zeer reëel: schipbreuken en vijandige mogendheden of piraten 
vormdenn een constante bedreiging. De omvang van de groep verzekeraars onder 
dee suikerondernemers was over het algemeen zeer beperkt. Het betrof hier uit-
sluitendd ondernemers die eveneens in een bepaalde tak van handel actief waren. 
Hiermeee sluiten de gegevens over de Amsterdamse suikerondernemers aan bij 
dee bevinding van Davids: het verzekeren werd inderdaad alleen door kooplieden 
gedaan,, naast hun handelsactiviteiten.29 

Naa de analyse van de aard van de handel die door de suikerondernemers werd 
gedreven,, is het van belang te onderzoeken hoe bestendig deze investeringen 
waren.. Daartoe is voor de suikerbakkers de omvang van de periode waarin zij 
handelsactiviteitenn ontplooiden vastgesteld (tabel 4.3).w De cijfers in de tabel la-
tenn zien dat de betrokkenheid van de suikerondernemers bij de handel heel kort 
(eenjarigg en dus eenmalig?) ofwel zeer langdurig was. De kans is groot dat de 
groepp van 12 onderzoekspersonen van wie in één jaar handelstransacties bekend 
zijn,, tenminste gedeeltelijk bestond uit incidentele handelaren, die nauwelijks 
koopliedenn genoemd kunnen worden. 

Tabell  4.3 Duurzaamheid van de handelsactiviteiten van de suikerondernemers 

geenn handel 
11 jaar 
2-55 jaar 
6-10jaar r 
11-20jaar r 
21-30jaar r 
31-400 jaar 
>> 40jaar 

Totaal l 

onderzoeksgroep p 
N N 

23 3 
12 2 
8 8 
5 5 

13 3 
8 8 
8 8 

15 5 

92 2 

% % 

25,0 0 
13,0 0 
8,7 7 
5,4 4 

14,1 1 
8,7 7 
8,7 7 

16,3 3 

99,9 9 

Bron:: p rosopogra f ie 

299 Davids, 'Zekerheidsregelingen', 194. 
300 In deze analyse zijn vermeldingen in de bronnen als 'koopman' opgevat als aanwijzing voor handels-
activiteitenn van de betreffende ondernemer. Dat is anders dan hiervoor. Voor het onderzoek naar de door 
dee suikerondernemers verhandelde goederen, zouden dergelijke beroepsvermeldingen ook niet bruikbaar 
zijnn geweest. Het kwam immers maar zeer zelden voor dat de aanduiding 'koopman' vergezeld ging van een 
specificatiee van zijn handelsgoederen. Wanneer echter de duurzaamheid van de betrokkenheid bij ver-
schillendee takken van handel wordt geanalyseerd, kan een beroepsvermelding als koopman wel degelijk als 
indicatorr gelden, en zo wordt zij dan ook gebruikt. Een en ander heeft tot gevolg dat de exacte aantallen die 
inn deze tabel naar voren worden gebracht afwijken van de eerder genoemde. 
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33 Een indeling van de onderzoeksgroep in dri e ondernemerstypen 

Dee indeling van de onderzoeksgroep op basis van informatie met betrekking tot 
dee functie binnen de suikerbakkerij, vormt het uitgangspunt van de typologie 
vann de suikerondernemers. Alleen wanneer de gegevens uit het wisselbankar-
chieff  of met betrekking tot de handelsactiviteiten van de ondernemers uit de on-
derzoeksgroepp expliciet in een andere richting wezen, is besloten om de be-
treffendee suikerbakker in een andere categorie onder te brengen. In totaal zijn 
opp deze manier 40 suikerbakkers bij een ander ondernemerstype ingedeeld.31 

Inn vergelijking met de eerste indeling uit schema 4.1 moeten de drie typen van 
eenn nieuwe benaming worden voorzien, omdat ze nu een breder referentiekader 
hebbenn dan zuiver en alleen de wereld van de Amsterdamse suikerindustrie. Ge-
kozenn is voor de volgende benamingen32: 
II  de koopman-industrieel: 'investeerder-op-afstand' met een wisselbankrekening 

enn andere handelsactiviteiten; dit is primair een koopman die ook in de sui-
kernijverheidd investeert; 

III  de suikerraffinadeur-koopman: suikerproducent (en ook ondernemer waarvan 
geenn informatie omtrent de precieze activiteiten binnen de suikernijverheid 
iss gevonden) met een wisselbankrekening en/of andere kleinschalige han-
delsactiviteiten;; dit is in eerste instantie een suikerbakker die naast (en ten 
behoevee van) de suikerproductie in de handel actiefis; 

II II  de suikerraffinadeur. suikerproducent zonder rekening bij de wisselbank of an-
deree handelsactiviteiten; deze ondernemer is uitsluitend producent van suiker. 

Inn de typologie is sprake van suikerraffinadeur om verwarring te voorkomen. Veel-
vuldigg wordt namelijk aan de ondernemers in de Amsterdamse suikernijverheid 
gerefereerdd als suikerbakkers. Om het ondernemerstype duidelijk te kunnen on-
derscheidenn van een algemene beroepsaanduiding van de hele groep is voor het 
gebruikk van verschillende termen gekozen. De typologie van Amsterdamse sui-
kerondernemerss staat in schema 4.2.33 

311 Een gedetailleerde uitwerking van de informatie die is gebruikt voor het tot stand komen van de ver-
anderingenn en de nieuwe en definitieve indeling, is opgenomen in Bijlage 4. 
322 In het vervolg zullen de benamingen van deze drie typen steeds gecursiveerd v/orden weergegeven. Ook 
zall  hierna telkens wanneer een naam van een suikerondernemer in de tekst voorkomt tussen haakjes staan 
tott welke van de drie typen hij wordt gerekend. 
333 De indeling van Voss voor de suikerindustrie van Bordeaux is vergelijkbaar met de Amsterdamse typo-
logiee (Voss, 'Les raffineurs de sucre allemands a Bordeaux', 237-246). Hij onderscheidt twee soorten sui-
kerbakkers:: de marchand-entrepreneur en de marchand-raffineur/maitre raffineur de sucre. Ook Mitchell noemt 
mett betrekking tot de Londense suikernijverheid verschillende suikerondernemers: de koopman-eigenaar, 
dee chief workman en de boiler. Bij hem betreffen het echter personen die tegelijkertijd binnen één suiker-
bakkerijj  werkzaam waren. Zijn indeling is daarom van een andere soort dan die ik hier voorsta {Mitchell , 
SugarSugar refining in London (met dank aan Thomas Fock voor het ter beschikking stellen van dit paper) ). Zowel 
Vosss als Mitchell gaat helaas niet of nauwelijks dieper in op de vraag of de door hen geïdentificeerde on-
dernemerss ook met eenzelfde term worden aangeduid. Voor de Amsterdamse situatie gold dat, met uitzon-
deringg van de leerjongens, betrokkenen bij de suikernijverheid regelmatig 'suijckerbacker' werden ge-
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Schemaa 4.2 Typologie van de Amsterdamse suikerondernemers 

I .. koopman-industrieel 26 (28,3%) 

II .. suikerraffinadeur-koopman 30 (32,6%) 

III .. suikerraffinadeur 36 (39,1 %) 

Naarr aanleiding van schema 4.2 kan de indruk ontstaan dat elke suikerraffinadeur 
inn de suikerbakkerij van een koopman-industrieelwerkte. Dit is echter nietjuist. Im-
mers,, de criteria die zijn gehanteerd bij het samenstellen van de onderzoeks-
groepp hebben ertoe geleid dat de suikerbakkers die erin opgenomen zijn als zelf-
standigg opererende ondernemers moeten worden beschouwd.34 Wel moet 
wordenn opgemerkt dat de kooplieden-industrièïen geen kennis van of bemoeienis 
mett de daadwerkelijke productie van suiker hadden. Voor hen was het dus nood-
zakelijkk om voor elke suikerbakkerij die zij bezaten ten minste één persoon on-
derr zich te hebben die de suikerproductie draaiende hield. Dit was vaak een 
meesterknechtt (die op basis van deze status niet in de onderzoeksgroep terecht 
iss gekomen), maar kon ook één van de suikerraffinadeurszijn. Een aantal van de 
366 suikerraffinadeurs zal op enig moment in hun carrière gewerkt hebben in een 
suikerbedrijff  van één van de 26 kooplieden-industriëlen: van de Amsterdamse sui-
kerondernemerss uit de onderzoeksgroep is in totaal zes keer een samenwerking 
vann een koopman-industrieel met één van de andere twee suikerbakkerstypen te 
vinden.355 Het grootste deel van de suikerraffinadeurs was echter als zelfstandige 
suikerproducentt in Amsterdam actief. 

Dee exacte cijfers uit het schema zijn voor de analyse van minder belang dan de 
procentuelee verdeling van de onderzoekspersonen over de drie ondernemersty-
pen.. Een belangrijke conclusie waartoe deze gegevens aanleiding geven, is dat 
voorr een zeer groot deel van de Amsterdamse suikerondernemers de suikerraffi-
nagee hun belangrijkste activiteit was. De grote koopman die in de literatuur veel-
all  vereenzelvigd wordt met de figuur van de suikerbakker, lijk t minder dan een 
derdee van de totale populatie aan het einde van de zestiende en het begin van de 
zeventiendee eeuw te hebben uitgemaakt. Al eerder is gesteld dat de oude visie 
deelss was gebaseerd op achttiende-eeuwse gegevens. Bovenstaande analyse 
maaktt duidelijk dat dit beeld in ieder geval voor de beginperiode van de suiker-
nijverheidd in Amsterdam -en daarmee in Holland en de Republiek- niet opgaat. 

noemdd {I n Hamburg was dit eveneens het gevai, zie: Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 37-41). 

344 Zie Inleiding, § 5. 
355 GAA, NA 33 f. 228 (19-11 1598) (zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 942): Pie-
terr Garet en Jan Soolmans; 54 f. 179 (16-3 1601) (zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 
986):: Pieter Pels en Hans Verbiest; 375 f. 129 (21-3 1612) (zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gilde-
wezen,wezen, II , nr. 11): Marten de Maijer en Hans Verbiest; 127 f. 174-176, 185v-186 (9-6 1612): Laurens Joosten 
Baeckk en Reinier Scholier; 383 f. 148-150 (29-4 1620) (zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en en gildewezen, 
II ,, nr. 614): Cornelis de oude, Cornells de jonge en Daniel van Coeschot en Christoffel Verheijden en GAA, 
weeskamer,, inv. nr. 1430 (13-2 1626): Gilli s en David van Kessel en Jan van der Stappen. 
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Eenn aspect dat nog aan de indeling verbonden moet worden, is de oorspron-
kelijkee herkomst van de suikerondernemers. Op grond van de karakteristieken van 
dee verschillende ondernemerstypen is te verwachten dat Antwerpenaren in meer-
derheidd tot de eerste groep gerekend kunnen worden. Dit blijkt in grote lijnen te 
kloppen.. Bij na de helft van de suikerondernemers die oorspronkelijk uit de Schel-
destadd afkomstig was, valt onder de kooplieden-industriëlen. Toch was ongeveer een 
vijfdee van de Antwerpenaren suikerraffinadeur, en dus hoofdzakelijk suikerprodu-
cent,, zonder beschikking te hebben over een rekening bij de wisselbank. 

Daarnaastt wordt duidelijk dat de uit Duitse gebieden afkomstige ondernemers 
zichh concentreerden aan de onderkant van de Amsterdamse suikerindustrie. 
Dezee groep bestond voornamelijk uit kleinschalig opererende suikerbakkers, de 
suikerraffinadeurs.suikerraffinadeurs. Wellicht was zelfs een positie als arbeidskracht in een suiker-
bakkerijj  het startpunt van de suikercarrière van velen van hen. Uit de analyse van 
dee ondertrouwakten van de Amsterdamse suikerbakkersknechten in de eerste 
helftt van de zeventiende eeuw bleek immers dat deze arbeidskrachten voor een 
groott deel uit Duitsland afkomstig waren. Als de Duitse suikerondernemers in-
derdaadd van onderaf de suikerbranche instroomden, zou dat een verklaring kun-
nenn zijn voor het feit dat het enige tijd duurde voordat zij zich opgewerkt hadden 
naarr meer prominente posities. Pas in de loop van de zeventiende eeuw verwier-
venn ondernemers uit de Duitse gebieden een belangrijkere rol in de Amster-
damsee suikerraffinage. 

44 De economische oorsprong van de dri e ondernemerstypen 

Dee suikernijverheid had een sterke relatie met de internationale handel. Het ka-
rakterr van deze verwevenheid kan op het geaggregeerde niveau van de suikerin-
dustriee als geheel vrij eenvoudig worden getypeerd: omdat de productiegebie-
denn van grondstof en eindproduct van elkaar waren gescheiden moesten 
handelskanalenn zorg dragen voor het transport van de ruwe suiker naar de plaat-
senn waar zich een suikernijverheid bevond. Aldaar werd dit materiaal in suiker-
bakkerijenn geraffineerd tot allerlei soorten suiker. De geproduceerde goederen 
werdenn voor een gedeelte plaatselijk verkocht en deels via (internationale) han-
delsstromenn over een groot gebied verspreid. 

Onduidelijkk blijf t echter op welke manier de handel en de industrie nu precies 
mett elkaar verweven waren.36 Hiermee geraken we in de discussie over het sa-

366 In de jaren vijfti g van de twintigste eeuw woedde een theoretische discussie waarin veel van de geschetste 
problematiekk met betrekking tot het al dan niet bestaan van een onderscheid tussen handel en nijverheid aan 
dee orde werd gesteld. Uitgangspunt voor de verschillende auteurs was het probleem van de aard en het ka-
rakterr van de overgangsfase tussen het feodalisme en het kapitalisme, meestal aangeduid met de term han-
delskapitalisme.. De aanleiding was een studie van Maurice Dobb naar de ontwikkelingvan het kapitalisme {Stu-
diesdies in the development of capitalism). Deze opeenvolging van artikelen is in de geschiedwetenschap bekend geworden 
alss de 'twee-wegen-discussie', naar analogie van de twee routes die voor een economie openstaan om uitein-
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mengaann van financiële middelen uit de handel en de industrie. Noordegraaf 
steltt dat vooral in de nieuwe, niet aan gildenbepalingen gebonden, takken van 
nijverheidd aan het einde van de zestiende eeuw een gemakkelijke integratie van 
handels-- en nijverheidskapitaal plaatsvond. Zo werden ook in de suikernijver-
heidd zeer grote door het handelskapitaal verschafte bedragen geïnvesteerd.37 

Aann de gedachte van de integratie zit echter volgens mij tevens een kant die vrij-
well  niet door historici wordt belicht. Het handelskapitaal kan zich inderdaad 
binnenn de nijverheid nestelen, maar industrieel kapitaal kan ook in de handel 
wordenn aangewend. Hoewel deze weg misschien minder vaak werd begaan dan 
hett pad van handel naar nijverheid, is er mijns inziens in de literatuur ten on-
rechtee weinig aandacht aan geschonken. 

Alleenn door het onderzoek te richten op het individuele niveau van de onder-
nemerr kan men deze kwesties ophelderen. Hoe kreeg de relatie tussen suiker-
handell  en suikernijverheid vorm? Verenigde een suikerondernemer de functies 
vann koopman en producent in zich? Op wat voor manier gebeurde dit? Ook de 
vraagg naar de economische herkomst van de suikerondernemer (de wereld van 
dee handel of de nijverheid) past in dit kader.38 

Novakyy heeft de integratie van de handel en de productie binnen het han-
delskapitalismee onderzocht. Dit deed hij aan de hand van gegevens over de Am-
sterdamsee suikernijverheid in de zeventiende eeuw.39 Hij constateerde dat aan 
hett begin van de eeuw een strikte scheiding bestond tussen de handel en de in-
dustrie.. Hierin kwam verandering na het jaar 1654. Vanaf dat tijdstip trad een da-
lingg van de suikerprijs op. Novaky toonde echter aan dat deze daling gepaard 
gingg met een verbetering van de relatieve rentabiliteit. Hij probeerde hiervoor 
eenn verklaring te vinden in het gedrag van de suikerondernemers. 

Omm de door de dalende suikerprijzen teruglopende rentabiliteit per geraffi-
neerdee eenheid te compenseren waren volgens Novaky nieuwe strategieën nodig 
voorr de ondernemers in de suikerindustrie. Dat suikerproducenten er toch in 
slaagdenn hun winstniveaus acceptabel te houden, verklaarde hij aan de ene kant 

delijkk de fase van het kapitalisme te bereiken. De eerste weg wordt de 'echt revolutionaire weg' genoemd. Toe-
gespitstt op de figuur van de ondernemer komt deze erop neer dat een deel van de producenten zich met ge-
accumuleerdd kapitaal in de handel begaf. De tweede bestaat erin dat een deel van de bestaande kooplieden-
klassee direct bezit nam van de producüesector (De gepubliceerde artikelen zijn later bijeengebracht in Hilton 
(ed.),, The transition from feudalism to capitalism). Deze denkbeelden en ideeën werkten door in het geschied-
wetenschappelijkee debat voornamelijk in de eerste vijftien jaar na het verschijnen van Dobbs boek en in min-
deree mate in de jaren zestig en zeventig. Zie ook: Prak, 'Early modern capitalism', met name 34. 
377 Noordegraaf, 'Nijverheid in de noordelijke Nederlanden', 78 en 82. Deze integratie lijk t Van Dillen 
ookk voor ogen te hebben gehad, wanneer hij opmerkt dat de meeste suikerraffmadeurs tevens kooplieden 
zijnn (Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, xl). 
388 De vraag naar de herkomst van de nijverheidsondernemer is in de historische literatuur slechts spora-
dischh aan de orde gesteld. Zo onderzocht Thijs de oorsprong van het beginkapitaal van textielondernemers 
inn de zestiende eeuw in Antwerpen en probeerde Holbach te achterhalen of de figuur van de 'Verleger' in 
laatmiddeleeuwss centraal Europa uit de handel of uit de industrie afkomstig was (Thijs, Van "werkwinkel" tot 
"fabriek","fabriek", 296-335 en Holbach, Frühformen von Verlag). 
399 Novaky, 'On trade, production and relations of production'. 
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"A/beelding"A/beelding van hel Vulhuis in 
emeeme Raffinaderij, en van eenige 
verschillendeverschillende verrichtingen in het 
zelve;zelve; benevens van ettelijke ge-
reedschappen.reedschappen. " 
InIn het vulhuis van de suikerbak-
kerijkerij vulden suikerbakkers (knech-
ten)ten) een grote hoeveelheid suiker-
vormenvormen met de gekookte en 
gezuiverdegezuiverde suikersubstantie. Daar-
bijbij  werden oude, kapotte suiker-
vormenvormen gebruikt om de met sui-
kersubslantiekersubslantie gevulde vormen 
(waarvan(waarvan de punt op dat moment 
nogdichtgestoptnogdichtgestopt is) rechtop te kun-
nennen laten slaan. 
Uit:Uit:  Reisig, De suikerraffina-
deur,deur, plaat VU. (foto: Pierre Ven-
brux,brux, Universiteitsbibliotheek Ka-
tholieketholieke Universiteit Nijmegen) 

doordatt zij druk op de overheden uitoefenden om in- en uitvoerrechten op sui-
kerr te verlagen en aan de ander kant doordat zij de productievolumes vergroot-
ten.. Beide strategieën waren gunstiger voor grootschalige productie-eenheden, 
enn Novaky concludeerde dat het nettoresultaat van de dalende prijzen een ster-
kee trend naar grotere, efficiënte en kapitaalintensievere eenheden was. 

Hierr was kapitaal voor nodig. Volgens Novaky was handelskapitaal de enige bron 
diee hiertoe kon worden aangewend. Zo werden na 1654 voor het eerst in de sui-
kernijverheidd systematische pogingen ondernomen om handel en productie te in-
tegreren.. "Producers ceased to act merely as sugar boilers and developed their ac-
tivitiess to embrace ownership, administration and trade (...) Producers became 
merchantt capitalists and, in a mirror process which also was common, merchants 
investedd in production by becoming refinery owners. This trend, of merchants be-
comingg owners, became particularly apparent after 1654, when a considerable num-
berr of refineries were bought or established by merchant capitalists."40 

400 Novaky, 'On trade, production and relations of production', 487-488. 
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Inn dit citaat worden twee mogelijkheden van integratie tussen handel en nij-
verheidd benoemd. Toch blijkt mijns inziens uit het artikel als geheel dat Novaky 
dee koopman die ook producent wordt, beschouwt als de belangrijkste manier 
waaropp na 1654 de integratie plaatsvond. Deze voorstelling van zaken lijk t mij 
niett alleen eenzijdig, maar zelfs onjuist, en dat geldt eigenlijk voor Novaky's visie 
inn het geheel. Een gescheiden naast elkaar bestaan van handel en industrie, een 
situatiee die hij voor de suikernijverheid vóór 1654 schetst, lijk t mij voor een tra-
fiekindustriee moeilijk voorstelbaar, zoniet onmogelijk. Informatie uit de proso-
pografiee wijst ook absoluut niet in deze richting. 

Voorr de suikernijverheid in Bordeaux komt Voss tot een conclusie, die op het 
puntt van de integratie van handel en industrie tegengesteld is aan die van Nova-
ky.. Volgens Voss bestond vóór 1670/80 een systeem in de suikerproductie dat 
leekk op het 'putting-out' systeem, zoals dat in de textielnijverheid gehanteerd 
werd.. Een koopman leverde ruwe suiker aan een suikerbakker. Deze raffineerde 
dee grondstof en leverde de geraffineerde suiker af aan een koopman die vervol-
genss zorg droeg voor verdere distributie. Na 1680 nam de suikerbakker zelfde 
verspreidingg van het door hem vervaardigde product ter hand.41 Hieruit blijkt 
datt de productie in de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw de han-
dell  naar zich toe trok. De grote groep kleine zelfstandige suikerondernemers on-
derr de Amsterdamse suikerbakkers, zou op het bestaan van een systeem zoals 
doorr Voss beschreven kunnen duiden. Deze suikerraffinadeurs hielden zich im-
merss niet bezig met de handel in suiker.42 Het relatief late tijdstip waarop Voss de 
integratiee tussen de handel en de productie situeert, lijk t mij voor de Amster-
damsee situatie niet op te gaan. 

Doorr de prosopografische gegevens die voor dit onderzoek zijn verzameld, is 
hett mogelijk om ook voor de suikerbakkers in Amsterdam de geschetste proble-
matiekk met betrekking tot de oorsprong van industriële ondernemers te onder-
zoeken.. De werkwijze is simpel. Voor alle onderzoekspersonen die zowel in de 
handell  als in de suikerproductie actief waren, is op persoonlijk niveau een chro-
nologiee van de gegevens met betrekking tot deze twee sectoren gemaakt. Hieruit 
iss voor elk van deze suikerbakkers afzonderlijk de wijze van opeenvolging van 
handell  en productie vastgesteld. 

Dee twee economische herkomstsectoren blijken elkaar onder de handeldrij-
vendee suikerbakkers in evenwicht te houden: het aantal onderzoekspersonen 
voorr wie activiteiten in de suikernijverheid voorafgingen aan hun handelstrans-
actiess was even omvangrijk als de groep ondernemers, die oorspronkelijk uit de 
handell  stamde. Voor een klein aantal personen begonnen de activiteiten in han-
dell  en nijverheid gelijktijdig. Zoals te verwachten was, is de suikerrafjinadeur-koop-
manman het sterkst vertegenwoordigd onder de personen die oorspronkelijk uit de 

411 Voss, 'Les raöineurs de sucre allcmands a Bordeaux', 244. 
422 Om hier helderheid in te krijgen, zou een gedetailleerde vergelijking tussen de relatienetwerken van 
dee suikerhandelaren, die in Amsterdam actief waren, en die van de suikerbakkers moeten plaatsvinden. 
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suikerproductiee stamden. Omgekeerd voerden de kooplieden-industrielen de bo-
ventoonn bij de ondernemers die vanuit de handel de suikernijverheid betraden. 

Dezee gegevens bevestigen eens te meer het beeld dat al verschillende malen is 
geschetst.. Voor een heel aanzienlijk deel van de Amsterdamse suikeronderne-
merss was de suikerraffinage een belangrijk fundament van hun economische le-
ven.. Handelsactiviteiten die niet direct in dienst van dit bedrijf stonden, werden 
niett of nauwelijks ontplooid. Voor een ander deel echter vormde de suikernij-
verheidd niet meer dan een terrein naast de handel waarop de ondernemer in-
vesteringenn deed. Zij was kerntaak noch uitgangspunt van deze ondernemers. 
Ditt neemt overigens niet weg dat de betrokkenheid bij het suikerbedrijf langdu-
rigg kon zijn, maar het belang van de suikerproductie kreeg nooit de overhand op 
hunn handelsactiviteiten. 

Wanneerr we deze conclusies confronteren met de mening van Novaky blijkt dat 
dezee op twee manieren genuanceerd moet worden. Ten eerste heeft Novaky de 
matee van integratie van de sfeer van de handel en die van de productie in de Am-
sterdamsee suikernijverheid in de periode voorafgaand aan 1654 onderschat. Was 
volgenss hem voor dit tijdstip niet of nauwelijks sprake van een samengaan van ka-
pitaall  uit de handel en de suikernijverheid, de gegevens over de suikeronderne-
merss bewijzen dat de beide economische sectoren wel degelijk met elkaar verbonden 
waren.. Ten tweede moet worden geconstateerd dat Novaky zich in zijn analyse, be-
wustt of onbewust, voornamelijk gericht heeft op de economische bovenlaag van 
dee suikerbakkers. Zijn veronderstelling dat het initiatief voor de integratie van de 
handell  en de suikerproductie toch grotendeels bij het eerste van de twee lag, kan 
terzijdee worden geschoven met betrekking tot de gehele suikerbakkerspopulatie. 
Zijj  heeft slechts geldigheid voor een derde tot de helft van de suikerondernemers, 
namelijkk de kooplieden-industrielen en een deel van de suikerraffinadeurs-kooplieden. 
Eenn analyse van de individuele economische carrières van ondernemers levert dus 
eenn ander beeld op dan op basis van bestudering van algemene economische ken-
merkenn van de suikerindustrie als geheel werd geconstrueerd. 

55 Conclusies 

Dee Amsterdamse suikerbakkers van het begin van de zeventiende eeuw vormden 
inn economisch opzicht een zeer heterogene groep. Op basis van hun activiteiten 
inn suikernijverheid en handel kan een ondernemerstypologie opgesteld worden. 
Diee vertoont grofweg drie typen ondernemers in de Amsterdamse suikerindus-
trie:: de internationale handelaar, die een deel van zijn kapitaal voor de exploita-
tiee van een suikerbakkerij ter beschikking stelde (de koopman-industrieel); de 
kleinschaligerr handelaar, die een duidelijke fysieke band onderhield met zijn sui-
kerbedrijff  (de suikerrafftnadeur-koopman) en tenslotte de zelfstandige suikerpro-
ducent,, die naast zijn bedrijvigheid in de suiker geen handelsactiviteiten ont-
plooidee (de suikerraffinadeur). 
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Alledriee deze typen vertegenwoordigden ongeveer een derde van de gehele 
onderzoeksgroep.. Dat is een opmerkelijke constatering, omdat tot nu toe altijd 
dee Figuur van de kapitaalkrachtige, internationaal handeldrijvende koopman het 
beeldd van de suikerbakker in de literatuur domineerde. Voor de eerste vijfti g jaar 
vann de suikerindustrie in Amsterdam voldoet dit beeld in ieder geval niet.43 Con-
sequentiee hiervan is dat de Amsterdamse suikerraffinaderij als geheel in haar be-
ginjarenn nog een duidelijk ambachtelijk karakter zal hebben gehad. Om deze be-
weringg verder te kunnen staven, komen in het volgende hoofdstuk andere 
economischee kenmerken van de drie ondernemerstypen aan de orde. 

Dee ondernemerstypologie en meer specifiek de gegevens met betrekking tot 
dee handelsactiviteiten van de suikerondernemers geven eveneens aanleiding tot 
nuanceringg van een ander aspect van de historiografie. In tegenstelling tot wat in 
dee literatuur meestentijds wordt beweerd, waren de ondernemers in de suiker-
nijverheidd niet allemaal afkomstig uit de wereld van de handel. Wanneer de eco-
nomischee carrière van die groep suikerbakkers die ook in de handel actief was, 
naderr wordt geanalyseerd, blijkt dat ongeveer evenveel personen hun eerste 
schredenn op het economische pad zetten in de suikerindustrie als in de handel. 
Ookk blijkt uit deze gegevens van de beoefenaren van de suikernijverheid in Am-
sterdamm dat al vanaf het begin een integratie van de handels- en de productie-
sfeerr bestond. Het is dus niet zo dat de wereld van de handel als enige initiator 
enn stimulator van de Amsterdamse suikerraffinage heeft gefunctioneerd. 

Vosss schetste voor Bordeaux een beeld van suikerproducenten die aan het ein-
dee van de zeventiende eeuw de suikerhandel naar zich toe trokken en daarmee 
dee handelaren buiten spel zetten. Dit past wellicht beter bij de situatie in de Am-
sterdamsee suikernijverheid dan de traditionele visie van de koopman die zich 
mett de suikerindustrie ging bemoeien. De integratie van de productie en de han-
dell  vond in Amsterdam daarentegen niet pas rond 1670/80 plaats, zoals Voss 
voorr Bordeaux betoogde, maar reeds vanaf het begin van de suikerraffinage aan 
hett einde van de zestiende eeuw. 

433 Het is mogelijk dat met de toenemende schaal- en productievergroting in de suikernijverheid de on-
dernemerss van de tweede helft van de zeventiende en de achttiende eeuw beter aan dit stereotype zijn gaan 
voldoen,, maar daarover is op grond van de gegevens die voor dit onderzoek zijn verzameld geen uitspraak 
tee doen. 



55 Het economische gedrag van de 
suikerondernemers s 

Inn dit hoofdstuk staat het economische gedrag van de Amsterdamse suikerbak-
kerss centraal. Dit houdt in dat zoveel mogelijk aspecten van de economische car-
rièrerière van de onderzoekspersonen aan de orde komen. Voor een goed begrip van 
dezee gedragingen - en de sociale activiteiten die in het volgende hoofdstuk be-
handeldd worden - is het van belang allereerst in te gaan op het economische en 
socialee leven in de vroegmoderne tijd in het algemeen. 

Hett economisch en sociale functioneren van ondernemers in de vroegmoder-
nee tijd was voor een groot deel afhankelijk van het hebben van een onbesproken 
reputatie.11 Zonder een goede naam was het nagenoeg onmogelijk deel te nemen 
aann het dagelijkse economische verkeer. Vrijwel geen van de kooplieden of in-
dustriëlenn kon over voldoende liquide middelen beschikken om zijn transacties 
directt in contant geld af te doen. Veelvuldig werden dan ook over en weer voor-
schottenn en kredieten verstrekt.2 Het spreekt vanzelf dat men er de voorkeur aan 
gaff  dergelijke diensten uitsluitend aan betrouwbare personen te verlenen. Repu-
tatiee en kredietwaardigheid waren uiterst nauw met elkaar verbonden. In een re-
latieff  kleine stad als Amsterdam, waar de economisch actieven elkaar regelmatig 
tegenn het lij f liepen, moest derhalve continu het eigen doen en laten en de indruk 
diee men op de buitenwereld maakte kritisch in de gaten gehouden worden.3 

Daarbijj  kwam dat de reputatie het persoonlijke niveau oversteeg. Iemands 
goedee naam werd niet alleen bepaald door het optreden van hem persoonlijk, 
maarr eveneens door het gedrag van de leden van de familie waarvan hij deel uit-
maakte.. Voordeel hiervan was dat een persoon in veel gevallen niet zozeer 

11 Het nu volgende is voornamelijk gebaseerd op: Mathias, 'Strategies for reducing risk' en Kooijmans, 
'Riskk and reputation'; Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog'; Muller, The merchant 
houseshouses of Stockholm, Muldrew, in terpre t ing the market' en Muldrew, The economy of obligation. 
22 Muldrew spreekt in dit verband van een cul tured kredietsysteem, "because more than anything credit 
wass a public means of social communication and circulating judgement about the value of other members 
off  communities" (Muldrew, The economy of obligation, 2). Kaplan heeft het in zijn onderzoek naar bakkers in 
hett achttiende-eeuwse Parijs over een "great chain of credit" waarin de Parijse bakkers zich bevonden: "The 
greatt chain of credit covered the entire distance from the fields (though the smaller producers tended to 
demandd cash) to the tables of consumers: consumers bought bread on credit from bakers; bakers bought 
grainn on credit from traders who obtained the grain either on credit or for cash from still other interme-
diariess or from producers; millers intervened, speculatively or on request, to perform conversion operations 
orr provide flour on credit. (...) The purpose of credit was not just to capitalize trade but also to stabilize ties 
betweenn buyers and sellers. Credit was often the expression of a broader prestatory relationship that aimed 
too give form and persistence to exchange" (Kaplan, The bakers of Paris, 377). 
33 In de woorden van Roodenburg: "... de onderlinge relaties in de toenmalige samenleving nog dikwijl s 
eenn face-to-face karakter bezaten ..." (Roodenburg, Onder censuur, 24, ook 39 en 43). 
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eigenhandigg een reputatie hoefde op te bouwen; hij moest slechts de reeds be-
staandee goede naam van de familie waarin hij werd geboren in stand houden, en 
indienn mogelijk verbeteren. Nadeel was dat iemand zijn reputatie maar voor een 
gedeeltee in eigen hand had. Wanneer een familielid iets ondernam dat diegene 
zelff  beschadigde, had dit eveneens zijn weerslag op alle leden van de familie en 
daarmeee op de kredietwaardigheid van hen allen. Het is dan ook niet verwon-
derlijkk dat aan de ene kant families zich intensief bezighielden met het contro-
lerenn en proberen te sturen van het doen en laten van haar leden en dat aan de 
anderee kant de mening van de familieleden een belangrijke en invloedrijke fac-
torr vormde in het leven van vroegmoderne ondernemers, bijvoorbeeld bij het 
kiezenn van een huwelijkspartner.4 

Dee reputatie van een vroegmoderne ondernemer werd in de eerste plaats 
waarschijnlijkk geschraagd door uiterlijk zichtbare statussymbolen: de functie die 
iemandd bekleedde, iemands verschijning op straat, zijn kleding, zijn huis en der-
gelijke.55 Kooijmans legt een rechtstreekse relatie tussen de publieke verschijning 
vann een persoon en zijn reputatie: "Uiterlij k vertoon was een essentieel onder-
deell  van iemands sociale rol, en droeg in belangrijke mate bij aan zijn reputa-
tie."66 De uiterlijke tekenen van welstand waren duidelijk voor de hele bevolking. 
Hett was in de tweede plaats vooral van belang om een goede naam te vestigen bij 
dee groep personen die in voorkomende gevallen voor kredieten zou kunnen zor-
gen.. Deze ondernemers kenden elkaar goed en kwamen elkaar in Amsterdam 

44 Een begrip als reputatie is sterk verbonden met eer en schande. Vreemd genoeg wordt deze link in de 
economisch-historischee literatuur over de vroegmoderne tijd nauwelijks gelegd. In de meestentijds met ter-
menn uit de antropologie werkende historische studies wordt gewezen op de relatie tussen het in de gaten 
houdenn van andermans eer en eerbaarheid en de noodzaak van onderl ing vertrouwen in de dagelijkse om-
gangg (Zie: het themanummer 'Schimpen en schelden' in het Volkskundig Bulletin, met name: Keunen & 
Roodenburg,, 'Inleiding', Keunen, '"Ongaarne beticht en bevlekt" ' en Roodenburg, 'De notaris en de ere-
handel ';; Egmond, 'Erezaken' en Roodenburg, 'Eer en oneer ten tijde van de Republiek'). Een centrale rol 
inn deze historisch-antropologische literatuur speelt de zogenaamde 'erehandel ', ofwel "de voortdurende, 
bijnaa dagelijkse zorg om de eigen eer en de bemoeienis met de eer van anderen, met name van buren" 
(Keunenn 8c Roodenburg, 'Inleiding', 291). Peter Burke constateerde in zijn onderzoek naar Italië in de 
vroegmodernee tijd: "Honour was a much-debated subject in early modern Italy. The debaters were concer-
nedd with problems of defining it (in terms of public ' reputat ion', and so on); winning it (whether by valour 
orr 'magnificence', in other words conspicuous consumption); maintaining it (by being 'jealous' of it) ; lo-
singg it (by lack of virtue, accepting an insult, or by the adultery of one's wife); and regaining it (by violence 
orr litigation)" (Burke, Historical anthropology, 13). De overeenkomsten met de bovengeschetste preoccupa-
tiee van de vroegmoderne ondernemer met het verwerven, consolideren en uitbreiden van de reputatie van 
zichzelff  en zijn familie, het belang van onderl ing vertrouwen en de consequenties voor kredietwaardigheid 
zijnn evident. Toch houden beide historische disciplines zich veelal met andere onderzoeksobjecten bezig: 
eerr en schande worden voornamelijk toegepast in cultuurhistorische studies, vaak op buurtniveau, terwijl 
reputatiee vooral bij het bestuderen van vroegmoderne ondernemers wordt gebruikt. Wellicht dat een in-
nigerr kruisbestuiving van de ondernemersgeschiedenis en haar 'reputatie' met de historische antropologie 
enn haar eerbegrip een dieper inzicht in de problematiek zou kunnen opleveren. (Bij Kooijmans lijken re-
putatiee en eer eikaars synoniem, als is hij hierover niet heel expliciet (Kooijmans, 'De koopman') .) 

55 In de woorden van Burke: "In the city, the individual's status was (and is) largely determined by (...) 
'front';; in other words by clothes, gestures, expression, accent and other conventional signs" (Burke, Histo-
ricalrical  anthropology, 8). 

66 Kooijmans, 'De koopman', 88. 
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veelvuldigg tegen. Voor het vaststellen van de kredietwaardigheid speelden -naast 
statussymbolen-- familie, huwelijkspartners en de inrichting en aankleding van 
hett woonhuis (met name door middel van kunstcollecties) een grote rol. 

Eenn positie binnen de Amsterdamse economische of sociale gemeenschap 
konn uitsluitend worden verkregen door te beschikken over een bepaalde mate 
vann vertrouwen. De betrouwbaarheid van een persoon hing zeer sterk samen met 
zijnn reputatie. Het verwerven van dit vertrouwen moest in het openbare leven 
plaatsvinden,, ofwel door het gedrag van een persoon in het dagelijkse leven. Al-
leenn zo kon iemand uiteindelijk een goede reputatie opbouwen. Deze had op 
zijnn beurt invloed op het vertrouwen dat iemand bij zijn medestadsbewoners ge-
noot.. Deze relaties kunnen als volgt worden weergegeven: 

Gedragingenn in het openbare leven ^ _ 

jSjS  --
Reputatiee  Vertrouwen/betrouwbaarheid * - Sociaal-economisch functioneren 

Kredietwaardigheid d 

Hett begrip reputatie speelde dus een centrale rol voor vroegmoderne onderne-
mers.. Een goede naam hebben, houden, consolideren en versterken was van het 
grootstee belang om optimaal te functioneren in het sociaal-economische leven in 
dee vroegmoderne tijd. Het economische en sociale gedrag dat in dit hoofdstuk 
enn het volgende centraal staat, was van deze notie doortrokken. In verschillende 
analysess zal hieraan dan ook gerefereerd worden. Nu echter is het moment ge-
komenn om de aandacht te richten op het economische gedrag van de onder-
zoekspersonen.. Zoveel mogelijk verschillende aspecten van de economische car-
rièrerière komen hierbij aan bod, te beginnen met de suikernijverheid zelf. 

11 De Amsterdamse suikernijverheid: duur  en omvang van de investeringen 

Dee duurzaamheid van de betrokkenheid bij de industrie is een onderdeel dat 
nogg niet aan de orde gesteld is. Zij was namelijk een gevolg van de relatie van een 
ondernemerr tot het productieproces en niet één van de factoren die differentia-
tiee binnen de onderzoeksgroep veroorzaakte. De omvang van de periode waarin 
doorr een ondernemer geld werd gestoken in de suikernijverheid is een belang-
rijkee indicatie voor het belang dat aan deze investering werd gehecht. Wanneer 
blijk tt dat een onderzoekspersoon slechts voor een korte tijd betrokken was bij de 
raffinagee van suiker, dan bestond geen sterke band met deze tak van nijverheid. 
Dee investering kan dan worden beschouwd als één van de vele mogelijkheden 
diee een ondernemer in het zeventiende-eeuwse Amsterdam ter beschikking ston-
den.. Het feit dat zonder grote problemen uit de suikerindustrie werd gestapt, 
duidtt erop dat de ondernemer geen eigen bedrijfspand en apparatuur ter be-
schikkingg had. Wanneer dit wel het geval was, zou dit een dusdanig omvangrijke 
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investeringg hebben gevergd, dat de suikerraffinage niet al na enkele jaren reeds 
zouu zijn verlaten.7 

Ondernemerss die voor een groot aantal jaren het beroep van suikerbakker uit-
oefenden,, kenden hun investering een belangrijke rol toe. Een groot deel van 
henn moet daarom als zuivere suikerproducent worden gekenschetst. Niet alle 
langdurigee investeerders zullen echter in deze categorie vallen. Een goed voor-
beeldd hiervan is de ondernemer die veeleer als koopman bekend stond, en daar-
naastt voor een belangrijk deel van zijn economisch actieve carrière betrokken 
wass bij de productie van geraffineerde suiker. 

Dee risico's die de industrie met zich meebracht, werden voor een lange perio-
dee getrotseerd in de hoop op een gunstige economische ontwikkeling. Het ka-
rakterr van de suikerraffinage zelf kan voor een gedeelte worden aangevoerd om 
hett relatieve belang van langetermijninvesteringen te verklaren. Toch wijzen de 
gegevenss over de duurzaamheid van de betrokkenheid bij de suikernijverheid uit 
datt een bedrijf soms al binnen enkele jaren werd afgestoten (tabel 5.1). De or-
ganisatiee van de suikerindustrie alleen biedt daarom onvoldoende verklaring 
voorr het grote aandeel van investeringen voor een periode van meer dan tien 
jaar.. De conclusie moet dus luiden dat individuele keuzen van de suikeronder-
nemerss hiervoor in hoge mate verantwoordelijk waren. 

Omm de geconstateerde investeringstermijnen uit tabel 5.1 in perspectief te 
kunnenn plaatsen, moeten zij afgezet worden tegen het gemiddelde aantal jaren 
waarinn een suikerondernemer economisch actief kon zijn. Ervan uitgaande dat 
hett begin van de economische carrière van een ondernemer in het uiterste geval 
samenviell  met het tijdstip waarop hij voor de eerste maal in het huwelijk trad, 
kunnenn we de leeftijd waarop een persoon in staat was een investering in de sui-
kernijverheidd te doen, stellen op 26 jaar.8 Het moment waarop een persoon over-
leed,, betekende onherroepelijk het einde van zijn investeringen, hoewel zij in 
eenn aantal gevallen werden voortgezet door zijn weduwe. De gemiddelde leeftijd 
vann overlijden van de leden van de onderzoeksgroep bedraagt 50 a 55 jaar.9 De 
economischh actieve periode besloeg voor de Amsterdamse suikerondernemers 
duss ongeveer drie decennia. 

Tabell  5.1 laat zien dat ruim de helft van de suikerondernemers voor een pe-
riodee van 11 jaar of langer actief was in de Amsterdamse suikerindustrie.10 Dit 

77 Behalve natuurlijk wanneer in de eerste jaren reeds duidelijk bleek dat de kosten zeer veel hoger waren 
enn bleven dan de opbrengsten. 
88 Hart noemt als gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk in Amsterdam voor het jaar 1626-27 voor de 
bruidegomm 25 jaar en 8 maanden (Hart, 'Geschrift en getal', 133). De huwelijksdatum fungeert hier als ui-
terstee grens. In veel gevallen was een persoon reeds vóór het eerste huwelijk economisch actief. 
99 Dit is de gemiddelde leeftijd van overlijden van de leden van de onderzoeksgroep, waarvan een sterfda-
tumm bekend is. 
100 Bij de gegevens moet het volgende worden opgemerkt. Het aantal ondernemers van wie slechts één 
jaarr betrokkenheid bij de Amsterdams suikerraffinage is genoteerd is groot, waarschijnlijk te groot. Een ge-
brekk aan bronnen is hiervan de oorzaak. Het feit dat maar in één jaar bronnen zijn gevonden die iemand 
aann de suikerindustrie verbinden, duidt er op dat de investering kortstondig was, maar het is twijfelachtig of 
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komtt overeen met tenminste een derde deel van de economische carrière van de 
onderzoekspersonen.. De suikerondernemers die gedurende 30 jaar of langer 
eenn suikerbakkerij exploiteerden, zijn allen als suikerraffinadeur-koopman oï koop-
man-industrieelman-industrieel te karakteriseren. De redelijk afstandelijke verhouding tot het da-
gelijksee werk in het suikerbedrijf betekende dus niet dat zij de investering in de 
suikerbakkerijj  onbelangrijk vonden of dat de suikerindustrie voor hen niets 
meerr was dan één van de vele mogelijkheden om een deel van hun kapitaal te in-
vesteren.. De lange periode waarover de betrokkenheid zich uitstrekte, betekent 
datt de suikernijverheid voor hen een constante economische activiteit vormde. 
Hett ligt dan voor de hand te veronderstellen dat het rendement ervan tenminste 
stabiell  was. Wellicht zorgde dit voor een Financiële speelruimte die de onderne-
merr in staat stelde andere activiteiten te ontplooien. 

Tabell  5.1 Duurzaamheid van de betrokkenheid bij de Amsterdamse suikernij-
verheid d 

11 jaar 
2-55 jaar 
6-100 jaar 
11-200 jaar 
21-300 jaar 
31-40jaar r 
>> 40jaar 

Totaal l 

onderzoeksgroep p 

N N 

25 5 
13 3 
7 7 

17 7 
16 6 
6 6 
8 8 

92 2 

% % 
27,2 2 
14,1 1 
7,6 6 

18,5 5 
17,4 4 
6,5 5 
8,7 7 

100,0 0 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

N N 

1 1 
3 3 
3 3 
5 5 
7 7 
3 3 
4 4 

26 6 

% % 
3,8 8 

11,5 5 
11,5 5 
19,2 2 
26,9 9 
11,5 5 
15,4 4 

99,8 8 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-
kooplieden kooplieden 

N N 

7 7 
4 4 
2 2 
7 7 
4 4 
2 2 
4 4 

30 0 

% % 
23,3 3 
13,3 3 
6,7 7 

23,3 3 
13,3 3 
6,7 7 

13,3 3 

99,9 9 

suïkerraffinadeurs suïkerraffinadeurs 

N N 

17 7 
6 6 
2 2 
5 5 
5 5 
1 1 

36 6 

% % 
47,2 2 
16,7 7 
5,5 5 

13,9 9 
13,9 9 
2,8 8 

100,0 0 

Bron:: p rosopogra f ie 

dee termijn van één jaar ook heel strikt gehanteerd moet worden. Hiermee is overigens niet gezegd dat geen 
ondernemerss in de onderzoeksgroep zitten die slechts voor een dergelijke korte periode investeerden in de 
suikernijverheid.. Dit probleem doet zich het sterkst voor bij de suikerbakkers die eigenhandig de suiker-
productiee voor hun rekening namen (de suïkerraffinadeurs uit de typologie). Voor hen speelt bij uitstek het 
probleemm van het gebrek aan bronnenmateriaal. Immers, een zelfstandige suikerproducent die geen com-
pagnonn (s) had en werkte met een absoluut minimum aan arbeidskrachten (bijvoorbeeld alleen leden van 
zijnn gezin), maakt veel minder kans om in de archieven sporen na te laten dan een participant in een sui-
kernijverheidscompagnie.. De laatste liet vaak het oprichtingscontract van het samenwerkingsverband bij 
eenn notaris vastleggen en sloot arbeidscontracten met knechten ook door middel van een notariële akte af. 
Bovendienn leverden deze schriftelijke afspraken mogelijkheden voor een verschillende uitleg door de be-
trokkenn partijen, die tot onenigheid of ruzie kon leiden. Omdat de notaris veelal een bemiddelende rol in 
dergelijkee conflicten speelde, zijn zij vaak terug te vinden in de notariële archieven. Een suikerbakker die 
eigenhandigg zorgdroeg voor de rafïïnage van ruwe suiker en dit werk naar behoren deed, heeft daarom een 
grotee kans slechts bij uitzondering in de bronnen op te duiken. 
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1.11.1 Het rendement van een suikerbakkerij 

Hett vinden van gegevens waaruit het rendement van investeringen in de suiker-
nijverheidd is af te leiden, is zeer moeilijk. Slechts sporadisch komt uit de archie-
venn informatie naar voren die licht werpt op de omvang van de investeringen, de 
opzett van een suikerbakkerij en de afhandeling na liquidatie van een onderne-
ming.. Een aantal aspecten hiervan is reeds bij de bespreking van de compag-
nieënn binnen de Amsterdamse suikernijverheid aan de orde gesteld. 

Eenn vroege notariële akte waarin de liquidatie van een suikernijverheidscom-
pagniee uit de doeken wordt gedaan, stamt uit 1612. Het betreft de samenwerking 
tussenn Laurens Joosten Baeck {koopman-industrieel) en Reijnier Scholier (suiker-
raffinadeur-koopman)raffinadeur-koopman)..nn Het is niet duidelijk hoe lang Baeck en Scholier geza-
menlijkk hun suikerbakkerij hebben geëxploiteerd. De rekening die bij de akte is 
gevoegdd betreft de jaren 1611 en 1612.12 Bij het beëindigen van de samenwer-
kingg verklaarde Baeck dat hij "... aen hem ende t synen laste ende riscque geno-
menn heeft als hy neemt mits desen alle de in ende uijt schulden te ontfangen 
endee te betaelen (...) namendyck d'uijtstaende schulden die dezelve raffinade-
rijee competeren sullen tsijnen voirdele commen ende de schulden die de daer 
tegenss schuldig is (...) sal hij weder moeten opleggen ende betaelen ...". Wel 
moestt Scholier voordat hiertoe werd overgegaan een bedrag van 400 gulden aan 
Baeckk betalen. Scholier zelf was bereid de schulden voor de compagnie die na 
hett opmaken van de liquidatieakte nog zouden ontstaan voor zijn rekening te 
nemen. . 

Inn totaal ontving Baeck bij de liquidatie van de compagnie een geldsom van 
ƒƒ 15.494-6-2 uit handen van zijn voormalige zakenpartner. Dit bedrag was opge-
bouwdd uit een aantal elementen. Ten eerste kreeg Baeck 4.449 gulden 16 stuivers 
enn 2 penningen "by slot ende effeninge van haerluijder reeckeninge ende schey-
dinge".133 Daarnaast ontving hij zijn inleg van 8.000 gulden terug, evenals de hem 
'toegestane'' ƒ3.000 "voor winninge ende proffyt". Het gebruik van het woord 
'toegestaan'' duidt erop dat de omvang van deze winst kennelijk van tevoren bij 
hett aangaan van de samenwerking was vastgesteld. Wanneer de winst meer be-
droeg-watt niet uit de afrekening blijkt- , zal zij bij Scholier terecht zijn gekomen. 
Voorr de verkoop van een partij suiker aan Hendrick Broen die Scholier voor zijn 
eigenn rekening had gedaan, maar die in de boeken van de compagnie terecht was 
gekomen,, ontving Baeck nog iets meer dan 560 gulden. Tenslotte werd het be-
dragg verminderd met ƒ 516 die door de gezamenlijke participanten moesten wor-
denn afgedragen aan Jan Deutz, maar niet in de afrekening waren opgenomen. 

111 GAA, NA 127 f. 174-176, 185v-186 (9-6 1612). 
122 Aangezien een periode van driejaar niet ongebruikelijk was voor een dergelijke compagnie, zal de sa-
menwerkingg in of vóór het jaar 1608 zijn begonnen. 
133 Dit is het tekort dat aan de credit-zijde van de rekening moest worden bijgeboekt om de balans klop-
pendd te maken. 
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Dee betaling van het totaalbedrag zou echter niet in contanten geschieden. De 
kleinee viereneenhalf duizend gulden ontving Baeck "eensdeels uijter helfte van-
dee ge reetschappen vande raffinaderij e die den voorss Laurens Joosten sullen 
werdenn aengereeckent ten prijse als die gecost hebben ende voorts uijt suijcke-
renn ende syropen". Hieromtrent werd bepaald dat Scholier "soodanige sorte van 
suijckerr sal mogen leveren als hij sal willen affstaen". Buiten de 400 gulden in 
contantenn vond de afrekening van de compagnie dus in natura plaats. Dit zou 
eropp kunnen duiden dat Scholier voornemens was de uitoefening van de suiker-
nijverheidd alleen voort te zetten. 

Dee winst die was behaald met het raffineren van suiker door Scholier en Baeck 
stondd niet in de liquidatieakte. Wel kan worden geconcludeerd dat zij in ieder 
gevall  3.000 gulden bedroeg. Dit was namelijk het bedrag dat Baeck ontving. Dit 
betekendee een rendement van tenminste 37,5% over de gehele periode van de 
samenwerking.. Wat Scholier met de suikerbakkerij verdiende is niet te zeggen. 

Eenn andere samenwerking was die tussen Jan van der Stappen {suikerraffina-
deur-koopman),deur-koopman), David van Kessel en Gilli s van Kessel14 (beiden koopman-industrieel) 
uitt het derde decennium van de zeventiende eeuw. Alleen de afrekening in een 
soortt kasboekje voor de kinderen van Van der Stappen in het Amsterdamse wees-
kamerarchieff  is hiervan overgeleverd.15 Daaruit blijkt dat de drie ondernemers 
gezamenlijkk een suikerraffinaderij exploiteerden: "... de raffinaderij aengaende 
Jann Verstappen saliger voor de helft ende Davidt van Kessel ende Gilli s van Brus-
sell  elck een vierde". Onduidelijk is wanneer de samenwerking was begonnen. In 
hett kasboekje wordt nergens melding gemaakt van het aantal jaren dat de com-
pagniee heeft gefunctioneerd. Wellicht dat het een voortzetting betrof van de ex-
ploitatiee van 'De Vergulde Meulen' op het Damrak door de broers David en Gil-
less van Kessel gezamenlijk. Zij beoefenden hier in ieder geval in 1618 de 
suikernijverheid.16 6 

Vann der Stappen voerde de administratie van het bedrijf, want uit zijn boedel 
werdd aan zowel David als Gilli s bijna 14.000 gulden afgeschreven voor "geforniert 
capitaell  ende intrest." Ook werd de totale winst - ofwel "avance" - van de onder-
nemingg door de erfgenamen van Van der Stappen verdeeld onder de partici-
panten.. Deze beliep in totaal 34.526 gulden en 8 penningen. Dit hield in dat zo-
well  Gilli s als David van Kessel een bedrag van ƒ8.631-10-2 aan de 
suikernijverheidscompagniee overhield, terwijl de erven Van der Stappen 
ƒƒ 17.263-0-4 ontvingen. 

Uitt de hier gepresenteerde cijfers kan in ieder geval de inleg voor David en Gil-
liss afzonderlijk berekend worden. Beiden ontvingen voor ingelegd kapitaal èn 

144 Zowel de naam Gilli s van Brussel als Gilli s van Kessel wordt gebruikt. 
155 GAA, weeskamer, 1430 (13-2 1626). Folio's zijn niet genummerd. 
166 Vier eeuwen Herengracht, 454. In ieder geval bestond vanaf 1623 een economische band tussen Gilli s van 
Kessell  en Jan van der Stappen. Toen kocht Gilli s namelijk in opdracht van Van der Stappen 30 kisten pa-
neelsuikerr van Cristoffel Mendes (GAA, makelaarsgilde, register van de bijlopers, 1287 f. 65 (24-6 1623)). 
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winstt een bedrag van ƒ 13.687-12-0. De totale winst van de suikerbakkerij bedroeg 
34.5266 gulden en 8 penningen. De gebroeders Van Kessel ontvingen hiervan al-
lebeii  een vierde deel, ofwel ƒ 8.631-10-2. Het kapitaal dat door hen geïnvesteerd 
werd,, was dan het eerste bedrag minus de winstuitkering, en komt uit op 5.056 
guldenn 1 stuiver en 14 penningen. Dit betekent dat het rendement van hun in-
vesteringg gerekend over het gehele bestaan van de compagnie 170% bedroeg. 

Dee inleg van Jan van der Stappen is veel lastiger te achterhalen. Op basis van 
hett feit dat hij de helft van de winst opstreek, zou de conclusie kunnen worden 
getrokkenn dat zijn inleg tweemaal zo hoog was als die van David en Gillis.17 In het 
kasboekjee is hiervoor echter geen ondersteuning te vinden. De enige toespeling 
diee op het ingebrachte kapitaal van Van der Stappen gemaakt wordt, is dat zijn 
erfgenamenn "voor capitael ende intrest van sijn ingeleijde somma" ƒ 2.901-16-8 
kregen.. Deze formulering duidt op de uitkering van een soort rente op het door 
hemm geïnvesteerde bedrag. Het rentepercentage staat echter niet vermeld en het 
iss daarom niet mogelijk op basis hiervan Van der Stappens inleg te berekenen. 
Dee bijdrage van Van der Stappen aan de compagnie kan voor een groot gedeel-
tee hebben bestaan uit het inbrengen van een bedrijfspand, de benodigde appa-
ratuurr en gereedschappen en eventueel grondstofvoorraden. Het is goed moge-
lij kk dat hij daarnaast in het geheel geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid 
kapitaall  inlegde. 

Dezee specifieke afrekeningen van compagnieën zijn aan te vullen met voor-
beeldenn over faillissementen van suikerondernemers. Het eerste heeft betrek-
kingg op een oude bekende. Hiervoor is vermeld hoe Reijnier Scholier en Lau-
renss Joosten Baeck in 1612 hun samenwerking beëindigden. Naar alle 
waarschijnlijkheidd zette Scholier de exploitatie van de suikerbakkerij na dit tijd-
stipp alleen voort. Deze 'Alleingang' duurde echter niet lang. Reeds één jaar later 
ontstaann problemen met het betalen van een obligatie die was ondertekend door 
Scholier,, "alsoo ondertusschen d'voorss Reijnier Scholier is commen te faillie-
ren".188 Niet veel later hebben de crediteuren van Scholier de afhandeling van 
zijnn zaken ter hand genomen.19 Dit faillissement betekende het einde van de eco-
nomischee carrière van Scholier. 

Betalingsproblemenn had ook de suikerbakker Hans van den Bergh (koopman-
industrieel)industrieel) in 1604. Verschillende personen die in het bezit waren van een wis-
selbrieff  die door Van den Bergh was ondertekend, wilden weten in hoeverre 
dezee nog aan zijn verplichtingen kon voldoen. Hen was namelijk ter ore geko-
menn ("soo 't geruchte opendijck gaet") dat hij "gefailleert ende insolvent" was. 

177 Dit zou neerkomen op een bedrag van /10.112-3-12. Het totale voorde compagnie ingelegde kapitaal 
zouu dan ruim 20.000 gulden hebben bedragen. 
188 GAA, NA 376 f. 433-433v (1^8 1613). Bij de aankoop van een partij Haarlemse "noppen" in juli 1613 
werdd een obligatie van ƒ 1.070 ten laste van Reijnier Scholier overgedragen. De uitbetaling van deze obliga-
tiee bleef uit omdat Scholier failliet ging. Het tijdstip van het faillissement zal dan dus eind juli of begin 
augustuss 1613 zijn geweest. 
199 GAA, NA 133 f. 4v-6v (22-8 1613). 
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Omdatt "door d'insolventie vanden persoon alle wisselen ende schulden teffens 
vervallen""  lieten zij hem door middel van een notariële insinuatie vragen "off hij 
diee wisselbrieff soude willen betaelen off aenwijsinge doen omme die betaelinge 
tee becommen".20 Van den Bergh voelde de bui al aankomen, want hij was bij 
geenn van de bezoekjes van de notaris in zijn huis aanwezig. Hierdoor ontstaat het 
vermoedenn dat de geruchten op waarheid berustten. Zijn broer of dochter nam 
dee boodschap aan, en verklaarde vervolgens "geen provisie" te hebben om hier-
overr enige uitspraken te doen. 

Niett lang hierna sloot Hans van den Bergh een betalingsregeling met zijn cre-
diteuren.211 Hierin gaf hij aan dat hij "door verscheijden ongelucken ende quade 
fortuijnenn in verloop van zijne zaken gecommen zijnde" voorlopig niet aan zijn 
betalingsverplichtingenn kon voldoen. Hij hoopt dat zij "met hem medelijden ne-
menn ende voor een deel van hun achterwesen souden willen patienteren tot dat 
hijj  tot beter conditie ende fortuijne gecommen soude wesen". Van den Bergh 
zouu aan al zijn crediteuren 12 Vlaamse schellingen voor ieder pond dat hij hen 
schuldigg was betalen, waarvan hij de helft binnen acht maanden zou voldoen. 
Pieterr van Leijen en Pauwels Sterlincx stelden zich borg voor de uitvoering van 
dezee regeling. Het interessante van deze notariële akte is dat een lijst van de cre-
diteurenn is opgenomen, met vermelding van het bedrag dat zij nog van Van den 
Berghh tegoed hadden. In totaal stonden 44 crediteuren in de akte, en bedroeg 
dee schuldenlast van Van den Bergh bijna 15.000 pond Vlaams, ofwel 90.000 gul-
den.22 2 

Waarschijnlijkk verliep de afhandeling van deze regeling met de crediteuren 
naarr tevredenheid, want verder is geen notarieel protest gevonden. Sterker nog, 
dee financiële positie van Van den Bergh en zijn financiële betrouwbaarheid lij -
kenn zich snel verbeterd te hebben, want in 1605 was hij in staat een suikerbakke-
rij/brouwerijj  "buijten St. Anthoniespoort bij de Coninckstraet" (bij de huidige 
Nieuwmarkt)) van Henrick Haijkes te kopen voor niet minder dan ƒ5.500.23 

Dee luxepositie was helaas tijdelijk, want een kleine twintigjaar later ging Hans 
vann den Bergh opnieuw failliet. Ten behoeve van de suikerproductie had Jan van 
derr Straten hem kapitaal verschaft. In 1624 bleek dat Van den Bergh niet in staat 
wass deze schuld af te lossen. "Ter verseeckeringe ende bewaringe van Sr Jan van 
derr Straete, coopman" werd toen bij notariële akte vastgelegd dat Van den Bergh 
"voorr alle tgene hij comparant deselve Vander Straete deuchdelijcke schuldich is 
(...)) alle ende yegelijcke sijne huijsraet, meubelen, clederen, clenodie, de rafe-

200 GAA,NA97f. 104v-105v (25-8 1604), f. 115-116 (28-8 1604), f. 125v-126 (1-9 1604) en f. 160v-161 (20-9 
1604). . 
211 GAA,NA56f. 122v-126 (10-12 1604). 
222 Onder de 44 crediteuren waren er vier die ook tot de onderzoeksgroep behoren: Reynier Verspreet 
(voorr £ 735-13-6), de compagnons Guilliam Wijs en Gilli s van Kessel (£ 235-5-11), Abraham Dircxss (£ 342-
16)) en Hans Pels (£803-6-11). 
233 GAA, archief van Schout en Schepenen, Schepenen en subalterne rechtbanken, 1524-1811 (arch. nr. 
5061),, Executie kwijtscheldingen, inv. nr. 2164 f. 28-28v (6-1 1605). 
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nerijee metten aencleven als alle de suycker seroopen ende andersints niets daer 
vann uytgesondert soo ende in sulcker voegen als hij comparant alle tselve tegen-
woordichh is besijtende" aan Van der Straten moest afstaan. Van den Bergh moest 
toestemmingg geven dat Van der Straten deze goederen mocht "vercoopen ende 
tee gelde maecken".24 

Dee twijfelachtige financiële reputatie van Van den Bergh, in combinatie met 
eenn "quaet en oncuijsich leven" leidde zelfs tot zijn uitsluiting van het avondmaal 
doorr de Amsterdamse hervormde gemeente. Hij woonde in 1628 in Den Haag 
enn wilde aldaar in de kerk toegelaten worden. Daartoe had hij een attestatie van-
uitt Amsterdam nodig. De Amsterdamse kerkenraad weigerde deze echter af te 
geven,, vanwege zijn eerste faillissement, zijn "seer ergerlijck leven" en de be-
talingsproblemenn die hij met Van der Straten had. Van den Bergh gaf toe "voor 
desenn een ongeregelt leven geleijt te hebben oock hem geleijt hebbende bij de 
vrouwee die hij nu heeft ter wijle haer man noch in leven was. Maer dat hij van dit 
alless berouw heeft en bereijt is soo het de vergaderinge so nodich vinden soude 
sijndee schuit oock voor de gemeente opentlijck te bekennen." Enkele kerken-
raadsledenn onderzochten de zaak en rapporteerden "alles alsoe en noch slim-
merr ondervonden" als in eerste instantie gedacht.25 Uiteindelijk kreeg Van den 
Berghh pas na een aantal jaren, toen hij al weer in Amsterdam in de Warmoes-
straatt woonde, toestemming om weer deel te nemen aan de avondmaalviering.26 

Hanss van den Bergh was niet de enige suikerbakker die een faillissement het 
hoofdd moest bieden. Ook Guilliaume Moors {koopman-industrieel) kende finan-
ciëlee problemen. Bij hem kwamen deze pas aan het licht nadat hij in het najaar 
vann 1638 was overleden.27 De personen die nog geld van hem tegoed hadden 
schrevenn in een brief aan de Amsterdamse schepenen "dat het hier ter stede ken-
nelijckk ende notoir is d'ongelegentheijt ende insolventie vanden sterffhuijse van-
denn selven Guilliaume Moors".28 Zij wilden dat de schepenen uit de groep credi-
teurenn van de boedel drie personen aanwezen als curatoren. Dit gebeurde, maar 
dezee curatoren verzochten toen om een vierde man die verstand had van de sui-
kernijverheidd "vermits den selven Moors in sijn leven is geweest suijckerbacker 
endee de meeste effecten vanden boedel aende suijckerbackerije dependeren". 
Ookk hierin stemden de schepenen toe en Joost Baeck, die "volcomen kennisse 

244 GAA, NA 747 f. 1059-1061 (20-5 1624), f. 1061 (22-5 1624), f. 1131-1132 (19-9 1624). De inventaris van 
dee goederen van Van den Bergh in: GAA, NA 747 f. 1062-1068 (23-5 1623). 
255 GAA, archief van de Hervormde Gemeente, kerkenraad (arch. nr. 376), Protocollen van den bijzon-
derenn kerkeraad, inv. nr. 6f. 64 (13-1 1628), 100 (20-4 1628), 101 (27-4 1628), 104 (11-5 1628), 288 (10/24-
44 1631) en 291 (26^1631). 
266 Hoewel het precieze moment van het opnieuw toelaten onbekend is, kan het wel worden achterhaald. 
Opp 26-6 1631 speelde de kwestie voor het laatst in de protocollen van de hervormde gemeente. Twee jaar la-
terr werd 'Hans vanden Berch' in de Oude Kerk begraven (GAA, DTB 1045 f. 53v (15-6 1633)). De terugkeer 
vann Van den Bergh in de schoot van de kerk zal dan dus tussen deze twee data hebben plaatsgehad. 
277 Op 7 september 1638 werd 'Gwiliaem Moors' in de Westerkerk begraven (GAA, DTB 1100 Af. 30). 
288 GAA, NA418 f. 324-326 (16-10 1638). Hierin zijn afschriften van de twee verzoekschriften aan de Am-
sterdamsee schepenen opgenomen. 
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vann 't suijckerbacken heeft" werd benoemd als toegevoegd curator.29 De afwik-
kelingg van de Financiële kant van Moors' boedel duurde tot 1645. Dit is het laat-
stee jaar waarin 'Guilliame Moors curatoren' een rekening bij de wisselbank had-
den.300 Het grootste deel van de betalingen zal echter in de vier of vijf jaar direct 
naa het overlijden van Moors hebben plaatsgevonden. In 1644, het vroegste jaar 
waarvann het grootboek bewaard is gebleven, moest nog slechts een bedrag van 
ƒƒ 150-17-0 worden opgebracht. 

Abrahamm van Loosvelt (suikerraffinadeur) was in 1616 of kort daarvoor even-
eenss failliet gegaan. De gereformeerde kerkenraad was ongerust over zijn eco-
nomischee positie, en ontbood hem om een nadere toelichting te geven.31 Van 
Loosveltt vertelde dat hij zijn schuldeisers reeds voor een groot deel schadeloos 
hadd gesteld. Hij zal ze volledig betalen, als hij "mochte komen te prospereren". 
Tweee jaar later kon hij een accoord met zijn crediteuren overleggen en de ker-
kenraadd stelde dan ook vast dat Van Loosvelt "over faillissement sijn accoort vol-
daenn hebbende". Tegen het einde van zijn leven kwam de kerkenraad opnieuw 
terr ore dat Abraham van Loosvelt "gefaelgeert" was.32 

Hett is uitermate moeilijk op grond van de bovenstaande gegevens enige con-
clusiess te trekken omtrent het rendement van een investering in de suikerindus-
trie.. Al de genoemde voorbeelden geven aan dat de scheidslijn tussen econo-
mischh succes en falen voor de vroegmoderne ondernemers uiterst dun was. Een 
faillissementt of een gebrek aan liquide middelen lag constant op de loer. Uiter-
aardd zal dit gevaar groter zijn geweest naarmate de financieel-economische posi-
tiee van een ondernemer zwakker was. Binnen de onderzoeksgroep zou je dan 
verwachtenn dat vooral de suikerraffinadeurs tot de risicogroep behoorden. Daar-
omm is het des te opmerkelijk dat de failliete suikerbakkers zowel tot de kooplieden-
industriëlenindustriëlen (Hans van den Bergh en Guilliame Moors), de suikerraffinadeurs-koop-
liedenlieden (Reijnier Scholier) als de suikerraffinadeurs (Abraham van Loosvelt) te 
rekenenn zijn. Geen van de ondernemerstypen kon kennelijk ontsnappen aan de 
economischee risico's van de suikernijverheid. 

Daarnaastt wijst het gepresenteerde cijfermateriaal er op dat wel degelijk aan-
zienlijkee winsten konden worden behaald met het exploiteren van een suiker-
bakkerij.. Een bevestiging hiervoor vormt het feit dat voor een groot aantal 
suikerondernemerss de betrokkenheid bij de suikernijverheid een langetermijn-
investeringg was. Het is niet waarschijnlijk dat een verlieslijdende onderneming 
voorr meer dan een klein aantal jaren gaande werd gehouden. 

299 Deze kennis zal hij hebben opgedaan van zijn vader, Laurens Joosten Baeck uit de onderzoeksgroep. 
300 Ook in de enige twee bewaard gebleven namenregisters voor de periode tussen 1638 en 1645 -de jaren 
16411 en 1644- hadden de curatoren van Moors een wisselbankrekening (GAA, wisselbank, namenregisters 
16411 en 1644 en grootboek 1644). 
311 GAA, Hervormde gemeente, protocollen kerkenraad, 4 f. 189 (22-12 1616), f. 299 (28-10 1618) en f. 
300(1-111 1618). 
322 GAA, Hervormde gemeente, protocollen kerkenraad, 8 f. 105 (14-2 1647). 
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22 De aantrekkingskracht van de grote handelscompagnieën 

Eenn aanzienlijk gedeelte van de suikerbakkers in Amsterdam was naast de sui-
kerproductiee betrokken bij verschillende vormen van handel. Specerijen, voor-
namelijkk afkomstig uit Oost- en West-Indië, waren belangrijke goederen voor 
dezee handeldrijvende suikerondernemers. Is deze economische en geografische 
oriëntatiee terug te vinden, wanneer we de aandeelhouders van de Verenigde 
Oost-Indischee Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) onder 
henn analyseren? 

Voorr het vaststellen van de waarde die aan investeringen in één of beide van de 
grotee handelscompagnieën gehecht moet worden, is het van belang om de mo-
gelijkee redenen voor de aanschaf van aandelen na te gaan. Allereerst dringt dan 
betrokkenheidd bij de internationale handel op Oost- of West-Indië naar voren. 
Dee suikerondernemers waren allen voor de uitoefening van hun nijverheid af-
hankelijkk van de aanvoer van ruwe suiker vanuit West- en in mindere mate Oost-
Indië.. Een goed functionerende compagnie zou deze importen garanderen. De 
positiee van kooplieden die zelf handel dreven op West- en Oost-Indië werd hier-
doorr echter bedreigd en zij zullen daarom niet zo geneigd zijn geweest de po-
gingenn de handel te centraliseren en onder centraal gezag te plaatsen te onder-
steunen.333 Een andere mogelijkheid is dat de ondernemer het aankopen van 
aandelenn in de VOC of de WIC als een goede investering zag en de economische 
vooruitzichtenn voor de beide handelscompagnieën gunstig beoordeelde. Com-
pagnie-aandelenn beloofden een hoger rendement op te leveren dan andere mo-
gelijkee bestemmingen voor zijn kapitaal, zoals waardepapieren (bijvoorbeeld 
obligaties)) of onroerend goed.34 

333 Wel konden zij -wanneer zij hiertoe Financieel in staat waren- een groot bedrag inleggen, zodat zij au-
tomatischh tot één van de bewindhebbersposten doordrongen. Op die manier konden zij het beleid ten aan-
zienn van de handel in een voor hen gunstige richting sturen. Slechts één van de onderzoekspersonen be-
kleeddee de post van bewindhebber van een van de kamers van de VOC, namelijk Laurens Joosten Baeck bij 
dee kamer in Middelburg in 1602 (Unger, 'Het inschrijvingsregister', 24). Ook heeft een van de suikerbak-
kerss uit Amsterdam de positie van bewindhebber voor de WIC, kamer Amsterdam, vervuld, namelijk Rom-
boutt Jacobsz in de jaren 1622, 1623 en 1626 (De Laet, Historie ofte Iaerlijck Verhael, I, 32-33). Wellicht was de 
Abrahamm Dircxs die in 1628 in West-Indië in dienst van de WIC trad de suikerondernemer uit de onder-
zoeksgroepp (GAA, NA 486A (map 3) f. 13 (29-3 1628)). 

344 Een variant van deze laatste mogelijkheid wordt gevormd door wat men de 'speculantinvesteerder' zou 
kunnenn noemen. De gunstige berichten die aan het einde van de zestiende eeuw de Republiek bereikten 
overr de grote mogelijkheden die de handel op Oost-Indië bood, kan een groep ondernemers ertoe hebben 
aangezett een investering in de VOC te wagen. Hoewel zij wisten dat de uitkomst onzeker was en er grote ri-
sico'ss aan verbonden waren, zetten zij toch (een deel van) hun kapitaal om in aandelen. Niet omdat zij er-
vann overtuigd waren dat een dergelijke investering meer rendement opleverde dan andere, maar omdat zij 
geloofdenn in of speculeerden op een gunstige economische ontwikkeling van de handel in Oost-Indische 
producten.. Deze redenering kan ook worden gevolgd voor de eerste aandeelhouders van de WIC twintig 
jaarr later. Wel moet bij deze investering rekening worden gehouden met de goede ervaringen die reeds op-
gedaann waren met de VOC. Hierdoor zouden minder 'speculantinvesteerders' en meer 'economisch-rauo-
nele'' investeerders bij de inschrijving van WTC-aandelen betrokken kunnen zijn. Bij de oprichting van de 
WICC in de jaren 1621-1623 bleek echter dat men grote problemen had om voldoende kapitaal bij elkaar te 
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Nadatt in het laatste decennium van de zestiende eeuw reeds door verschillen-
dee groepen kooplieden compagnieën waren opgericht om de handel op Oost-In-
diëë te reguleren, achtten de Staten-Generaal het aan het begin van de zeventiende 
eeuww raadzaam deze lokale (voornamelijk Hollandse, met name Amsterdamse, en 
Zeeuwse)) initiatieven samen te voegen tot één compagnie voor de gehele Repu-
bliek.. Zo werd in 1602 de beroemde Verenigde Oost-Indische Compagnie opge-
richt.355 Zij verkreeg het monopolie op alle Nederlandse handel ten oosten van Kaap 
dee Goede Hoop. 

Tabell  5.2 Inleg aandeelhoudersregister bij de kamer Amsterdam van de VOC, 
1602 2 

inlegg in guldens 

<< 1.000 
1.000-1.999 9 
2.000-2.999 9 
3.000-3.999 9 
4.000-4.999 9 
5.000-9.999 9 
10.000-14.999 9 
15.000-19.999 9 
20.000-49.999 9 
>> 50.000 

Totaal l 

allee aandeel-
houders s 

N N 

470 0 
269 9 
62 2 

117 7 
28 8 

106 6 
39 9 
28 8 
17 7 
4 4 

1140 0 

% % 

41,2 2 
23,6 6 
5,4 4 

10,3 3 
2,4 4 
9,3 3 
3,4 4 
2,4 4 
1,5 5 
0,3 3 

99,8 8 

suikeronder--
nemerss uit 

onderzoeksgroep p 

N N 

2 2 
4 4 
2 2 
5 5 

1 1 
1 1 
1 1 

16 6 

% % 

12,5 5 
25,0 0 
12,5 5 
31,2 2 

6,2 2 
6,2 2 
6,2 2 

99,8 8 

kooplieden-kooplieden-
industriê'len industriê'len 

N N 

1 1 
1 1 
1 1 
4 4 

1 1 
1 1 
1 1 

10 0 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-
kooplieden kooplieden 

N N 

1 1 
3 3 
1 1 
1 1 

6 6 

Bron:: Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, computerbestand C. Lesger en prosopografie 

Voorr het opzetten van deze handelscompagnie was een grote hoeveelheid geld 
nodig.. Hiertoe werden aandelen uitgegeven waarop iedereen die geïnteresseerd 
wass kon intekenen bij één van de zes kamers die de VOC zou gaan tellen: Am-
sterdam,, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn of Enkhuizen. Het aandeelhouders-
registerr van de kamer Amsterdam uit 1602 geeft de mogelijkheid dieper in te 
gaann op de omvang van de ingelegde bedragen.36 Bovendien is hierdoor een ver-
gelijkingg mogelijk tussen de totale groep van aandeelhouders en de suikerbak-
kerss uit de onderzoeksgroep, voor zover zij intekenden. In tabel 5.2 zijn deze 
tweee groepen met elkaar vergeleken. 

Hett is duidelijk dat de Amsterdamse suikerbakkers niet in groten getale en-
thousiastt waren voor een investering in de VOC. De ondernemers die wel geld 

krijgenn (Den Heijer, Geschiedenis van de WIC, 30-33 en De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 465). 
355 Zie voor de VOC onder andere: Gaastra, De geschiedenis van de VOC. 
366 Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam. 
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stakenn in de nieuwe handelscompagnie hoorden niet tot de belangrijkste inves-
teerders.. Dit kan verklaard worden door het feit dat het monopoliegebied van 
dezee compagnie op dat moment niet van direct belang was voor de suikerriet-
teelt.. Pas door de uitbreiding van de macht van de VOC in de loop van de ze-
ventiendee eeuw werd de productie van suikerriet in Oost-Indië van toenemende 
betekeniss en werd het gebied daarmee ook een mogelijk interessant handelsge-
biedd voor suikerondernemers.37 Een investering in de WIC, die de belangrijke 
suikerproductieregio'ss in Brazilië binnen haar monopoliegebied had, lag in het 
beginn van de zeventiende eeuw voor deze groep meer voor de hand. 

Alss nader wordt gekeken naar de suikerondernemers die in de VOC investeer-
den,, blijkt dat zij allemaal tot de kooplieden-industriëlen en de suikerraffinadeurs-koop-
liedenlieden gerekend kunnen worden. Dit waren ook de personen die het meest actief 
warenn in de handel in met name specerijen, dus hun belangstelling voor een com-
pagniee ten behoeve van de Oost-Indische handel is niet verwonderlijk. De eigen-
handigee suikerproducenten (de suikerraffinadeurs n\l de typologie) waren niet ge-
neigdd geld te steken in de VOC. Het feit dat zij een dagtaak hadden aan het 
producerenn van suiker, weinig belangstelling voor handel in het algemeen en in-
ternationalee handel in het bijzonder aan de dag legden, en vermoedelijk gebrek 
haddenn aan vrij beschikbaar vermogen, vormen hiervoor aannemelijke verklaringen. 
Dezee constateringen sluiten goed aan bij Van Dillen die zegt dat de investeerders 
tott de groep van grote of middelgrote kooplieden behoorden.38 

Inn 1613 schreef de VOC een assurantie-contract uit voor een van haar han-
delsreizen.. Onder de personen die dit contract ondertekenden, zijn volgens Van 
Dillenn veel van de aandeelhouders uit 1602.39 Slechts twee suikerondernemers 
beschouwdenn dit als een interessante investering. De toenmalige handelspart-
nerss en zwagers Philips Metsue en Jacques Merchijs (beiden koopman-industrieel) 
tekendenn gezamenlijk in voor het omvangrijke bedrag van ƒ40.000.40 Elf jaar eer-
derr hadden zij voor respectievelijk 3.600 en 10.200 gulden in de eerste tienjarige 
rekeningg van de VOC geïnvesteerd. 

Eenn enkele suikerbakker investeerde in andere kamers van de VOC dan die te 
Amsterdam.411 Ook werd door een klein aantal suikerondernemers naast de in-

377 Zie onder andere Reesse, De suikerhandel van Amsterdam en voor de achttiende eeuw Jacobs, Koopman in 
Azië,Azië, 189-197. 
388 Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, 48-49. 
399 Wel is een aantal grote participanten uit 1602 in 1613 afwezig, zoals bijvoorbeeld Isaac Ie Maire en Balt-
hazarr Coymans (Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, 79). 
400 Zij voerden in 1609, 1610, 1611, 1612 en 1615 een gezamenlijke rekening bij de Amsterdamse wissel-
bankk (GAA, wisselbank, namenregisters A A 1609, 1610, C 1611, D 1612 en 1615). 
411 David Nuijts (koopman-industrieel) had in ieder geval in 1610 een bedrag van 3.600 gulden in de kamer 
Middelburgg en 3.000 gulden in de kamer Enkhuizen geïnvesteerd. Hij gaf procuratie aan twee personen in 
dezee steden om de uitkering in specerijen die de heren bewindhebbers van de beide kamers in dat jaar de-
den,, op te eisen (GAA, NA 118 f. 201v (15-4 1610) en 122 f. 93 (28-10 1610)). LaurensJoosten Baeck (koop-
man-industrieel)man-industrieel) investeerde een bedrag van ƒ 18.000 in de Middelburgse kamer van de VOC voor zichzelf en 
daarnaastt schreef hij ƒ 30.000 in voor P. van Loore (Unger, 'Het inschrijvingsregister', 14 en 25 noot 7). 
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schrijvingg bij de oprichting van de VOC gehandeld in aandelen van de VOC. 
Hierbijj  gaat het in totaal om zeven personen. Vij f van hen (Adam en Hans Nijs 
(beidenn suikerraffinadeur-koopman), Marten de Maijer, Jacques Merchijs en David 
Nuijtss (alledrie koopman-industrieel)) hadden in 1602 ook ingetekend op de eer-
stee tienjarige rekening van de compagnie.42 De twee anderen (Andries Pelt en 
Pauluss Timmerman (beiden suikerraffinadeur-koopman)) hebben bij de tweede of 
dee derde inschrijving aandelen aangeschaft of hebben deze op een andere wijze 
verworven.433 Lucas van de Venne (suikerraffinadeur-koopman) bezat in ieder geval 
aann het einde van zijn leven een obligatie van de VOC van 6.000 gulden. Deze 
werdd in zijn nalatenschap aangetroffen.44 

Dee animo om te investeren in de W1C was onder de inwoners van de Republiek 
inn 1621 veel geringer dan een kleine twintig jaar eerder bij de oprichting van de 
VOC.455 Niet minder dan driejaar was nodig om voldoende kapitaal bijeen te 
brengen.. In vergelijking met de VOC werd door de kamer Amsterdam van de 
WICC een geringer kapitaal verzameld, te weten ƒ2.208.828 tegenover 
ƒ3.646.530.466 De bedragen die door de personen uit de onderzoeksgroep wer-
denn ingelegd kunnen dan ook wat hoogte betreft niet vergeleken worden met de 
eerderr voor de VOC vermelde bedragen. Daarenboven wordt een analyse be-

422 Van hen was Jacques Merchijs de meest actieve aandelenhandelaar. In de periode 1610 to ten met 1614 
zijnn in het Amsterdamse notarieel archief veertien akten overgeleverd waarin hij in VOC aandelen handel-
de.. Het ging hierbij twaalf keer om een aankoop <GAA, NA 119 f. 14-14v (20-2 1610), 267 f. 125v-126 (20-2 
1610),, 267f. 128 (20-2 1610), 121 f. 16 (27-3 1610), 121 f. 126-126v (17-4 1610), 119 f. 101-102v (28-4 1610), 
1200 f. 17-18 (6-5 1610), 119 f. 122-122v (7-5 1610), 267 f. 389-389v (20-5 1610), 122 f. 76-76v (22-10 1610), 
1266 f. 196-196v (5-4 1612) en 138 f. 67 (26-11 1614)) en twee keer om een verkoop (GAA, NA 119 f. 114-114v 
(20-22 1610) en 120f.25-25v (8-5 1610)). Slechts bij twee van de aankopen was expliciet vermeld dat het niet 
omm VOC aandelen van de kamer Amsterdam, maar om respectievelijk de kamer Delft (GAA, NA 119 f. 122-
122v)) en de kamer Enkhuizen (GAA, NA 122 f. 76-76v) ging. 
Martenn de Maijer was drie keer betrokken bij een overdracht van VOC aandelen (GAA, NA 121 f. 126-126v 
(17-44 1610), 120 f. 178-I78v (14-10 1610) en 196 f. 668v-689 (3-2 1611)) en David Nuijts verkocht vier keer 
VOCC aandelen, waarvan één keer van de kamer Middelburg (GAA, NA 112 f. 22-22v (5-7 1608), 138 f. 67 
(26-111 1614) en 138 f. 99v-100 (22-12 1614) en kamer Middelburg 138 f. 90-90v (11-12 1614)). Adam en 
Hanss Nijs verkochten eenmaal gezamenlijk een VOC-aandeel van de kamer Amsterdam (GAA, NA 123 f. 
2144 (8-4 1611)). 
433 In 1639 hadden zij beiden aandelen in de VOC (GAA, NA 1609 f. 171-172 (30-9 1639)). 
444 GAA, weeskamer, inbrengregister 30 f. 241-243v, 291v, 292 (18-2 1659). 
455 Den Heijer, Ceschiedenis van de WIC, 30-33 en De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 465. 
Hierbijj  moet eveneens rekening gehouden worden met een stijging van de welvaart voor een groot gedeel-
tee van de potentiële investeerders in de jaren tussen 1602 en 1621. Dit maakt het geringe animo nog op-
merkelijker. . 
466 Voor VOC: computerbestand C. Lesger. Voor WIC: ARA, archief van de Eerste West-Indische Compag-
niee (arch.nr. 1.05.01.01), inv. nr. 18*, Groot Capiiaetboeck van actiën (1623) (Met dank aan Oscar Gelderblom 
voorr het ter beschikking stellen van zijn gegevens). In de literatuur worden enigszins andere bedragen ge-
noemd,, namelijk: voor de VOC ƒ 3.674.915 door Van Dillen, Emmer en Gaastra (Van Dillen, Aandeelhou-
dersregisterkamerdersregisterkamer Amsterdam, 35; Emmer, 'The West India Company', 74 en Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 
26)) en voor de WIC ƒ 2.846.582 door Emmer, terwijl Den Heijer -in navolging van Israel- voor de kamer Am-
sterdamm van de WIC een bedrag van ƒ2.846.520 noemt (Emmer, 'The West India Company', 74; Den Heijer, 
DeDe geschiedenis van de WIC, 33 en Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world, 128). 
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moeilijktt door het geringe aantal suikerbakkers dat een geldbedrag in de WIC in-
vesteerde.. Dit laatste mag opmerkelijk genoemd worden. De WIC verkreeg im-
merss het monopolie voor onder andere de handel met Brazilië, de belangrijkste 
leverancierr van ruwe suiker voor de Amsterdamse suikerproductie. Onder de sui-
kerondernemerss was daarom vooraf een grote belangstelling voor en financiële 
betrokkenheidd bij de WIC te verwachten. 

Tabell  5.3 Inleg aandeelhoudersregister bij de kamer Amsterdam van de WIC, 
1621-1623 3 

inlegg in guldens 

<< 1.000 
1.000-1.999 9 
2.000-2.999 9 
3.000-3.999 9 
4.000-4.999 9 
5.000-9.999 9 
10.000-14.999 9 
15.000-19.999 9 
20.00O49.999 9 
>> 50.000 

Totaal l 

alle e 
aandeelhouders s 

N N 

487 7 
250 0 
69 9 
78 8 
21 1 

108 8 
12 2 
8 8 
5 5 
1 1 

1039 9 

% % 

46,7 7 
24,1 1 
6,7 7 
7,5 5 
2,0 0 

10,4 4 

1,1 1 
0,8 8 
0,5 5 
0,1 1 

99,9 9 

onderzoeksgroep p 

N N 

5 5 
3 3 
1 1 
5 5 

2 2 

16 6 

% % 

31,2 2 
18,7 7 
6,2 2 

31,2 2 

12,5 5 

99,8 8 

kocptiedenr kocptiedenr 
industriëlen industriëlen 

2 2 
1 1 
1 1 
2 2 

6 6 

ntikerraffinadeuxs-ntikerraffinadeuxs-
kooplieden kooplieden 

2 2 

2 2 

2 2 

6 6 

suikermffinadeim suikermffinadeim 

3 3 

1 1 

4 4 

Bron:: Capilaelboeck en prosopografie 

Eenn belangwekkend aspect uit de gegevens over de WIC is dat de suikeronder-
nemerss die in het Capilaelboeck staan, voor een deel als suikerraffinadeurs te karak-
teriserenn zijn. Kennelijk was het belang van de handel op West-Indië met zijn 
belangrijkee suikerrietproducerende gebieden zo groot dat zelfs dit type suiker-
bakkerss een uitzondering maakte in zijn voornamelijk op de suikerproductie ge-
oriënteerdee en weinig tot handel geneigde investeringspatroon. Wel behoren de 
suikerondernemerss van deze groep grotendeels tot de kleine investeerders. De 
geringee belangstelling van de kooplieden-industriëlen voor de WIC is zeer opval-
lend.. Velen van hen waren wel betrokken bij handel in ruwe suiker vanuit Brazi-
lië.. Door het monopolie dat de WIC kreeg, zagen zij wellicht hun zelf opge-
bouwdee handel bedreigd worden en waren daarom niet geneigd hun concurrent 
vann financiële middelen te voorzien. In tegenstelling tot wat bij de VOC is ge-
constateerd,, zijn nauwelijks gegevens gevonden over handel in WIC aandelen 
doorr ondernemers uit de onderzoeksgroep.47 

477 Slechts uit één akte blijkt dat David Nuijts {koopman-industrieel) belang had bij deze handel {GAA, NA 
10822 f. 246v (23-10 1647)). Opvallend genoeg investeerde hij niet in de WIC bij haar oprichting. Daarnaast 
ontvingg na het overlijden van Gilli s van den Bogaert (.suikerraffinadeur-koopman) zijn dochter uit handen van 
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Belangrijkstee conclusie die uit de gegevens met betrekking tot de VOC en de 
WICC getrokken moet worden, is dat slechts een klein gedeelte van de onderne-
merss die in de onderzoeksgroep zijn opgenomen, ertoe overging een deel van 
zijnn vermogen te investeren in één van de twee grote compagnieën die in het 
beginn van de zeventiende eeuw in de Republiek werden opgericht.48 Tenslotte 
wass de animo onder de suikerbakkers voor een investering in de VOC groter 
dann om geld te steken in de WIC. Voor ondernemers bij wie een sterke band 
mett het productiegebied van ruwe suiker verwacht mocht worden, is dat op-
merkelijk. . 

Err is een aantal algemene oorzaken aan te voeren om het gebrek aan inves-
teerderss onder de suikerbakker te verklaren. Ten eerste bestond de mogelijkheid 
datt men niet geïnteresseerd was in een investering in een handelscompagnie op 
Oost-- of West-Indië. Omdat het product suiker op de Amsterdamse markt voor-
handenn was, was het voor een suikerondernemer niet per se noodzakelijk om zelf 
zorgg te dragen voor de im- en export ervan of hieraan een bijdrage te leveren. 
Tenn tweede is het mogelijk dat een afkeer -om wat voor reden dan ook- van de 
vormm waarin de VOC en/of WIC waren opgericht en met name de monopolie-
positiess die zij kregen, de ondernemers ervan heeft weerhouden hun geld in één 
vann deze compagnieën te investeren.49 In de derde plaats beschikten de onder-
nemerss wellicht niet over voldoende kapitaal om een dergelijke investering te 
kunnenn doen.50 Tenslotte kan het nieuwe en in zekere zin baanbrekende karak-
terr van in ieder geval de VOC potentiële investeerders hebben afgeschrokken. 
Hierbijj  moet echter worden bedacht dat reeds een aantal jaren voor de oprich-
tingg van de VOC op kleinere schaal allerlei lokale compagnieën (voorcompag-
nieën)) actief waren in de handel op het Oost-Indische gebied. Hierdoor was dui-
delijkk geworden dat misschien wel grote risico's met deze tak van handel 
verbondenn waren, maar dat er ook wel degelijk winst mee konden worden ge-
zijnn weduwe een aandeel van ƒ 6.000 in de WIC <GAA, weeskamer, inbrengregister 29 f. 215 (14-1 1655)). 

Ditt was hetzelfde bedrag als waarvoor Van den Bogaert in 1621 intekende in het Capitaelboeck. Hij had dit 

duss gedurende meer dan dertig jaar onaangeroerd gelaten, als (stabiele) langetermijnbelegging. In de na-

latenschapp van Lucas vann de Venne (sutkerraffinadeur-koopman) tenslotte bevond zich een obligatie van 1.450 

guldenn "houdende op" de WIC (GAA, weeskamer, inbrengregister 30 f. 241-243v, 29 Iv, 292 (18-2 1659)). 

488 Dit ondanks het feit dat de inschrijving van vele weduwen en de diverse keren dat een geldbedrag voor 
eenn (nog minderjarig) kind werd ingelegd, er volgens Van Dillen op wijzen dat velen een aandeel in de VOC 
alss een zeer goede geldbelegging zagen (Van Dillen, AandeeUioudersregisterkamer Amsterdam, 48). 
499 Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de WIC haar monopolie op invoer van ruwe suiker in 
dee Republiek niet heel effectief heeft kunnen uitoefenen. Zuid-Amerikaanse suiker bleef gedurende de ge-
helee zeventiende eeuw ook buiten de kanalen van de WIC om naar de Republiek stromen (Zie hiervoor 
Hoofdstukk 1). 
500 Een investering in een van beide handelscompagnieën vereiste echter geen al te grote financiële ruim-
te.. Zowel in het aandeelhoudersregister van de VOC als in het Capitaelboeck van de WIC zijn bedragen van 
1000 gulden of minder opgenomen: de laagste inleg in het VOC-register bedroeg ƒ 30 van de zijdelakenko-
perr uit Doornik, Gilles Brise. De laagste inleg in het Capitaelboeck was tweemaal een bedrag van 50 gulden 
vann Aeltgen Henricxdr, de dienstmaagd van Kiliaen van Renselaer en van Elisabeth Marchuts, de dienst-
maagdd van Guillielmo Bartholotti. In beide gevallen tekende overigens de werkgever in het Capitaelboeck in. 
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maakt.511 Met andere woorden: bij een groot deel van de mogelijke investeerders 
magg een redelijke mate van voorkennis met betrekking tot de handel op Oost-In-
diëë worden verondersteld. De koudwatervrees van ondernemers zal minder 
groott zijn geweest dan men op het eerste gezicht veronderstelt.52 

Dezee verklaringen voor het gebrek aan investeringen in de VOC en WIC bij 
eenn groot deel van de onderzoeksgroep zijn erg algemeen. Zij golden in princi-
pee voor alle mogelijke investeerders en hebben weinig betrekking op de speci-
fiekefieke situatie van de suikerbakkers in Amsterdam. Een vergelijking tussen de in-
legg van de suikerondernemers en die van alle Amsterdamse kooplieden kan aan 
hett licht brengen of en hoe de onderzoeksgroep afweek van de koopliedenge-
meenschap.. Bovendien levert zij meer inzicht in de investeringsruimte van de 
suikerbakkerss uit de onderzoeksgroep. Voor het aandeelhoudersregister van de 
kamerr Amsterdam van de VOC is een dergelijke vergelijking gemaakt (tabel 5.4). 

Tabell  5.4 Vergelijking van de VOC-inleg van de suikerondernemers en Am-
sterdamsee kooplieden, 1602 

<< 1.000 
1.001-5.000 0 
5.001-10.000 0 
10.001-20.000 0 
20.001-30.000 0 
>> 30.000 

Totaal l 

Amsterdamsee kooplieden 

N N 

88 8 
227 7 
76 6 
56 6 
14 4 
5 5 

466 6 

% % 

18,9 9 
48,7 7 
16,3 3 
12,0 0 
3,0 0 
1.1 1 

100,0 0 

%% cum 

18,9 9 
67,6 6 
83,9 9 
95,9 9 
98,9 9 

100,0 0 

suikerondernemerss uit de onderzoeksgroep 
kooplieden-industriëlen kooplieden-industriëlen 

N N 

1 1 
6 6 
1 1 
2 2 

10 0 

% % 

10,0 0 
60,0 0 
10,0 0 
20,0 0 

100,0 0 

%% cum 

10,0 0 
70,0 0 
80,0 0 

100,0 0 

suikerrafjtnadeurs-suikerrafjtnadeurs-
kooplieden kooplieden 

N N 

1 1 
5 5 

6 6 

% % 

16,7 7 
83,3 3 

100,0 0 

%% cum 

16,7 7 
100,0 0 

Bron:: Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam; Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 
158;; computerbestand C. Lesger en prosopografïe 

Inn vergelijking met alle Amsterdamse kooplieden die in de VOC investeerden, te-
kendenn de suikerondernemers voor kleinere bedragen in het aandeelhouders-
registerr in. Deze neiging was onder de suikerraffinadeurs-kooptieden groter dan on-

511 David Nuijts participeerde voor een totaalbedrag van 2.400 gulden in veertien schepen die uitgereed 
warenn door een aantal bewindhebbers van de voorcompagnieën. In 1609 en 1610 verkocht hij deze aande-
lenn aan respectievelijkJaecques Damman en Cornelis Willemsen (GAA, NA 117 f. 163v-164 (30-12 1609) en 
1188 f. 63v-74 (14-1 1610) en Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, 31 noot 1). Zie Gelderblom, 
Zuid-NederlandseZuid-Nederlandse kooplieden, 138-141 voor het rendement van de deelname van Hans Thijs en Augustijn Boel 
aann Amsterdamse voorcompagnieën. 
522 Van Dillen suggereert in de inleiding op zijn uitgave van het aandeelhoudersregister van de VOC nog 
eenn andere reden, waarom men wellicht niet investering overging. Sommige ondernemers zouden er be-
zwaarr tegen kunnen hebben dat de VOC (en zeker ook de WIC) niet alleen handel zou gaan drijven, maar 
ookk oorlog zou gaan voeren of tenminste gewapende strijd niet uit de weg zou gaan (Van Dillen, Aandeel-
houdersregisterhoudersregister kamer Amsterdam, 72). 
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SuikerbakkerijSuikerbakkerij uit de achttiende 
eeuw:eeuw: de uitlekruimte. 
NadatNadat de suikersubstantie enige 
tijdtijd  in de suikervormen had ge-
staan,staan, werd de punt van de vor-
menmen opengestoken, zodat de on-
zuiverezuivere siroop eruit kon lekken. De 
vormenvormen werden dan op potten ge-
zet,zet, waarin deze stroop kon wor-
denden opgevangen om opnieuw in 
hethet productieproces te, worden ge-
bruiktbruikt of om als zelfstandig pro-
ductduct te worden verkocht. Soms 
werdwerd tijdens dit uitlekken gebruik-
gemaaktgemaakt van kleiige aarde, meest-
alal ingevoerd vanuit Rouen. Deze 
bewerkingbewerking werd 'dekken' ge-
noemd. noemd. 
Uit:Uit:  Encyclopédie ou dictionnai-
re,re, Ceconomie rustique, planche 
VI.VI. (foto: Universiteitsbibliotheek 
UniversiteitUniversiteit van Amsterdam) 

derr de kooplieden-industriëlen. Dat komt goed overeen met het belangrijke inter-
nationalee handelskarakter dat aan deze laatste groep kan worden toegekend. De 
consequentiee van deze constatering is dat het verschil tussen de handeldrijvende 
suikerondernemerss en de Amsterdamse kooplieden aanzienlijker is dan ik tot nu 
toee veronderstelde. De relatief geringe investering die de kooplieden-industriëlen 
enn de suikerraffinadeurs-kooplieden deden, zouden erop kunnen wijzen dat zij een 
minderr omvangrijk vrij beschikbaar vermogen hadden dan de Amsterdamse 
koopman.533 Een (groot) deel van het kapitaalbezit lag vast in bedrijfsruimte en 
apparatuurr ten behoeve van de suikerraffinage. Daarnaast slokte de exploitatie 
vann de suikerbakkerij mogelijk zoveel van het in de handel vergaarde kapitaal op 
datt er slechts een gering vermogen overbleef voor andere investeringen, zoals in 

533 De omvang van de vermogens van de suikerondernemers uit de onderzoeksgroep komt in § 4 van dit 
hoofdstukk aan bod. 
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dee grote handelscompagnieën. Mijn hypothese zou zijn: de financiële ruimte van 
dee suikerondernemers, ook van hen die internationaal handel dreven, was klei-
nerr dan die van de handelaren in het algemeen. Dit zou dan een belangrijke re-
denn kunnen zijn geweest voor de geringe omvang van de groep suikeronderne-
merss onder de aandeelhouders van de VOC in 1602 en de W1C in 1621/23. 

33 Huizen, erven en hofsteden: de suikerondernemers en hun onroerend goed 

Omm de risico's van zijn investeringen zoveel mogelijk te beperken, kon een on-
dernemerr ertoe overgaan geld te steken in onroerend goed. Dit kon plaatsvin-
denn naast investeringen in handel en/of nijverheid, maar het kwam ook voor dat 
eenn ondernemer een deel van zijn kapitaal terugtrok uit deze risicovolle econo-
mischee activiteiten en hiermee vervolgens land of huizen aanschafte. In de lite-
ratuurr wordt deze laatste handelswijze vaak als één van de aanwijzingen gezien 
datt sprake was van een aristocratisering bij de betreffende ondernemer.54 Omdat 
dezee 'aristocratiseringsthese' nauw verbonden is met de analyse van investe-
ringenringen in onroerend goed, zal hier kort op dit concept worden ingegaan. 

Eenn aantal publicaties van Roorda hebben in Nederland de aanzet gegeven tot 
hett bestuderen en bediscussiëren van het verschijnsel 'aristocratisering'.55 Hoe-
well  de term door Roorda met betrekking tot Hollandse regenten werd gebezigd, 
kann hij ook in een breder verband worden gebruikt, zoals voor kooplieden, het-
geenn in onderzoeken regelmatig impliciet danwei expliciet gebeurt. Over de pre-
ciezee inhoud van het begrip 'aristocratisering' lijk t in de literatuur geen com-
muniss opinio te bestaan.56 Met de term wordt meestal gerefereerd aan een 
veranderingg in het investeringsgedrag, waarbij een in omvang toenemend ge-
deeltee van het kapitaal van kooplieden-regenten werd belegd in onroerende goe-
deren,, zoals land, huizen en buitenplaatsen. Hierdoor ontstond voor hen de mo-
gelijkheidd tot identificatie met de (adellijke) aristocratie. Tegelijkertijd trokken 
dezee kooplieden-regenten zich geleidelijk terug uit de actieve handel en/of pro-
ductie.. Dit had als gevolg dat het kapitaal van actieve naar meer passieve investe-
ringenringen verplaatst werd. 

Hett probleem van deze 'aristocratiseringsdiese' schuilt deels in de vermeende 
drijfveerr van de kooplieden-regenten. Was de geschetste verandering in het in-
vesteringsgedragg niet een economisch-rationeel antwoord op een verhoogd risi-
coo voor beleggingen in andere sectoren? Kooplieden waren bij hun investe-
ringenringen altijd op zoek naar de belegging die de beste balans bood tussen zo 

544 In dit licht moet de discussie over het al dan niet optreden van een 'verraad van de burgerij' worden 
geplaatst.. Zie voor het begrip aristocrausering{sproces) met name: Roorda, 'Het Hollandse regentenpatri-
ciaat'. . 
555 Roorda, Partij en factie en Roorda, 'Het Hollandse regentenpatriciaat'. 
566 Soly, 'Het Verraad' der 16de-eeuwse burgerij'; Degryse, 'Fortuin en sociaal prestige'; Jansen, 'Verraad 
inn Holland'; Prak, 'Aristocratisering' en Degryse, 'The aristocratization of the Antwerp mercantile elite'. 
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gunstigg mogelijke vooruitzichten op voordeel en zo klein mogelijke risico's op 
verliess van enige vorm van kapitaal. De verschillende ontwikkelingen van de eco-
nomischee sectoren zorgden ervoor dat deze afweging steeds weer opnieuw moest 
wordenn gemaakt.57 

Hett lijk t mij dan ook niet juist te veronderstellen dat elke geslaagde koopman 
uiteindelijkk zijn carrière beëindigde als bezitter van land en obligaties. Investe-
ringenringen in grond, waardepapieren en onroerend goed waren op elk moment in 
hett leven van een ondernemer mogelijke beleggingsobjecten. Van een algemene 
verschuivingg in investeringen van handel naar land is dan ook geen sprake. 'Ac-
tieve'' beleggingen in de handel bestonden naast meer 'passieve' investeringen in 
obligaties,, grond en huizen (en dus niet na, zoals de 'aristocratiseringsthese' ver-
onderstelt)) . 

Daarmeee is 'aristocratisering' een weinig bruikbaar concept voor het bestude-
renn van vroegmodern ondernemersgedrag. In de analyse van de prosopografi-
schee gegevens van de suikerondernemers zal het dan ook niet worden toegepast. 
Hett investeringsgedrag van de onderzoekspersonen en de eventuele verschui-
vingenn hierin moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van het reeds eer-
derr geformuleerde doel van een vroegmoderne ondernemer: het streven naar 
welstand,, macht en prestige. Eerst volgt nu een bespreking van het algemene 
beeldd van onroerendgoedtransacties van de onderzoekspersonen zoals zij in di-
versee bronnen zijn gevonden (tabel 5.5). Daarna zullen twee individuele geval-
lenn aan de orde komen. 

Voorr meer dan zestig procent van de suikerondernemers is informatie met be-
trekkingg tot onroerend goed gevonden.58 Alleen voor de suïkerraffinadeurs is 
geenn betrokkenheid op grote schaal bij aan- of verkoop van (delen van) huizen 
off  erven vastgesteld. Voor deze suikerbakkers bestond geen aanleiding tot inves-
terenn in onroerend goed of het ontbrak hen eenvoudigweg aan de financiële 
middelenn om tot een dergelijke investering over te gaan. 

577 Om deze reden stelt Schmidt voor om een onderscheid aan te brengen tussen de aristocratisering van 
dee levensstijl van de kooplieden-regenten enerzijds en de veranderingen in hun investeringsgedrag ander-
zijdss (Schmidt, Om de eer van de familie, 69). Hoewel het aanbrengen van een dergelijke scheiding nuttig is, 
leidtt zij ertoe dat het begrip 'aristocratisering' nauwelijks nog toegepast kan worden. Het definitieprobleem 
verschuiftt namelijk op deze manier van 'aristocratisering' naar 'aristocratisering van de levensstijl*. Dit is op-
nieuww een lastig te operationaliseren concept. Schmidt maakt een begin met de invulling van het begrip, 
maarr veel verder dan "'regentenmentaliteit' (...) een meer aristocratisch getinte civilisatie naast een zekere 
verfijningg van de omgangsvormen" komt hij niet. 
588 Het betreft hier niet alleen gegevens over aan- en verkoop, maar ook informatie over het eigendom van 
huizen,, erven, landerijen, hofsteden en dergelijke. Onder de personen die op enig moment in hun econo-
mischee carrière tot een investering in onroerend goed overgingen, bevond zich een aantal ondernemers 
waarvoorr slechts eenmaal een relatie met onroerend bezit is teruggevonden. Voor hen zal het veeleer een 
eenmaligee (toevallige?) aanraking met de wereld van het onroerende goed zijn geweest. 
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Tabell  5.5 Aantal vermeldingen van onroerendgoedtransacties van de suiker-
ondernemers s 

Huis/huizen n 
Erf/erven n 
Huizenn en erven 
Pakhuis/pakhuizen n 
Suikerbakkerij j 
Hofstede/buitenplaats s 
Land d 
Tuin n 

Totaal l 

aantal l 
onderzoekspersonen n 

onderzoeksgroep p 

N N 

56 6 
40 0 

106 6 
8 8 

56 6 
10 0 
13 3 
19 9 

308 8 

% % 

18,2 2 
13,0 0 
34,4 4 
2,6 6 

18,2 2 
3,2 2 
4,2 2 
6,2 2 

100,0 0 

58 8 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

23 3 
23 3 
35 5 
4 4 

30 0 
9 9 
4 4 
5 5 

133 3 

22 2 

suikerrrafftnadeurs-suikerrrafftnadeurs-
kooplieden kooplieden 

21 1 
11 1 
57 7 
4 4 

23 3 
1 1 
5 5 
6 6 

128 8 

20 0 

suikerraffinadeurs suikerraffinadeurs 

12 2 
6 6 

14 4 

3 3 

4 4 
8 8 

47 7 

16 6 

Bron:: prosopografie 

Hett grootste gedeelte van de transacties betreft de aankoop van onroerende goe-
deren,, en veel minder de inkoop ervan. Omdat een mens in maar één huis te-
gelijkk kan wonen, is het waarschijnlijk dat de suikerondernemers een deel van de 
aangekochtee panden verhuurden. Hiervoor zijn in de bronnen vaak moeilijk be-
wijzenn te vinden. Wanneer in het notarieel archief sprake is van de verhuur van 
eenn huis, is dit meestal niet om een huurcontract af te sluiten, maar veeleer om-
datt problemen waren gerezen tussen de huurder en de verhuurder. Het verhu-
renn van woningen gebeurde over het algemeen op een informelere manier dan 
dee eigendomsverandering van een pand.59 

Verrewegg het grootste deel van de gegevens van onroerend goed heeft betrek-
kingg op wat in de bronnen meestal als 'huizen en erven' wordt aangeduid. Het is 
niett verwonderlijk dat akten met betrekking tot de aan- of verkoop van een sui-
kerbakkerijj  eveneens goed zijn vertegenwoordigd. Deze zijn reeds aan de orde ge-
steldd bij de beschrijving van het bedrijfsgebouw van de suikernijverheid in hoofd-
stukk 2. Slechts in een zeer klein aantal gevallen is sprake van de overdracht of het 
eigendomm van buitenplaatsen, landerijen of tuinen. De meeste eigenaren van hof-
stedenn schuilen onder de kooplieden-industriëlen. Onder de bezitters van tuinen zijn 
dee suikerraffinadeurs verrassend goed vertegenwoordigd. Hierbij ging het over het 
algemeenn om stukjes land die veelal vlak buiten de stad lagen. 

Voorr geen van de suikerondernemers is het op grond van deze gegevens aan-
nemelijkk dat een duidelijk waarneembare verschuiving in de investeringen van 
nijverheidd en handel naar onroerend goed heeft plaatsgehad. Uiteraard hoeft 

599 Over huurcontracten zie: Lesger, Huur en conjunctuur, 23-37. 
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dezee conclusie niet voor alle suikerbakkers individueel op te gaan. Het onroe-
rendgoedbezitt op persoonlijk niveau komt nu aan de hand van twee onderne-
merss aan de orde. Juist door een persoonsgebonden benadering kan verduide-
lijk tt worden hoeveel, wat voor en op welk tijdstip in een economische carrière 
transactiess met onroerend goed plaatsvonden. Voor Abraham Hansz Pelt {koop-
man-industrieel)man-industrieel) kon op basis van diverse bronnen een uitgebreid beeld van de 
verschillendee soorten onroerend goed worden geschetst. Voor Gilli s van den Bo-
gaertt (suikerraffinadeur-koopman) was de hoeveelheid informatie beperkter. 

Gilli ss van den Bogaert kocht in 1614 de suikerbakkerij 'De Stad Antwerpen' op 
dee Keizersgracht van Cornelis Sasbout.60 Een aantal jaren later, in 1617 en 1618, 
breiddee hij zijn bezit hier uit door twee erven in de directe omgeving aan te ko-
pen,, van opnieuw Sasbout en van de metselaar Jan Egbertsz.61 Het ligt voor de 
handd te veronderstellen dat Van den Bogaert hier eveneens een woonhuis heeft 
latenn bouwen. Dit huis moet hij dan tussen 1614 en 1626 hebben betrokken. Bij 
hett opmaken van de ondertrouwakte voor zijn huwelijk met Cornelia Reyniersdr 
Verspreett in 1614 heeft hij als adres 't Water (het huidige Damrak) opgegeven. 
Inn 1626 echter kwamen leden van de kerkenraad van de Hervormde gemeente 
inn Amsterdam zich "ten huijse van Gilli s vanden Boogaert suijckerbacker op de 
Keijsersgracht""  melden.62 Het woongedeelte van dit pand verkocht Van den Bo-
gaertt in 1629 reeds. Het huis aan de oostzijde van de Keizersgracht heette toen 
'Dee Boomgaerd' en de nieuwe eigenaresse was Van den Bogaerts schoonmoeder, 
Corneliaa Bruijnseels, de weduwe van de suikerbakker Reijnier Verspreet (suiker-
raffinadeur-koopmari)raffinadeur-koopmari) .63 Of Gilli s de suikerbakkerij alhier nog wel in bezit hield is 
niett duidelijk. Bewijs voor de verkoop is niet gevonden, maar evenmin kan bezit 
vann het bedrijfspand na 1629 in de bronnen worden gestaafd. Mijns inziens heeft 
Vann den Bogaert de suikerbakkerij aan de Keizersgracht in de jaren twintig van 
dee zeventiende eeuw afgestoten. Inmiddels had hij namelijk een andere suiker-
bakkerijj  verworven op de Oudezijds Voorburgwal, in het voormalige Clara-kloos-
ter.. Tien jaar later breidde Van den Bogaert dit complex uit door de aankoop van 
eenn huis en erf in de Sint Clarenstraat voor 2.400 gulden.64 Dit is het enige sui-

600 4 eeuwen Herengracht, 447. 
611 GAA, archief van de Schepenen (arch. nr. 5062), kwijtscheldingsregisters, inv. nr. 25 f. 325v (25-7 1617) 
enn 26 f. 179 (26-5 1618). 
622 Zij vroegen Van den Bogaert of het gerucht waar was dat hij had gezegd "dat hij niet en goet vinden 
condee het gene door sijne excellentie hooghlijcken memorie geschiet was ter sake van de Religie hier te lan-
dee ie weeten de magistraten soo plotselijck te deporteren dat sulckx meer quaet dan goet hadde gedaen dat-
menn sachter middelen hadde connen gebruijcken". Gilli s bevestigde dit (GAA, Hervormde Gemeente, pro-
tocollenn kerkenraad, 6 [apart genummerd gedeelte aan het begin van het boek] f. 32-33 (15-10 1626)). 
Voorr ondertrouwakte: GAA, DTB 418 f. 83(10-5 1614). 
633 GAA, kwijtscheldingsregister 34 f. 150v (8-12 1629). 
644 GAA, kwijtscheldingsregister 31 f. 160 (24-5 1624) en GAA, executie kwijtscheldingen 2166 f. 238 (9-3 
1634).. Op de Oudezijds Voorburgwal ging Gillis vanden Bogaert vanaf die tijd ook wonen (Frederiks & Fre-
deriks,, Kokier van den tweehondertsten penning, 55; GAA, DTB 441 f. 269 (19-10 1633) en 449 f. 263 (13-8 
1639)). . 



55 Het economische gedrag van de suikerondernemer 177 7 

kerbedrijff  dat na de dood van Van den Bogaert in of vóór 1654 door de erfgena-
menn wordt verkocht. De nieuwe eigenaar was Pieter de Meijer, die hiervoor een 
bedragg van ƒ24.000 betaalde.65 De onroerende goederen van Gilli s van den Bo-
gaertt stonden alle in direct verband met zijn activiteiten in de suikernijverheid. 
Vann speculatieobjecten is dan ook in zijn geval geen sprake. 

Inn een notariële akte uit 1649 zijn de onroerende bezittingen van Abraham 
Hanszz Pelt opgetekend. Bij het aangaan van een tweede huwelijk met Anna Bren-
tenss moest hij aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Helena van Ganse-
poell  hun zogeheten 'moederlijk erfdeel' toekennen.66 In het testament dat He-
lenaa en Abraham op 2 juni 1635 hadden laten opmaken, was vastgelegd dat de 
langstlevendee van beide partners het erfdeel aan de kinderen zou moeten over-
dragen,, bestaande uit de helft van de goederen die zich op het moment van over-
lijdenn van één van de ouders in de boedel bevond.67 Dit moment was nu aange-
brokenn en daarom werden de bezittingen geïnventariseerd. De onroerende 
goederenn waren in 1649: 

"omtrentt vijfensestigh margen landts mette huijsinge, stallingen opstallen bepotinge ende be-
plantingee daer op staende gelegen inde Watergraeffe offe Diemermeer (...) 
woonhuijss ende suijckerbackerije mette erven vandien soo d'voorss Abraham Pelt Hanss die te-
genwoordighh bewoont ende gebruijckt staende ende leggende binnen deser stede opde west-
sijdee vande Keijsersgracht, genaemt de Twee Suijckermoolens". 

Inn de marge werd de opsomming voortgezet met: 

"hondenn journaux landt gelegen in Vranckrick inde provincie van Medocq (...) 
eenn vierdeparte in thuijs ende erff t Blauewe Schudt inde Warmoesstraet68 (...) 
eenn vijffende sestichste part in een huijs ende erff staende ende leggende binnen deser stede 
indee Nieuwe straet". 

Meerr dan eenjaar na het overlijden van Abraham Pelt werd in 1674 opnieuw een 
inventariss opgemaakt van de goederen die hij in handen van zijn toenmalige 
vrouw,, Anna Brentens, achterliet.69 In deze notariële akte stond eveneens het on-
roerendd goed dat in zijn bezit was. Het ging daarbij om drie complexen: 

"eenn huijs ende erve met de suijckerbackerije staende op de westsijde vande Keijsersgracht 
[hett stuk tussen de Westermarkt en de Reestraat, waar nu de Keizersgrachtkerk staat, AP] daer 
denn overleden in gestorven is 
eenn huijs ende erve met een suijckerbackerije staende op de Blomgracht aende noortsijde tus-

655 GAA, kwijtscheldingsregister 46 f. 234v (2-7 1655). Zie ook: Reesse, De suikerkandel van Amsterdam, 
CXXXI II  en Meischke, 'De suikerbakkerij', 86. 
666 GAA, NA 1000 B (7-10 1649). 
677 GAA, NA 791 f. 223-224v (2-6 1635). 
688 Dit was in ieder geval vanaf april 1648 in Pelts bezit (GAA, kwijtscheldingsregister 42 f. 167 (25-4 
1648)). . 
699 GAA, NA 2484 akten nrs. 21 en 35 (15-3 1674). De inhoud van deze beide akten is grotendeels hetzelf-
dee en wijkt slechts op een klein aantal punten af. Abraham Hansz Pelt werd op 27 januari 1673 begraven in 
eenn eigen graf in de Zuiderkerk (GAA, DTB 1091 f. 126). 
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schenn de twee leste bruggen [het stuk tussen de Derde Leliedwarsstraat en de Lijnbaanseracht 
AP]70 0 

eenn huijs ende boomgaert met de landerijen daer bij behorende inde Diemermeer alias Wa-
tergraefss meer" 

Wanneerr de twee inventarisaties van onroerende goederen in het bezit van Abra-
hamm Pelt naast elkaar worden gelegd, valt op dat de landerijen in Frankrijk en de 
gedeeltenn van huizen in de Warmoesstraat en de Nieuwstraat in de periode tus-
senn 1649 en 1673 van de hand zijn gedaan. Pelt kocht in de tussentijd een sui-
kerbakkerijj  op de Bloemgracht. Een aantal bronnen kan nadere informatie ver-
schaffenn over de verschillende huizen, bedrijfspanden en stukken grond, die 
Abrahamm Pelt in bezit had. 

Hett genoemde woon- en suikerbakkerijcomplex 'de Twee Suijckermoolens' 
opp de Keizersgracht moet omvangrijk zijn geweest.71 In totaal besloeg dit pand 
vijff  erven. De eerste drie werden in 1629 aangekocht.72 Deze omvang voldeed 
waarschijnlijkk aanvankelijk goed, want pas ruim twintigjaar later kocht Abraham 
Peltt twee huizen en erven naast percelen die reeds in zijn bezit waren, de ene 
voorr ƒ5.350 en de ander voor ƒ8.000.73 De aankopen duiden erop dat de econo-
mischee activiteiten van Pelt, niet alleen binnen de suikernijverheid, maar ook 
daarbuiten,, zich in deze periode in gunstige richting ontwikkelden. Dit blijkt 
eveneenss uit de specificatie van de erfenis die Abraham aan zijn kinderen over-
droegg in 1649. Daar staat dat Abraham Pelt niet genoeg tijd had gehad om de be-
schrijvingg van het erfdeel zo uitgebreid te maken als de bedoeling was "overmits 
denn grooten ommeslagh van zijne suijckerbackerijen ende de neeringe daeraff 
dependerendee niet en was toelatende alles soo partinent te stellen als wel ver-
eijschte".74 4 

Inn de genoemde inventaris van Abraham Pelt zijn ook de goederen in de sui-
kerbakkerijj  en het pakhuis aan de Keizersgracht opgenomen.75 De meeste zijn 
tevenss getaxeerd. In totaal was voor een waarde van bijna 13.460 gulden aan ver-
schillendee soorten suiker en gereedschap in de panden aanwezig. De grote om-

700 In de beschrijving van de in de suikerbakkerij aanwezige goederen wordt nog melding gemaakt van 
tenminstee twee pakhuizen. Het lijk t mij waarschijnlijk dat deze gebouwen bij de termen "huijs ende erve 
mett de suijckerbackerije" zijn inbegrepen. 
711 Reesse noemt dit bedrijf overigens 'Het Paardenhoofd', waarbij hij mijns inziens impliciet refereert 
aann de negentiende- en niet de zeven tie nde-eeuwse situatie (Reesse, De suikerkandel van Amsterdam, 124, 
CXL-CXLÏ) .. Wel had het pand reeds in de zeventiende eeuw 'het Zwarte Paardenhoofd' in de gevel staan 
(GAA,, NA 3043 f. 2v (21-1 1667)). Wellicht dat het bedrijflater de naam 'Het Paardehoofd' kreeg. Omdat 
echterr in de notariële akte met betrekking tot Abraham Pelt expliciet 'de Twee Suijckermoolens' wordt ge-
noemd,, houd ik deze benaming aan. 
722 GAA, kwijtscheldingsregister 34 f. 136 (10-11 1629). Zie ook: Reesse, De smkerhandel van Amsterdam, 
CXL. . 
733 GAA, kwijtscheldingsregister 46 f. 16 en 17 (24-5 1653). 
744 GAA, NA 1000 B (7-10 1649). 
755 GAA, NA 2484 akten 21 en 35 (15-3 1674), aldaar f. 498-502. Er lijk t in de akte sprake te zijn van meer 
dann één pakhuis, maar geheel duidelijk is dit niet. 
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vangg van de hoeveelheid goederen en de vele verschillende ruimtes in de suiker-
bakkerijj  en het pakhuis die zijn gespecificeerd, onderschrijven het eerder naar 
vorenn gebrachte vermoeden dat het hier om een omvangrijk suikernijverheids-
complexx ging. De zaken in de suikernijverheid zullen Abraham Pelt aan het ein-
dee van zijn leven voor de wind zijn gegaan. Ook wijst de diversiteit in soorten sui-
kerr die zijn aangetroffen erop dat Pelt zich niet specialiseerde in de productie 
vann één specifieke suikervariant.76 

Dee suikerbakkerij op de Bloemgracht kocht Pelt relatief laat in zijn leven aan. 
Inn 1659 kocht hij aldaar een huis, erf en ververij, die hij, getuige de inventaris, 
omm liet bouwen ten behoeve van de suikerproductie.77 Hij telde hiervoor 9.000 
guldenn neer. Dit bedrag was hoger dan de som die zes jaar eerder voor de laatste 
tweee door Pelt verworven panden aan de prestigieuze Keizersgracht werd be-
taald.. Het bedrijfspand aan de Bloemgracht zal dan ook redelijk omvangrijk zijn 
geweest.. Pelts geschiedenis van de aankopen van de suikerpanden overziend, 
kunnenn we concluderen dat zijn suikerproductie in de jaren vijfti g en zestig van 
dee zeventiende eeuw op haar top was. Dit komt overeen met de belangrijkste 
bloeiperiodee van de suikernijverheid in Amsterdam als geheel. 

Naastt de gebouwencomplexen aan de Keizers- en Bloemgracht kocht Pelt in 
dezelfdee periode nog een huis en erf in de Kalverstraat voor een bedrag van 
10.4700 gulden.78 Hiervan is geen verkoopakte gevonden. Toch was het pand aan 
hett einde van Pelts leven niet meer in zijn bezit. Wellicht heeft hij dit niet per-
soonlijkk benut, maar veeleer als beleggings-, danwei speculatieobject verworven. 
Waarschijnlijkk diende het eigendom van delen van huizen in de Warmoesstraat 
enn de Nieuwstraat een zelfde doel. 

Peltt bezat overigens niet alleen huizen binnen de stadsgrenzen. Zoals gezegd 
bezatt hij in 1649 land in de Medoc. Het is niet duidelijk of zich hierop ook ge-
bouwenn bevonden. Pelt was echter ook in het bezit van een hofstede. In 1657 
werdd een notariële akte opgemaakt om een sluimerende ruzie te sussen.79 Hans 
Peltt (koopman-industrieel) werd toen op verzoek van Joannis van Veldensteijn de 
jongee ondervraagd over iets dat "op de hoffstede van uwen broeder Abram Pelt" 
wass voorgevallen. Helaas wordt niet geëxpliciteerd waar deze hofstede zich be-
vondd en hoelang deze reeds in het bezit van Abraham was. 

Ongeveerr vijfjaar later is nog een akte overgeleverd die een verband legt tus-
senn Abraham Pelt en een hofstede. Het betreft hier echter een andere buiten-
plaatss dan de zojuist aangestipte. In 1661 kocht Pelt "een hoffstede gelegen in 
Gravess bij Pellegrin80 genaamt Escure soodanigh de selve aldaar bepoot beplant 

766 Hiermee past Abraham Pek goed in het algemene beeld van de Amsterdamse suikerbakkers, zie: 
Hoofdstukk 1,§ 4.3. 
777 GAA, kwijtscheldingsregister 50 f. 126 (17-5 1659). 
788 GAA, executie kwijtscheldingen 2168 f. 195 (1-2 1652). 
799 GAA, NA 1122 f. 56-56v (17-71657). 
800 Waarschijnlijk wordt hiermee de landstreek Graves of het plaatsje Graves, beide in de omgeving van 
Bordeauxx bedoeld. 
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beboutt ende betimmert is" voor een bedrag van 15.000 gulden.81 Daarnaast werd 
Abrahamm eigenaar van "zekere landen gelegen in Medocq zijnde een sesthiende 
deell  van de geheele bedijkinge", waar hij reeds grondeigenaar was, voor ƒ 16.000. 
Beidee pas verworven bezittingen werden direct voor zes jaar verhuurd aan Jasper 
Pelt,, koopman uit Bordeaux, elk voor een jaarlijkse huur van ƒ400.82 Wanneer 
dezee periode naar tevredenheid was verlopen, stond het de huurder vrij de 
grondd nogmaals voor zes jaar te huren. Jasper Pelt was overigens tevens de man 
diee beide objecten aan Abraham Pelt verkocht had. Hij zal in deze tijd in een acu-
tee liquiditeitscrisis hebben verkeerd en dringend contant geld nodig hebben ge-
had. . 

Abrahamm Pelt trad dus pas relatief laat in zijn carrière op als bezitter van bui-
tenplaatsen.. Het zal hier dan ook geen familiebezit, maar zelf verworven goede-
renn betreffen. Het verwerven van een statussymbool als een hofstede liep bij 
Abrahamm Pelt synchroon aan een bloeiperiode van zijn economische activiteiten 
inn de suikerraffinage. Wellicht dat hij de buitenplaatsen als middel zag om meer 
aanzienn in de maatschappij te verwerven, iets dat hij niet kon doen door een be-
stuurlijkee functie of carrière na te streven. Als zoon van een lutherse immigrant 
uitt Antwerpen bestond voor hem immers nauwelijks een mogelijkheid om door 
tee dringen tot het stadsbestuur. Ook kan Abraham Pelt de investeringen in on-
roerendd goed hebben gezien als een stabiele belegging. 

44 Geld en goederen: vermogens van de suikerondernemers 

Eenn belangrijke indicator voor de economische posities die de suikeronderne-
merss in Amsterdam innamen, is de omvang van de vermogens waarover zij be-
schikten.. Uit verschillende soorten bronnen kan hierover informatie worden 
verkregen.. De eerste en belangrijkste zijn belastingkohieren. Voordeel hiervan is 
datt de mate van willekeur welke personen wel en welke niet zijn vermeld enigs-
zinss ingeperkt is: een bepaald segment -afhankelijk van de grondslag van de 
belastingheffing-- van de gehele gemeenschap kwam voor het afdragen van be-
lastingg in aanmerking en is opgenomen in het register. De Amsterdamse vermo-
gensbelastingg uit 1631, de 200ste penning, vormt het meest bruikbare meetpunt 
voorr een analyse van de vermogens van de onderzoekspersonen. Enerzijds om-
datt het een algemene belasting was en anderzijds omdat 1631 eenjaar is waarin 
eenn groot deel van de suikerondernemers nog in leven was. 

Inn 1631 werd in Amsterdam een belasting, de zogenoemde 200ste penning, ge-
heven.. Het betrof hier een heffing van y2 procent op alle roerende en onroe-

811 GAA, NA 2156 f. 563-565 (17-11 1661). 
822 Het is niet duidelijk of het hier de in 1602 geboren broer van Abraham betreft. Waarschijnlijk is het wel 
dezelfdee Jasper Pelt als die door Voss wordt genoemd als koopman te Bordeaux in 1631, 1637 en 1670-80 
(Voss,, 'A community in decline?', 44 noot 8, 50 noot 58 en 51). 
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rendee bezittingen. Belastingplichtig waren die inwoners van de stad, die een ver-
mogenn bezaten van meer dan 1.000 gulden. Het register van deze belasting is be-
waardd gebleven en uitgegeven.83 De stad was verdeeld in een aantal wijken en in 
elkk van deze wijken ging een daartoe aangewezen persoon alle huizen langs. Hij 
vroegg de belastingplichtige naar de omvang van zijn of haar vermogen. De nei-
gingg om het vermogen lager op te geven dan het in werkelijkheid was, zal een 
aantall  personen niet hebben kunnen onderdrukken. Omdat echter de belas-
tinginnerss hoogstwaarschijnlijk tevens woonden in de wijk waarin zij de huizen 
langsgingenn en redelijk tot goed bekend waren met de belastingplichtigen, zal 
eenn al te groot verschil tussen de zichtbare rijkdom en het opgegeven vermogen, 
wantrouwenn hebben gewekt. Het is daarbij overigens waarschijnlijk dat de mate 
vann fraude ongeveer gelijkmatig over de groep aangeslagenen verdeeld was, zo-
datt de vertekening voor de verhoudingen van de belastingbetalers onderling 
meevalt.. De precieze omvang van de vermogens is dus wellicht niet heel erg 
nauwkeurig,, een al te grote afwijking van de werkelijke financiële situatie van de 
belastingplichtigenn lijk t niet waarschijnlijk. 

Gelderblomm noemt nog enkele problemen die aan de 200ste penning als bron 
kleven.844 Omdat een aantal onderdelen die het gezamenlijke vermogen van een 
persoonn vormen niet in de belastingaanslag is opgenomen (bijvoorbeeld vorde-
ringenn in het buitenland), zal het vermogen van de aangeslagenen hoger zijn ge-
weestt dan op basis van de heffing geconcludeerd kan worden. Daarnaast wijst 
Gelderblomm erop dat een aanslag in de 200ste penning geen direct verband 
hoefdee te hebben met het geïnvesteerde kapitaal van een ondernemer. Daar een 
investeringg vaak met geleend geld geschiedde, geven de aanslagen voor de ver-
mogensbelastingg niet noodzakelijkerwijs informatie over het voor een onderne-
mingg gebruikte of beschikbare kapitaal. 

Hett belastingkohier van de 200ste penning uit 1631 is gebruikt om de vermo-
genspositiee van de onderzoekspersonen te analyseren (tabel 5.6). Twee opmer-
kingenn vooraf. Het komt voor dat een suikerondernemer in 1631 reeds was over-
leden,, maar zijn weduwe en/of kinderen nog wel aangeslagen werden. Omdat 
hiermeee een indicatie van de omvang van het vermogen kan worden verkregen, 
zijnn zij toch in de analyse betrokken. Daarnaast werd een aantal suikerbakkers 
meerr dan één keer in het kohier opgenomen, meestal eenmaal op zijn eigen 
naamm en éénmaal voor zijn kinderen. De bedragen die uit deze diverse aanslagen 
gedestilleerdd kunnen worden, zijn in deze gevallen per onderzoekspersoon bij 
elkaarr opgeteld om op die manier een gedetailleerder beeld van het vermogen 
vann de ondernemer te verkrijgen. Ook voor de hele populatie van belasting-
plichtigenn zijn eventuele meervoudige aanslagen samengevoegd. 

Wanneerr een ondernemer niet in het belastingkohier is vermeld, kan dit een 
aantall  redenen hebben. Ten eerste zou de onderzoekspersoon reeds overleden 

833 Frederiks 8c Frederiks,, Kohier van den tweehondertsten penning. 
844 Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 226. 
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kunnenn zijn, zonder dat hiervan bronnen konden worden teruggevonden. Ten 
tweedee zou de ondernemer in 1631 buiten Amsterdam woonachtig kunnen zijn 
geweest.. In het stedelijke belastingkohier is hij dan niet terug te vinden. Tenslot-
tee was wellicht het vermogen van de suikerbakker van een dusdanig geringe om-
vangg dat hij niet voor de belasting, die immers alleen verplicht was voor iedereen 
diee voor meer dan ƒ 1.000 gegoed was, aangeslagen werd.85 

Eénn van de meest in het oog springende elementen van tabel 5.6 is de grote 
groepp niet-aangeslagenen onder de suikerondernemers. Het wekt verbazing te 
constaterenn dat bijna 60 procent van de onderzoeksgroep niet voor de vermo-
gensbelastingg in aanmerking kwam. De berekening van dit percentage is geba-
seerdd op de veronderstelling dat alle onderzoekspersonen in 1631 ook daadwer-
kelijkk in aanmerking konden komen voor een aanslag van de 200ste penning. Dit 
wass niet het geval. Op basis van geboorte- en sterftedata van de suikeronderne-
merss kan worden bepaald dat in 1631 ten minste 70 van de oorspronkelijke 92 
onderzoekspersonenn nog in leven waren en aan de belasting onderhevig konden 
zijn.866 De 38 suikerondernemers die in het kohier van de 200ste penning staan, 
komenn dan overeen met ongeveer de helft van het 'potentieel' aantal aangesla-
genen.. Een dergelijke herberekening kan ook op het niveau van de onderne-
merstypenn worden uitgevoerd. Dan blijkt dat vrijwel alle kooplieden-indtistriëlen en 
suikerraffinadeurs-koopliedensuikerraffinadeurs-kooplieden die in 1631 aangeslagen zouden kunnen worden ook 
daadwerkelijkk de vermogensbelasting moesten betalen. Alleen het type van de 
suikerraffinadeursuikerraffinadeur kende een groot aantal personen dat zonder reden van overlij-
denn niet in het kohier was opgenomen.87 Bij deze groep moet dan ook veron-
dersteldd worden dat hun vermogen onvoldoende was -of als onvoldoende aan de 
belastinginnerr werd opgegeven- om voor de 200ste penning aangeslagen te wor-
den. . 

855 Volledigheidshalve moeten nog twee mogelijke redenen worden vermeld: ten eerste de mogelijkheid 
datt de onderzoekspersoon onder een naam in het kohier voorkwam die niet als de zijne door mij herkend 
is.. Deze kans lijk t mij echter niet erg groot. Ten tweede kan een naam in het kohier die onvoldoende aan-
knopingspuntenn bevatte om hem te identificeren als een van de onderzoekspersonen, en daarom niet in de 
analysee is betrokken, toch hebben verwezen naar een suikerbakker. Overigens zijn er, hoewel voor de 200ste 
penningg iedereen werd belast die een vermogen van meer dan ƒ 1.000 had, gek genoeg toch 13 aanslagen 
vann minder dan 1.000 gulden in het kohier opgenomen. Het betreft hier echter in alle gevallen extra aan-
slagenn van personen die naast hun eigen aanslag nog voor een erfenis of hun kinderen werden aangeslagen. 
Dezee zijn niet apart in tabel 5.6 opgenomen. 

866 De omvang van deze groep kan niet exact bepaald worden, omdat het moment van overlijden niet voor 
allee onderzoekspersonen kon worden vastgesteld. Het aantal van 70 suikerondernemers die in 1631 nog in 
levenn waren, moet dan ook als minimum beschouwd worden. 

877 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat juist van een groot deel van de suikerraffinadeurs geen tijdstip 
vann overlijden kon worden vastgesteld. 
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Tabell  5.6 Het kohier van de 200ste penning (1631): vermogens van de suiker-
ondernemers s 
bedragg in gld. 

1.000-4.999 9 
5.000-9.999 9 
10.000-14.999 9 
15.000-19.999 9 

20.000-29.999 9 
30.000-39.999 9 
40.00O49.999 9 
50.000-59.999 9 
60.000-69.999 9 
70.000-79.999 9 
80.000-89.999 9 
90.000-99.999 9 
100.000-109.999 9 
>> 110.000 

Totaal l 
niett aangeslagen 

alle e 
aangeslagenen n 

N N 

1835 5 
744 4 
411 1 
195 5 

317 7 
157 7 
110 0 
83 3 
69 9 
33 3 
41 1 

5 5 
26 6 
71 1 

4097 7 

% % 
44,8 8 
18,1 1 
10,0 0 
4,7 7 

7,7 7 
3,8 8 
2,7 7 
2,0 0 
1,7 7 
0,8 8 
1,0 0 
0,1 1 
0,6 6 
1,7 7 

99,7 7 

onderzoeksgroep p 

N N 

7 7 
6 6 
4 4 
2 2 

7 7 
4 4 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 

1 1 

38 8 
54 4 

% % 
18,4 4 
15,8 8 
10,5 5 
5,3 3 

18,4 4 
10,5 5 
5,3 3 
5,3 3 
5,3 3 
2,6 6 

2,6 6 

100,0 0 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

2 2 
2 2 
2 2 

1 1 
2 2 
2 2 

2 2 

1 1 

14 4 
12 2 

suiker-suiker-
raffïnadeurs-raffïnadeurs-
kooplieden kooplieden 

2 2 
3 3 

1 1 

5 5 
2 2 

2 2 

1 1 

16 6 
14 4 

suiker-suiker-
raffinadeurs raffinadeurs 

3 3 
1 1 
1 1 
2 2 

1 1 

8 8 
28 8 

Bron:: Frederiks & Frederiks, Kohier van den tweehondertsten penningen computerbestand C. Lesger 

Dee gemiddelde omvang van het vermogen voor de suikerbakkers was hoger dan 
datt van het totaal aantal aangeslagenen (ƒ23.668 tegenover ƒ 15.450). Dit houdt in 
datt de suikerondernemers in financieel opzicht tot de elite van Amsterdam be-
hoordenn . Op zichzelf is dat niet heel verwonderlijk, omdat voor het exploiteren van 
eenn suikerbedrijf een bepaalde hoeveelheid kapitaal vereist was. All e suikeronder-
nemerss dreven een suikerbakkerij en konden dus over het benodigde geld be-
schikken.. Wanneer we echter de verschillende typen ondernemers binnen de on-
derzoeksgroepp nader beschouwen, moet deze constatering genuanceerd worden. 

Hett gemiddelde vermogen van de kooplieden-industriëlen (ƒ32.500) ligt ver bo-
venn het algemene gemiddelde van alle aangeslagen suikerondernemers. Dit stemt 
overeenn met de kenmerken van dit type ondernemer, te weten een positie als fi-
nancierr van de suikerproductie in combinatie met activiteiten in de handel. De 
suikerrafjïnadeurssuikerrafjïnadeurs daarentegen beschikten slechts over een - in verhouding tot hun 
collega'ss in de nijverheid - zeer bescheiden vermogen (ƒ8.200). Hiermee wordt 
mijnss inziens eens te meer hun positie als op kleinschalig niveau opererende zelf-
standigee producenten bevestigd. Een andere bevestiging hiervoor is het zeer gro-
tee deel van de suikerrafjïnadeurs dat niet in het kohier terug te vinden is. Zoals bo-
venn is vermeld was het aandeel niet-aangeslagenen bij deze groep veel groter dan 
onderr de kooplieden-industriëlen en de suikerraffinadeurs-kooplieden. Dit wijst er op dat 
dee suikerraffinadeurs een relatief zwakke vermogenspositie hadden. 
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Eenn vergelijking van de vermogens van de suikerondernemers met die van alle 
Amsterdamsee kooplieden die voor de 200ste penning werden aangeslagen, ver-
sterktt deze bevindingen.88 In vergelijking met het algemene overzicht uit tabel 
5.66 blijkt dat de onderzoeksgroep een meer gedifferentieerde vermogensop-
bouww kende. De spreiding over vermogenscategorieën bij de kooplieden-industrië-
lenlen komt het meest overeen met die van alle groothandelaren in Amsterdam. Dat 
wass te verwachten, gezien het handelskarakter van dit suikerbakkerstype. De an-
deree twee ondernemerstypen konden over een duidelijk lager vermogen be-
schikkenn dan de Amsterdamse kooplieden. 

Naastt belastingkohieren bestaan nog meer manieren om een beeld te krijgen 
vann de omvang van het vermogen van de suikerondernemers.89 Daartoe kunnen 
boedelinventarissen,, testamenten, huwelijkse voorwaarden en andere notariële 
aktenn worden gebruikt. Helaas geeft geen van deze bronnen op systematische 
wijzee een overzicht van het vermogen. Zo zijn geen twee testamenten gelijk, en 
alss in één een vermogen is opgetekend, wil dit niet zeggen dat dit ook in andere 
testamentenn het geval is. Daarnaast bestaat het probleem dat van lang niet alle 
suikerondernemerss één van de genoemde soorten notariële akten is overgele-
verdd of terug te vinden. De speurtocht naar de omvang van vermogens is daar-
doorr in grote mate afhankelijk van het toeval en levert slechts verbrokkelde in-
formatiee op. Toch betekent dit niet dat geen extra mededelingen over de 
vermogenss van de onderzoekspersonen zijn te doen. 

Eenn bron die informatie kan opleveren over de omvang van het vermogen van 
dee suikerondernemers is het archief van de Amsterdamse weeskamer. Weeska-
merss werden vanaf de veertiende eeuw in veel Hollandse steden opgericht en 
haddenn tot taak om de erfenissen van weeskinderen die hun meerderjarigheid 
nogg niet hadden bereikt of nog ongehuwd waren te beheren. Deze stedelijke in-
stellingg moest zorgdragen voor een verantwoord beheer van de nagelaten goe-
deren.90 0 

Dee weeskamer was echter niet automatisch de beheerder van goederen die na 
hett overlijden werden achtergelaten aan eventuele kinderen. In een testament 
bestondd namelijk de mogelijkheid om via een clausule de instelling expliciet van 
inmengingg in de erfenis uit te sluiten. De redenen om hiertoe over te gaan wa-
renn over het algemeen verbonden met het bestaan van familiebelangen. Het is 

888 Vergelijking op basis van: Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 227, computerbestand C. Lesger en 
prosopografie. . 
899 In 1674 werd in Amsterdam opnieuw een vermogensbelasting, een 200ste penning, geheven. Dit tijd-
stipp kwam voor veel onderzoekspersonen te laat. Velen van hen waren reeds overleden. Toch staat een klein 
aantall  wel degelijk in het belastingkohier vermeld. Enkelen waren nog in leven en werden in eigen persoon 
aangeslagen,, van anderen moest(en) hun weduwe of erfgenamen belasting afdragen. De aantallen zijn he-
laass te klein om de cijfers zinvol te analyseren (Belastingkohier van 200ste penning 1674 in: GAA, archief 
vann Burgemeesters, 1295-1815, Stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 1456-1795 (arch. nr. 
5028),, inv. nr. 662). 

900 Het nu volgende is gebaseerd op: Bergsma, Over de weeskamers, Smit, De Zuidhollandse weeskamers en 
Kretzschmar,, Voorlopige inventaris van het archief van de Weeskamer. 
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goedd mogelijk dat een familie bij het beheer van haar boedel geen inmenging 
wildee van officiële instanties.91 

Wanneerr een ouder overleed en de weeskamer niet van de erfenis was uitge-
sloten,, moest een inventaris van de nagelaten goederen op de weeskamer wor-
denn gebracht. Vervolgens ging de langsdevende ouder van de kinderen of hun 
voogdd met medewerking van de weesmeesters tot de boedelscheiding over. Als 
niett in het testament of de huwelijkse voorwaarden anders was bepaald, ontvin-
genn de kinderen gezamenlijk de helft van de goederen. De daadwerkelijke uit-
keringg van dit deel vond plaats op het moment dat de kinderen hun 'mondige 
leeftijd'' hadden bereikt (voor meisjes 16jaar, voor jongens 25) of in het huwelijk 
traden.. Tot die tijd behield de langstlevende de goederen, of hield de voogd ze 
inn beheer. 

Opp de weeskamer, een kamer op het Amsterdamse stadhuis, bewaarden de 
weesmeesterss alle bescheiden met betrekking tot het beheer van de goederen 
vann de kinderen die aan hen waren toevertrouwd. Boedelinventarissen, waarde-
papierenn (obligaties, rentebrieven, weesmeesterkennissen), notariële en ander-
soortigee akten die betrekking hadden op dezelfde nagelaten boedel werden in 
eenn genummerde lade opgeborgen.92 

Dee inbrengregisters van de weeskamer bevatten de namen van weeskinderen, 
dee overleden ouders en eventuele voogden. Eveneens is hierin informatie opge-
nomenn over de omvang van de erfenis en soms is zelfs een deel van de nagelaten 
goederenn gespecificeerd. Ook staan in deze registers verwijzingen naar de num-
merss van de laden in de weeskamer, waarin de verdere papieren met betrekking 
tott de goederen zich bevonden. All e namen die in de inbrengregisters worden 
genoemd,, zijn opgenomen in een index op het gemeentearchief van Amster-
dam.. Daarom was het mogelijk om te onderzoeken welke van de onderzoeksper-
sonenn in het archief van de weeskamer sporen had nagelaten. 

Daarbijj  is het opvallend dat slechts in een klein aantal gevallen in de lade, die 
inn het inbrengregister stond, daadwerkelijke bescheiden over de betreffende 
persoonn terug te vinden waren. Het ontbreken van deze archiefstukken kan zijn 
veroorzaaktt door de brand van 1652, die onder andere in de weeskamer woedde. 
Velee boedelpapieren zijn hierbij verloren gegaan. Ook is het mogelijk dat de 
weesmeesterss de boedelgegevens aan de kinderen in handen gaven op het mo 

911 Bijkomend argument kan het investeringsgedrag van de weesmeesters zijn geweest. Dezen belegden 
hett geld dat personen na het overlijden aan de weeskamer toevertrouwden tot het moment waarop het kind 
off  de kinderen voor wiee het was bestemd meerderjarig werd(en) of in het huwelijk trad(en). Zij hanteerden 
daarbijj  een strategie die wellicht door vele ondernemers als weinig risicovol en daardoor weinig rendabel 
werdd beoordeeld. De verwanten wilden graag meer risico's nemen bij hun investeringen, en hielden het be-
heerr van de erfenis liever in eigen hand (Kretzschmar, Voorlopige inventaris van het archief van de Weeskamer, 
IV,, die hierbij De Roever als bron aanhaalt). 
922 Het toezicht op de geadministreerde papieren was streng: "Geene papieren mogten vandaar geligt 
worden,, tenzij door de voogden benoodigd b.v. tot het ontvangen van renten, na voorafgaande toestem-
mingg van de weesmeesters, en dan nog onder behoorlijke in de plaatsstelling van een recepisse" (Bergsma, 
OverOver de weeskamers, 100). 



186 6 DeelDeel II De Amsterdamse suiherondernemers, 1580-1630 

mentt dat zij de meerderjarige leeftijd bereikten of in het huwelijk traden.93 

Vann vijftien personen uit de onderzoeksgroep zijn in totaal negentien vermel-
dingenn in het weeskamerarchief gevonden. De suikerondernemers kwamen in de 
eerstee plaats met de weeskamer in aanraking wanneer zij waren overleden en aan 
hunn minderjarige kinderen het "vaderlijk erfdeel" werd overgedragen. Daarnaast 
kondenn zij als vader van kinderen van wie de moeder was overleden, het "moeders 
erf'' aan deze kinderen geven. Meestal waren zij dan inmiddels opnieuw gehuwd, 
enn moesteen scheiding van de 'oude' boedel plaatsvinden. Het overgrote deel van 
dee suikerondernemers dat in de inbrengregisters voorkomt, behoorde tot de sui-
kerraffinadeurskerraffinadeurs en de suïkerraffinadeurs-kooplieden. Waarschijnlijk was hun financië-
lee positie en die van hun familie het zwakst. Wanneer sterke financiële familiebe-
langenn in het spel waren, zal de neiging om de weeskamer in het testament uit te 
sluitenn navenant groter zijn geweest. Dit zou dan eveneens kunnen verklaren dat 
dee kooplieden-industriëlen niet of nauwelijks in de registers te vinden zijn. 

Hett interpreteren van de gegevens uit de inbrengregisters met het oog op de 
omvangg van het vermogen van de suikerondernemers is niet heel eenvoudig. De 
aann de kinderen overgedragen moederlijke en/of vaderlijke erfdelen lijken hier-
toee geschikt te zijn. Toch is vaak nauwelijks te achterhalen wat precies begrepen 
iss in deze geldbedragen en daarmee wat de omvang hiervan zegt over het ver-
mogen.. In het nu volgende zal verondersteld worden dat het deel van de nala-
tenschapp dat aan de kinderen werd toegekend de helft van het vermogen van de 
overledenn ouder uitmaakte. Op basis hiervan kan dan de waarde van het gehele 
bezitt worden berekend. 

Hoewell  het strikt genomen niet direct betrekking heeft op de onderzoeksper-
sonen,, is ook een moederlijk erfdeel als een vermogensindicatie van de suiker-
ondernemerss te beschouwen. De redenering hierachter is deze: huwelijkspart-
nerss waren in de vroegmoderne tijd meestentijds afkomstig uit dezelfde 
sociaal-maatschappelijkee laag en daardoor waren de vermogenspositie van hun 
familiess vergelijkbaar.94 Wel was de inbreng van een vrouwelijke partner in een 
huwelijkk over het algemeen lager dan dat van de man. 

Ondersteuningg van deze werkwijze bieden de boedelgegevens van Godefryt 
vann Arckel {suikerraffinadeur-koopman). In het testament dat Van Arckel en zijn 
vrouww Sara Michielsdr van Vaerlaer in 1624 lieten opmaken, werd bepaald dat de 
kinderenn uit het huwelijk bij overlijden van één van de ouders de helft van de in-
boedell  zouden erven.95 In de periode tussen oktober 1624 en februari 1625 was 
Saraa klaarblijkelijk overleden, want in het inbrengregister van de weeskamer 
werdd aan de drie kinderen van Sara en Godefryt (Tobias van 3, Sara van 2 en 
Annaa van V* jaar oud) hun moederlijk erfdeel bewezen.96 Het bedrag dat aan de 

933 Deze suggestie is afkomstig van Wijsenbeek-Olthuis (Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen, 8-9). 
944 Ideeën in deze richting te vinden bij : Haks, Huwelijk en gezin. 
955 GAA, NA 293 f. 286-288v (8-10 1624). 
966 GAA, weeskamer, inbrengregister 19 f. 189, 208 (14-2 1625). 
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kinderenn werd uitgekeerd was 25.000 gulden. Hieruit kan dan worden opge-
maaktt dat de totale waarde van de boedel op dat moment tweemaal dit bedrag of-
well  ƒ50.000 was. En deze waarde nu komt mooi overeen met het vermogen waar-
voorr Van Arckel in 1631 voor de 200ste penning aangeslagen werd, namelijk een 
halvee ton.97 We kunnen daarom stellen dat een moederlijk erfdeel uit de in-
brengregisterss wel degelijk een indicatie geeft van de omvang van het bezit van 
haarr partner. Op die manier kan deze informatie dan ook worden gebruikt in de 
analysee van de vermogens van de suikerbakkers. 

Dee ouderlijke erfdelen die aan de kinderen van een aantal suikerondernemers 
werdenn bewezen, lopen in omvang erg uiteen. Het kleinste bedrag dat wordt ge-
noemdd is 325 gulden voor de dochter van Guilliam vanden Broeck {suikerraffina-
deur-koopman)deur-koopman),,9898 De kinderen van Hans Nijs {suikerraffinadeur-koopman) konden 
daarentegenn ƒ60.000 tegemoet zien." De verschillende erfdelen die in het wees-
kamerarchieff  te vinden zijn, geven het volgende beeld van het bezit van de sui-
kerondernemerss (tabel 5.7). 

Tabell  5.7 Omvang van het bezit van de suikerondernemers op basis van ver-
meldingenn in het weeskamerarchief100 

bedragg in guldens 

>> 1.000 

1.000-1.999 9 

2.000-2.999 9 

3.000-3.999 9 

4.000-4.999 9 

5.000-9.999 9 

10.000-19.999 9 

20.000-29.999 9 

30.000-39.999 9 

40.0000 of meer 

Totaal l 

onderzoeksgroep p 

N N 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

3 3 

3 3 

1 1 

3 3 

19 9 

% % 
5,3 3 

10,5 5 

10,55

5,3 3 

10,5 5 

5,3 3 

15,8 8 

15,8 8 

5,3 3 

15,8 8 

100,1 1 

kooplieden-kooplieden-

industrièïen industrièïen 

1 1 

1 1 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-

koopUeden koopUeden 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

11 1 

suikerraffinadeurs suikerraffinadeurs 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

7 7 

Bron:: GAA, weeskamer, inbrengregisters 

Dee gegevens in tabel 5.7 bevestigen het beeld zoals dat op basis van het register 
vann de 200ste penning werd geschetst. De welstand van de Amsterdamse suiker-

977 Frederiks & Frederiks, Kohier van den tweehondertsten penning, 55 (Govert van Erckei). 
988 GAA, weeskamer, inbrengregister 19 f. 27 (18-5 1623). 
999 Daarbovenop kwam nog 3.600 gulden per kind "voor de uijtsettinge" (GAA, weeskamer, inbrengregis-
terr 25 f. 169v (22-7 1642)). 
1000 Sommige onderzoekspersonen komen meer dan eenmaal voor in het weeskamerarchief. Hun bezit is 
dann tweemaal in tabel 5.7 opgenomen. De 19 vermeldingen in tabel 5.7 hebben betrekking op 15 onder-
zoekspersonen. . 
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ondernemerss was onder de kooplieden-industriëlen het grootst en onder de suiker-
raffinadeursraffinadeurs het kleinst. Verder blijkt dat ruim 40 procent van de suikerbakkers 
uitt tabel 5.7 een bezit ter waarde van 5.000 gulden of meer tot zijn beschikking 
had.. Dat lijk t minder dan in tabel 5.6 met de vermogensgegevens uit het kohier 
vann de 200ste penning van 1631. Toen bezat 80 procent van de suikeronderne-
merss een vermogen van meer dan ƒ5.000. De vertekening wordt veroorzaakt, 
omdatt de groep onderzoekspersonen waarvoor het weeskamerarchief vermo-
gensgegevenss bevatte veel kleiner is dan het aantal suikerondernemers dat in 
16311 aangeslagen werd. Een nadere bestudering toont aan dat het grotendeels 
dezelfdee personen zijn, die in de tabellen 5.6 en 5.7 met een vermogen van 
ƒ5.0000 of meer vermeld staan. 

Vann de negentien suikerondernemers van wie informatie in het weeskamerar-
chieff  is gevonden, behoorden negen tot de aangeslagenen in 1631. Als we voor 
ditt negental de gegevens uit de twee bronnen combineren, blijk t dat het bezit 
datt op basis van de inbrengregisters van de weeskamer berekend is, over het al-
gemeenn een hogere waarde heeft dan het vermogen dat voor de 200ste penning 
aangeslagenn werd. De fraude die men pleegde bij het opgeven van een bedrag 
voorr de vermogensbelasting zal hiervan de oorzaak zijn. Soms komen de bedra-
genn goed overeen: Gilli s van den Bogaert (suikerraffinadeur-koopmari) beschikte in 
16311 over een geschat vermogen van ƒ20.000, terwijl uit de inbrengregisters op 
basiss van het bewezen vaderlijke erfdeel een bezit van ruim 21.000 gulden bere-
kendd kan worden.101 Reeds gemeld zijn verder de bedragen voor Godefroy van 
Arckell  die eveneens goed overeenkomen. Andere vermogensgegevens dan de in 
hett bovenstaande gepresenteerde zijn uiterst schaars. Een enigszins verantwoor-
dee analyse ervan is dan ook niet goed mogelijk.102 

4.14.1 De samenstelling van de vermogens 

Wanneerr we de samenstelling van het vermogen van de suikerondernemers uit 
dee onderzoeksgroep willen analyseren zijn hiervoor twee soorten informatie 
noodzakelijk.. Ten eerste moet er een beschrijving zijn van de goederen die tot de 
boedell  van een bepaalde persoon behoorden. Dit is echter niet genoeg. De ge-

1011 Frederiks & Frederiks, Kohier van den tweehondertsten penning, 55 en GAA, weeskamer, inbrengregister 
299 f. 215 (14-1 1655). 
1022 Een aantal verschillende samenwerkingscontracten voor de exploitatie van een suikerbakkerij, die 
reedss een aantal malen zijn aangehaald, levert nog informatie over de in de industrie geïnvesteerde bedra-
gen.. Nu hoeft de omvang van een hoeveelheid geld die door een ondernemer werd geïnvesteerd niet in di-
rectt verband te staan met het vermogen waarover hij beschikte, maar het geeft wel aan hoeveel kapitaal de 
ondernemerr kon mobiliseren, uit eigen zak, danwei door middel van kredieten bij familieleden, vrienden 
enn bekenden. Het gemiddelde van de elf tussen 1580 en 1630 in de Amsterdamse suikernijverheid geïnves-
teerdee bedragen die zijn achterhaald, bedroeg ruim 5.220 gulden. Het valt te betreuren dat voor de be-
sprekingg van in de suikerbakkerij geïnvesteerde bedragen evenals bij de analyse van het kapitaal dat met on-
roerendgoedtransactiess gemoeid was, slechts kleine aantallen suikerondernemers kunnen worden 
gebruikt.. Hierdoor kan moeilijk sprake zijn van een afgewogen beeld. 
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specificeerdee goederen moeten tevens zijn getaxeerd. Alleen dan kan een rela-
tievee (procentuele) verdeling over verschillende categorieën goederen (huizen, 
land,, schulden, waardepapieren etc.) opgesteld worden.103 

Voorr het bestuderen van de samenstelling van het vermogen van de Amster-
damsee suikerondernemers kunnen slechts vier boedels worden gebruikt. Het 
gaatt om de boedels van Guilliame Wijs (koopman-industrieel), Hans Verspreet (sui-
kerraffinadeur-koopman),kerraffinadeur-koopman), Johannes Verspreet (een oomzeggervan Hans) en Abra-
hamm Hansz Pelt (beiden koopman-industrieel) .,04 In alle vier de gevallen ging het 
omm inventarissen van de huisraad en inboedel, die werden opgemaakt na het 
overlijdenn van de suikerbakker. Voor deze inventarissen is gekozen, omdat het de 
enigee zijn waarbij alle of bijna alle gespecificeerde goederen ook daadwerkelijk 
getaxeerdd zijn. Daardoor is het mogelijk om de relatieve waarde van de verschil-
lendee goederencategorieën ten opzichte van elkaar te bepalen. Daarbij is het 
echterr van belang dat de uitgangspunten die werden gehanteerd om te bepalen 
watt wel en wat niet getaxeerd werd hetzelfde waren. Hoewel het hier om vier ge-
lijksoortige,, alle door een notaris opgestelde akten gaat, schuilt hier mijns in-
zienss een probleem. Het feit dat de uitstaande schulden van de boedel en de in-
boedell  van de suikerbakkerij soms heel uitgebreid in de akte staan en soms niet, 
lijk tt dit vermoeden te bevestigen. 

Zoo is alleen bij Johannes Verspreet en Abraham Pelt ook de inboedel van de 
suikerbakkerijj  getaxeerd.105 Aangezien van zowel Guilliame Wijs als Hans Ver-
spreett tot aan het einde van hun leven activiteiten in de suikernijverheid bekend 
zijn,, kan het neerleggen van het beroep van suikerbakker niet de reden zijn ge-
weestt waarom in hun boedel geen plaats is ingeruimd voor een taxatie van de raf-
finaderij.. Het is waarschijnlijker dat de locatie van het suikerbedrijf hierbij een 
roll  heeft gespeeld. Bij Pelt en Johannes Verspreet was dit gevestigd in of gren-
zendd aan het woonhuis. De taxateurs behandelden het complex daarom als één 
geheel.. Daarnaast kunnen ook belangen van de erfgenamen meegespeeld heb-
benn bij het al dan niet opnemen van de suikerboedel. 

Eenn element dat nagenoeg ontbreekt in de vier inventarissen is het onroe-

1033 Helaas zijn bronnen die aan beide voorwaarden voldoen voor de late zestiende en de vroege zeven-
tiendee eeuw slechts zeer sporadisch voorhanden. Waarschijnlijk is deze situatie beter in de tweede helft van 
dee zeventiende en de achttiende eeuw. Zo kon Noordam in zijn onderzoek naar de vroedschapleden in Lei-
denn voor de periode 1574 tot 1651 niet meer dan zes boedels achterhalen die voor een analyse van de ver-
mogenssamenstellingg geschikt waren. In de hieropvolgende 125 jaar (1651-1774) vertienvoudigde het aan-
tall  bruikbare boedels bijna tot 59 (Noordam, Geringde buffels, 90-92, met name 92; staat 15). Prak, De Jong 
enn Kooijmans en ook Wijsenbeek konden voor de achttiende eeuw in respectievelijk Leiden, Gouda, Hoorn 
enn Delft over een omvangrijker aantal boedelbeschrijvingen beschikken (Prak, Gezeten burgers; De Jong, Met 
goedgoed fatsoen; Kooijmans, Onder regenten; Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft). Zie over boedelinven-
tarissen:: Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen. 
1044 Het gaat hierbij om respectievelijk: GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613), 562 f. 1-60 (15-1/2-4 1627), 
11199 f. 308-316v (13-12 1656) en 2484 akten 21 & 35 (15-3 1674). 
1055 Saillant detail is dat Abraham Hansz Pelt als een van de deskundige taxateurs voor de "suijckeren die 
indee rafinaderije sijn bevonden (...) met potten ende vormen toe" van Johannes Verspreet optrad (GAA, NA 
11199 f. 308-316v (13-12 1656), aldaar f. 314-314v). 
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rendgoedbezit.. Dit is verklaarbaar, omdat in de notariële boedelinventarissen 
overr het algemeen de goederen die in het sterfhuis van de overledene werden 
aangetroffenn gespecificeerd stonden. Dat bij Hans Verspreet voor een totaalbe-
dragg van 17.800 gulden aan huizen en erven is getaxeerd, was dan ook een uit-
zondering.. Al deze bezwaren leiden ertoe dat de vier inventarissen bezwaarlijk in 
detaill  met elkaar vergeleken kunnen worden. Wel is het mogelijk om voor iede-
ree boedel afzonderlijk de samenstelling van het bezit te analyseren. In tabel 5.8 is 
hett bezit uitgesplitst in verschillende categorieën. 

Tabell  5.8 De samenstelling van vier boedels van suikerondernemers, uitge-
splitstt naar de getaxeerde goederen (in percentages) 

Meubilair r 
Textiel l 
Keukengerei i 
Porselein n 
Goud-- en zilverwerk 
Juwelen n 
Boeken n 
Schilderijen n 
Contantt geld 
Uitstaandee schulden 

vorderingen vorderingen 
schulden schulden 

Onroerendd goed 
Waardepapieren n 
Openstaandee reizen 
Aanslagenn belastingen 
Voorraad d 
Raffinaderij j 

voorraad voorraad 
gereedschap gereedschap 
koperwerk koperwerk 

Totaal l 
Waardee boedel 

Guilliamee Wijs 
(29-77 1613) 

19,2 2 
35,0 0 
8,1 1 
3,2 2 

32,0 0 

0,6 6 
1,9 9 

100,0 0 
ƒƒ 2.837-7-0 

Hanss Verspreet 
(15-1/2-44 1627) 

0,7 7 
2,5 5 
0,5 5 

0,8 8 
0,1 1 

0,4 4 
10,7 7 
63,8 8 
59,6 59,6 

4,2 4,2 
17,6 6 
0,9 9 

2,0 0 

100,0 0 
ƒƒ 101.421-2-8 

Johanness Verspreet 
(13-122 1656) 

1,7 7 
3,1 1 
0,3 3 

1,2 2 
2,2 2 
0,3 3 
0,2 2 
2,3 3 
8,7 7 

80,0 0 
71,9 71,9 
6,3 6,3 
1,8 1,8 

100,0 0 
ƒƒ 44.093-16-11 

Abrahamm Hansz 
Peltt (15-3 1674) 

1,1 1 
3,8 8 
0,4 4 
0,5 5 

8,5 5 

0,1 1 
3,1 1 

58,5 5 

3,2 2 
4,4 4 
1,5 5 

14,8 8 

99,9 9 
ƒƒ 91.722-5-9 

Bron:: GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613), 562 f. 1-60 (15-1/2-4 1627), 1119 f. 308-316v (13-12 
1656)) en 2484 akten 21 & 35 (15-3 1674). 

Dee boedel van Wijs is het meest eenvoudig, met een sterke nadruk op verschil-
lendee soorten (bedden)lakens en andere stoffen en goud- en zilverwerk. Bij 
Hanss Verspreet domineren openstaande rekeningen van zijn klanten de waarde 
vann zijn goederen.106 Voor Johannes Verspreet zat het meest waardevolle gedeel-

1066 In totaal is bij hem voor/57.834-15 aan "goede" en ƒ6.837-! 7-4 aan "quade" uitstaande schulden ge-
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tee van de boedel in zijn suikerbedrijf. Met name de voorraden aan allerlei ver-
schillendee soorten suiker en siroop waren hiervoor verantwoordelijk en in min-
deree mate het suikerbakkersgereedschap. De boedel van Abraham Pelt vormde 
eenn combinatie: een sterke dominantie van uitstaande schulden, maar ook een 
flinkk belang voor de inboedel van zijn suikerbakkerij. 

Uitt dit zeer beperkte aantal boedels komt het verstrekken van krediet als een 
zeerr belangrijk investeringsterrein naar voren. Door het toekennen van kredie-
tenn aan hun klanten probeerden de suikerbakkers hun relatie met deze groep te 
intensiverenn en te bestendigen.107 Het aantal debiteuren van zowel Hans Verspr-
eett als Abraham Pelt was vrij omvangrijk. Daarnaast hadden beiden van het 
grootstee deel van hun debiteuren een relatief gering bedrag (veelal minder dan 
1000 gulden) tegoed. Dit kan erop wijzen dat het hier inderdaad om afnemers van 
geproduceerdee suiker ging, die de suiker voor eigen gebruik of voor verkoop 'en 
detail'' aankochten. 

55 Conclusies 

Dee drie ondememerstypen binnen de Amsterdamse suikernijverheid, verschil-
denn duidelijk van elkaar op de terreinen die in dit hoofdstuk zijn geanalyseerd: 
dee duurzaamheid van de investeringen in de suikernijverheid, de omvang van 
hett kapitaal geïnvesteerd in de suikerraffinage en het rendement ervan, de in-
vesteringenn in de VOC en/of de WIC, het onroerendgoedbezit, de omvang van 
hett vermogen en de samenstelling van het vermogen. De twee criteria die voor 
dezee indeling van de onderzoeksgroep zijn gebruikt (de functie van de suiker-
ondernemerr binnen het suikerbedrijf en zijn activiteiten in de handel) resul-
teerdenn dus in drie van elkaar onderscheiden typen suikerbakkers, die elk - ook 
waarr het investeringen buiten de suikerindustrie betrof - een specifiek econo-
mischh gedrag vertoonden. 

Dee groep ondernemers die met de term suikerraffinadeurs is aangeduid, werd 
inn de eerste plaats gekenmerkt door een directe betrokkenheid bij de suikerpro-
ductie.. Deze suikerraffinadeurs exploiteerden eigenhandig hun suikerbedrijf en 
beschiktenn hierbij veelal over hun eigen gereedschap. Soms hadden zij het be-
drijfspandd en de benodigde apparatuur in eigendom, maar vaak ook niet. Meest-
alal was vakkennis van het productieproces van geraffineerde suiker hun belang-
rijksterijkste bezit. De duurzaamheid van de betrokkenheid van de suikerraffinadeurs bij 
dee suikerproductie was waarschijnlijk groter dan op grond van de informatie in 

specificeert!.. Kennelijk was weinig hoop op het ontvangen van de kwade schulden, want in de "somma som-
marumm van desen geheelen inventaris" zijn deze niet opgenomen (GAA, NA 562 f. 1-60 (15-1/2-4 1627), al-
daarr f. 31 v-34). 
1077 Dit is in overeenstemming met de conclusies van Veluwenkamp over het gedrag van vroegmoderne 
ondernemerss in Holland (Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt). 
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dee bronnen werd geconcludeerd. De kans om sporen in archieven na te laten 
wass voor hen als kleine zelfstandigen namelijk betrekkelijk gering. De meesten 
vann hen zullen hun gehele economische carrière in de suikernijverheid actief 
zijnn geweest. 

Hett tweede kenmerk van de suikerraffinadeurs was dat zij niet als actieve han-
delarenn kunnen worden beschouwd. De grondstoffen die de suikerraffinadeurs 
voorr het vervaardigen van suiker nodig hadden, betrokken zij via makelaars op 
dee Amsterdamse markt. Ook hun eindproduct werd op deze wijze te koop aan-
geboden.. Geen van hen was op grote schaal betrokken bij lokale, regionale of in-
ternationalee handel in suiker. De afzijdigheid ten opzichte van de suikerhandel 
strektee zich eveneens uit tot de handel in andere goederen. Slechts een klein 
aantall  van de suikerraffinadeurs is terug te vinden in bevrachtingscontracten en 
anderee akten waarin informatie over handel staat. Dit blijkt goed overeen te ko-
menn met de overige gegevens met betrekking tot hun economische gedrag. De 
suikerraffinadeurssuikerraffinadeurs waren nauwelijks te vinden onder de eerste aandeelhouders 
vann de VOC en de WIC. Alleen in de laatste compagnie werden enkele geringe 
bedragenn ingelegd. Zij hadden hoogstwaarschijnlijk niet de beschikking over 
voldoendee vrij vermogen om op grote schaal te participeren. Inderdaad blijkt uit 
dee gegevens van de vermogensbelasting uit 1631 dat de suikerraffinadeurs over 
eenn weinig omvangrijk vermogen konden beschikken, zowel in verhouding tot 
allee aangeslagenen, als tot alle Amsterdamse groothandelaren, als tot de suiker-
bakkerss van de andere twee ondernemerstypen. 

Hett economische gedrag van de suikerraffinadeurs werd gekenmerkt door spe-
cialisatiee en concentratie. Reeds vanaf het begin van de economische carrière 
vann deze ondernemers specialiseerden zij zich in de suikerbakkerij. Vervolgens is 
eenn duidelijke tendens tot concentratie op deze nijverheidssector en consolida-
tiee van de aldaar verworven plek waarneembaar. Eén van de oorzaken voor dit ge-
dragg zou kunnen liggen in de relatief grote vertegenwoordiging van inheemse 
Amsterdammerss en uit Duitse gebieden afkomstige immigranten onder hen. 
Voorr deze twee groepen was de suikerindustrie een volstrekt nieuw verschijnsel. 
Zijj  hadden totaal geen ervaring met het investeren of werken in de suikernijver-
heid,, omdat deze in Holland niet werd beoefend. Daarnaast bezaten zij over het 
algemeenn rond 1580 nog niet de omvangrijke hoeveelheden kapitaal, waar veel 
vann de immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden direct of indirect wel over 
kondenn beschikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij hun eerste schre-
denn op het pad van de suikerproductie -al dan niet met financiële hulp van der-
den-- zetten in kleinschalige eenmansbedrijven. De meeste van deze suikeron-
dernemerss leverden zelf de belangrijkste arbeid voor hun suikerbakkerijen, 
aangevuldd met gezins- of familieleden. Deze suikerraffinadeurs hadden weinig fi-
nanciëlee ruimte voor het ontplooien van andersoortige activiteiten. Wellicht was 
ditt ook niet primair hun doel. Uitgangspunt kan voor hen het opzetten en ren-
dabell  maken van een suikerbedrijf zijn geweest, dat als basis kon dienen voor het 
opbouwenn en consolideren van een familievermogen. Volgende generaties zou-
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denn dan in het ideale geval de inmiddels succesvolle en wellicht uitgebreide sui-
kerbakkerijj  kunnen overnemen en daarnaast hun investeringsgedrag verbreden 
naarr andere sectoren. 

Dee suikerraffinadmn-koopUedenvtBren betrokken bij de exploitatie van één of meer 
suikerbakkerijen.. De benodigde apparatuur en het bedrijfspand hadden zij veel-
all  in eigen bezit. Het startpunt van hun economische carrière was over het alge-
meenn suikerproductie: zij produceerden allen suiker. Vanuit deze positie begaven 
zijj  zich in de handel in suiker, hoewel de geografische schaal waarover hun han-
delsgebiedd zich uitstrekte beperkt bleef. Soms leidde deze wending naar de sui-
kerhandell  ertoe dat hun betrokkenheid bij de suikerraffinage meer afstandelijk 
werd,, in die zin dat zij zich minder op de productie zelf en meer op het toezicht 
opp het bedrijf en de productie gingen richten. Nooit echter werd voor hen de (sui-
ker)) handel belangrijker dan de suikernijverheid. De suikerproductie vormde een 
constantee factor van betekenis gedurende hun economische carrière. 

Eenn klein gedeelte van de suikerraffinadeurs-kooplieden startte zijn economische 
loopbaann niet in de suikernijverheid maar in de kleinhandel in suiker. Daarnaast 
gingenn deze ondernemers over tot het uitbaten van een suikerbakkerij, waarvan 
hett pand vaak hun eigendom was. De betrokkenheid met het productieproces 
beperktee zich dan meestentijds tot het houden van toezicht op de bedrijfsadmi-
nistratie. . 

Buitenn de handel in suiker dreven de suikerraffinadeurs-kooplieden voornamelijk 
handell  in andere voedingsmiddelen. Daarnaast verhandelden zij nog enkele an-
deree goederen, zoals specerijen en hout. Toch waren de suikerraffinadeurs-kooplie-
denden voornamelijk gelieerd aan de productiesector van de suikerraffinage. De ge-
richdieidrichdieid op de wereld van de nijverheid en een waarschijnlijk weinig omvangrijk 
vrijj  beschikbaar vermogen leidde tot een geringe belangstelling bij de suikerraffi-
nadeurs-koopliedennadeurs-kooplieden voor het investeren in zowel de VOC als de WIC. Dat de om-
vangg van hun kapitaalbezit inderdaad relatief klein was, blijkt uit de gegevens van 
dee Amsterdamse vermogensbelasting uit 1631. Een aanzienlijk deel van de sui-
kerraffinadeurs-koopliedenkerraffinadeurs-kooplieden werd hiervoor aangeslagen. Hoewel de hoeveelheid ka-
pitaall  waarover zij konden beschikken niet afweek van die van alle voor de ver-
mogensbelastingg aangeslagen personen, toont een vergelijking met alle 
Amsterdamsee groothandelaren aan dat het vermogen van de suikerraffinadeurs-
koopliedenkooplieden gering was. 

Hett lijk t erop dat de suikerraffinadeurs-kooplieden in hun economische gedrag 
voornamelijkk gericht waren op consolidatie en specialisatie. De suikernijverheid 
wass vanaf het begin duidelijk hun kernbezigheid en bleef dit ook. Daarnaast zijn 
bijbij  hen voorzichtige expansieve tendensen waar te nemen. Velen van de suiker-
raffinadeurs-koopliedenraffinadeurs-kooplieden waren actiefin de suikerhandel en een kleiner aantal even-
eenss in andere takken van handel (specerijen en hout). Een klein aantal van hen 
legdee belangstelling voor investeringen in de twee grote handelscompagnieën 
aann de dag. 

Bijj  het derde ondernemerstype, de kooplieden-industriëlen, was de suikernijver-
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heidd een uitvloeisel van hun sterke betrokkenheid bij de internationale handel 
inn ruwe en geraffineerde suiker en andere producten. Zij waren afkomstig uit de 
wereldd van de (suiker) handel en zagen mogelijkheden in de exploitatie van een 
suikerbedrijf.. Hun bijdrage aan de suikernijverheid was over het algemeen niet 
veell  meer dan een financiële: zij kochten een suikerbakkerij met toebehoren aan 
off  beschikten over een pand dat zodanig verbouwd kon worden dat het geschikt 
werdd voor het produceren van suiker, en fourneerden (een deel van) het start-
kapitaal.. Niet alleen de suikerraffinage zelf, maar ook het toezicht op het bedrijf 
enn het suikerfabricageproces werd door deze ondernemers uitbesteed. 

Dee wat afstandelijke houding ten opzichte van de suikernijverheid betekende 
niett dat de kooplieden-industriëlen deze investering als een onbelangrijk probeersel 
zagen.. De duurzaamheid van hun betrokkenheid bij de suikerraffinage was zeer 
groot.. Wel blijkt al direct bij het bestuderen van de handel van de kooplieden-
industriëlenindustriëlen dat voor dit type ondernemers de suikerindustrie duidelijk als een uit-
vloeisell  en aanhangsel van hun internationale handelsactiviteiten moet worden 
gezien.. Behalve in ruwe en geraffineerde suiker handelden zij voornamelijk in 
voedingsmiddelenn -met name zout en granen- en in mindere mate in specerijen 
enn hout. Hun betrokkenheid bij de import van suiker uit Brazilië leidde niet tot 
eenn grote belangstelling voor de aandelen van de WIC. Beter vertegenwoordigd 
warenn zij onder de participanten van de eerste tienjarige rekening van de VOC. 
Inn vergelijking met de suikerondernemers van de andere typen behoorden de 
kooplieden-industriëlenkooplieden-industriëlen tot de grotere investeerders. Toch bleef hun financiële bij-
dragee bij de oprichting van de twee grote handelscompagnieën gering, wanneer 
dezee wordt vergeleken met de investeringen van alle Amsterdamse kooplieden. 
Dee omvang van het vermogen waarover zij beschikking hadden, kan hiervoor 
moeilijkk als reden worden aangevoerd. Het financiële bezit van de kooplieden-
industriëlenindustriëlen was namelijk aanzienlijk, wanneer het wordt afgezet tegen dat van in 
dee eerste plaats de overige suikerbakkers en in de tweede plaats de hele Amster-
damsee koopliedengemeenschap. 

Anderss dan bij de suikerraffinadeurs waren kooplieden-industriëlen nooit direct be-
trokkenn bij het fabricageproces van geraffineerde suiker. Een deel van de verkla-
ringring hiervoor kan liggen in het relatief grote aandeel van Antwerpenaren in deze 
groep.. Hoewel zoals gebleken is de meeste suikerondernemers die uit Antwer-
penn kwamen nog niet zelf actief waren geweest in de suikernijverheid op het mo-
mentt dat zij in Amsterdam arriveerden, hadden zij toegang tot de kennis- en in-
formatienetwerkenn met betrekking tot de productie van suiker en waren zij 
wellichtt vertrouwd met het fenomeen van een suikerindustrie door middel van 
vriendenn en bekenden. Antwerpen vormde in de zestiende eeuw immers het be-
langrijkstee centrum van de West-Europese suikereconomie en kende een aan-
zienlijkk aantal suikerbakkerijen. De Antwerpenaren die uiteindelijk aan het ein-
dee van de zestiende eeuw in Amsterdam terechtkwamen, hadden daardoor in 
knowhoww een voorsprong op hun Amsterdamse collega's. Deze gunstige positie 
werdd versterkt door de internationale handelscontacten die de Antwerpenaren, 
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directt of indirect, hadden. Het handelsnetwerk van de Scheldestad strekte zich 
uitt over het grootste deel van West-Europa en de overzeese gebieden, die in han-
denn van de Spanjaarden en de Portugezen waren. Bovendien kwam daar nog bij 
datt vele Zuid-Nederlandse immigranten relatief ruime financiële mogelijkheden 
hadden.. Voor een deel brachten zij zelf (bescheiden) kapitalen met zich mee, 
maarr belangrijker was dat zij beschikten over voldoende connecties en krediet-
mogelijj  kheden in de Zuidelijke Nederlanden en daarbuiten. Tegen deze achter-
grondd hoeft het niet te verbazen dat de kooplieden-industriëlen zich naast de sui-
kerindustriee op grote schaal bezighielden met het verhandelen van allerlei 
soortenn goederen. 

Inn tegenstelling tot de suïkerraffinadeurs en de suikerraffinadeurs-kooplieden was 
bijj  de kooplieden-industriëlen sprake van diversificatie van hun economische activi-
teitenn over een groot aantal terreinen. Het exploiteren van een bedrijf voor de 
productiee van suiker was slechts één van de vele aandachtsvelden voor een koop-
man-industrieelman-industrieel Zijn bemoeienis hiermee was meestal hoofdzakelijk financieel. 
Naastt de suikernijverheid waren zijn investeringen in vele richtingen uitge-
spreid:: met name naar handel en suikerhandel, naar compagnie-aandelen en 
naarr onroerend goed. De achterliggende reden hiervoor was dat een koopman-in-
dustrieeldustrieel op deze manier wilde bewerkstelligen dat hij minder exclusief afhanke-
lij kk zou zijn van de fluctuaties in de markt voor geraffineerde suiker. Handelaren 
enn ondernemers in de vroegmoderne tijd gingen vaker over tot een spreiding 
vann hun investeringen, om op die manier de risico's te verminderen. De kooplie-
den-industriëlenden-industriëlen uit de onderzoeksgroep hadden de financiële ruimte om hun 
economischee activiteiten te diversifiëren. De suikerraffinadeurs-kooplieden konden 
hierr in veel mindere mate toe overgaan en de suïkerraffinadeurs tenslotte ver-
keerdenn in het geheel niet in de economische positie om hun investeringen te 
spreiden. . 

Wee kunnen concluderen dat het op de historiografie gebaseerde beeld uit de in-
leidingg van deze dissertatie in ieder geval niet opgaat voor de groep Amsterdam-
see suikerbakkers als geheel. Dit beeld vertoont slechts overeenkomsten met het 
geconstrueerdee type ondernemers van de koopman-industrieel. Een groot deel van 
dee onderzoeksgroep had een volstrekt ander economisch gedrag. Het is opmer-
kelijkk dat de economische kenmerken van een deel van de suikerondernemers 
veelall  de visie op alle suikerbakkers hebben kunnen domineren. Dit levert een 
volstrektt vertekend beeld op. Wanneer namelijk de beoefenaren van deze be-
roepsgroepp gedetailleerd geanalyseerd worden, zoals in dit hoofdstuk, dan blijkt 
inn de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw de figuur van de kleine in-
dustrieell  tenminste even talrijk te zijn geweest als de internationale koopman en 
financier. . 

Zoo is, voornamelijk op basis van de omvang die de suikerbedrijven rond het 
middenn van de zeventiende en in de achttiende eeuw hadden, vaak geconclu-
deerdd dat suikerondernemers uitsluitend kapitaalkrachtige personen waren. 
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Hett grote aantal suikerraffinadeurs binnen de groep Amsterdamse suikerbakkers 
enn de, zowel ten opzichte van de gehele koopliedengemeenschap in Amsterdam 
alss ten opzichte van hun collega's, geringe vermogens waarover dit type onder-
nemerr beschikte, geven mijns inziens aanleiding om dit traditionele beeld van 
dee suikerondernemer in de historische literatuur te herzien, of tenminste te nu-
anceren.. De prosopografische gegevens die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd 
wijzenn er op dat de Amsterdamse suikernijverheid in de eerste halve eeuw van 
haarr bestaan wellicht (veel) minder kapitaalintensief was dan altijd is veronder-
steld.108 8 

Ditt sluit goed aan bij wat we weten over de suikernijverheid in Hamburg en 
Gent.. Zo geeft Petersson in het eerste hoofdstuk van haar studie naar de suiker-
nijverheidd in Hamburg in de eerste helft van de negentiende eeuw een globaal 
beeldd van de periode van circa 1600 tot 1800. Over de tweede helft van de ze-
ventiendee eeuw, toen de suikerindustrie in Hamburg sterk expandeerde, zegt ze: 
"Diee Zuckersiederei stellte in jener Zeit 'ein blühendes Gewerbe' dar, welches si-
cherenn und bedeutenden Gewinn einbrachte. Sie war 'in besten Aufschwung be-
griffen,, erforderte nicht sehrgrofie Capitalien und war doch gewinnbringendV' [mijn 
cursivering,, AP] Ook stelt zij voor een latere periode vast dat de mogelijkheden 
diee in Hamburg bestonden voor het huren van een suikerbedrijfspand ervoor 
zorgdee dat vooral suikerbakkers met een klein bedrijf op basis van een geringe 
kapitaalinzett ("... anfangs meist geringe Kapital...") met de suikerraffinage kon-
denn beginnen.109 

Coppejans-Desmedtt besteedde in haar boek over Gent in de achttiende eeuw 
aandachtt aan de suikernijverheid aldaar. Deze beschouwing is ook interessant 
voorr de Amsterdamse situatie aan het begin van de zeventiende eeuw, omdat de 
tweedee helft van de achttiende eeuw de periode was waarin de suikerraffinage in 
Gentt werd geïntroduceerd. Zij concludeerde: "Ui t het feit dat zelfs oude knech-
tenn naderhand in staat zijn om een eigen bedrijf op te richten, kan men afleiden 
datt het vereiste kapitaal om een suikerraffinaderij in werking te stellen niet zéér 
aanzienlijkk moet zijn".110 De aanvangsfase van de suikernijverheid lijk t dus in 
Hamburgg en Gent voor een groot deel kleine investeerders te hebben aange-
trokken.. De gegevens over de Amsterdamse suikerindustrie stemmen hiermee 
overeen.. Ook zij lieten zien dat een aanzienlijk deel van de suikerondernemers 
inn Amsterdam uit weinig vermogende producenten bestond. 

Eenn dergelijke zienswijze impliceert eveneens dat een veel minder abrupte 
breukk in de nijverheidsontwikkeling aan het einde van de zestiende en het begin 
vann de zeventiende eeuw heeft plaatsgevonden dan meestal is aangenomen. Zij 

1088 Deze conclusie zou ondersteund kunnen worden wanneer blijkt dat na de aanloopperiode van de sui-
kerraffinagee in Amsterdam (na 1630/1640) het aandeel van de kleine industriëlen geleidelijk afneemt en 
dee kapitaalkrachtige ondernemers de overhand krijgen. Op grond van het door mij verrichte onderzoek is 
hieroverr echter geen uitspraak te doen. 
1099 Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 46, 66, 72. 
1100 Coppejans-Desmedt, Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent., 63-64. 
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houdtt daarenboven in dat de laatmiddeleeuwse traditie van het ambachtelijke 
kleinbedrijff  in vrijwel alle industrieën de boventoon bleef voeren.111 De ideeën 
overr nieuw-geïntroduceerde kapitaalintensieve takken van nijverheid met een 
totaall  nieuwe organisatie veronderstelden -impliciet of expliciet- een duidelijke 
breukk met deze traditie. Noordegraaf bestreed in zijn bespreking van de indu-
striëlee ontwikkeling van de Republiek in de zeventiende eeuw reeds dit idee. Vol-
genss hem kende de zeventiende-eeuwse industrie wat organisatie betreft veel 
meerr traditionele kenmerken dan altijd is gedacht.112 Nader onderzoek naar de 
situatiee in andere kapitaalintensieve takken van nijverheid is nodig om dergelij-
kee ideeën verder op hun houdbaarheid te toetsen. 

1111 Cordonnier constateert voor de suikernijverheid in Lille, die rond 1675 begon, dat "les premières raf-
fineries,, encore artisanales et a faible capacité de production, exigent peu de main-d'oeuvre. Mais Ie dévelop-
pementt de l'activité et la taille croissante des manufactures imposent des besoins supplémentaires" [mijn 
cursivering,, AP] (Cordonnier, 'Une industrie fragile', 553). 
1122 Noordegraaf,' Dutch industry'. 



66 Het sociale gedrag van de 
suikerondernemers s 

Dee economie was niet het enige terrein waarop een vroegmoderne ondernemer 
zijnn streven naar welstand, macht en prestige, ofwel sociale reproductie, kon pro-
berenn te verwezenlijken. Ook door middel van sociaal gedrag in al haar facetten 
konn dit worden gerealiseerd. Voor het sociale functioneren van de onderzoeks-
personenn was een onbesproken reputatie van even groot belang als voor het eco-
nomischee gedrag.1 

Eenn probleem bij het onderzoeken van het sociale ondernemersgedrag van de 
onderzoekspersonenn is dat de uiterlijke verschijningsvormen hiervan in vergelij-
kingg met de economische gegevens veel minder tastbaar en minder duidelijk 
waarneembaar,, wellicht subtieler, waren. Een streven naar maatschappelijk aan-
zienn kan alleen indirect worden vastgesteld aan de hand van kenmerken die met 
ditt prestige gepaard gingen: het tentoonspreiden van welstand in kleding, open-
baree verschijning, huis, huisraad, huisinrichting. Slechts in een klein aantal ge-
vallenn kunnen de beschikbare bronnen ons hierbij van dienst zijn, met name in 
dee vorm van boedelinventarissen. 

Boedelss zullen aan het einde van dit hoofdstuk worden gebruikt, maar aller-
eerstt komt informatie op een aantal andere terreinen aan de orde. Familieban-
denn speelden een belangrijke rol in het verkrijgen en consolideren van econo-
misch,, politiek en maatschappelijk prestige voor een ondernemer en zijn 
familie.. Hiermee verbonden is de keuze van de huwelijkspartner, ofwel de huwe-
lijj  kspolitiek. In de eerste paragraaf zal een beperkt genealogisch onderzoek naar 
dee directe en aangetrouwde familieleden van de suikerondernemers worden ge-
daan.. Op die manier kan de onderlinge verwevenheid binnen de onderzoeks-
groepp worden achterhaald. 

Daarnaastt kunnen de aard en de hoeveelheid sociale functies die suikeron-
dernemerss bekleedden een mooi beeld geven van enerzijds het sociale streven 
vann de onderzoekspersonen zelf en anderzijds de positie die zij in de Amster-
damsee samenleving innamen of nog in zouden gaan nemen. In de eerste plaats 
valtt hierbij te denken aan posten binnen het stedelijke bestuursapparaat en hier-
aann gelieerde diensten. Tevens bestond een veelheid aan posities in regenten-
collegess van zorginstellingen en kerkelijke instituties, die ik eveneens tot de so-
cialee functies reken. All e hadden namelijk een openbaar karakter en voor de 
uitoefeningg ervan was een zekere mate van prestige en aanzien binnen de stede-

11 Zie hiervoor de inleiding van Hoofdstuk 5. 
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lijk ee gemeenschap vereist.2 Dit gold eveneens voor bemiddelende rollen in (eco-
nomische)) conflicten als arbiter, en andersoortige publieke optredens, bijvoor-
beeldd als taxateur, van de suikerondernemers. 

Hett feit dat een suikerondernemer een functie in het openbare leven van Am-
sterdamm ging vervullen, wijst erop dat hij een dergelijke positie ambieerde of ten-
minstee niet afwees. Door de uitoefening van een dergelijke functie kon een on-
dernemerr een stap in zijn maatschappelijke carrière zetten. In dat geval vormde 
dee bekleding van dit ambt één van de middelen tot het persoonlijke doel van de 
suikerondernemerr (en in zekere zin eveneens een doel op zichzelf). Aan de an-
deree kant geeft het feit dat hij voor een sociale functie in aanmerking kwam aan 
datt zijn maatschappelijk prestige kennelijk groot genoeg werd geacht. De uitoe-
feningg van de functie was een bevestiging van de sociale positie die een onder-
nemerr reeds had bereikt. In dit geval was de bekleding van het ambt veeleer een 
gevolgg van het nastreven van het persoonlijke doel van de suikerbakker (en geen 
doell  op zichzelf). 

Ookk op een ander terrein bestonden duidelijk vast te stellen gegevens die in-
formatiee verschaffen omtrent de sociale positie van een ondernemer. Uit ver-
schillendee bronnen is voor de onderzoekspersonen het adres van hun woonhuis 
(enn dat van hun suikerbedrij f) in Amsterdam te achterhalen. Een stadsplatte-
grondd van een vroegmoderne stad kan tot op zekere hoogte als een sociale kaart 
vann de bevolking worden gezien. Per wijk, of liever per straat verschilden de eco-
nomischee en sociale kenmerken van de bewoners. Daarbij kwam dat in de laatste 
jarenn van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw diverse stads-
uitbreidingenn in Amsterdam plaatsvonden. Aan de planning en opzet van 
bepaaldee wijken lagen duidelijke ideeën over de toekomstige bewoners ten 
grondslag,, met als meest in het oog springende voorbeelden de Jordaan (voor in-
dustriëlee activiteiten en de mensen die hierin hun brood verdienden) en de He-
ren-- en Keizersgracht (ten behoeve van de economische en politieke elite).3 

Vervolgenss zal de informatie die gegevens over het eventuele eigen graf van de 
suikerondernemerss en de ligging ervan ons over hun sociale positie kunnen ver-
schaffenn worden gepresenteerd. Tenslotte komen enkele concrete gevallen aan 
dee orde om duidelijk te maken dat suikerondernemers verschillende middelen 
tott hun beschikking hadden om hun eigen prestige en dat van hun familie te ver-
werven,, uit te dragen, te behouden en te beschermen. 

22 Uiteraard verschilde het benodigde maatschappelijke prestige per functie. Het prestige was onder meer 
afhankelijkk van het belang van de functie en de invloed die door iemand in die positie uitgeoefend kon wor-
den. . 
33 Zie: Bakker, 'De stadsuiüeg van 1610'. 
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11 Bloed- en huwelijksbanden: familierelaties binnen de onderzoeksgroep 

Pierree Jeannin stelt in zijn studie naar zestiende-eeuwse kooplieden: "Les princi-
paless families marchandes de chaque vill e sont unies par une multitude d'allian-
cess entrecroisées: la recherche généalogique tient une place nécessaire dans 
toutee étude de leurs affaires."4 Dit adagium wordt door veel geschiedweten-
schapperss ter harte genomen. Wanneer historici een specifieke groep vroegmo-
dernee ondernemers onderzoeken, vormen gegevens over de verschillende on-
derlingee familiebanden een belangrijk onderdeel van de analyse.5 Voor mijn 
onderzoekk is het nu niet zo van belang om te komen tot een volledige recon-
structiee van de stambomen van de suikerondernemers. De vraag die in deze pa-
ragraaff  aan de orde gesteld wordt, is in hoeverre het huwelijk en de keuze van 
eenn huwelijkspartner door de onderzoekspersonen werd gebruikt om zich te 
verbindenn met beroepsgenoten. 

Jann Willem Veluwenkamp heeft zich de laatste jaren regelmatig beziggehou-
denn met het bestuderen van familiebanden en het belang ervan voor het vroeg-
modernee ondernemerschap in de Republiek.6 Hij legt een heel duidelijk ver-
bandd tussen de kenmerken van vroegmodern ondernemersgedrag en dergelijke 
netwerken.. Veluwenkamp beschouwt het zo goed mogelijk (liefst versterkt en 
vergroot,, maar in ieder geval veilig en geconsolideerd) overdragen van het be-
drijff  aan de volgende generatie als één van de belangrijkste doelen van een 
vroegmodernee ondernemer. Tot het bedrijf rekent hij dan niet alleen het ver-
mogen,, maar ook de kennis van het product en de markt en de relaties met klan-
tenn en leveranciers. Het consolideren van een bedrijf gebeurde volgens hem op 
tweee manieren. Ten eerste specialiseerde een ondernemer zich om op die ma-
nierr voor zijn specifieke product een eigen deelmarkt te creëren. Ten tweede be-
steeddee een ondernemer veel tijd en aandacht aan het aangaan en onderhouden 
vann vaste relaties met zijn leveranciers en zijn klanten (onder andere door het 
verstrekkenn van krediet).7 

Familienetwerkenn vloeiden altijd voort uit twee tendensen in het sociale ge-
dragg van vroegmoderne ondernemers, zo vervolgt Veluwenkamp. Enerzijds ves-
tigdenn ondernemers zich bij voorkeur in dezelfde bedrijfstak als hun vader en 
anderzijdss legden zij bij het kiezen van een huwelijkspartner een duidelijke voor-
keurr voor ondernemersdochters uit dezelfde bedrijfstak aan de dag.8 Volgens Ve-

44 Jeannin, Les marchands, 152. 
55 Voor zestiende en zeventiende eeuw zie met name: Dietz, Frankfurter Handelsgesckichte, Kellenbenz, Un-
lemehmerkrafte,lemehmerkrafte, Klein, '"Littl e London"'; diverse artikelen in Lesger 8c Noordegraaf, Entrepreneurs and entre-
preneurshippreneurship en Veluwenkamp, Archangel 

66 Veluwenkamp, 'De Leidse lakenondernemer Daniël van Eys'; Veluwenkamp, 'Familienetwerken' en Ve-
luwenkamp,, Archangel Zie ook: Klein & Veluwenkamp, 'The role of the entrepreneur '. 

77 Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt. 
88 "[D] e Nederlandse ondernemers [hadden] in de tijd van de Republiek de neiging zich te specialiseren, 
inn hun specialisatie hun vader na te volgen, en te trouwen met dochters van ondernemers met dezelfde spe-
cialisatie,, en (...) als gevolg van deze neiging [waren] de ondernemers binnen de afzonderlijke bedrijfstak-
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luwenkampp betrof het hier een " (on)bewuste maar wel pertinente strategie" om 
sociaall  en economisch te overleven. De ideeën van Lesger en Muller sluiten hier 
goedd bij aan. Hoewel in ietwat verschillende bewoordingen stellen deze beide 
auteurss dat het gedrag van vroegmoderne ondernemers op alle terreinen waar-
opp zij zich begaven (economie, politiek, maatschappij) gestuurd werd door een 
omvattendd streven naar welstand, macht en prestige ofwel sociale reproductie 
voorr henzelf en hun familie.9 

Veluwenkampp ziet het ontstaan van familienetwerken duidelijk in het licht van 
ditt streven naar het consolideren en mogelijk uitbreiden van het (familie) kapi-
taall  van een vroegmoderne ondernemer. Een ondernemer kon een aantal voor-
delenn ontlenen aan de familienetwerken waarvan hij deel uitmaakte. Zij zorgden 
voorr veiligheid en stabiliteit en vormden een belangrijk draagvlak voor het aan-
gaann van risico's. Daarmee vergrootten zij de economische overlevingskansen 
vann de ondernemer persoonlijk en van zijn familie als geheel.10 

Naarr aanleiding van zijn onderzoek naar de Nederlandse koopliedengemeen-
schapp in Archangel in de zeventiende en achttiende eeuw, stelt Veluwenkamp: 
"Nederlandsee ondernemers hadden de neiging zich te specialiseren, zich in de-
zelfdee bedrijfstak te vestigen als hun vader, en met elkaar samen te werken. Bo-
vendienn werkten zij bij voorkeur samen met familieleden, omdat die geacht wer-
denn het meest betrouwbaar te zijn. Het ging daarbij niet alleen om bloedverwanten 
-- vaders, broers, zoons, ooms, neven -, maar ook om aangetrouwde verwanten, zo-
alss schoonvaders en zwagers."11 Dergelijke overwegingen leidden volgens hem 
tott een grote mate van bedrijfstaksgewijze endogamie. Een huwelijk smeedde echter 
niett altijd twee families binnen één sector samen. Soms ook werd juist door mid-

kenn door zoveel familiebanden (...) verbonden dat gesproken kan worden van familienetwerken" (Velu-
wenkamp,, 'Familienetwerken', 688). 
99 Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog'; Lesger, 'The "visible hand" ' en Muller, 
TheThe merchant houses of Stockholm. Een specifieke manier van het functioneren van een familienetwerk zou het 
zogenaamdee familisme kunnen zijn. Ik beschouw dit begrip echter eerder als een beschrijving van een be-
paaldd streven van een groep familieleden -en daarmee als minn of meer vergelijkbaar met de concepten van 
Lesgerr en Muller- en niet zozeer als een adequate karakterisering van een cluster van familiebanden. De de-
finitiesfinities van familisme van Van Schelven ("... een wijze van bedrijfsvoering, waarbij het kapitalistische winst-
strevenn ondergeschikt gemaakt wordt aan de bloei, het aanzien en de continuïteit van de sociale positie van 
dee familie der kapitaalbezitters" (Van Schelven, Onderneming en familisme, 3)) en Muntjewerff ("...het streven 
vann de familie der kapitaalbezitters naar een zodanige rentabiliteitswaarde van de eigen onderneming dat 
daarmeee het inkomen, het aanzien en de duurzame sociale positie van de familie behouden blijf t en zo mo-
gelijkk versterkt kan worden" (Muntjewerff, De spil waar alles om draaide, 26)) wijzen eveneens in deze rich-
ting.ting. In het verlengde hiervan moet dan ook het volgende worden opgemerkt. De verwanten die in deze pa-
ragraaff  besproken worden hadden weliswaar hetzelfde beroep, maar het bestaan van familiebanden hoeft 
zekerr niet altijd te duiden op familie ondernemingen, waar het begrip familisme aan refereert. Zie ook: Davids, 
'Familiebedrijven,, familisme en individualisering'. 

100 Een heel ander geluid laat Stols horen. Hij schetst een negatief beeld van de familiale solidariteit bin-
nenn de Zuid-Nederlandse gemeenschap van handelaren op het Iberische schiereiland. "Van familieleden 
moestt hij [i.e. de handelaar, AP] geen kapitaalaanbreng of een voordelige associatie verwachten om zijn fir-
maa op te bouwen. Haast overal in de families was een goede verstandhouding ver te zoeken" (Stols, De 
SpaanseSpaanse Brabanders, 251). 
111 Veluwenkamp, Archangel, 192. 
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dell  van een huwelijk buiten de eigen groep een andere bedrijfstak binnen de 'in-
vloedssfeer'' van de familie gebracht. 

Dergelijkee ideeën zijn ook door andere historici geuit, zij het niet zo uitvoerig. 
Reedss in 1918 wees Bijlsma in zijn studie naar Rotterdam in de tweede helft van 
dee zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw op het feit dat zonen 
vaakk het handels- of nijverheidsbedrijf van hun vader overnamen. Daarnaast con-
stateerdee hij dat tussen de kinderen van bedrijfs- of vakgenoten veelvuldig huwe-
lijkenn werden gesloten. Het kwam volgens hem voor dat bij gebrek aan een zoon 
eenn schoonzoon het familiebedrijf continueerde. Aldus ontstonden "uitgebreide 
complexencomplexen van families, die zich groepeerden om één zelfde bedrijf of nering".12 

Yntemaa wijst voor de Hollandse brouwnijverheid op het belang van familiale con-
necties.. Nieuwkomers in de bierbrouwerij waren meestal op enigerlei wijze 
gelieerdd aan personen of families die reeds in de brouwindustrie werkzaam wa-
ren.133 Veel van deze verschijnselen ziet Grassby ook onder zeventiende-eeuwse 
Engelsee kooplieden.14 

Veluwenkampp poneert de stelling dat de door hem geconstateerde twee ten-
densenn (ten eerste de opvolging door een zoon van zijn vader in het bedrijf en ten 
tweedee een voorkeur voor trouwen met dochters van ondernemers uit dezelfde 
bedrijfstak)) algemeen golden voor ondernemers in de Republiek. Bedrijfs-
taksgewijzee familienetwerken waren daarom een veelvoorkomend verschijnsel. 
Dee verzamelde prosopografische gegevens met betrekking tot de suikerraffinage 
stellenn ons in staat om de hypothese voor deze nijverheid aan een nadere analyse 
tee onderwerpen. De omstandigheid dat de suikerproductie een tak van industrie 
wass met een duidelijke geografische concentratie op een bepaald aantal plaat-
senn en met een beperkt aantal beoefenaren kan de neiging tot het aangaan van 
nauwee familiebanden hebben versterkt. Daarenboven kan de voor de exploita-
tiee van een suikerbakkerij noodzakelijke beschikking over technische kennis, 
diee veelal mondeling werd overgedragen, hierbij een stimulerende rol hebben 
gespeeld. . 

Hett aangeven van een verband tussen de onderlinge verwevenheid binnen de 
onderzoeksgroepp en een actieve huwelijkspolitiek is problematisch. Het feit dat 
eenn aantal suikerbakkers een vrouw vond in een familie van een andere raffina-
deur,, zegt op zichzelf uiteraard niet veel over expliciete, doelbewuste keuzes voor 
eenn bepaalde huwelijkspartner. Met betrekking tot huwelijksbanden kun je pas 
vann een politiek spreken wanneer duidelijk is dat bij de keuze van een partner 
meerr meespeelde (en wellicht belangrijkere zaken een rol speelden) dan indivi-
duelee gevoelens van affectie. Alleen als dit het geval was, kon werkelijk sprake 
zijnn van een weloverwogen en strategische - want in economisch, politiek en so-
ciaall  opzicht nuttige - uitbreiding van het familienetwerk. Dergelijke overwegin-

122 Bijlsma, Rotterdams welvaren, 27-28. 
11 $ Yntema, The brewing industry, 208. 
144 Grassby, The business community, 89-90, 103, 330-331, 402. 
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genn zijn echter zeer lastig te achterhalen, wegens een gebrek aan expliciet be-
wijsmateriaal.. Wanneer echter een hoog percentage van de onderzoekspersonen 
viaa een huwelijk met de familie van een andere suikerbakker verzwagerd raakte, 
moett meer dan alleen toeval aan het werk zijn geweest. De onderlinge verweven-
heidd van verschillende families kan dan wel degelijk een indicatie geven over de 
aardd en de richting van een huwelijkspolitiek. 

Hett bestaan van familiale banden tussen personen in de onderzoeksgroep kan 
opp verschillende niveaus worden bestudeerd. Veluwenkamp ziet impliciet uit-
sluitendd (schoon) vader-(schoon)zoon relaties als bouwstenen van de familienet-
werken;; deze werden immers volgens hem gevormd door de opvolging in het be-
drijff  van vader en het huwen van een ondernemersdochter uit dezelfde 
bedrijfstak.. Mijns inziens bestaan echter meer manieren van verwantschap, bij-
voorbeeldd via neven en ooms. Daarom zullen familierelaties binnen mijn onder-
zoeksgroepp in een zo breed mogelijk kader geanalyseerd worden. Daarbij on-
derscheidd ik directe en indirecte familiebanden, of- naar analogie van Muller -
afstammingsfamiliee en huwelijksfamilie.15 De eerste soort betreft de banden bin-
nenn het gezin waarin een kind wordt geboren (vader, moeder, broers, zusters, 
ooms,, tantes, neven, nichten). Met de indirecte familie wordt de aangetrouwde 
familiee bedoeld, waartoe dan eveneens de huwelijkspartner behoort. Het moge 
duidelijkk zijn dat alleen op de samenstelling van de huwelijksfamilie enige in-
vloedd uitgeoefend kan worden. 

Dee meest in het oog springende verwantschapsbanden zijn de directe familie-
relatiess tussen de Amsterdamse suikerondernemers, zoals die tussen vader en 
zoonn en tussen broers.16 Van continuïteit in de beroepsuitoefening tussen op-
eenvolgendee generaties van één familie is een aantal voorbeelden te geven: Pie-
terr {suikerraffïnadeur) en Guilliaume van den Broeck {suikerraffinadeur-koopman), 
Corneliss van Coeschot de oude en de jonge, Hans Pelt en zijn drie zonen Abra-
ham,, Arnout en Hans (allen koopman-industrieel), Rombout Jacobs de oude en de 
jonge,, Hans en Samuel Verspreet (allen suikerraffinadeur-koopman) en tenslotte 
Reijnierr {suikerraffinadeur-koopman) en Johannes Verspreet {koopman-industrieel). 
Eenn andere directe familierelatie is die tussen twee of meer broers. Opnieuw zijn 
hiervann binnen de onderzoeksgroep diverse gevallen aan te wijzen: de reeds ge-
noemdee Abraham, Arnout en Hans Pelt, Hans en Reijnier Verspreet, Guilliame 
{koopman-industrieel){koopman-industrieel) en Rochus Wijs {suikerraffïnadeur), Gilli s en David van Kes-
sel,, Pieter en Hans Pels, Cornelis en David Nuijts (allen koopman-industrieel), en 
Adamm en Hans Nijs (beiden suikerraffinadeur-koopman). Tenslotte moeten de 

155 Muller spreekt van 'family by origin' en 'family by marriage*. Volgens hem speelt de tweede variant de 
belangrijkstee rol: "The family of origin played, of course, a significant role, but marriages were evidentiy 
muchh more important. For a family business in the early-modem period marriage was basically the only way 
too pool economic capital" (Muller, The merchant houses of Stockholm, 250). 
166 Voor een visuele representatie van de verschillende familierelaties, verwijs ik naar de genealogische 
schema'ss in Bijlage 5. 
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oom-neeff  en de neef-neef relaties worden genoemd. In vier gevallen is een oom 
enn één van zijn neven in de onderzoeksgroep opgenomen: David de 1'Hommel 
dee oude en Hans de 1'Hommel, Reijnier en Samuel Verspreet (allen suikerraffi-
nadeur-koopman),nadeur-koopman), Hans (suikerraffinadeur-koopman) en Johannes Verspreet, en 
Cornellss van Coeschot de oude en Daniel van Coeschot (alledrie koopman-indus-
trieel)trieel) . Tweemaal is sprake van twee neven die beiden als suikerondernemer actief 
zijn:: Cornells van Coeschot de jonge en Daniel van Coeschot en daarnaast Sa-
muell  en Johannes Verspreet. 

Eenn mooi voorbeeld van overdracht van de suikernijverheid op volgende ge-
neratiess levert de familie Pelt. Niet minder dan vier van de leden van deze fami-
liee behoren tot de onderzoeksgroep (allen koopman-industrieel). De oudste is 
Hanss Pelt, maar het is verkeerd om te veronderstellen dat met hem de suiker-
producerendee activiteiten van de familie zijn begonnen. Zijn vader, Abraham, 
wass reeds in Antwerpen als suikerbakker actief, in ieder geval in het laatste kwart 
vann de zestiende eeuw.17 De in 1567 geboren Hans Pelt kocht in 1611 in Amster-
damm enkele percelen in de Nes op de hoek van het Rokin om aldaar een suiker-
bakkerijj  te vestigen.18 Waarschijnlijk was hij toen reeds enkele jaren actief als sui-
kerbakkerr in de Amstelstad, waar hij in 1596 vanuit Hamburg was gearriveerd.19 

Wellichtt dat hij aldaar eveneens de suikerproductie beoefende. 
Omdatt Hans al het beroep van suikerbakker beoefende, stamde de bekend-

heidd van zijn zoon, Abraham Pelt, met de suikerindustrie dus uit zijn jeugd. Als 
zelfstandigee ondernemer in de suikernijverheid begon Abraham in 1625. Toen 
werdd in zijn huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat "verss sr Hans Peldt des bruij-
degomss vader dese toecomende echteluijden in sijne compagnie ende hande-
lingee sulx hij dselve is doende nijet van dien uijtgesondert sal nemen voor den tij t 
vann drije jaeren (...) sullende bijden selven inneganck [namelijk het aantreden 
vann de beide echtelieden als participanten in de compagnie, AP] de rouwe suijc-
kerenn [die reeds aanwezig was in de suikerbakkerij van Hans Pelt, AP] marcte-
gangee getaxeert werden sonder dat eenig gereetschap voorhanden sijnde ge-
reeckentt off tot last vande compagnie gebracht sail werden."20 Het ging hier om 
dee suikerbakkerij "de Drie Suijckerbroden" van Hans Pelt in de Nes en op het 
Rokin.. Het toekomstige echtpaar zou hun huwelijkse goederen moeten inbren-
genn en zou dan voor '/s deelhebben aan de winst of het verlies van de onderne-
ming,, die de naam van Hans en Abraham zou voeren. Hans Pelt droeg de kosten 
vann het bedrijfspand en Abraham en Helena zouden eenjaar lang gratis kost en 

177 In 1575 ondertekende hij een request van 28 Antwerpse suikerrafïinadeurs aan het stadsbestuur (SAA, 
Tresorij,, T1018). 
188 GAA, NA 196 f. 680-681 (20-1 1611) en Meischke, 'De suikerbakkerij', 81. 
199 In dat jaar is hij namelijk genoteerd in het ondertrouwregister. Hij was voornemens te huwen met de 
eveneenss uit Antwerpen afkomstige Susanna Vogels (GAA, DTB 664 f. 219 (30-11 1596). Hoewel Hans Pelt 
opp de datum van inschrijving in Amsterdam aanwezig was, woonde hij op dat moment nog in Hamburg. 
Niett lang na de ondertrouw zal hij zich echter definitiefin Amsterdam hebben gevestigd. 

200 GAA, NA 780 f. 21-23 (23-10 1625). 
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inwoningg bij hem genieten. De twee broers van Abraham, Arnout en Hans de 
jongee konden niet direct profiteren van de suikerbakkerij die hun vader reeds 
hadd opgebouwd. Toch waren ook zij kennelijk besmet met het suikerbakkersvi-
rus,, want zij werkten samen in een suikerbakkerij totdat Arnold in 1658 overleed. 
Daarnaa bleef Hans tot zijn eigen dood in 1668 dit suikerbedrijf exploiteren. 

Naastt dergelijke directe gezinsrelaties smeedden huwelijken meer indirecte 
bandenn tussen verschillende families. Het zijn juist deze familierelaties die in het 
kaderr van de analyse van sociaal gedrag van ondernemers van belang zijn. De 
biologischee verwantschap tussen een vader en een zoon of tussen twee broers is 
hiertoee ongeschikt, omdat daarbij op geen enkele manier een bewuste keuze 
voorr een bepaalde familie kan zijn gemaakt.21 Alleen bij de keuze voor een hu-
welijkspartnerr en daarmee voor de familie, bestaat de mogelijkheid dat sociale 
overwegingenn een (grote) rol speelden. 

Binnenn de onderzoeksgroep zijn negen gevallen van vader-schoonzoon-rela-
tiess bekend: Hans van den Bergh {koopman-industrieel) en Guilliaume van den 
Broeck,, Rombout Jacobs de oude en Adam Nijs (alledrie suikerraffinadeur-koop-
mari),mari), Hans Pelt {koopman-industrieel) en Nicolaes van Damme {suikerraffinadeur-
koopman),koopman), Hans Pels {koopman-industrieel) en Samuel Verspreet, Reijnier Ver-
spreett en Gilli s van den Bogaert (alledrie suikerraffinadeur-koopman), Rochus Wijs 
{suikerraffinadeur){suikerraffinadeur) en David van Kessel, Pieter Pels (beiden koopman-industrieel) 
enn Lucas van de Venne {suikerraffinadeur-koopman), Cornelis Schellinger en Phi-
lipss Metsue (beiden koopman-industrieel), en Egbert Jansz {suikerraffinadeur) en 
Davidd de Prins {suikerraffinadeur-koopman). Ook zwagers zijn volop onder de sui-
kerbakkerss te vinden: Rombout Jacobs de jonge en Adam Nijs, Nicolaes van 
Dammee en de drie broers Abraham, Arnout en Hans Pelt, Gilli s van Kessel en 
Guilliamee en Rochus Wijs, Lucas van de Venne en Melchior Matthijsz {suikerraf-
finadeur-koopman),finadeur-koopman), Gilli s van den Bogaert {suikerraffinadeur-koopman) en Hans 
Verspreet,, Cornelis van Coeschot de jonge en Nicolaes van Damme, Jacques Mer-
chijs,, Philips Metsue en Roelandt Garnier {suikerraffinadeur), Hans van den 
Berghh en Dirck Brugge {suikerraffinadeur-koopman), Hans van den Bergh en Pau-
luss de Morimont {suikerraffinadeur-koopman), en Hans de 1'Hommel de jonge en 
Godefroyy van Arckel (beiden suikerraffinadeur-koopman). 

Eenn bijzonder geval van het aan elkaar verbinden van twee families door mid-
dell  van huwelijksbanden levert opnieuw de familie Pelt. Hans Pelt en zijn vrouw 
Susannaa Vogels kregen vier zonen, van wie drie in hetzelfde beroep als hun vader 
terechtkwamen.. Het opmerkelijke nu is dat deze drie heren, Abraham, Arnout 
enn Hans, trouwden met drie vrouwen uit één gezin. Abraham huwde in 1625 He-
lenaa van Gansepoel.22 Zijn broers, Arnout en Hans, volgden acht jaar later door 

211 Waarmee uiteraard niet wordt beweerd dat geen profijt getrokken kon worden van directe familiele-
den.. Bij een biologische verwantschapsrelatie bestond uiteraard de mogelijkheid van strategische opvol-
ging. . 
222 GAA, DTB 670 f. 98 (25-10 1625). 
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mett respectievelijk Susanna en Anna van Gansepoel in het huwelijk te treden.23 

Driee broers van deze bruiden -David, Jacob Lanslot enn Daniel de jonge- sloten in 
16433 met hun moeder een compagniecontract af om de komende zes jaar geza-
menlijkk een suikerbakkerij te exploiteren. Hiertoe hadden zij de brouwerij 'de 
Goutsbloem'' op de Prinsengracht gekocht.24 

Bijj  alle in het voorafgaande opgesomde familiebanden zijn in totaal 38 ver-
schillendee suikerbakkers betrokken, ofwel bijna 42 procent van de onderzoeksgroep. 
Daarenbovenn bestonden echter nog verschillende andere familieconnecties.25 Zo 
kwamm het diverse malen voor dat kinderen van twee suikerondernemers met el-
kaarr in het huwelijk traden. Dat de families verzwagerd zijn, is duidelijk, maar de 
aardd van de relatie die de twee suikerbakkers daardoor met elkaar kregen, is moei-
lij kk te benoemen. Een ander voorbeeld is wanneer de dochter van een suikerbak-
kerr trouwde met de broer van een andere suikerraffinadeur. Bovendien is wellicht 
nogg een aantal familierelaties niet uit het prosopografische onderzoek naar voren 
gekomen.. De hier vermelde aantallen geven dus niet meer dan een minimum-
indicatiee van de vele manieren waarop de onderzoeksgroep met elkaar verbonden 
was. . 

Dee prosopografie levert een grote hoeveelheid genealogische informatie. De 
suikerondernemerss waren via allerlei familiale banden met elkaar verbonden. 
Wellichtt zou zelfs van een suikerbakkersgemeenschap gesproken kunnen wor-
den,, hoewel het gebruik van de term gemeenschap nog andere kenmerken van 

233 GAA, DTB 673 f. 27 (21-7 1633). Novaky vermeldt dat de familie Van Gansepoel een sterke betrokken-
heidd bij de suikernijverheid in het algemeen en die van Amsterdam in het bijzonder aan de dag legde. Zij 
beschiktenn volgens hem over een suikermolen en een plantage op Guadeloupe, alsmede een suikerbakke-
rijj  in Middelburg (Novaky, 'On trade, production and relations of production', 487). Hij verwijst naar: GAA, 
NAA 1015 f. 428 (3-3 1643), 2118 f. 511 (12-5 1657) en 4081 (20-10 1675). In geen van deze akten is echter 
sprakee van een suikerbakkerij in Middelburg. De "plantagien negerhuijsingen molens als andersints 
gestaenn ende gelegen op 't eij landt Guardeloepe aen Bas Terre" waarvan de akte uit 1657 spreekt, behoor-
denn niet toe aan de familie Van Gansepoel, maar aan Jacob de Sweerts, de man van Constantia van Ganse-
poel,, en zijn broer Paulo. 
244 GAA, NA 1015 (3-3 1643). Het is curieus dat geen van de leden van deze familie in mijn onderzoeks-
groepp terecht is gekomen. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de door mij bij het afbakenen 
vann de onderzoeksgroep gehanteerde periode (1580 tot en met 1630) hiervoor verantwoordelijk is. Wellicht 
wass de Van Gansepoel-familie toen nog niet in Amsterdam gearriveerd. Zij was afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden,, evenals de familie Pelt. Op het moment van de registratie van het voorgenomen huwelijk tus-
senn Helena van Gansepoel en Abraham Pelt in het Amsterdamse ondertrouwregister van 1625 was in ieder 
gevall  de moeder van Helena, Maria (de) Renialme, in de Amstelstad aanwezig, want zij trad op als assistent. 
Overr Paulus van Gansepoel, de vader van de bruid, is geen informatie opgenomen in de ondertrouwakte en 
hett is dan ook niet duidelijk waar hij zich op dat moment bevond en of hij reeds was overleden. In 1627 was 
hijj  in ieder geval wel overleden, want in dat jaar staat zijn wisselbankrekening op naam van "weduwe Paul 
Ganssepoel".. In de registers van 1620 en 1625 was Paulus van Gansepoel nog zelfde rekeninghouder. Ervan 
uitgaandee dat de namen van de (oude) rekeninghouders aan het begin van ieder nieuwjaar in het register 
werdenn genoteerd, is het evenwel zeer goed mogelijk dat Paulus in de loop van het jaar 1625 is overleden en 
duss op 25 oktober, de datum van de ondertrouw van zijn dochter Helena, niet meer in leven was. Helaas be-
staatt het register van 1626, dat hierover uitsluitsel had kunnen geven, niet meer (GAA, wisselbank, namen-
registerss O 1620 en T 1625). 
255 Zie voor een vollediger overzicht van de verschillende familiebanden binnen de onderzoeksgroep de 
genealogischee schema's in Bijlage 5. 
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dee betreffende groep veronderstelt, zoals bijvoorbeeld het als één groep naar 
buitenn treden. Wanneer was echter sprake van familienetwerken, zoals bedoeld 
doorr Veluwenkamp? Dit is een moeilijke kwestie. Veluwenkamp zelf vult het be-
gripp niet nader in. Een aantal vragen is hieromtrent te stellen. Hoeveel familie-
bandenn moeten samenkomen om van een netwerk te kunnen spreken? Wat 
moett de aard van de relaties zijn? Wanneer een duidelijk antwoord op dergelijke 
vragenn uitblijft , maakt iedereen overal en altijd deel uit van familienetwerken. 
Alss concept is het begrip daardoor overbodig en onbruikbaar. Volgens mij is 
sprakee van een familienetwerk wanneer de personen die door middel van fami-
liebandenn met elkaar verbonden zijn gemeenschappelijke kenmerken hebben 
diee niet alleen voor de andere leden van het netwerk, maar eveneens voor de bui-
tenwereldd herkenbaar zijn. Hiermee bedoel ik dat de gemeenschappelijke ken-
merkenn ook daadwerkelijk uitgedragen werden in de vorm van investeringen, 
beroepsuitoefeningg en/of religieuze gezindheid. Opgevat in deze zin zijn bin-
nenn de onderzoeksgroep wel degelijk verschillende familienetwerken aan te wij-
zen.. Er was echter geen sprake van een netwerk dat de gehele suikerbakkers-
populatiee van Amsterdam omvatte. 

Inn het voorafgaande is een indeling in verschillende typen ondernemers ge-
construeerdd en gehanteerd.26 Wanneer de gegevens over de directe en indirecte 
familiebandenn binnen de onderzoeksgroep per suikerbakkerstype worden ge-
analyseerd,, ontstaat een duidelijk beeld. De kooplieden-industriëlen bleken een 
sterkee familiale band met de suikernijverheid te hebben. Bij dit type onderne-
merss zijn namelijk de meeste directe familierelaties (vaders en zonen, broers) te 
vinden.. Je zou dus kunnen stellen dat de keuze voor een investering in de sui-
kerproductiee voor deze groep ondernemers sterk door de familie bepaald werd 
enn een stevig familiestempel droeg. De gerichtheid op de suikerindustrie was bij 
dee suikerraffinadeurs-kooplieden al een stuk minder en bij de suikerraffinadeurs na-
genoegg afwezig. 

Eenn analyse van de aangetrouwde familiebanden toont aan dat de suikerraffina-
deurs,deurs, die dus niet uit suikerfamilies stamden, ook niet in families met suikerbak-
kerss huwden. Dit in tegenstelling tot zowel de suikerraffinadeurs-kooplieden als de 
kooplieden-industriëlen,kooplieden-industriëlen, die beide banden met andere suikerondernemersgeslach-
tenn aanknoopten. In enkele gevallen ging het hierbij om 'suikerhuwelijken': ver-
tegenwoordigerss van twee families met een connectie met de suikerproductie 
trouwdenn met elkaar. De verleiding is groot om aan hen de door Veluwenkamp 
geopperdee '(on)bewuste maar pertinente strategie om sociaal en economisch te 
overleven'' toe te schrijven. Dit zou betekenen dat voor een deel van de kooplieden-
industriëlenindustriëlen en de suikerraffinadeurs-kooplieden de keuze van een partner deel uit-
maaktee van hun huwelijks^ofö^A. 

266 Zie Hoofdstuk 4 voor de constructie van de typologie en Hoofdstuk 5 voor de toepassing ervan. 
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Dee gegevens met betrekking tot familiebanden binnen de onderzoeksgroep ma-
kenn duidelijk dat de suïkerraffinadeurs volledig buiten de verwantschapsgroepen 
stonden.. De eerder opgeworpen mogelijkheid van een suikerbakkersgemeen-
schapp verdient daarom direct een nuancering, want het betrof hier geenszins een 
samensmeltenn van alle beoefenaren van de Amsterdamse suikernijverheid. Het 
valtt zelfs sterk te betwijfelen in hoeverre hier sprake was van daadwerkelijk ex-
clusievee suikerbakkers-fzimïlienetwerken. Het lijk t waarschijnlijker dat het vee-
leerr algemene (re) netwerken van Amsterdamse kooplieden of ondernemers 
waren. . 

Naastt het aanwijzen van familiebanden onder de Amsterdamse suikerbakkers 
moett nog een ander punt in dit kader belicht worden, namelijk de economische 
partnerss van de onderzoekspersonen. Zijn de samenwerkingsverbanden die in 
dee suikerindustrie kunnen worden aangewezen te herleiden tot familiebanden? 
Eenn snelle inventarisatie van de voor alle 92 suikeronderondemers in de proso-
pografiee verzamelde informatie levert een totaal op van 19 van dergelijke sa-
menwerkingsverbanden.. In minder dan de helft van deze gevallen hadden de 
participantenn geen (directe) familieband met elkaar. De familierelaties van de 
overigee suikerbakkerijcompagnieën waren als volgt: vijfmaal werkten twee broers 
samenn (waarvan één keer met een niet-familielid en één keer met een verre ver-
wantt als derde deelnemer), tweemaal een vader en zijn zoon, driemaal twee zwa-
gerss (waarvan éénmaal met verschillende anderen), éénmaal een schoonvader 
enn zijn schoonzoon en éénmaal een vader, zijn zoon en een neef. Al deze suiker-
ondernemerss waren kooplieden-industriëlen. 

Samenwerkingg speelde eveneens een rol bij de overige economische activitei-
tenn van de ondernemers uit de onderzoeksgroep. Ook bij het kiezen van andere 
(handels)) partners konden familiebanden een belangrijke rol spelen. Om te ach-
terhalenn in hoeverre dit het geval was, zijn de economische partners van de sui-
kerondernemerss in de meest brede zin van het woord, zoals zij ten behoeve van 
dee prosopografie verzameld en uit de verschillende bronnen gedestilleerd zijn, 
inn de analyse betrokken.27 Deze gegevens wijzen uit dat inderdaad meer dan de 
helftt van de onderzoeksgroep economische banden had met al dan niet aange-
trouwdee familieleden. De kooplieden-industriëlen voerden hierbij de boventoon, 
opp de voet gevolgd door de suikerraffinadeurs-kooplieden. 

Dee suïkerraffinadeurs waren in economisch opzicht relatief het minst bij hun 
familiee betrokken. In de eerste plaats komt dit door het feit dat deze zelfstandig 
enn eigenhandig producerende suikerbakkers zeer weinig handelstransacties 
voorr hun rekening namen; het aantal momenten waarop een familielid als eco-
nomischee partner op kon treden was daardoor zeer beperkt. Daarnaast ligt het 

277 Hiermee worden alle momenten bedoeld waarop een gezamenlijk optreden financieel-economische 
kenmerkenn had of zou kunnen krijgen, zoals bevrachtingscontracten, assurantiecontracten, wisselbankre-
keningen,, opdrachten tot koop of verkoop van goederen, legaten, boedelscheidingen. 
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voorr de hand te veronderstellen dat de economische statuur en de achtergrond 
vann deze groep ondernemers mede debet waren. Leden van hun directe familie 
warenn hoogstwaarschijnlijk evenals de suikerraffinadeurs zelf niet of nauwelijks be-
trokkenn bij economische transacties. Hetzelfde gold voor de personen die met 
ditt type suikerbakker in het huwelijk traden. 

Zoalss al eerder werd vermoed, lijk t het erop dat er binnen de gehele groep 
Amsterdamsee suikerbakkers een nauwer gedefinieerd 'kliekje' bestond, dat gro-
tendeelss bestond uit kooplieden-industriëlen en in mindere mate uit suikerraffina-
deurs-kooplieden.deurs-kooplieden. De ondernemers in dit 'kliekje' maakten ieder voor zichzelf deel 
uitt van één of meer familienetwerken. Daarnaast waren zij onderling op ver-
schillendee manieren met elkaar verweven. De verwachting is dat deze subgroep 
niett zozeer een afsplitsing van de suikerbakkersgemeenschap was, maar veeleer 
deell  uitmaakte van een grotere groep, namelijk de economische elite van Am-
sterdam.. De precieze aard en omvang van deze verwevenheid zou nader bestu-
deerdd moeten worden, maar valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

22 De sociale functies van de suikerondernemers 

Dee openbare sociale functies die de personen uit de onderzoeksgroep op eni-
gerleii  tijdstip in hun leven bekleedden, geven belangrijke indicaties over de 
socialee positie van deze suikerondernemers. Tot de sociale functies behoren al-
lereerstt posten in het stadsbestuur en de schepenbank, maar eveneens leiding-
gevendee en toezichthoudende posities binnen Amsterdamse stedelijke sociale 
instellingen,, zoals dol- en tuchthuizen of charitatieve colleges. Daarnaast zijn 
ookk kerkelijke bestuursposten als ouderling en/of diaken in een protestantse ge-
meentee van belang. Tenslotte kunnen verschillende rollen in het economische 
verkeerr (als arbiter of taxateur bijvoorbeeld) ook tot deze categorie functies ge-
rekendd worden. 

All  deze sociale functies brachten een bepaalde status met zich mee. Uiteraard 
konn de mate van prestige nogal wisselen. In de eerste plaats was het prestige af-
hankelijkk van de aard van de positie. Over het algemeen werden politieke func-
tiess het hoogst aangeslagen. Een plaats in het stadsbestuur vormde immers een 
bevestigingg van het toetreden tot de rangen der regenten en leverde dan ook een 
bijbehorendee statusverhoging op. In de tweede plaats kon de waardering van een 
functiee per sociale groep verschillen. Zo noemden de Amsterdamse regenten de 
weeskamerr in hun stad regelmatig het Oudemannenhuis. Hiermee gaven zij 
uitingg aan het geringe prestige dat zij aan deze stedelijke instelling en daarmee 
aann haar bestuurders hechtten.28 

Err zijn eveneens twee manieren waarop het bekleden van een bepaalde soort 
functiee door een suikerondernemer geïnterpreteerd kan worden. De eerste is 

288 Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat, 88, 94, 137. 
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datt de benoeming het einde markeert van de sociale stijging van een persoon. 
Hett vervullen van de functie is dan de bevestiging van een al bestaande situatie. 
Dee tweede is dat een ondernemer door middel van het verkrijgen van een be-
stuurlijkee post met het bijbehorende prestige, deze status op zichzelf en zijn fa-
mili ee betrekt. De uitoefening van de functie moet dan als een (eerste) stap in zijn 
maatschappelijkee carrière worden opgevat. Het is niet eenvoudig om deze twee 
variantenn van elkaar te onderscheiden. Voor het interpreteren van deze gege-
venss is het daarom van belang om niet alleen naar de functie als zodanig te kij-
ken,, maar eveneens het tijdstip waarop deze werd vervuld en het doen en laten 
vann de suikerondernemer op andere terreinen in de analyse te betrekken.29 

2.12.1 Politieke functies 

Gelderblomm heeft op basis van zijn onderzoek naar Zuid-Nederlandse kooplie-
denn in Amsterdam aan het einde van de zestiende en het begin van de zeven-
tiendee eeuw reeds geconcludeerd dat deze groep immigranten tot het jaar 1650 
slechtss mondjesmaat door wist te dringen tot een positie in de vroedschap.30 Aan-
gezienn een groot deel van de onderzoeksgroep tot een eerste of tweede genera-
tiee immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden gerekend kan worden, is op 
voorhandd de verwachting dat de politieke participatie van de suikerondernemers 
niett omvangrijk zal zijn. 

Dee gegevens uit de prosopografie bevestigen dit beeld. Geen van de onder-
zoekspersonenn behoorde tot de vroedschap of het college van burgemeesters. 
Niett meer dan drie suikerbakkers bekleedden een positie binnen het stedelijke 
politiekee systeem in de meest brede zin van het woord. Rombout Jacobs de jon-
gee (suikerraffïnadeur-koopmari), geboren in Amsterdam, maar uit een Antwerpse 
familie,, was vanaf 1638 tot aan zijn dood, gedurende veertien jaar thesaurier ex-
traordinariss van de stad.31 Deze post was ingesteld om het werk van de thesaurie-
renn te helpen verlichten. "Het toeneemen der bezigheden van Thesaurieren, 
mett den aanwas der Stad, gaf, in 't jaar 1584, gelegenheid tot een besluit, om 
tweee Thesaurieren Extraordinaris aan te stellen, die alle buitengewoone inkom-
sten,, ontstaande uit ommeslagen of verpondingen, zouden ontvangen, en alle 
buitengewoonee Rekeningen hooren; ten welken einde, zy, in een afzonderlyk 
vertrek,, byeenkomen en arbeiden zouden."32 Waarschijnlijk stonden de thesau-
rierrier en de thesaurier-extraordinaris, voornamelijk gezien het uitvoerende karak-
terr van hun bezigheden, niet in erg hoog aanzien. 

299 Deze kwestie komt in § 6 aan de orde. 

300 Het ging hierbij voor de hele periode om welgeteld drie personen (Gelderblom, 'De deelname van 
Zuid-Nederlandsee kooplieden', 240-244). 
311 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, III , 391-392. Elias dicht hem ook nog een commissarisschap toe, 
maarr onduidelijk is welke functie hij hier precies mee bedoelt (Elias, De vroedschap van Amsterdam, 81). 
322 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, III , 389. 
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Cornellss Schellinger de oude {koopman-industrieel) was van 1615 tot en met 
16277 'Commissaris van Huwelyksche Zaken'.33 Deze bestuurspost was door het 
stadsbestuurr na de Alteratie van 1578 in het leven geroepen, omdat vanaf dat mo-
mentt in Amsterdam het trouwen een politieke zaak geworden was. De magistraat 
kooss de commissarissen uit de aanzienlijkste burgers van de stad. In de zeven-
tiendee eeuw waren er vijf commissarissen van huwelijkse zaken, die - in de woor-
denn van Wagenaar - "aantekening hielden van de verloofde paaren, en tegen de 
ongeregeldheden,, in 't stuk des Huwelyks, waakten: waarna de verbindtenis der 
aanstaandee Egtgenooten, tot driemalen toe, in de oude en nieuwe kerken, of van 
'tt Raadhuis, afgekondigd, en de verloofden, of in de Kerk, door den Predikant, 
off  op het Raadhuis, door Schepenen, getrouwd werden." Eenmaal per week, op 
zaterdagmiddag,, vergaderde het gezelschap. Aanvankelijk vonden deze bijeen-
komstenn plaats in de sacristie van de Oude kerk, - later in de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw - in het stadhuis.34 De positie van commissaris van huwelijkse 
zakenn zal in hoog aanzien gestaan hebben, daar deze post gereserveerd was voor 
dee aanzienlijkste Amsterdammers. 

Dee laatste politiek actieve suikerbakker was Jan Duijvens {suikerraffinadeur). In 
dee lijsten die Pontanus in zijn Amsterdamse geschiedenis heeft opgenomen 
wordtt een 'mr. Jan Duvensz' genoemd als schepen in 1574, 1576 en 1578.35 De 
stadshistoricii  Wagenaar en Ter Gouw noemen dezelfde naam en kennen hem 
hett beroep van medicus toe.36 Aangezien de geboortedatum van de suikerbakker 
Jann Duijvensz in nevelen is gehuld, is niet met zekerheid te zeggen of het hier om 
eenn lid van de onderzoeksgroep gaat. De beroepsvermelding medicus lijk t in een 
anderee richting te wijzen. Er traden echter nogal eens overlapping op tussen de 
beroepenn suikerbakker, drogist en apotheker.37 Wellicht hoort ook het beroep 
vann dokter in dit rijtje thuis. 

Hett spreekt voor zich dat een positie in het politieke bestuursapparaat van Am-
sterdamm in hoog aanzien stond. Hierbij was natuurlijk vooral een prominente po-
sitiee weggelegd voor de burgemeesters en de leden van de vroedschap als repre-
sentantenn van de zelfstandige Amsterdamse machtspositie. Ook het belang van 
dee schepenbank straalde duidelijk af op haar leden. Vraag is wel in hoeverre Jan 
Duijvenss na de Alteratie van 1578 nog prestige kon onüenen aan een vóór die da-
tumm vervuld schepenambt. Het is niet onwaarschijnlijk dat zijn aanzien in Am-
sterdamm onder het nieuwe protestantse stedelijke bewind geen stand heeft kun-
nenn houden. Na 1578 zijn namelijk geen door hem beklede sociale functies 
bekend. . 

333 Wagenaar, Amsterdam in tyne opkomst, III , 429. Vanaf 1679 veranderde de functieaanduiding in 'Com-
missariss van Huwelyksche Zaken en Injurien'. 
$44 Wagenaar, Amsterdam m zyne opkomst, III , 42S427. 

355 Pontanus, Historische beschrijvinghe, 338-339. 
366 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II I en Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, VI , 417-418. 
377 Oldewelt, 'De "crudenier" '. Ook de suikerondernemer Egbert Jansz staat in het kwijtscheldingsregis-
terr vermeld als 'doctor in de medicijnen' (GAA, kwijtscheldingen, 17 f. 25 (4-3 1608)). 
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"De"De Suikevbackeu. 4S" 
InIn Christi "Bloed, Lach Cod'lyk Sbet 

SuikerbakkerSuikerbakker uit de zeventiende 
eeuw. eeuw. 
DezeDeze prent van Jan Luyken 
(1649-1712)(1649-1712) toont een suikerbak-
kerker die voor de ingang van zijn 
suikerbakkerijsuikerbakkerij staat. In zijn han-
denden draagt hij een suikerbrood, 
hoogstwaarschijnlijkhoogstwaarschijnlijk door hem 
zelfzelf vervaardigd. 

Vit:Vit:  Luyken, Het Menselyk Be-
dryf,dryf, 45. (foto: Universiteitsbiblio-
theektheek Universiteit van Amster-
dam) dam) 

DietDiet wrange ^Zuixt yyil overwinnen 
MoetMoet met geen Aquafbvt begin nert, 

MaarMaar Suiker h het rechte Swaaxd: 
-oGod!-oGod! hoehebd ghy*t Suure Leevea» 
UwUw hoogste Soetheid in gegeeven, 
EnEn 30o ,degtoote r)tel herbaa rd.

Indirectt verbonden aan de wereld van de politieke bestuursfuncties waren de 
schutterijen.388 Het politieke aspect van de functies binnen de schutterij kwam tot 
uitdrukkingg in de invloed die het stadsbestuur uitoefende op de benoemingen. 
Dee belangrijkste schuttersofficieren werden in alle Hollandse steden door het 
stadsbestuurr aangesteld. Daarnaast moesten zij in een eed hun trouw aan de be-
stuurderss beloven. Volgens Knevel vormde een belangrijke officiersfunctie in de 
schutterijj  in Amsterdam een bestuurlijke leerschool voor aankomende regen-

388 Zie voor geschiedenis, organisatie en doelstellingen van de schutterij: Knevel, Burgers in het geweer. 
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ten.. Dit was geen specifiek Amsterdams fenomeen: de leden van het patriciaat 
warenn reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw sterk vertegenwoordigd 
onderr de schutterij officieren in alle Hollandse steden. Toch bleef het geduren-
dee de gehele zeventiende eeuw ook voor gegoede burgers van buiten de regen-
tenstandd mogelijk om schuttersofficier te worden.39 

Dee posities binnen de schutterij van hoofdofficier (kolonel, kapitein, luite-
nant,, vaandrig) en in mindere mate sommige onderofficiersposten (met name 
diee van sergeant) stonden in redelijk tot hoog aanzien. Deze werden dan ook be-
kleedd door personen die tenminste tot de gegoede burgerij gerekend konden 
worden.. Van de belangrijkste hoofdofficieren behoorde zelfs een groot deel tot 
dee regentenstand. Uit de onderzoeksgroep was slechts één suikerondernemer 
actieff  binnen de Amsterdamse schutterij. In 1650 werd Rombout Jacobs (suiker-
raffinadeur-koopman),raffinadeur-koopman), toen hij reeds 65 jaar oud was, benoemd tot kapitein van de 
schutterijj  in Amsterdam.40 Een kapitein had samen met een luitenant en een 
vaandrigg de leiding in handen over een schutterijcompagnie, bestaande uit meer 
dann 100 manschappen. Amsterdam kende na 1587 elf van dergelijke compag-
nieën.. Deze waren georganiseerd in vijf regimenten, die onder het beheer van in 
totaall  twee kolonels stonden.41 Aangezien voor de kapiteins van de schutterij ge-
zochtt werd naar 'gequalificeerde en bejaerde persoonen' was de relatief hoge 
leeftijdd van Rombout Jacobs niet verassend. Omdat een kapitein gezag moest uit-
stralenn en een redelijk omvangrijke groep schutters moest aanvoeren, vond men 
hett niet gepast iemand van al te jonge leeftijd hiermee te belasten. 

Eenn functie als kapitein van de schutterij was een belangrijke positie met veel 
aanzien.. Knevel noemt het een "ereambt, dat was omgeven door een aura van 
dapperheidd en prestige." De schutterskapiteins waren gerespecteerde leden van 
dee stedelijke samenleving en behoorden zowel financieel als maatschappelijk tot 
dee toplaag van de Amsterdamse bevolking. 

Dee Amsterdamse suikerondernemers wisten zich nauwelijks een plaats te ver-
overenn in de politieke lichamen van de stad. De meest invloedrijke en meest pre-
stigieuzee posten bleven buiten hun bereik. Hooguit drie suikerbakkers uit de on-
derzoeksgroepp bekleedden voor één of meerjaren een politieke functie, een van 
elkk ondernemerstype: Cornelis Schellinger (koopman-industrieel), Rombout Ja-
cobss de jonge (suikerraffinadeur-koopman) en wellicht Jan Duijvens {suikerraffina-
deur). deur). 

399 Knevel, Burgers in het geweer, 130-132. Hiermee gaat Knevel in tegen het idee van Roorda dat de offi-
cierskorpsenn van de schutterijen in Holland pas na 1650 begonnen met een zogenaamde aristocraüsering. 

400 Elias, De vroedschap van Amsterdam, 81. 
411 Het nu volgende is gebaseerd op: Knevel, Burger in het geweer, 128-129, 132-134, 140, 149, 379-380. 



214 4 DeelDeel II De Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

2.22.2 Maatschappelijke functies 

Onderr maatschappelijke functies worden die posten verstaan, die een duidelijk 
openbaarr karakter hadden, maar niet direct gelieerd waren aan een politieke in-
stelling.. Hierbij valt te denken aan bestuursposten bij de verschillende stedelijke 
instellingenn voor de verzorging van weeskinderen, fysiek of geestelijk zieken, ar-
men,, bejaarden en misdadigers. Amsterdam kende hiervoor tal van instituties. 
Aann het hoofd hiervan stond over het algemeen een college van regenten dat 
zorgg moest dragen voor de gang van zaken en met name het financiële beheer 
vann de instelling. Een benoeming tot regent geschiedde voor onbepaalde tijd, 
meestall  voor het leven. 

Zittingg hebben in één van dergelijke colleges kon bijdragen aan iemands goe-
dee naam. Op die manier immers kon worden getoond dat men liefdadigheid en 
zorgg voor de medemens hoog in het vaandel had staan. Toch bleef het aanzien 
datt aan een sociaal regentschap werd toegekend beperkt. Bestuursposten bij 
dezee instellingen waren altijd inferieur aan het bekleden van een positie in de 
magistraat,, maar ook aan een functie als ouderling of diaken. 

Binnenn de onderzoeksgroep hebben in totaal hooguit zes suikerondernemers 
eenn positie in een college van een Amsterdamse maatschappelijke instelling be-
kleed.422 De meest actieve hiervan was Cornelis Schellinger {koopman-industrieel) 
diee vanaf 1617 één van de regenten was van het Mannentuchthuis, beter bekend 
onderr de naam Rasphuis.43 Daarnaast werd hij in 1624 benoemd in het be-
stuurscollegee van het Nieuwezijds Huiszitten-Aalmoezeniers-huis.44 Pieter Pels, 
eenn andere koopman-industrieel, behoorde in 1631 tot de regenten van het Aal-
moezeniersweeshuis.455 Suikerraffinadeur-koopman Rombout Jacobs de jonge, die 
wee reeds kennen als thesaurier extraordinaris van 1638 tot en met 1652, be-
kleeddee vanaf 1619 eveneens het regentschap van het Krankzinnigenhuis, ook 
well  Dolhuis genoemd.46 

2.32.3 Kerkelijke functies 

Elkee protestantse kerkelijke gemeente in de Republiek kende sinds het einde van 
dee zestiende eeuw een kerkenraad die zorg moest dragen voor het bestuur van de 
gemeente.. Een belangrijke functie van de kerkenraad was het toezichthouden op 

422 In drie van deze gevallen is lastig te bepalen of het om de suikerondernemers uit de onderzoeksgroep 
gaat:: Jan Duvesen en Simon Dirksen, allebei regent van het Nieuwezijds Huiszitten-Aalmoezeniershuis in 
respectievelijkk 1577 en 1578, en Jan Jacobs, regent van het Mannentuchthuis, of Rasphuis in 1599. All e drie 
dezee ondernemers horen tot de suikerraffïnadeurs. 
433 Wagenaar, Amsterdam in zyneopkomst, II , 256 en GAA, Hervormde gemeente, protocollen kerkenraad, 6 
f.. 64 (13-1 1628). 
444 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 268. 
455 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 300. 
466 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 311 en Elias, De vroedschap van Amsterdam, 80. 
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dee levenswandel van de leden van de geloofsgemeenschap. Wanneer dat nodig was 
moestt zij de kerkelijke tucht handhaven en gemeenteleden bestraffen, bijvoorbeeld 
doorr hen voor een bepaalde tijd uit te sluiten van het avondmaal.47 Ook diende 
dee kerkenraad op te treden als scheidsrechter bij religieuze geschillen. 

Hett bestuur van een kerkelijke gemeente lag in de zeventiende eeuw in han-
denn van de predikanten, de ouderlingen en de diakenen.48 Zij vormden de ker-
kenraadd en vergaderden zeer regelmatig, meestal wekelijks. De diakenen waren 
belastt met de zorg voor de armen van de kerkgemeenschap. Eenmaal per jaar 
werdenn op de kerkenraadsvergadering de nieuwe ouderlingen en diakenen ge-
kozenn uit de gemeenteleden.49 De zittingsduur van deze kerkbestuurders be-
droegg in principe twee jaar, maar de benoemingsprocedure was zo geregeld dat 
jaarlijkss de helft van beide colleges werd vernieuwd. 

Vann Gelder, en in aanvulling en nuancering hierop Roorda, stelde dat de ker-
kenradenn tijdens de vroege Republiek voornamelijk een 'volks' karakter hadden. 
Dee ouderlingen stamden volgens Van Gelder veelal uit de groep van handwerks-
liedenn en kleine neringdoenden. In deze visie bestaat dus een duidelijke tegen-
stellingg tussen het stadsbestuur en de kerkenraad. Het eerste bestuurslichaam 
werdd bevolkt door de rijkdom van de stad, terwijl in het tweede voornamelijk 
minderr aanzienlijken zitting hadden.50 

Vann Deursen bestrijdt dit beeld. Volgens hem was aan het einde van de zes-
tiendee eeuw in het geheel geen sprake van een dergelijke tegenstelling. In alle 
stedenn van Holland werden de ouderlingen bij voorkeur gekozen uit de regen-
tenstandd en dus niet uit de ambachtslieden of kleine zelfstandigen.51 Deze dui-
delijkee stellingname nuanceert Van Deursen later iets. Volgens hem was de rek-
ruteringskringg van de kerkenraden aan de ene kant groter en aan de andere kant 
kleinerr dan die van de magistraat. In tegenstelling tot het stadsbestuur, waarin 
uitsluitendd leden van de elite toegelaten werden, konden in kerkenraden ook 

477 Zie over kerkelijke tucht: Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, II , 81-166; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 
mett name 135-137; Roodenburg, Onder censuur en Kloek, 'Het toezicht op de broeders en zusters'. 
488 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 94. Dit stemt niet overeen met wat Wagenaar over de 'Nederduyt-
schee gereformeerde gemeente' in Amsterdam beweert. Hij vermeldt dat in Amsterdam een 'gewoonlyke' 
kerkenraadd bestond, die werd gevormd door de predikanten en de ouderl ingen. Deze vergaderde wekelijks 
opp donderdag om twee uur 's middags in de Nieuwe kerk. Daarnaast kwam eenmaal per jaar de zogenaam-
dee 'groote' kerkenraad bijeen. Dit was de 'gewoonlyke' kerkenraad, aangevuld met de diakenen van de ge-
meentee (Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 139). Het lijk t er echter op dat Wagenaar hiermee niet zo-
zeerr naar de vroeg zeventiende-eeuwse organisatie, maar veeleer naar de situatie in zijn eigen tijd, namelijk 
hett midden van de achtt iende eeuw, verwijst. 

499 Van Deursen suggereert dat een positie in een gereformeerde kerkenraad niet noodzakelijkerwijs 
hoeftt te betekenen dat een persoon ook daadwerkelijk het gereformeerde geloof aanhing. De meeste ker-
kelijkee ambten behielden een publiek karakter en hun bekleders werden gekozen uit de aanzienlijksten van 
hett dorp of de stad (Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 22-23). Mijns inziens is dit een kwestie die aan de 
ordee kwam wanneer b innen de geloofsgemeenschap onvoldoende geschikte kandidaten konden worden 
gevonden,, met name in weinig omvangrijke gemeentes. Voor de Amsterdamse situatie lijk t mij dit niet op 
tee gaan. 

500 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 83. Hierbij verwijst hij naar: Van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in de 
Republiek,Republiek, 70 en Roorda, Partij en factie, 62. 
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personenn met beroepen als apotheker, timmerman, garen- en bandverkoper, 
rectorr en praeceptor van de Latijnse school, chirurgijn, arts en notaris benoemd 
worden.. Belangrijker was echter dat zij die niet in Holland waren geboren het 
ambtt van ouderling konden vervullen. Vele Brabanders en Vlamingen hadden 
zittingg in Hollandse kerkenraden, terwijl zij effectief uitgesloten werden van 
deelnamee aan stadsbesturen.52 Dat de groep waaruit de ouderlingen werden ge-
rekruteerdd ten opzichte van die van de magistraatsleden tegelijkertijd ook klei-
nerr was, had een religieuze achtergrond. De regentenstand bestond volgens Van 
Deursenn uit twee partijen, de libertijnse en de consistoriale. Deze twee groepen 
werktenn elkaar veelal tegen. Wanneer de eerste het op het stadhuis voor het zeg-
genn had, werd de tweede uit de kerkenraden geweerd en omgekeerd.53 

Inn aansluiting op Van Deursen kunnen we stellen dat het feit dat iemand een 
positiee binnen een kerkenraad bekleedde erop wijst dat hij in maatschappelijk 
opzichtt over voldoende aanzien beschikte. Dergelijk gezag was onontbeerlijk 
voorr het uitoefenen van de kerkelijke tucht en de arbitrale rol die de kerkenraad 
had.. Ouderlingen en diakenen moesten zoveel vertrouwen onder de gemeente-
ledenn genieten dat hun uitspraken gerespecteerd en nagevolgd zouden worden. 

Inn tabel 6.1 zijn de verschillende functies die de suikerbakkers binnen de ge-
noemdee kerkgenootschappen vervulden aangegeven. Hoewel de emigranten uit 
Antwerpenn en de Zuidelijke Nederlanden in de laatste decennia van de zestien-
dee eeuw niet uitsluitend religieuze motieven hadden om weg te trekken, kan op 
basiss van de grote groep Antwerpenaren in de onderzoeksgroep verondersteld 
wordenn dat de suikerondernemers voornamelijk protestants waren. Dit vermoe-
denn blijkt grotendeels juist te zijn. Het grootste gedeelte van de onderzoeksper-
sonenn was aanhanger van de gereformeerde kerk. Daarnaast behoorde een aan-
zienlijkk deel van de suikerondernemers tot de lutherse kerk en was een enkeling 
aanhangerr van de Waalse kerk. 

Zowell  bij de gereformeerden als bij de luthersen waren de personen die res-
pectievelijkk ouderling of gedeputeerde waren allen tenminste gedurende één 
jaarr ook als diaken actief. Slechts een kleine groep bekleedde uitsluitend de po-
sitiee van diaken (vier onderzoekspersonen bij de gereformeerde en drie bij de 
luthersee kerk).54 Ook zijn de elf vermeldingen van kerkmeesters van de Oude 
kerkk minder omvangrijk dan zij lijken. Zij zijn afkomstig van slechts twee suiker-
ondernemers,, Cornelis Schellinger {koopman-industrieel) en Rombout Jacobs 
(suikerraffinadeur-koopman),(suikerraffinadeur-koopman), die deze post gedurende respectievelijk zes en vijf 

jaarr vervulden.55 

511 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 83-84. 

522 Voor de Amsterdamse situatie zie: Gelderblom, 'De deelname van Zuid-Nederlandse kooplieden'. 
533 Van Deursen, Bavianen en slijkgntzm, 89-92, 
544 De grote mate van overlap in de personen die de functies van ouderl ing en diaken uitoefenden, stemt 
overeenn met Van Deursen die benadrukt dat weinig verschil tussen de ouderl ingen en de diakenen merk-
baarr was in de kerkenraadsvergaderingen (Van Deursen, Bavianen en slijkgntzm, 94). 
555 Cornelis Schellinger was kerkmeester van de Oude kerk van 1587 tot en met 1592 en Rombout Jacobs 
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Tabell  6.1 Kerkelijke functies die door suikerondernemers werden vervuld 

^^^^onderzoeksgroep p 

Diakenn gereformeerde kerk 
Amsterdam m 

Ouderlingg gereformeerde kerk 
Amsterdam m 

Lidd kerkenraad gereformeerde kerk 
Amsterdam m 

Kerkmeesterr Oude kerk Amsterdam 
Kerkmeesterr Nieuwezijds kapel 

Amsterdam m 
Diakenn gereformeerde kerk AUona 
Diakenn lutherse kerk Amsterdam 
Gedeputeerdee lutherse kerk Amsterdam 
Diakenn waalse kerk Amsterdam 

totaall  aantal vermeldingen 
aantall  suikerondernemers 

31 1 

35 5 

9 9 

11 1 

1 1 

2 2 
19 9 
19 9 
4 4 

131 1 
21 1 

kooptieden-kooptieden-
industriëlen industriëlen 

20 0 

28 8 

9 9 

6 6 

14 4 
14 4 
2 2 

93 3 
12 2 

suikermffinadeiirs-suikermffinadeiirs-
koopUeden koopUeden 

11 1 

7 7 

5 5 
1 1 

2 2 
6 6 
4 4 
2 2 

38 8 
9 9 

staherraffinadewrs staherraffinadewrs 

0 0 
0 0 

Bron:: prosopografie 

Hett grootste deel van de onderzoekspersonen die een kerkelijke functie be-
kleedde,, behoorde tot het type ondernemer van de koopman-industrieel De sui-
kerraffinadeurskerraffinadeurs waren niet vertegenwoordigd in de kerkgemeenschappen. Dit 
beeldd stemt mooi overeen met de informatie op de andere terreinen die reeds 
aann de orde zijn gesteld. Een weinig uitgebreide economische horizon en in aan-
sluitingg hierop een -in ieder geval ten opzichte van de overige suikeronderne-
mers-- niet aanzienlijke economische positie zorgde ervoor dat de suikerraffina-
deursdeurs niet in aanmerking kwamen voor een plaats als ouderling of diaken. 

2.44 Het publieke optreden 

Meerr indirecte aanwijzingen over de positie die de suikerondernemers in de Am-
sterdamsee maatschappij innamen, leveren die momenten waarop zij in een min 
off  meer officiële functie optraden. Het feit dat zij als scheidsrechter of bemidde-
laarr in een of ander geschil gevraagd werden, is een vrij directe weerspiegeling 
vann het aanzien dat de onderzoekspersonen genoten. Afhankelijk van de aard 
vann het conflict betrof het hier prestige onder beroepsgenoten, dan wel onder 
eenn bredere groepering van de Amsterdamse bevolking. 

vann 1636 tot en met 1640 (Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, III , 107. Ook: Evenhuis, Ook dat was Amster-

dam,dam, II , 13 en Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 80). Overigens was lidmaatschap van de gereformeerde 
kerkk geen vereiste voor de persoon van de kerkmeester. De kerkmeester had de zorg voor het kerkgebouw, 
enn dit was een openbaar gebouw. 
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Wanneerr we alle gevallen van optreden als arbiter, taxateur of anderszins uit 
dee prosopografie lichten, komen twee functies sterk naar voren. Ten eerste is dat 
diee van het bemiddelen in allerlei economische geschillen. Voordat een conflict 
uiteindelijkk tot een rechtszaak bij de schepenbank kwam, werd veelal gepro-
beerdd om een en ander in der minne te schikken door bemiddelaars aan te wij-
zen.. Deze moesten vervolgens de conflictpartijen tot overeenstemming zien te 
brengen.. De benoeming van deze arbiters werd vaak in een notariële akte vast-
gelegd.56 6 

Tenn tweede werd een groot deel van de onderzoekspersonen gevraagd om een 
ladingg suiker te beoordelen of aanwezige hoeveelheden suiker in een suikerbe-
drijff  te taxeren. In beide gevallen geldt dat personen die voor dergelijke optre-
denss aangezocht werden over een zekere statuur moesten beschikken. Aange-
zienn het de bedoeling was dat door middel van één of meer arbiters een conflict 
tott een vreedzame oplossing werd gebracht, was het noodzakelijk dat de partijen 
inn het geschil voldoende vertrouwen hadden in hun onafhankelijkheid en on-
kreukbaarheid.. Zo werd aan Adam Nuijts, Hans Verbiest en Reijnier Verspreet 
(alledriee suikerraffinadeur-koopman) als "suijckerbackers" en "gelooffwaerdigh 
persoenenn staende ter goeder name" door de suikerraffinadeur-koopman Dirck 
Bruggenn "uyten name ende van wegen Guille vander Plaetten, suyckerbacker tot 
Middelburgg in Seelandt" gevraagd een verklaring af te leggen over de manieren 
waaropp suiker in met name Antwerpen, Hamburg en Keulen verpakt werd.57 

Voorr dit soort functies werden vooral suikerraffinadeurs-kooplieden gevraagd. Dit 
warenn ook de ondernemers die hier het meest voor in aanmerking kwamen. Zij 
combineerdenn immers een zekere sociaal-economische status met voldoende 
vaktechnischee kennis van suiker en suikerproductie. Daarmee waren zij beter ge-
kwalificeerdd om op te treden in kwesties met betrekking tot de suikernijverheid 
dann de andere twee suikerbakkerstypen. 

Buitenn deze twee soorten publieke optredens vervulden de suikeronderne-
merss nog enkele andere maatschappelijke rollen. Zo trad LaurensJoosten Baeck 
(koopman-industrieel)) op als één van de drie arbiters in een geschil binnen de Am-
sterdamsee joodse gemeente Beth Jacob.58 Bij dit conflict was overigens ook de 
suikerraffinadeur-koopmansuikerraffinadeur-koopman Jan Thivart betrokken. Hij verhuurde in 1618 zijn pak-
huiss op Vlooienburg dat was gelegen achter zijn suikerbedrijf in de Sint Antho-
niesbreestraatt aan een rabbijn.59 Deze geestelijk leider was met een aantal van 
zijnn volgelingen op zoek naar een nieuwe gebedsruimte, omdat hij als gevolg van 

566 Marten de Maijer {koopman-industrieel) werd in 1610 aangezocht om een partij indigo te bezichtigen. 
Zijnn activiteiten in de indigohandel verschaften hem hiervoor de nodige expertise (GAA, NA 196 f. 492v-493 
(24-55 1610). 
577 GAA, NA 196 f. 41v (27-7 1608). 
588 GAA, NA 625 f. 226-228 (27-5 1619) en 645 f. 782-785 (6-8 1619). Zie ook: Fuks-Mansfeld, DeSefardim, 
61-63. . 
599 GAA, NA 625 (25-7 1618). Zie ook: Koen, 'Waar en voor wie', 211. Fuks-Mansfeld stelt foutief dat het 
hierr de banketbakker Jan Chiwart Suyker betrof (Fuks-Mansfeld, De Sefardim, 63 noot 11). 
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eenn religieus conflict binnen de gemeente Beth Jacob dakloos was geworden. Ge-
zienn zijn economische contacten met verschillende joodse kooplieden had Lau-
renss Joosten Baeck bij hen een goede reputatie. Het drietal arbiters waarvan hij 
deell  uitmaakte, kon de zaak dan ook snel tot een bevredigend einde brengen. 

Dee groep suikerondernemers waarvan op deze manier een beeld van de repu-
tatiee kan worden verkregen, is niet heel omvangrijk. In totaal gaat het om onge-
veerr een vijfde deel van de onderzoeksgroep. Op één uitzondering na (namelijk 
dee suikerraffenadeurPïeter de Loo60) zijn zij allen in te delen bij de suikerraffinadeurs-
koopliedenkooplieden en de kooplieden-industriëlen. Het is niet verwonderlijk dat juist deze twee 
typenn ondernemers, die zoals we gezien hebben op allerlei economische terrei-
nenn actief waren, veel vertrouwen genoten in de Amsterdamse gemeenschap. Zo 
levertt een analyse van de informatie met betrekking tot het publieke optreden van 
dee suikerondernemers een nieuwe bevestiging van de eerdere conclusies. 

Terr afsluiting van deze paragraaf zijn alle gegevens met betrekking tot sociale 
functiess die door de suikerondernemers werden vervuld samengevat in tabel 6.2. 

Tabell  6.2 Aantallen suikerondernemers die sociale functies bekleedden 

Politiek k 
Maatschappij j 
Kerkelijkee functies 

binnenn kerkenraad 
buitenn kerkenraad 

Publiekee optredens 

suikerondernemerss met 
functies s 
suikerondernemerss zonder 
functies s 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

(N=26) ) 

1 1 
2 2 

12 2 
1 1 
8 8 

155 (57,7%) 

111 (42,3%) 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-
kooplieden kooplieden 
(N=30) ) 

1 1 
1 1 

8 8 
2 2 
8 8 

133 (43,3%) 

177 (56,7%) 

suikerrafjïnadeurs suikerrafjïnadeurs 
(N=36) ) 

[ l ] 61 1 

[3] ] 

1 1 

11 (2,8%) 
[4(11,1%)] ] 

355 (97,2%) 
[32(88,9%)] ] 

Bron:: prosopografie 

Dee kooplieden-industriëlen waren de meest actieve suikerondernemers: bijna 60 
procentt van hen bekleedde een sociale functie. Daarbij komt nog dat deze on-
dernemerss zich veelal op meer dan één positie manifesteerden: vijftien kooplie-
den-industriëlenden-industriëlen namen 24 sociale functies voor hun rekening. Hetzelfde beeld 
zienn we bij de suikerraffinadeurs-kooplieden: dertien ondernemers van dit suiker-

600 Pieter de Loo trad in 1593 op in een geschil tussen een apotheker en een koopman over een partij gem-
berr (GAA, NA 32 f. I44v (17-10 1593) en Dudok, 'De Gapert', 6). 
611 De vierkante haakjes [ ] in tabel 6.2 geven aan dat van deze suikerondernemers niet met zekerheid valt 
tee bepalen of zij een sociale functie hebben bekleed. 
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bakkerstypee vervulden in totaal twintig keer een sociale functie. De suikerraffina-
deursdeurs ten slotte zijn vrijwel niet in politieke en maatschappelijke instellingen te 
vinden.. Ook in het openbare leven vervulden zij een ondergeschikte rol. 

33 De status van een woning: de adressen van de suikerondernemers 

Voorr het bepalen van het sociale aanzien of de sociale status van de suikeronder-
nemerss kan informatie over hun woonadressen binnen de stad worden ge-
bruikt.622 Het wonen in een huis aan een prestigieuze straat had in de eerste 
plaatss een economische betekenis. Het verschaft namelijk informatie over de 
omvangg van het vermogen van iemand: de bewoner was immers in staat om het 
pandd te kopen of te huren. Daarnaast droeg een woning eveneens sociale con-
notatiess in zich. Straat, ligging binnen de stad, uitstraling en buurtgenoten straal-
denn alle mede af op een bewoner. " [H]et woonhuis in de stad was een van de be-
langrijkstee statussymbolen voor de elite. Iedereen kon dagelijks zien waar en hoe 
dee aanzienlijken woonden", stelt De Jong dan ook.63 Wijsenbeek sluit zich hierbij 
aan:: "Het duidelijkste signaal naar de buitenwereld over iemands sociale positie 
wass het uiterlijk van iemands woning en de ligging daarvan in de stad."64 

Eenn kaart van een vroegmoderne stad kan dan ook op twee manieren worden 
bekeken:: als een plattegrond van de stad, maar eveneens als sociale indeling van 
dee stadsbewoners. In het algemeen kan gesteld worden dat mensen met bepaal-
dee economische en sociale kenmerken vaak dicht bij elkaar woonden in één of 
meerr specifieke wijken of buurten. Op die manier kwamen benamingen en be-
oordelingenn als elitewijk en achterbuurt tot stand. 

Inn een vroegmoderne stad was een scheiding tussen woon- en werkgebied 
praktischh gezien niet mogelijk. Bij gebrek aan vervoersmiddelen werden afstan-
denn binnen de stadsmuren lopend afgelegd. Dit hield in dat bijvoorbeeld knech-
ten,, opzichters en ondernemers die in één bedrijf werkten dicht bij elkaar 
woonden.. Hoewel een wijk als geheel dus een elitair of industrieel karakter kon 
hebben,, moet hieruit niet de conclusie getrokken worden dat er geen sociale ver-
schillenn bestonden tussen de bewoners van dezelfde wijk. Het sociale onder-
scheidd tussen bewoners kwam tot uitdrukking in een segregatie die op het niveau 
vann straten en stegen lag. Belangrijke hoofdstraten vormden het woonmilieu van 
dee elite, terwijl de sociale status van de bewoners daalde in de dwarsstraten, en 
vervolgenss in stegen en sloppen.65 

622 Zie voor het nu volgende: Van den Berg, Van Leeuwen & Lesger, 'Residentiële segregatie in Hollandse 
steden',, 404-408 en 431-434 en Lesger, 'Migranten in Amsterdam', 43-51. 
633 De Jong, Met goed fatsoen, 222. 
644 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delji, 333 en idem, 'Stedelijk verval en cultuurpatroon', 219. 
655 De plaats waar werd gewoond en die waar werd gewerkt konden verder van elkaar afliggen naarmate 
dee vervoersmogelijkheden binnen de steden verbeterden. Zeker vanaf de negentiende eeuw zien we dan 
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Inn het zestiende-eeuwse Amsterdam kunnen drie elitestraten worden aange-
wezen,, de Warmoesstraat (ook nog vaak Kerkstraat genoemd), de Nieuwendijk 
enn het Water (het huidige Damrak).66 Zij vormden het exclusieve woongebied 
vann de economisch en politiek invloedrijke personen. Dit prestigieuze imago 
haddenn deze straten te danken aan de ruime opzet van de bebouwing. De perce-
lenn waarop de huizen stonden, waren vooral in de Warmoesstraat veel groter dan 
diee in de rest van de stad. De erven liepen hier vanaf de straat aan de voorkant 
doorr tot aan het water van het Damrak aan de achterkant. Het was daardoor mo-
gelijkk om daar niet alleen riante woonhuizen, maar eveneens aanliggende pak-
huizen,, opslagruimten of bedrijfspanden neer te zetten. 

Dee achtereenvolgende stadsuitbreidingen vanaf 1589 tot de voorlopig laatste rond 
hett midden van de zeventiende eeuw veranderden de functieverdeling binnen de 
stadd ingrijpend.67 Langzaam maar zeker werden de voor hun omgeving hinderlij-
kee takken van industrie (door stank, brandgevaar of herrie) op instigatie van het 
stadsbestuurr verdreven naar speciale wijken, met name dejordaan. Toeleverings-
bedrijvenn voor de scheepswerven en scheepsbouwbedrijven, onder andere van de 
VOC,, concentreerden zich op de oostelijke en westelijke eilanden. Ook de Lasta-
gee kreeg een sterk industrieel karakter. De nieuw aangelegde grachten (en dan 
mett name de Herengracht en de Keizersgracht) waren bedoeld als woongebied 
voorr de economische en politieke elite van de stad. Hiermee verdrongen zij de War-
moesstraatt en het Damrak, hoewel deze straten in de eerste helft van de zeventiende 
eeuww nog wel een bepaalde mate van exclusiviteit behielden. 

Dezee uitbreidingen van Amsterdam vonden plaats in de periode die in dit 
onderzoekk centraal staat. Een analyse van de adressen van de Amsterdamse sui-
kerondernemerss kan aan het licht brengen welke aantrekkingskracht de nieuw-
aangelegdee wijken op de suikerproducenten hadden. De spreiding van suiker-
bakkerijenn over de stad is reeds bij de bespreking van de gebouwen die voor de 
suikerraffinagee werden benut, aan de orde gesteld.68 De locaties van deze suiker-
bedrijvenn komen echter om een aantal redenen niet noodzakelijkerwijs overeen 
mett de adressen van de onderzoekspersonen. Ten eerste waren de suikeronder-
nemerss niet in alle gevallen hun gehele economische carrière actiefin de suiker-
nijverheid.. Hun adressen zijn echter wel voor zover mogelijk voor hun gehele le-
venn achterhaald. Ten tweede was niet voor alle suikerbakkers een woonhuis op 
dezelfdee plek als het bedrijf noodzakelijk. Dit gold met name voor de zogenaam-
dee 'investeerders-op-afstand', ofwel de kooplieden-industriéïen, die slechts spora-
dischh op de plaats van productie aanwezig waren. Ten derde exploiteerden som-
migee suikerondernemers meer dan één suikerbakkerij. Het woonadres kon dan 

ookk een sterker wordende neiging tot sociale segregatie in Nederlandse steden. Zie bijvoorbeeld: Wagenaar, 
'Vann "gemengde" naar "gelede" wijken' en idem, Amsterdam 1876-1914. 
666 Zie: Van der Leeuw-Kistemaker, Wonen en werken in de Warmoesstraat en Verheij, 'Warmoesstraat, Nieu-
wendijkk en Damrak'. 
677 Zie hiervoor: Taverne, In 't land van belofte en Bakker, 'De stadsuitleg van 1610'. 
688 Zie Hoofdstuk 2, § 2.3. 
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hooguitt samenvallen met één van deze bedrijven. De adressen van de onderne-
merss uit de onderzoeksgroep verdienen dus een aparte analyse; de gegevens 
staann in tabel 6.3.69 

Tabell  6.3 Adressen binnen Amsterdam van de suikerondernemers 

^ \ .. alle 
^^miderzoekspersonen n 

16e-eeuwsee centrum 
16e-eeuwsee stadsrand 
Grachtengordel l 
Grachtengordel/Jordaan n 
Jordaan n 
Lastage e 

niett te identificeren70 

Totaal l 

aantall  suikerondernemers 
geenn adresgegevens 

N N 

164 4 
19 9 
72 2 
2 2 
4 4 

13 3 

2 2 

276 6 

% % 

59,4 4 
6,9 9 

26,1 1 
0,7 7 
1,4 4 
4,7 7 

0,7 7 

99,9 9 

78 8 
14 4 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

N N 

59 9 
9 9 

40 0 

5 5 

113 3 

% % 

52,2 2 
8,0 0 

35,4 4 

4,4 4 

100,0 0 

24 4 
2 2 

suïkerraffinadeurssuïkerraffinadeurs suikerraffinadeurs 
kooplieden kooplieden 

N N 

60 0 
9 9 

21 1 
1 1 
2 2 
7 7 

1 1 

101 1 

% % 

59,4 4 
8,9 9 

20,8 8 
1,0 0 
2,0 0 
6,9 9 

1,0 0 

100,0 0 

27 7 
3 3 

N N 

45 5 
1 1 

11 1 
1 1 
2 2 
1 1 

1 1 

62 2 

% % 

72,6 6 
1,6 6 

17,7 7 
1,6 6 
3,2 2 
1,6 6 

1,6 6 

99,9 9 

27 7 
9 9 

Bron:: p rosopogra f ie 

Dee cijfers over de onderzoeksgroep als geheel laten zien dat de zestiende-eeuwse 
kernn van de stad in meer dan de helft van de gevallen het woongebied van de sui-
kerondernemerss was. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de periode waarover 
informatiee is verzameld. Vóór circa 1585-90 vormde dit gebied de hele stad. Pas 
inn de laatste jaren van de zestiende eeuw werd de stad uitgebreid toen aan de 
oostkantt de Lastage binnen de stadsmuren werd getrokken. Dit was een gebied 
waarr voornamelijk industriële bedrijven waren gevestigd. Vele hiervan fungeer-
denn als toeleveringsbedrijf voor de scheepsbouwwerven van de VOC aldaar (on-
derr andere touwslagerijen). Als woongebied moet de Lastage dan ook niet hoog 
wordenn aangeslagen. Het eerste deel van de grachtengordel (vanaf de Brou-
wersgrachtt tot aan de Leidsegracht) en de Jordaan behoorden tot de tweede 
stadsuitleg,, waar men in het tweede decennium van de zeventiende eeuw aan be-
gon.. Ongeveer een derde van de adresvermeldingen heeft betrekking op de pe-
rioderiode voorafgaand aan deze grote stadsuitbreiding. Zo bezien is het aandeel dat 
dee grachtengordel in het totaal aantal adressen inneemt wellicht opmerkelijker 
dann het feit dat de meerderheid van de achterhaalde adressen van de onder-
zoekspersonenn in het oude stadscentrum lag. 

699 Hierbij is dezelfde indeling van Amsterdam in wijken gehanteerd als bij het vaststellen van de locaties 
vann de suikerbakkerijen in tabel 2.1. Voor identificatie van straatnamen is gebruik gemaakt van: Ter Gouw, 
GeschiedenisGeschiedenis van Amsterdam en Van Dillen, Amsterdam in 1585. 

700 Van deze adresaanduidingen kon niet achterhaald worden naar welke plaats in de stad zij verwezen. 
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Wanneerr de adresvermeldingen per ondernemerstype worden geanalyseerd, 
blijk tt dat de helft van de adressen van de kooplieden-industriëlen betrekking had op 
hett zestiende-eeuwse centrum van Amsterdam. De Warmoesstraat was hierin de 
belangrijkstee woonstraat. Daarnaast woonde een aanzienlijk deel van dit onder-
nemerstypee in de nieuw aangelegde grachtengordel. Een concentratie van deze 
groepp in economisch opzicht meest aanzienlijke suikerondernemers op de nieu-
wee wijk, die was opgezet als woongebied voor de gegoede inwoners van Am-
sterdam,, was te verwachten. De huizen van de kooplieden-industriëlen stonden voor-
namelijkk op de Herengracht en de Keizersgracht. Ook de zestiende-eeuwse 
stadsrand,, het Singel, trok nog een aantal kooplieden-industriëlen naar zich toe. 
Waarschijnlijkk was dit, zeker toen aan het begin van de zeventiende eeuw ook de 
westkantt van de gracht bebouwd werd, een plek met een redelijke status, geba-
seerdd op haar ligging dicht bij de prestigieuze Heren- en Keizersgracht. 

Voorr de suikerraffinadmrs-koopliedenwas eveneens het oude stadscentrum het meest 
geliefdee woongebied, met opnieuw de Warmoesstraat als concentratiepunt. Daar-
naastt woonde ongeveer een vijfde van hen in de grachtengordel. Deze suikerbak-
kerss hadden een voorkeur voor de Keizersgracht. Een kleinere concentratie van 
suikerraffinadeurs-koQpliedensuikerraffinadeurs-koQplieden is te vinden op het Singel en in de Lastage. Het presti-
gee van deze tweede woonwijk moet niet al te hoog worden ingeschat. 

Dee suikerraffinadeurs waren van de drie suikerondernemerstypen het meest 
gerichtt op het oude stadscentrum. Bijna driekwart van hen woonde hier. Bij de 
suikerraffinadeurssuikerraffinadeurs zijn de adressen echter niet in een bepaalde straat geconcen-
treerd.. Verder waren de adressen van een kleine twintig procent van de suikerraf-
finadeursfinadeurs in de grachtengordel, en dan met name op de Keizersgracht, te vinden. 
Hett zal hierbij waarschijnlijk niet zozeer om woningen, maar voornamelijk om 
bedrijfspandenn met een woongelegenheid hebben gehandeld. 

Bovenstaandee analyse van de adresgegevens van de Amsterdamse suikeron-
dernemerss onderschrijft de eerder getrokken conclusies. De suikerbakkers met 
dee meest aanzienlijke economische positie - de kooplieden-industriëlen — waren het 
bestee vertegenwoordigd in de nieuwe elitewij ken van de stad. De kleine, zelf-
standigg opererende suikerproducenten - de suikerraffinadeurs - woonden nog 
hoofdzakelijkk in het oude stadscentrum.71 

711 Naast de gegevens over adressen binnen de Amsterdamse stadsmuren, zijn van verschillende suiker-
ondernemerss woonplaatsen buiten de stad bekend. In totaal zijn van 36 onderzoekspersonen 75 vermel-
dingenn achterhaald. Daarvan was niet minder dan 80 procent gelegen buiten het grondgebied van het hui-
digee Nederland. Het is weinig verwonderlijk dat de belangrijkste woonplaats buiten de Republiek 
Antwerpenn was. Ook Hamburg vormde veelvuldig een tijdelijke verblijfplaats voor Amsterdamse suikerbak-
kers.. De meest exotische woonplaats had Dirck Bruggen die waarschijnlijk een aantal jaren rond 1630 in 
Pernambucoo in Brazilië verbleef, alwaar hij handel dreef (GAA, NA 1052 f. 63v (24-11 1638) en 524 f. 12v 
(1-66 1640); Dirck Bruggen was reeds vóór 1638 overleden). Wanneer op het niveau van de ondernemersty-
penn wordt gekeken, blijkt dat de kooplieden-industriëlen het meest ook in het buitenland te vinden waren, ge-
volgdd door de suikerraffinadeurs-kooplieden. Voor het overgrote gedeelte van de suikerraffinadeurs zijn alleen 
adresgegevenss binnen Amsterdam bekend. 
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44 Leven na de dood? 
Dee maatschappelijke positie van de suikerondernemers bij  hun begraven 

Dee sociale positie die iemand in de maatschappij innam, werd niet alleen tijdens 
zijnn actieve leven, maar eveneens bij zijn overlijden zichtbaar. De precieze plek in 
dee kerk of op het kerkhof waar men zijn laatste rustplaats vond, weerspiegelde de 
statuss en het vermogen van de overledene. Ook door middel van de aankleding 
vann de dag van de begrafenis (het laten luiden van de kerkklokken, rouwkleding, 
rouwstoet,, rouw- en wapenborden in de kerk) kon een familie de eer en het pres-
tigee van de gestorvene aan de gemeenschap tonen.72 In die zin behoorde een be-
grafeniss eveneens tot het proces van uitdragen en bestendigen van de goede 
naamm en reputatie van de familie. "Non moins que celle du marriage, la cérémo-
niee de renterrement exaltait Ie lien familial et rehaussait Ie prestige social du 
clan",, stelt Zumthor dan ook terecht.73 

Dee katholieke traditie van het begraven in of rondom het kerkgebouw was 
doorr de reformatie niet aangetast; kerk en kerkhof bleven de normale begraaf-
plaatsen.. Wel had de gereformeerde religie de zorg voor het begraven afgesto-
ten.. Er bestond geen begrafenisritueel met lijk - of rouwdiensten.74 Omdat de 
ruimtee binnen de muren van een kerk beperkt was, kon slechts een relatief ge-
ringring aantal personen onder de kerkvloer te ruste worden gelegd. Binnen de 
kerkruimtee bestond eveneens een hiërarchie van begraafplekken: het koor van 
dee kerk als centrale plaats van het godshuis gold als de meest prestigieuze graf-
stede.. De kosten van deze graven waren dan ook het hoogste.75 Het is niet verba-
zingwekkendd dat de maatschappelijke elite als eerste in aanmerking kwam om 
hierr begraven te worden. Zij beschikte immers over de noodzakelijke status en fi-
nanciën.. Een graf in de kerk werd vaak voorzien van een fraaie grafzerk en soms 
werdenn eveneens wapenborden of andere versierselen ter ere van de dode in de 
kerkk opgehangen. Het kwam regelmatig voor dat reeds tijdens het leven een graf 
inn één van de kerkgebouwen werd aangekocht, maar de plaats kon ook na het 
tijdstipp van overlijden nog veiliggesteld worden. 

Voorr de suikerondernemers kunnen de graven en begraafplekken nader wor-
denn onderzocht. Hiertoe zijn de sterfdata van de onderzoekspersonen in de be-
graafregisterss van Amsterdam achterhaald. Genoteerd werd het bedrag dat voor 
dee teraardebestelling werd betaald, de aanduiding van de exacte plaats in de 
kerkk en tevens eventuele andere bijzonderheden, zoals het luiden van de klok. 

722 Ariès, Uhomme devant la mort, 87-96; Kok, Geschiedenis van van de laatste eer, 117, 118; Den Boer, 'Naar een ge-
schiedeniss van de dood', 175-179,182-187; De Jong, Een deftig bestaan, 108; Zumthor, La vie quotidienne en Hol-
lands,lands, 179-182 en Blijham, 'Wonen en werken in Maastricht', 50. 
733 Zumthor, IM vie quotidienne en Hollande, 181. 
744 Den Boer, 'Naar een geschiedenis van de dood', 182 en Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 293. 
755 Over de Financiële kant van het begraven hebben Den Boer en Van Deursen nog een kleine contro-
versee uitgevochten: Den Boer, 'Naar een geschiedenis van de dood'; Van Deursen, 'Kerk of parochie?' en 
Denn Boer, 'Cui bono?'. 
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Dezee informatie is vervolgens afgezet tegen gegevens die uit andere bronnen be-
kendd waren met betrekking tot het eigendom van een grafstede.76 

Voorr 40 procent van de suikerondernemers kon de begraafakte in het register 
wordenn gevonden.77 In een aantal gevallen was in het register nog extra infor-
matiee over de ligging van de grafstede opgenomen.78 Allereerst valt een verschil 
aann betaalde bedragen op bij de vermeldingen in de begraafregisters. De kosten 
voorr een teraardebestelling van een volwassene in Amsterdam bedroegen over 
hett algemeen acht gulden, maar in zes gevallen moest het dubbele worden be-
taald,, gelijk verdeeld over de ondernemerstypen van koopman-industrieel en sui-
kerraffinadeur-koopman.kerraffinadeur-koopman. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de hoogte 
vann dit bedrag werd veroorzaakt door de omvang van het graf, en eventuele an-
deree kosten die de kerkmeester aan de begrafenis had, zoals het luiden van de 
kerkklok.. Deze laatste mogelijkheid kwam niet vaak voor; slechts eenmaal is voor 
eenn suikerondernemer daadwerkelijk de klok geluid. De graflegging van Corne-
llss Nuijts (koopman-industrieel) in 1661 in de Nieuwezijds kapel "int graft van Cor-
nellss Nuijts" geschiedde onder klokgelui.79 Het bedrag van ƒ16 dat de erfgena-
menn van Nuijts aan de kerkmeester moesten betalen zal dan ook niet zozeer 
doorr de omvang van het graf zelf, maar eerder door het luiden van de klokken 
zijnn bepaald. Ook zou het bedrag verhoogd kunnen zijn, omdat ruimte in een ka-
pell  nog schaarser was dan in een kerk. 

Tenn tweede wordt het graf in zes gevallen gesitueerd "opt hooch coor".80 Aange-
zienn hiermee het religieuze centrum van de kerk wordt bedoeld (namelijk de plaats 
waarr het altaar zich bevond toen de katholieke eredienst nog in het kerkgebouw 
werdd gevierd), zijn de personen die hier begraven liggen tot de sociaal-economi-
schee elite te rekenen. In totaal gaat het hierbij om zes suikerbakkers, opnieuw ge-
lij kk verdeeld over de kooplieden-industriëlen en de suikerraffïnadeurs-kooplieden. 

Daarnaastt zijn elf suikerbakkers in hun "eijgen graft" begraven. Eén hiervan is 
niett in een kerkgebouw, maar op een kerkhof begraven.81 Een eigen graf kostte 

766 De registers met betrekking tot het zogenaamde 'middel op begraven' kunnen hierbij niet worden ge-
bruikt,, omdat deze pas vanaf de laatste jaren van de zeventiende eeuw in Amsterdam bewaard zijn gebleven. 
Dee onderzoekspersonen waren toen allen reeds overleden. 
777 Dit betekent niet dat van slechts 40% van de onderzoekspersonen een sterfdatum bekend is. Op basis van in-
formatiee in andere bronnen is voor een twee keer zo grote groep suikerbakkers eenjaar van overlijden vastgesteld. 
788 Voor de meeste onderzoekspersonen die in het bezit waren van een graf is hun bezit eveneens in an-
deree bronnen geattesteerd, soms met aanvullende gegevens. In het nu volgende zullen deze bij de analyse 
wordenn betrokken. 
799 In de begraafakte van Cornells Nuijts staat "met klok" (GAA, DTB 1068 f. 179 (14-6 1661)). 
800 De groep van zes personen die ƒ16 betaalden en de groep die "opt hooch coor" begraven lagen, zijn 
niett volledig identiek. Cornelis Nuijts betaalde wel ƒ 16, zoals boven vermeld, maar onduidelijk is waar exact 
inn de Nieuwezijds kapel hij begraven is (GAA, DTB 1068 f. 179 (14-6 1661) en NA 1002 (10-5 1646)). Hans 
Soolmanss betaalde ƒ8, maar zijn graf lag in het middenschip en hoogstwaarschijnlijk "opt hooch koor" van 
dee Oude kerk (GAA, DTB 1044 f. 129v (24-7 1626) en Daarnhouwer, 'Waar stonden', 228). Soolmans' eer-
stee vrouww IJtgen Baster werd hier namelijk begraven (GAA, DTB 1042 f. 96 (4-11 1592)). 
811 Daniel Koeschot en zijn vrouw hadden weliswaar een eigen graf ter beschikking, maar dit bevond zich 
opp het oude lutherse kerkhof en dus niet in een kerkgebouw (GAA, DTB 1134 f. 1 en 11 (20-10 1674 en 5-
122 1680)). 
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extraa geld, maar was een belangrijk (status)symbool. Op die manier namelijk 
kreegg de naam van de overledene en met hem de naam van zijn familie perma-
nent,, of in ieder geval tamelijk langdurig, een duidelijke plek in het openbare 
leven.. De eigenaren van een grafstede zullen daarom allen tot de sociaal-econo-
mischee elite hebben behoord. Wanneer we veronderstellen dat de zes onder-
zoekspersonenn van wie de laatste rustplaats in het koor van de kerk lag eveneens 
eigenaarr waren van hun graf, beschikten 16 suikerondernemers over een eigen 
grafstedee in een Amsterdamse kerk. Onder hen zijn evenveel kooplieden-industrie-
lenlen als suikerraffinadeurs-kooplieden. 

Wee kunnen stellen dat de informatie uit de begraafregisters en uit andere 
bronnenn met betrekking tot het graf van de suikerondernemers eerder getrok-
kenn conclusies bevestigt. De suikerraffinadeurs vervulden niet of nauwelijks een 
roll  in het openbare leven van Amsterdam. De kooplieden-industriëlen behoorden 
inn ieder geval grotendeels tot de Amsterdamse economische elite. Het feit dat 
eenn deel van hen zich een rustplaats in het hart van de kerk wist te veroveren, is 
daaromm weinig verwonderlijk. Eigenlijk was de omvang van deze groep relatief 
geringg en zou j e kunnen spreken van een ondervertegenwoordiging.82 De suiker-
raffinadeurs-koopliedenraffinadeurs-kooplieden voldeden wel aan de verwachtingen. Dat ongeveer een vier-
dee deel van dit type ondernemers zich in maatschappelijk opzicht duidelijk pro-
fileerde,fileerde, is volledig in overeenstemming met het beeld van haar economische en 
socialee positie zoals die in het voorafgaande is geschetst. 

55 Het uitdragen en beheren van sociale status 

Doorr middel van het bekleden van sociale functies kon een vroegmoderne onder-
nemervormm geven aan zijn streven naar maatschappelijk aanzien. Wanneer een be-
paaldee sociale status was bereikt, was het zaak deze door middel van verschillende 
uiterlijkk zichtbare symbolen uit te dragen. Hiervoor zijn reeds twee verschijnings-
vormenn hiervan aan de orde gesteld: de plaats van een woning in de stad en de plek 
waarr iemand begraven werd. Het tonen en bestendigen van prestige kon eveneens 
meerr persoonlijke en zichtbare vormen aannemen. Deze komen nu aan bod. 

5.15.1 Het huisraad als statussymbool 

Dee meest aangewezen bron om verschillende vormen van uiterlijk vertoon te 
achterhalenn zijn boedelinventarissen.83 Waren voor het analyseren van de sa-

822 Van de kooplieden-industriëlen werden niet alleen absoluut, maar ook relatief de meeste personen in de 
begraafregisterss gevonden: 17 van de 26 (65,4%). Bij de suikerraffinadeurs-kooplieden waren dit er 16 van de 
300 (53,3%) en van de suikerraffinadeurs 3 van de 36 (8,3%). 
833 Het bestuderen en interpreteren van boedels heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een aparte his-
torischee discipline (zie: Wijsenbeek, 'Boedelinventarissen'). Aangezien het onderhavige onderzoek niet tot 
dezee traditie gerekend kan worden, zal hier geen symbolische duiding en interpretatie van de inboedels 
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menstellingg van het vermogen van de Amsterdamse suikerondernemers slechts 
vierr inventarissen beschikbaar,84 voor het onderzoeken van het huisraad kunnen 
eveneenss ongetaxeerde of onvolledig getaxeerde boedelbeschrijvingen worden 
gebruikt.. Desondanks blijf t het aantal te beperkt om met enig recht van een re-
presentatieff  onderzoek naar de gehele groep Amsterdamse suikerondernemers, 
off  zelfs naar één van de typen suikerbakkers, te kunnen spreken. Dit is echter 
geenn reden om de boedels als onbruikbaar terzijde te schuiven. Daarvoor bevat-
tenn zij namelijk teveel interessante informatie. 

Inn totaal zijn zeven enigszins uitgebreide boedelbeschrijvingen van suikeron-
dernemerss in de Amsterdamse archieven teruggevonden. Het betreft hier uit-
sluitendd kooplieden-industriëlen en suikerraffinadeurs-kooplieden. De reden hiervoor 
zouu kunnen zijn dat bij deze typen ondernemers grotere financiële familiebe-
langenn op het spel stonden en het daarom van meer belang werd geacht om een 
duidelijkee specificatie van de goederen die één van de familieleden bij overlijden 
naliett op te maken. Op grond van dergelijke kleine aantallen kan geen analyse 
vann de inboedels voor de gehele onderzoeksgroep gemaakt worden. Het nu vol-
gendee heeft voornamelijk een illustratieve functie, zonder op volledigheid aan-
spraakk te kunnen maken. Als indicatoren voor uiterlijk vertoon is gekozen voor 
schilderijen,, boeken, goud- en zilverwerk en juwelen. De overgeleverde boedel-
beschrijvingenn zijn onderzocht op het voorkomen van deze voorwerpen. Voor de 
schilderijen-- en boekencollecties die in het bezit waren van de onderzoeksperso-
nenn kan de analyse nog iets verder verdiept worden. Door omvang (van de col-
lectie,, maar ook van de schilderijen en boeken zelf), thematiek en kunstenaars 
probeerdee men zijn plaats in de maatschappelijke hiërarchie te verbeteren ofte 
bevestigen. . 

Voorr sieraden, goud- en zilverwerk zijn slechts twee boedels, waarin een rede-
lijk ee hoeveelheid van deze voorwerpen is opgenomen, echt bruikbaar. De inven-
tariss van het huisraad van Sara Berwijns, de weduwe van de koopman-industrieel 
Guilliamee Wijs, bevat geen juwelen, maar kent wel een vrij uitgebreide opsom-
mingg van verschillende soorten zilveren eet- en drinkgerei, veelal (bier) bekers, 
schalenn en kopjes.85 In taxatiewaarde vormde dit ongeveer een derde van de 
waardee van de totale boedel. 

Hett gebrek aan sieraden bij Guilliame Wijs wordt mooi gecompenseerd door 
dee inventaris die na de dood van Abraham Hansz Pelt (koopman-industrieel) is op-
gemaakt.866 Hierin worden nauwelijks gouden en zilveren voorwerpen genoemd, 

wordenn gegeven, In mijn onderzoek sta ik een benadering voor zoals in de studies van Van Dijk & Roorda, 
Kooijmans,, De Jong en Prak (Van Dijk & Roorda, Het patriciaat in Zierikzee; Kooijmans, Onder regenten; De 
jong,, Met goed fatsoen en Prak, Gezeten burgers). 
844 Zie Hoofdstuk 5, §4.1 
855 GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613). 
866 GAA, NA 2484 akten 21 & 35 (15-3 1674). 
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maarr is wel een uitgebreide lijst met verschillende juwelen opgenomen.87 Het 
meestt waardevolle hiervan is een "dubbelt snoer" van 96 parels dat op niet min-
derr dan 2.304 gulden werd geschat door de juweliers Gilli s Claermont en Dirck 
Scholten.888 Ook bezat de weduwe Pelt een "hoep" ofwel gladde ring met 16 ste-
nenn van ƒ1.200. Een deel van de sieraden is getaxeerd voor een bedrag van in to-
taall  bijna 7.800 gulden, wat neerkomt op een kleine 10 procent van de waarde 
vann de gehele inventaris. Gezien het geringe aantal vindplaatsen van sieraden en 
goud-- en zilverwerk in de boedels van de suikerondernemers is het niet waar-
schijnlijkk dat dergelijke voorwerpen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
vormgevenn aan het uiterlijke vertoon van de onderzoekspersonen. 

Hett verzamelen van boeken en schilderijen was een bezigheid, die een aantal 
doelenn kon hebben.89 De collecties konden fungeren als statussymbool. De na-
drukk zal dan niet zozeer op de inhoud als wel op het uiterlijk en de vormgeving 
hebbenn gelegen. Persoonlijke belangstelling kan daarentegen ook een rol heb-
benn gespeeld, zowel voor wat betreft het opzetten en onderhouden van een 
verzameling,, als met betrekking tot de samenstelling van het boeken- en schilde-
rijenbezit.. Daarnaast werden de boeken en schilderijen mogelijkerwijs - hoe pro-
zaïschh - als beleggingsobject gezien.90 

Inn vier van de boedels zijn boeken opgenomen.91 Over het algemeen was het 
boekenbezitt onder de suikerondernemers niet erg groot.92 Het eerste dat opvalt 
inn het boekenbezit van de suikerondernemers is dat geen gespecificeerde exem-
plarenn van koopmanshandboeken of geschriften over industriële activiteiten in 
hett algemeen en de suikernijverheid in het bijzonder terug te vinden zijn. Ook 

877 Er zijn twee akten {GAA , NA 2484 akten 21 en 35 (15-3 1674)) die de inventaris van Abraham Pelt be-
vatten.. Voor het grootste gedeelte zijn deze identiek, maar op een aantal punten wijken ze af. Bijvoorbeeld 
bijj  de juwelen worden verschillende voorwerpen genoteerd. In akte 21 zijn deze sieraden getaxeerd, terwijl 
hiervann in akte 35 geen waarde is vermeld. 
888 Om dit bedrag in perspectief te plaatsen, volgen hier enkele zomerdagionen zoals die in Amsterdam in 
16722 werden betaald. Opperl ieden ontvingen 18 stuivers per dag en een bedrag van ƒ2.304,- betekende voor 
henn dus 2560 daglonen. Meestermetselaars verdienden bijna twee keer zoveel per dag, namelijk 30 stuivers, 
enn voor hen kostte het parelsnoer uit de inboedel van Abraham Pelt dus 1536 daglonen (Nusteling, Welvaart 
enen werkgelegenheid in Amsterdam, 252-253). Amsterdamse lonen uit de zestiende en de vroege zevenüende 
eeuww ook in: Van Ravesteyn, Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam, 241-257. 
899 Over verzamelen en verzamelingen in de vroegmoderne tijd in Nederland, zie: Bergvelt & Kistemaker 
(red.),, De wereld binnen handbereik. Zie ook: Bergvelt, Jonker & Wiechmann (red.), Schatten inDelfi. 
900 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 334 en idem, 'Stedelijk verval en cultuurpatroon', 220. 
911 GAA, NA 197f. 600-604 (29-7 1613); 1088 f. 477-481 (29-4 1649); 1119 f. 308-316v (13-12 1656) en 2484 
aktenn 21 & 35 (15-3 1674). De boedel van suikerraffinadeur-koopman Hans Verspreet is hierbij niet inbegre-
pen,, aangezien hierin uitsluitend een 'taeffelboeck' was opgenomen (GAA, NA 562 f. 1-36, 37-60 (jan. 
1627)).. Een tafelboek was een aantekeningen- of notitieboekje ten behoeve van één of meer familieleden. 
Vreemdd genoeg is Verspreets tafelboek voor niet minder dan zes gulden getaxeerd, een zeer hoog bedrag 
inn verhouding tot de taxatiewaarden van andere boeken, zoals we nog zullen zien. Daar de taxateur meest-
all  niet direct bij dee familie betrokken was en daarom een onafhankelijk waardeoordeel over de bezittingen 
zall  hebben gegeven, kan hierbij moeilijk rekening gehouden zijn met de emotionele waarde van het boek-
je.. Wellicht dat het tafelboek van Verspreet een fraai vormgegeven en versierd exemplaar was. 
922 Slechts in de inventaris van de suikerraffinadeur-koopman Johannes Verspreet is een omvangrijke hoe-
veelheidd boeken opgetekend (GAA,NA1119f. 308-316v (13-12 1656)). 
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ontbrekenn meer natuurwetenschappelijke werken, die wellicht verwacht moch-
tenn worden op grond van het feit dat voor de productie van geraffineerde suiker 
kenniss over fabricage en (chemische) eigenschappen van suiker nodig was. De 
meestee boeken behandelden religieuze of historische diema's. De geschiedkun-
digee werken betreffen vrijwel allemaal vaderlandse geschiedenis.93 

Gelukkigerwijss is het overgrote gedeelte van het boekenbezit voorzien van een 
taxatiebedrag.. De waarde van de boeken was over het algemeen laag. Veelal wer-
denn zij getaxeerd voor een bedrag van minder dan vijf gulden. Wel waren er en-
kelee uitschieters, zoals "een bijbel Amsterdamsche druck met annotatien" van 
ƒ10,, "twee stucken vande Nederlantss aüas" van samen ƒ 18 en een "frauen bijbel" 
vann ƒ10.94 Het belang van het boekenbezit ten opzichte van de rest van de in-
boedell  kan aan de hand van de inventaris van Johannes Verspreet (koopman-in-
dustrieel)dustrieel) worden geïllustreerd. De totale waarde van zijn boedel, waaronder ge-
reedschap,, koperwerk en voorraden uit zijn suikerbedrij f, bedroeg meer dan 
44.0000 gulden. De 104 gulden en 13 stuivers aan boeken die in zijn bezit waren, 
vormdenn dus slechts een uitermate gering percentage. Het is dan ook onwaar-
schijnlijkk dat Verspreet zijn boekencollectie als een onderdeel van zijn beleg-
gingspatroonn beschouwde. De verzameling zal voornamelijk zijn persoonlijke 
belangstellingg bevredigd hebben. 

Naastt boeken kon door middel van bezit en thematiek van schilderijen en 
prentenn eveneens een bepaalde status uitgedragen worden. De Republiek kende 
inn de zeventiende eeuw een omvangrijke markt voor schilderijen. De vraag er-
naarr was breed verspreid over de gehele bevolking.95 Dit had als resultaat dat vrij-
well  geen woning in de Republiek bestond die geen afbeeldingen aan de muur 
hadd hangen. De vraag is echter in hoeverre aan het begin van de zeventiende 
eeuww al sprake was van kunstverzamelaars. Volgens Fock is het beter de schilde-
rijenrijen voor deze periode "nog geheel te beschouwen als aankleding van het 
huis".96 6 

Voorr de suikerondernemers zijn in zes boedelbeschrijvingen schilderijen en 
prentenn aangetroffen.97 De populairste bron van inspiratie van de schilderijen 
diee in het bezit waren van de suikerondernemers, bleek de bijbel te zijn. In bijna 
eenn kwart van de gevallen werd een bijbelse voorstelling verbeeld. Daarnaast 

933 Populairste auteur bij de suikerondernemers was Jacob Cats, die diverse malen met verschillende titels 
voorkomt.. Daarnaast werden Flavius Josephus met zijn Joodsche Historiën en Chronica, tylboeck ende geschiet bi-
belbel van Sebastianum Franck van Word in meer dan één boedel genoemd. De onderzoekspersonen weken 
hiermeee niet noemenswaardig af van de algemene bibliografische voorkeuren van de inwoners van de Re-
publiek. . 
944 GAA, NA 1119 f. 308-316V (13-12 1656). 
955 In een wat speculatief artikel beredeneert en berekent Van der Woude dat de schilderijenproductie in 
Hollandd tijdens de Republiek ongeveer op een kleine negen miljoen geschat moet worden (Van der Wou-
de,, 'De schilderijenproductie', 223-243). 
966 Fock, 'Kunstbezit in Leiden', 263. 
977 GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613); 7474 f. 1062-1068 (13-5 1624); 562 f. 1-36, 37-60 (jan. 1627); 618A 
(20-100 1632); 1119 f. 308-316v (13-12 1656) en 2484 akten 21 & &  35 (15-3 1674). 
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haddenn de onderzoekspersonen veel portretten van historische personen (prins 
Maurits)) en van niet nader aangeduide mensen (een boerin, een vrouwsper-
soon)) in huis hangen. Ook waren verschillende scènes uit verhalen uit de klas-
siekee oudheid op de schilderijen afgebeeld, evenals landschappen en ander-
soortigee voorstellingen van flora en fauna. Een enkele keer werd een portret van 
dee boedelhouder of een overleden familielid aangetroffen.98 

Opp grond van de gegevens uit de boedelinventarissen kan worden geconclu-
deerdd dat een verzameling van boeken of schilderijen niet van groot belang was 
voorr de Amsterdamse suikerondernemers. De suikerbakkers gebruikten kunst-
enn literatuurverzamelingen niet of nauwelijks om hun sociale positie zichtbaar te 
maken. . 

5.25.2 De sociale positie in gevaar 

Eenn goede naam verkrijgen of reeds hebben is één kant van het verhaal, haar be-
houdenn is een ander probleem. Ietwat gechargeerd zou j e kunnen stellen dat 
eenn reputatie constant werd bedreigd. Iemands gedragingen in het openbare le-
venn werden waarschijnlijk meestentijds nauwlettend in de gaten gehouden. Er 
bestaann bronnen die indirect het doen en laten van een persoon belichten, door-
datt zij de afwijkingen van het normale gedrag weergeven. Met name in de ker-
kenraadsprotocollenn van de Nederduitse gemeente in Amsterdam zijn verschil-
lendee voorbeelden te vinden van handelingen die de toets der kerkelijke tucht 
niett konden doorstaan. Deze gevallen werden in de vergadering van de kerken-
raadd besproken. Veelal werd door enkele kerkenraadsleden een nader onder-
zoekk ingesteld. In dat geval werd de betreffende lidmaat de deelname aan de 
avondmaalsvieringg ontzegd totdat deze commissie een uitspraak had gedaan." 
Ookk werd de beschuldigde vaak ontboden om voor de kerkenraad te verschijnen 
enn uitleg over het gebeurde te geven. Al naar gelang de indruk die de diakenen 
vann deze persoon kregen, werd een strafmaat vastgesteld. Het bekennen van 
schuldd en het betuigen van spijt waren hierbij van belang. 

Inn de gevallen met betrekking tot de suikerondernemers, die ik voor de pro-
sopografiee onderzocht heb, kwam deze over het algemeen neer op een minne-
lijk ee schikking. Slechts in uitzonderingsgevallen werd een persoon uitgesloten 
vann deelname aan het avondmaal voor een bepaalde periode. Daarnaast werden 
dee namen van recidiverende boosdoeners van een kerkgemeenschap en hun ver-
grijpenn op gezette tijden tijdens een kerkdienst afgelezen ten overstaan van de 
aanwezigee gelovigen. De uitsluiting van het avondmaal, en eventueel dit zoge-

988 "het conterfeitsel van Hans vanden Berge" in: GAA, NA 7474 f. 1062-1068 (13-5 1624); "contrefeitsel 
vandenn overleden Hans de 1'Hommel ende sijn huijsvrouw" in: GAA, NA 618A (20-10 1632) en "de overle-
denn ende 2 conterfeitsels van sijn eerste huijsvrou" en "conterfeitsels van het huijsgesin" in: GAA, NA 2484 
aktenn 21 & 35 (15-3 1674). 
999 Roodenburg, Onder censuur, 115-116. Zie ook het artikel van Kloek over de praktijk van de kerkelijke 
tuchtt binnen de gereformeerde gemeente van Leiden ('Het toezicht op de broeders en zusters'). 
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naamdee voorstellen aan de gemeenschap, gaf het zondigen tegen de kerkelijke 
regelss een duidelijk publiek karakter met daaraan verbonden destructieve gevol-
genn voor de reputatie van degene die door de kerkenraad tot de orde was geroe-
pen.. Er was iemand daarom veel aan gelegen het niet zover te laten komen en 
vóórr dit moment berouw te tonen en beterschap te beloven. In die zin werkte de 
kerkelijkee dreiging waarschijnlijk erg effectief. De aanleiding voor de kerken-
raadd om zich met het leven van één van haar gemeenschapsleden te bemoeien 
wass vaak al een voldoende smet op de goede naam van de betreffende lidmaat. 
Eenn verdere beschadiging van de reputatie moest dan ook zoveel mogelijk wor-
denn voorkomen. 

Inn de kerken raadsprotocollen komt een veelheid aan verschillende zaken aan 
bod.. De voorbeelden van faillissementen van suikerondernemers die in het voor-
gaandee hoofdstuk ter sprake zijn gekomen, werden ook in de kerkenraden be-
sproken.. Daarnaast vormde "opentlijcke dronckenschap" of geruchten hierover 
enn de onrust die dit bij buren en andere omwonenden baarde,100 vaak de aanlei-
dingg voor het beginnen van een kerkelijke procedure. 

Dee absolute recordhouder in de kerken raadsprotocollen was de koopman-in-
dustrieeldustrieel Jan (of Hans) Soolmans. De indruk ontstaat dat hij moedwillig aan een 
slechtee reputatie werkte, want met vrijwel iedereen waarmee hij in aanraking 
kwam,, kreeg hij ruzie, al dan niet gepaard gaande met fysiek geweld.101 De aan-
leidingg van de meningsverschillen is meestentijds niet in de notulen opgeno-
men,, maar de manier waarop de confrontatie plaatsvond wel, vaak in detail. Om 
eenn paar voorbeelden te noemen: "hoe dat Hans Raij ende Hans Solmans haer 
hebbenn verloopen met opentlijcke kijvagie ende dat inde kercke", "overmits dat 
menn verstaet dat Hans Soolmans onderwijlen Hans vanden Ende van meijn-
eedicheijtt beschuldicht", "gekijf ende gevecht", "seer twistich met sijn huijsvrou 
leeftt ende onlancks groote ergernisse heeft gegeven", "seer onrustich met sijne 
huijsvrouee leeft haer slaet ende oock sijne meijt gequetst heeft welcke sijne on-
geruchticheijtt tot straetgeruchten wtbreeckt".102 Ook betoonde Soolmans zich in 
dee verschillende kwesties nogal onverzoenlijk. Meestal was hij wel bereid enige 
schuldd voor het gebeurde op zich te nemen, maar wanneer de strijdbijl begraven 
zouu moeten worden was Soolmans vaak "niet willich" . 

1000 Er was onder andere sprake van "burgeruchte" en "niet sonder opspraecke van veelen" (GAA, Her-
vomdee gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 204v (19-2 1609) en 3 f. 124 (17-2 1605)). 
1011 Ook Van Eeghen constateert dit. Zij geeft bovendien een korte psychologische duiding. Jan Soolmans 
was,, volgens haar, "blijkbaar geen gemakkelijk heer en bovendien een uiterst ruwe klant: tussen 1597 en 
16099 komt zijn naam tachtig maal voor in de notulen van de kerkeraad wegens vechten, schelden etc. tel-
kenss weer met andere lidmaten. Herhaaldelijk wordt hij buiten gesloten van de tafel des heren. Zijn tweede 
huwelijk,, in 1608 [met Willemken Zael, AP], deed hem blijkbaar goed. Zijn naam verdwijnt dan uit de no-
tulen""  (Van Eeghen, 'Manen Soolmans en Oopjen Coppit', 88). 
1022 GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 14 (23-10 1597), f. 53v (17-2 1600), f. 134v 
(22-99 1605) en 5 f. 130 (24-8 1623) en f. 198 (2-5 1624). De twee laatste citaten geven aan dat Van Eeghen 
hett mijns inziens bij het verkeerde einde had toen zij stelde dat de naam van Jan Soolmans na 1609 uit de 
kerkenraadsnotulenn verdween (Van Eeghen, 'Manen Soolmans en Oopjen Coppit', 88). 
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Dee kerkenraad mengde zich ook eenmaal in een zakelijke transactie van Sool-
mans.. Deze kwestie is van belang met betrekking tot de activiteiten van Soolmans 
inn de suikernijverheid. In 1608 ontmoette Soolmans, die vanaf 1598 één van de 
exploitantenn was van een suikerbedrijf, de suikerraffïnadeur Guilliam de Leclu-
se.1033 Zij kwamen in gesprek over de "wooninge van rafinaderije" van de laatste, 
watt hoogstwaarschijnlijk verwijst naar een woonhuis met aangrenzende suiker-
bakkerij.. Ze bereikten overeenstemming dat Soolmans het pand van De Lecluse 
zouu overnemen.104 Alles leek geregeld, maar problemen doemden op, want "nae 
datt hij Guilliame een dronck ofte meer met hem Soolmans tsijnen huijse gedaen 
haddee is van meijninge verandert geworden seggende dat hij niet van meijninge 
enn was den coop ofte overstellinge te achtervolgen". Soolmans was echter niet 
vann plan zich bij de gang van zaken neer te leggen. Hij wilde dat De Lecluse de 
afspraakk nakwam. 

Dee Lecluse was daarom bereid Soolmans voor het gebeurde schadeloos te stel-
lenn en de zaak af te kopen met een bedrag van 550 gulden. Dit was een handels-
wijzee die de toetsing van de kerkelijke tucht niet kon doorstaan en de kerkenraad 
ontboodd dan ook de beide ondernemers. Soolmans was echter niet bereid te zeg-
genn hoe de kwestie precies in elkaar zat. Dit in combinatie met de voorbeelden 
vann het gedrag van Soolmans elders in de kerkenraadsnotulen, doet vermoeden 
datt hij hier wellicht niet volledig te goeder trouw handelde. De zaak bleef zich 
eenn tijdlang voortslepen en verdween toen uit de protocollen. Aangezien con-
cretee aanwijzingen dat Soolmans in deze periode daadwerkelijk een nieuwe sui-
kerbakkerijj  verwierf ontbreken, zal uiteindelijk de hele transactie niet zijn door-
gegaan. . 

Huwelijksproblemenn kwamen eveneens regelmatig in de kerkenraad aan de 
orde.. Zo werd suikerraffinadeur-koopman Hans Nijs voor de ouderlingen geroepen 
enn vermaand onder andere over het feit dat hij dronk, gokte en zijn vrouw 
sloeg.1055 Op dat laatste werd nog nader ingegaan. Nijs probeerde de schuld in de 
schoenenn van zijn vrouw te schuiven. Zij zou haar spinwerk niet goed genoeg 
hebbenn gedaan. Daarop sloeg hij het spinnewiel stuk en smeet het naar zijn 
vrouw.. Tegenover de kerkenraad bekende Nijs dat hij zijn vrouw had geslagen en 
datt hij soms dronk. Totdat de ergernis zou zijn verdwenen werd hij van het 
avondmaall  uitgesloten. 06 

Lucass vande Venne (suikerraffinadeur-koopman) moest in 1609 voor de kerken-

1033 Nu volgende kwestie in: GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 188v (8-6 1608), f. 
1899 (15-5 1608), f. 189v (22-5 1608), f. 191 (12-6 1608), f. 191v (25-6 1608), f. 194 (7-8 1608), f. 195 (4-9 
1608),, f. 95v (11-9 1608), f. 202v (22-1 1609), f. 204 (5-2 1609) en f. 206 (5-3 1609). 
1044 Het is niet duidelijk of hier sprake was van een verkoop of een verhuur van het pand. Ik ga er hier van-
uitt dat het de verkoop van het woonhuis en de raffinaderij betreft. 
1055 GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 204v en verder (19-2 1609). 
1066 Het meest opmerkelijke aan deze zaak volgt dan nog. De schoonvader van Nijs werd ook door de ker-
kenraadd berispt; hij had zijn dochter een betere opvoeding moeten geven, zodat ze haar man meer tege-
moett zou zijn gekomen en gehoorzamer zou zijn geweest. 
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raadd verschijnen omdat "hij hem verlopen heeft met sijne dienstmaegt".107 Hij 
bekendee schuld, maar gaf aan al actie te hebben ondernomen: "verclaert dat hij 
omm sulcken quaet te verhoeden den staet des huwelijx hadde aengenomen".108 

Hett is niet onwaarschijnlijk dat Van de Venne geruchten te horen had gekregen 
datt zijn relatie met zijn huishoudster voor de omgeving niet onopgemerkt was 
gebleven.. Door het aangaan van een huwelijksverbintenis probeerde hij zijn re-
putatiee te redden. De kerkenraad ging hiermee akkoord, maar op de eerstko-
mendee zondag werd Lucas vande Venne in verband met "hoerdom gepleecht 
mett sijne maget" aan de gemeenschap voorgehouden. Zijn goede naam werd 
duss alsnog bezoedeld. 

Misschienn wel het fraaiste voorbeeld van de openbare beschadiging van een re-
putatiee vormt de zaak rond de suikerraffinadeur Medaert van de Kellenaer.109 In 
16044 kwam zijn naam voor het eerst voor in de kerkenraadsnotulen. Een van de 
ouderlingenn bracht in de vergadering dat "eenen Medaert van de Keldenaer 
hemm seer dickwijls met droncken drincken verloopt". In eerste instantie pro-
beerdenn de kerkenraadsleden de zaak op te lossen door Van de Kellenaer per-
soonlijkk te vermanen. Aangezien dit niet hielp, werd hij ontboden. Medaert be-
toondee zich op deze bijeenkomst erg boetvaardig en beloofde beterschap. Dit 
volstondd voor de kerkenraad, al adviseerde zij Van de Kellenaer voorlopig niet 
aann het avondmaal deel te nemen. 

Ietss meer dan een maand later bleek echter dat van de goede voornemens 
nietss terechtgekomen was. Opnieuw kwam de kerkenraad ter ore "dat Medaert 
vandenn Kellenaer hem van nieus verloopen heeft met zijne gewoonlijcke dron-
ckenschap".. Hij werd ten tweede male ontboden, maar de zaak verliep stroever 
dann de eerste keer. Van de Kellenaer gaf pas gehoor aan de vierde uitnodiging 
omm te verschijnen. De sancties waren nu harder: zijn zaak zou in de dienst aan de 
gemeentee worden voorgehouden, zonder overigens zijn naam daarbij te noe-
men.. Ook dit hielp niet, Van de Kellenaer bleef recidiveren. In jul i 1605 werd 
hemm gezegd "datmen hem als onboetveerdich inde aenstaende bedieninge des h 
avontmaelss der gemeijnte sal voorstellen". Dit zou een grote aanslag op de repu-
tatiee van Medaert zijn. Hij probeerde deze openbare schande dan ook te voor-
komen.. Hij zei "dat hij veertien dagen herrewaerts hem allsins weigedragen 
heeft".. De kerkenraad geloofde hem, maar als hij zijn goede gedrag niet conti-
nueerdee zou hij twee maanden later zonder verder aankondiging in de avond-
maalsvieringg worden genoemd. 

Hett opgeven van zijn drinkgewoonten was echter voor Van de Kellenaer een te 
grotee opoffering. In oktober 1605 vernam de kerkenraad dat "Medaert vanden 
Kellenaerr noch dagelijcx voortgaet in sijne grove ende ongebonden droncken-

1077 GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 225 (17-12 1609) en f. 226 (31-12 1609). 
1088 Uit een ondertrouwakte van 24 oktober 1609 blijk t dat het hierbij om Angneta Pels handelde (GAA, 
DTB414f.. 178). 
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schapp ende ander openbaere godloosheden". Er werd dan ook besloten de eer-
derr vastgestelde resolutie uit te voeren. Maar toen gebeurde iets wat een mooie 
illustratiee vormt van de ideeën over reputatie en het feit dat deze niet persoons-
gebondenn was, maar zijn weerslag had op een grote groep familieleden en goe-
dee vrienden. De vrouw van Van de Kellenaer en "eenige sijnder vrinden" deden 
eenn beroep op de kerkenraad om de kwestie rond zijn dronkenschap en "onbe-
hoorlijckheijtt des levens" niet in de avondmaalsviering aan de orde te stellen. 
Daarbijj  kwam dat Medaert nogmaals beloofde zijn leven te beteren. "Dewijle den 
kerkenraett alles doet tot opbouwinge ende niet tot eenigen afbreeck" besloot zij 
Vann de Kellenaer opnieuw een kans te geven; als hij daadwerkelijk zijn leven zou 
beteren,, was de openbare beschuldiging van de baan. Hiermee bleek de kerken-
raadd dus gevoelig te zijn voor de hulp die de familie en vrienden van Van de Kel-
lenaerr boden. Bovendien toonden zij aan te beseffen wat de kerkelijke tucht te-
weegg kon brengen en wat de consequenties voor de reputatie van een persoon 
enn daarmee zijn optreden in het dagelijks leven konden zijn. 

Inn notariële akten kunnen eveneens voorbeelden van reputatiebeschadi-
gingenn gevonden worden, maar toch veel minder vaak dan in de kerkenraad-
snotulen.. Ook is in deze gevallen de verbinding met een dreigende openbare be-
schadiging,, zoals door een uitsluiting van de avondmaalsviering, veel minder 
directt te leggen. Wanneer iemand zich beledigd voelde, kon hij naar een notaris 
stappen.. Deze stelde een zogenaamde insinuatie op waarin de gang van zaken 
uiteengezett werd en waarmee de belediger werd opgeroepen zijn woorden terug 
tee nemen.110 In voorkomende gevallen werden getuigenverklaringen over de 
kwestiee in de notariële stukken betrokken. Zo verzocht de suikerraffinadeur-koop-
manman Abraham Anthonisz een drietal personen om bij een notaris te vertellen wat 
hemm in 1618 was overkomen.111 All e drie hadden zij gehoord dat de zeepzieder 
Hanss in de Stilsteeg naar Anthonisz riep "Ghij Arminiaen ghij baviaen112 loopt 
indenn Haghe ende helpt daer de saecke rechten". Daarenboven werd Anthonisz 
nogg landverrader genoemd. 

Tweee jaar later vroeg dezelfde Abraham Anthonisz opnieuw aan drie personen 
omm in een notariële akte vast te laten leggen wat zij te vertellen hadden over het-
geenn was voorgevallen op de trekschuit van Amsterdam naar Den Haag.113 Twee 
vann hen hoorden iemand zeggen "dat d'Arminiaensche leere een duijvelsche 

1099 De zaak van Medeart van de Kellenaer is te vinden in: GAA, Hervormde gemeente, protocollen ker-
kenraad,, 3 f. 107v (11-3 1604), f. HOv (20-5 1604),f. 117v (21-10 1604), f. 118-118v (28-10 1604), f. 120v (16-
122 1604), f. 121 (30-12 1604), f. 121v (6-1 1605), f. 122v (28-1 1605), f. 124v (24-2 1605), f. 130 (2-6 1605), f. 
1322 (14-7 1605), f. 133 (18-8 1605), f. 133v (25-8 1605), f. 135-135v (27-10 1605). 
1100 Hierbij moet worden opgemerkt dat de notariële insinuaties waarin suikerondernemers genoemd 
werdenn en die ik heb bestudeerd, in verreweg de meeste gevallen zijn opgesteld in verband met onenigheid 
diee was ontstaan door het niet of te laat leveren van verkochte goederen of over de kwaliteit van gekochte 
producten. . 

1111 GAA NA 348 f. 303v-304 (24-9 1618). 
1122 'Baviaan' was één van de scheldwoorden die voor arminianen of remonstranten gebruikt werden. 
1133 Zie voor deze akte: GAA NA 349 f. 56v-57 (23-3 1620) en 364 f. 149-151 (23-3 1620). 
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leerenn ende uijt den duijvel gecoomen was Waerdoor de producent [=Abraham 
Anthonisz,, AP] eenighe propoosten tegens den selven persoon gehadt heeft 
endee alhoewel de producent niet dan met aller discretie was spreeckende (zoo 
zijj  getuijgen alle verclaren) zoo heeft echter Pieter Jolijt (zoo zij getuijgen alle 
hemm meermaels hebben horen noemen) seer versmadelijcken opden producent 
beginnenn te fulmineren seggende in substantie dese naervolgende woorden 
Durftt ghij hiernoch spreecken ghij weetwel (denoterende den producent) hoe 
ghijj  tAmsterdamme ende in Franckrijck gemaect hebt ghij schelm ghij lantver-
raderr ende diergelijcke". Jolijt bleef dergelijke dingen herhalen en ook andere 
mensenn op het schip gingen zich er mee bemoeien en noemden Anthonisz een 
leugenaar.. De beledigde bleef rustig en netjes en deed niets terug. Vervolgens 
merktee iemand op dat de plakkaten die in die jaren tegen de arminianen uitge-
vaardigdd werden niet streng genoeg waren.114 Daarop antwoordde Anthonisz 
"datt bij aldien daer placcaten quamen die noch strenger mochten wesen als ten 
tijdee van ducdalva datter luijden zouden gevonden werden die d'selve noch sou-
denn prijsen". De drie getuigen besloten met te vertellen dat tijdens de reis door 
Anthoniszz niets negatiefs over de overheid is gezegd. Het verhaal maakt duidelijk 
datt Abraham Anthonisz door middel van de getuigenverklaringen wilde probe-
renn zijn persoon (en daarmee zijn familie) te zuiveren van aanstootgevend ge-
dragg en daarmee zijn reputatie hoog te houden. 

66 Conclusies 

Hett sociale gedrag van de Amsterdamse suikerbakkers blijkt voor elk van de drie 
ondernemerstypenn apart een duidelijke overeenkomst en consistentie te verto-
nen.. Hetzelfde is reeds geconstateerd voor de economische activiteiten van de 
driee typen raffinadeurs. De typologie die uitsluitend op basis van economische 
criteriaa is geconstrueerd, toont daarmee aan ook geldigheid te hebben op een 
brederr terrein. Kennelijk weerspiegelden de voor het opstellen van de indeling 
toegepastee economische criteria enkele basiskenmerken van een suikerbakker 
inn die zin dat zij een geschikte ondernemerstypologie opleverden voor het eco-
nomischee èn het sociale gedrag. 

Dee suikerraffinadeurs, die in economisch opzicht uitsluitend op het consolideren 
enn eventueel uitbreiden van hun suikerbakkerij gericht waren, bleken in hun so-
cialee optreden eveneens nauwelijks expansief. De sociaal-economische positie 
waarinn zij zich bevonden, stelde hen niet in staat om de banden die zij door mid-
dell  van hun huwelijken met andere families aanknoopten, sociaal-strategisch van 

1144 Voor de duidelijkheid: het voorval speelde zich afin 1620 en daarmee één jaar na de synode van Dor-
drecht,, toen de contraremonstrantse stroming binnen het protestantisme een officiële status als kerkelijke 
leerr voor de Republiek kreeg. 
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karakterr te laten zijn. Het huwelijk was voor hen geen middel om hogerop te ko-
menn in de maatschappij. Zij zaten niet in het stadsbestuur of in andere bestuurs-
collegess en waren niet actief in sociale instellingen. Daarnaast woonden zij over 
hett algemeen niet in de bekende elitewijken. Als zij een woning in het oude 
stadscentrumm of de grachtengordel hadden, stond dit huis meestal niet aan één 
vann de prestigieuze hoofdstraten, maar veeleer in een zijstraat of steeg. Daar-
naastt woonden zij vaak in die wijken van Amsterdam waar de industriële activi-
teitenn geconcentreerd waren, en die daardoor letterlijk en figuurlijk in een kwa-
dee reuk stonden. De suikerraffinadeurs hadden hun laatste rustplaats niet in 
eigendomm en deze bevond zich evenmin op de meest prestigieuze plaatsen van 
hett kerkgebouw. 

Zoalss we reeds voor de economische activiteiten hebben kunnen constateren, 
vormdenn de kooplieden-industriëlen ook wat hun sociale optreden betreft het te-
genovergesteldee van de suikerraffinadeurs. Voor hen waren directe familierelaties 
well  degelijk van belang voor het maatschappelijke aanzien dat zij genoten. Bo-
vendienn benutten zij hun huwelijken daadwerkelijk voor een strategische uit-
breidingg van het familienetwerk, wat hun positie zowel in economisch als sociaal 
opzichtt versterkte. De koopman-industrieelis dan ook het enige type suikerbakker 
waarbijj  de partners in de exploitatie van het suikerbedrijf in een aantal gevallen 
tott de familiekring behoorden. Daarnaast onderhield deze ondernemer, meer 
dann de suikerraffinadeur en de suikerraffinadeur-koopman, andersoortige economi-
schee banden met familieleden. 

Inn maatschappelijk opzicht waren de kooplieden-industriëlen het meest betrok-
ken,, al moet worden gezegd dat de suikerondernemers als geheel zich weinig ac-
tieftief opstelden; slechts in een klein aantal gevallen werd een sociale functie, in de 
collegess van het stadsbestuur of andere sociale instellingen, vervuld. De effectie-
vee afsluiting van de Amsterdamse politieke bestuurslichamen voor Zuid-Neder-
landerss liet zich hier gelden; een groot deel van de kooplieden-industriëlen was im-
merss afkomstig uit Antwerpen. Het meest prominent kwam het sociale optreden 
vann de kooplieden-industriëlen aan het licht in de posities die zij in verschillende 
kerkenradenn innamen. Ook beschikten de suikerbakkers van dit ondernemers-
typee over een prestige binnen de Amsterdamse gemeenschap dat groot genoeg 
wass om verschillende keren ingeschakeld te worden als conflictbemiddelaar dan 
well  om als taxateur van een hoeveelheid handelsgoederen op te treden. 

Watt het woongebied van de kooplieden-industriëlen binnen Amsterdam betreft, 
voldedenn zij vrij goed aan het algemene beeld dat van de elite bestaat. Voor zover 
zijj  in het zestiende-eeuwse gedeelte van de stad domicilie hielden, concentreer-
denn zij zich in de elitaire Warmoesstraat. Toen in de loop van de zeventiende 
eeuww de grachtengordel aangelegd werd, ontwikkelden zij een voorkeur voor de 
Heren-- en Keizersgracht, met andere woorden dat gedeelte van de grachten dat 
ruimm van opzet en het meest prestigieus was. Tenslotte behoorde de helft van de 
bezitterss van een eigen graf uit de onderzoeksgroep tot de kooplieden-industriëlen, 
evenalss de helft van de personen die in het koor van de kerk te ruste werd gelegd. 
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Dee suikerraffinadeur-koopman, die in economisch opzicht een positie midden tus-
senn de andere twee typen ondernemers innam, lijk t in zijn sociale gedrag veel op 
datt van de koopman-industrieel, zoals hierboven is beschreven. De meestin het oog 
springendee afwijking is de vertegenwoordiger in het Amsterdamse bestuursappa-
raatt en de stedelijke schutterij. Kerkenraadsleden waren onder de suïkerraffinadeurs-
koopliedenkooplieden minder te vinden dan onder de kooplieden-indtLstriëlen. Daarnaast lagen 
dee woningen van dit type suikerbakker in de grachtengordel voornamelijk op de 
Keizers-- en nauwelijks op de Herengracht. Een aantal van de suikerraffinadeurs-koop-
liedenlieden bezat een eigen graf dat in sommige gevallen in het meest prestigieuze ge-
deeltee van de kerk, het koor, was gesitueerd. Ook dat komt overeen met het ge-
dragg van de kooplieden-industriëlen. 

Eenn vroegmoderne ondernemer streefde ernaar de maatschappelijke positie van 
zichzelff  en van zijn familie te verbeteren, of tenminste te consolideren. Het fa-
milialee aspect van deze drijfveer zou tot uitdrukking moeten komen in de eco-
nomischee en sociale carrière van opvolgende generaties ondernemers. Een fa-
mili ee als geheel - misschien is het beter te spreken van een geslacht - werd 
namelijkk geacht een carrière te doorlopen. In het ideale geval zou de stamvader 
eenn stevig fundament leggen, waarop de na hem komende generaties voort zou-
denn kunnen bouwen. Het nageslacht zou het scala aan activiteiten successievelijk 
steedss verder uitbreiden. Uiteindelijk zou de familie dan door moeten dringen 
tott de elite op zowel economisch, sociaal als politiek terrein. 

Dee prosopografie van de Amsterdamse suikerondernemers levert enkele 
gegevenss voor een onderzoek naar dergelijke verschijnselen. Binnen de onder-
zoeksgroepp kunnen een zevental vader-zoon- en negen vader-schoonzoon-rela-
tiess aangewezen worden. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om suikerraffina-
deurs-koopliedendeurs-kooplieden en kooplieden-4ndustriëlen. Voor alle betrokken personen is een 
loopbaann van hun economische en sociale activiteiten opgesteld. Door nu op 
grondd van deze informatie een vergelijking te maken tussen de gegevens over de 
vaderr en over de (schoon) zoon, kan de sociale ontwikkeling van een familie aan 
hett licht komen. 

Datt ook schoonzoons betrokken worden in de analyse wekt wellicht enige ver-
bazing.. Uiteraard was de uitgangspositie van een zoon niet hetzelfde als die van 
eenn schoonzoon. De eerste werd immers door en in de traditie van de vader op-
gevoed,, in de wetenschap dat hij ooit (een deel van) zijn activiteiten zou erven. 
Dee laatste kwam op een moment dat hij zelf reeds een economische (en sociale) 
carrièree begonnen was, de vreemde omgeving van zijn schoonfamilie binnen. Dit 
hoefdee voor hem geen carrièrestap te betekenen. De analyse die hier is uitge-
voerdd levert echter een aantal voorbeelden die laten zien dat het investeringsge-
dragg van de schoonzonen soms wel degelijk veranderde onder invloed van de ac-
tiviteitenn van de schoonvader. De schoonzonen speelden hierdoor duidelijk een 
roll  in het proces van sociale reproductie en worden hier om die reden bespro-
ken.. Over het algemeen geldt dat de sociale reproductie van een familie was ge-
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slaagdd wanneer met de overgang naar een volgende generatie geen verminde-
ring,, maar een gelijkblijven, intensivering of uitbreiding van de activiteiten 
plaatsvond. . 

Dee vaders en hun zonen onder de suikerondernemers bewandelden wat het 
economischee optreden betrof over het algemeen dezelfde paden. De intensiteit 
enn de duurzaamheid van de diverse investeringen kon verschillen, het soort eco-
nomischee activiteiten waarin men investeerde bleef hetzelfde. Dit beeld veran-
dertt als de sociale handelingen in de analyse worden betrokken. Vaak volgde een 
zoonn zijn vader niet na in de sociale (veelal religieuze) functies die hij vervulde. 
Dergelijkee posities werden niet langer bekleed. In hoeverre dit een welbewuste 
keuzee was, is moeilijk te achterhalen. Feit is in ieder geval dat voor deze onder-
zoekspersonenn het proces van sociale reproductie, ofwel het wisselen van de ge-
neraties,, een vermindering van het sociale kapitaal, maar wellicht een vergroting 
vann het economische kapitaal van de familie opleverde. 

Eenn bijna klassiek voorbeeld van een -niet vaak voorkomende- geslaagde so-
cialee reproductie is de generatiewisseling van Rombout Jacobs en zijn gelijkna-
migee zoon (beiden suikerraffinadeur-koopman). Rombout de oude beperkte zijn 
inspanningenn tot de economische arena: als actieve handelaar in onder andere 
zoutt en graan, begaf hij zich in de suikerindustrie, en daaraanvolgend in de sui-
kerhandel.. Hij behoorde eveneens tot de eerste rekeninghouders van de wissel-
bankk in 1609. De investeringen in de handel en zijn wisselbankrekening bleef hij 
continuerenn tot aan zijn dood in 1619.m Het is zeer aannemelijk dat zijn hoeda-
nigheidd als eerste generatie immigrant in Amsterdam hierbij een rol speelde. 
Hoogstwaarschijnlijkk stonden hem weinig andere wegen open dan een zo suc-
cesvoll  mogelijk economisch opereren. Zijn zoon, Rombout de jonge, legde een 
zelfdee economisch gedrag aan de dag. Daarnaast wist hij echter door te dringen 
tott een aanzienlijk aantal bestuurlijke en bovendien prestigieuze functies. In 
chronologischee volgorde was hij achtereenvolgens regent van het Amsterdamse 
Dolhuiss (van 1619 tot 1652), diaken (in 1621) en ouderling (1634 en 1637) van 
dee gereformeerde gemeente, Thesaurier-Extraordinaris van de stad (1638-1652) 
enn tenslotte kapitein van de stedelijke schutterij (1650). 

Eenn vergelijking tussen vaders en hun schoonzonen is duidelijk verschillend 
vann die tussen vaders en hun zonen. Het grootste gedeelte van de suikerprodu-

1155 Elias en in navolging van hem Gelderblom in zijn database laten Rombout Jacobs de oude sterven in 
16299 (Elias, De vroedschap van Amsterdam, 80; Gelderbioms database is raadpleegbaar op: ht tp: / /amster-
dammerchants.niwi.knaw.nl:8080/kooplieden).. Elias baseerde zich hierbij op een begraafakte van 22 no-
vemberr 1629 (GAA, DTB 1054 f. 51v). In het Amsterdamse notarieel archief is echter een akte bewaard uit 
16199 waarin Pieterjacobsen Indische Raven, Jacopjacopsen en RomboutJacobsen, door hun mede-erfge-
namen,, worden belast met de afhandeling van de boedel van hun ouders, Rombout Jacobs en Clara Colijn 
(GAA,, NA 200 f. 330v-331v (11-9 1619)), Deze familiebanden maken reeds duidelijk dat het hier om de per-
soonn handelt die in de onderzoeksgroep is opgenomen. Daarnaast wordt in de akte expliciet gewag gemaakt 
vann een graf in de Zuiderkerk, dat deel uitmaakte van de erfenis. Dit is in overeenstemming met de infor-
matiee uit een begraafakte uit hetzelfde jaar. Daarin stond dat "Rombout Jacobss uijt de Bantams straet inde 
letterr G no 41" in de Zuiderkerk begraven werd (GAA, DTB 1089 A f. 22 (30-6 1619)). 

http://amsterdammerchants.niwi.knaw.nl:8080/kooplieden
http://amsterdammerchants.niwi.knaw.nl:8080/kooplieden
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cerendee schoonzonen van suikerbakkers uit de onderzoeksgroep onderhield ac-
tiviteitenn op economisch terrein die op hetzelfde niveau lagen als dat van hun 
schoonvaders.. Daarnaast wisten zij echter vaak sociale ambities te verwezenlij-
ken,, hetgeen hun schoonvader niet wilde of in ieder geval niet gelukt was. In bei-
dee gevallen is de familiestrategie succesvol gebleken. Een huwelijk pakte echter 
niett altijd positief uit: de schoonzoon kon ook in economisch en sociaal opzicht 
minderr succesvol zijn dan zijn schoonvader. 

Dee analyse van de carrières van vaders en (schoon)zonen uit de onderzoeks-
groepp laat zien dat een deel van de suikerondernemers een ontwikkeling door-
maaktee die hen uiteindelijk in de maatschappelijke elite zou doen belanden. De 
(schoon)zoonn bouwde voort op de activiteiten van de (schoon)vader en breidde 
dezee verder uit. In dat geval was dus sprake van een geslaagde sociale reproduc-
tie.. Daarnaast is echter duidelijk dat een gedeelte van de onderzoeksgroep niet 
voldeedd aan het geschetste ideaalbeeld van een familiecarrière. De oorzaak hier-
voorr is lastig te achterhalen. Kennelijk was het voor een aantal suikerbakkers op 
eenn bepaald moment niet wenselijk of niet mogelijk hun activiteiten uit te brei-
denn en op die manier door te dringen tot de elite. Deze ondernemers kozen 
daaromm voor een ander soort gedrag, dat beter op hun eigen situatie toegesne-
denn was. Zij specialiseerden zich op die gebieden waarop zij hun bekwaamheid 
bewezenn hadden en consolideerden dat wat zij reeds hadden bereikt. Ander-
soortigee activiteiten die hiervan zouden kunnen afleiden en weinig rendement 
opleverden,, werden afgestoten. 

Voorr een juiste interpretatie van de gegevens over het sociale gedrag van de sui-
kerondernemerss is het van belang om gedetailleerder naar de chronologische 
opvolgingg van de activiteiten op de twee onderscheiden terreinen te kijken. Was 
enigee mate van economisch succes een voorwaarde om voor een sociale functie 
inn aanmerking te komen? Had een suikerbakker tegelijkertijd zitting in de ker-
kenraadd van de gereformeerde gemeente Amsterdam en het stadsbestuur, of be-
stondd er een bepaalde volgorde in het bekleden van functies? Dit is het soort vra-
genn waarmee enige helderheid met betrekking tot het gedrag van vroegmoderne 
ondernemerss moet worden verkregen. 

Wanneerr de opvolging van de activiteiten op de verschillende terreinen aan 
eenn nader onderzoek wordt onderworpen, komt een aantal zaken naar voren. 
Tenn eerste blijkt dat slechts 22 van de onderzoekspersonen voor deze analyse in 
aanmerkingg komen; alleen van hen zijn activiteiten op zowel economisch als so-
ciaall  terrein bekend. Het grootste gedeelte van hen is in te delen onder de koop-
Iwden-industriëlen.Iwden-industriëlen. Een veel geringer aantal is te vinden onder de suikerraffina-
deurs-kooplieden.deurs-kooplieden. De suikerraffinadeurs zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Ten 
tweedee wordt duidelijk dat activiteiten in de economische sector in verreweg de 
meestee gevallen voorafgingen aan die op sociaal terrein. Op deze regel zijn 
slechtss vier uitzonderingen. Ten derde valt te constateren dat religieuze functies 
dee boventoon voerden onder de sociale activiteiten. De politiek en de maat-
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schappelijkee sector bleven hierbij ver achter. Tenslotte was een functie in de ker-
kenraadd voor veel suikerondernemers de enige stap in hun sociale carrière. 
Slechtss in één geval werd religie in deze zin gebruikt als opstapje naar andere so-
cialee functies. 

Hett gedrag van de vroegmoderne ondernemers dat was gericht op sociale re-
productiee en streven naar welstand, macht en prestige, blijkt in grote meerder-
heidd te zijn opgestart door middel van het tot ontwikkeling brengen van econo-
mischee activiteiten. Deze constatering kan wellicht eveneens verklaren waarom 
dee indeling in ondernemerstypen uit hoofdstuk 4, die uitsluitend op economi-
schee indicatoren was gebaseerd, en de conclusies omtrent het economische ge-
dragg van deze drie typen uit hoofdstuk 5 zo goed overeenkomen met de hier ge-
presenteerdee gegevens over het sociale optreden van de onderzoekspersonen. 

Hett prestige en aanzien dat een persoon bij zijn medestadsbewoners genoot, 
werdd in laatste instantie voor een groot deel bepaald door het economische ver-
mogenn waarover zijn familie beschikking had. Kapitaalgoederen stelden een fa-
mili ee in staat om uiterlijke rijkdom tentoon te spreiden. De omvang van de eco-
nomischee rijkdom was het die uiteindelijk de doorslag gaf bij het kiezen van een 
geschiktee huwelijkspartner; families die door middel van een huwelijk met elkaar 
verbondenn raakten, hadden over het algemeen min of meer vergelijkbare hoe-
veelhedenn kapitaal tot hun beschikking. 

Inn het verlengde van deze redenering kunnen we stellen dat een ondernemer 
inn de eerste plaats probeerde door te dringen tot de economische elite van zijn 
woonplaats.1166 Pas daarna werd het mogelijk een positie te verwerven in de hoog-
stee bestuursorganen en een sociale carrière na te streven als volgende stap op 
wegg naar welstand, macht en prestige.117 Het is van belang om ons te realiseren 
datt het grootste deel van de Amsterdamse suikerondernemers op het moment 
datt zij in de suikernijverheid actief werden (nog) niet tot de economische elite 
gerekendd kon worden. Een positie in de Amsterdamse economische toplaag was 
dann ook vaak het hoogst haalbare in hun leven. 

H66 Hierbij moet uiteraard niet worden vergeten dat de overgrote meerderheid van de bevolking een 
plaatss in deze elitegroep nooit zou bereiken, en zelfs in het geheel niet in de positie verkeerde om enige il-
lusiess in die richting te kunnen koesteren. 
1177 De gevestigde orde kon hierbij roet in het eten gooien door bijvoorbeeld niet-poorters te weren uit 
bepaaldee bestuurslagen. Met name de vele Zuid-Nederlandse immigranten in de onderzoeksgroep zullen 
hierr hinder van hebben ondervonden. 
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Opp 3 november van het jaar 1585 lieten de uit Antwerpen afkomstige Rombout 
Jacobss en Clara Claesdr Colijn in de Oude Kerk te Amsterdam hun zoon Rom-
boutt de jonge dopen.1 Als beroep van de vader is in het doopregister "cremer" 
opgetekend.. Weinig wees er toen op dat Rombout de oude ruim tien jaar later in 
dee Amsterdamse suikerindustrie actief zou zijn.2 Op 22 mei 1596 kocht hij echter 
vann Hendrick van Mareken een deel van een huis in de Sint Geertruidensteeg.3 

Hierr moet hij zijn suikerproductie zijn begonnen. In 1601 en 1603 namelijk ver-
kochtt hij panden in de Sint Geertruidensteeg als suikerbedrijf aan Adam Nijs.4 

Laterr zou Rombout de jonge zijn vader in de nijverheid volgen. Hij komt in 1610 
voorr het eerst in archiefstukken als "suijekerbacker" voor.5 

Dee context van deze mededelingen is moeilijk aan te geven vanwege het tot op 
hedenn nagenoeg ontbreken van historisch onderzoek naar de vroege suikerin-
dustriee in Amsterdam, haar organisatie en haar beoefenaren. Wat was de suiker-
nijverheidd voor een tak van industrie? In hoeverre waren de Zuid-Nederlandse 
Romboutt de oude en de jonge representatief voor ondernemers in de Amster-
damsee suikerproductie? Nader onderzoek naar deze en soortgelijke aspecten 
vann de suikerindustrie in Amsterdam levert belangrijke nieuwe inzichten op over 
hett functioneren van takken van nijverheid en van industriële ondernemers in 
dee vroegmoderne tijd. 

Suikerr als extract uit rietstengels was al zeer lang bekend in het Verre en Midden-
Oosten,, maar pas vanaf de late Middeleeuwen deed zij haar intrede in Europa. 
Inn de vroegmoderne tijd werd suiker op vijf manieren gebruikt: als medicijn, als 
specerijj  in voedsel, als conserveringsmiddel, voor het maken van decoraties voor 
feestenn en maaltijden en tenslotte op grote schaal vanaf het einde van de zeven-
tiendee eeuw als zoetmaker, met name in de nieuwe warme dranken koffie, thee 
enn chocolade. De groep Europese suikerconsumenten nam, zeker in de zeven-
tiendee eeuw, in absolute omvang toe. Maar suiker bleef niettemin tot ver in de 
achttiendee eeuw een luxeproduct, dat alleen binnen het bereik van een elite lag. 

11 GAA, DTB 1 f. 270 (3-11 1585). 
22 In 1588 werd hij opnieuw als kramer aangeduid (GAA, weeskamer 920 f. 161 (15-12 1588)). Zie ook: 
Elias,, De Vroedschap van van Amsterdam, 80 en Van Dillen, Amsterdam in 1585, 22. In 1589 en 1592 werd hij koop-
mann genoemd (GAA, poorterboeken B f. 123 (4-8 1589) en GAA, NA 32 f. 74v (4-6 1592)). 
33 GAA, kwijtscheldingen 10 f. 148 (22-5 1596). 
44 GAA, kwijtscheldingen 12 f. 341v-342 (15-5 1601) en Reesse, De suibrhandel van Amsterdam, CXXXIV . 
55 GAA, NA 196 f. 441 (13-1 1610). 
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Dee vroegmoderne suikerindustrie maakte uitsluitend gebruik van suikerriet 
alss grondstof. De productiegebieden van het suikerriet waren aanvankelijk ook 
dee plaatsen waar de industrie voor de raffinage van suiker zich vestigde. Gedu-
rendee de late Middeleeuwen concentreerden de Europese suikernijverheid en 
rietproductierietproductie zich rond het Middellandse Zeegebied. In de loop van de vijftien-
dee en de zestiende eeuw, toen de vraag naar suiker toenam en het noodzakelijk 
werdd om de teelt van suikerriet uit te breiden, liepen de wegen van het riet en de 
geraffineerdee suiker niet langer parallel: suikerriet werd vanaf de zestiende eeuw 
opp diverse eilanden in de Atlantische Oceaan en in toenemende mate in Brazilië 
geproduceerd,, terwijl Antwerpen en later Amsterdam de centra van de West-Eu-
ropesee suikernijverheid werden. Het gevolg was dat ruwe suiker ten behoeve van 
dee suikerbakkers ingevoerd moest worden. De suikerondernemers konden zelf 
zorgg dragen voor deze import of zich hierbij verlaten op al dan niet gespeciali-
seerdee handelaren. Een goed en geregeld internationaal handelsverkeer en een 
actievee koopliedengemeenschap waren daarmee twee voorwaarden voor de ves-
tigingg van een suikernijverheid. 

Hett proces waarin ruwe suiker tot een geraffineerd eindproduct werd ge-
maakt,, kwam kort gezegd neer op een verschillende malen herhaalde zuivering. 
Ditt gebeurde door de suikersubstantie te laten smelten, vervolgens te laten ko-
ken,, af te laten koelen en de onzuiverheden te verwijderen. Na deze opeenvol-
gingg van handelingen kon men telkens besluiten om de productie te beëindigen 
enn de materie tot suikerbroden te laten stollen. Daarbij gold dat hoe vaker deze 
raffinage-cycluss werd doorlopen, hoe witter, duurder en exclusiever de suiker 
werd.. Op die manier ontstonden verschillende soorten suiker. De Amsterdamse 
suikerbakkerss lieten waarschijnlijk de marktsituatie van het moment bepalen 
welkee suikersoort zij het beste konden produceren, want geen van hen beperkte 
zichh tot een specifieke soort. 

Inn tegenstelling tot veel andere takken van nijverheid in de Nederlanden aan 
hett einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw, had de suiker-
industriee een open karakter. Er bestond geen gildenstructuur of iets dat hiermee 
tee vergelijken was en daarmee waren er geen formele toelatingseisen voor nieu-
wee suikerbakkers. Ook later, toen de Amsterdamse industrie zeer omvangrijk en 
belangrijkk was geworden, bleef reglementering van de nijverheid of oprichting 
vann een gilde uit. Pas in de laatste decennia van de zeventiende eeuw, ver na het 
hoogtepuntt van de suikerproductie in Amsterdam en nadat vooral Hamburg, 
maarr ook Engelse en Franse steden belangrijke centra van de suikernijverheid 
warenn geworden, vinden we de eerste bemoeienissen van de Amsterdamse magi-
straatt met het opstellen van regels met betrekking tot de suikerbakkersknechten 
(1670)) en het fabricageproces van geraffineerde suiker in de stad (1704).6 

66 Afgezien van de keur uit 1652 waarin de vestiging van nieuwe bedrijven in een aantal takken van nijver-
heidd (waaronder de suikernijverheid) op bepaalde plaatsen in Amsterdam verboden werd (zie: Hoofdstuk 
2,, § 1). Omdat deze wet niet uitsluitend op de suikerindustrie van toepassing was, is hij hier niet als speci-
fiekee vorm van regulering opgevat. 



Conclusie Conclusie 243 3 

Iedereenn die dat wilde kon dus de suikerproductie ter hand nemen, tenminste 
inn theorie. In de praktijk bleken bepaalde kenmerken van het productieproces 
vann geraffineerde suiker wel degelijk selectief te werken op de groep potentiële 
ondernemers.. Investeringen in bedrijfsruimte en apparatuur die nodig waren 
omm ruwe suiker te bewerken tot consumptiesuiker vormden hierbij een belang-
rijkee hindernis. Deze kon worden omzeild door een kant en klare suikerbakkerij 
voorr een bepaalde periode te huren. Een andere belemmering was het langdu-
rigee productieproces. Hierdoor verliepen vele weken tussen het moment van de 
investering,, namelijk de aankoop van een partij ruwe suiker direct of indirect uit 
éénn van de productiegebieden, en het uiteindelijke rendement hiervan, de afzet 
vann de geraffineerde suiker. Het was voor een suikerondernemer dus van groot 
belangg om over langlopende kredieten te kunnen beschikken. 

Dee relatieve openheid van de Amsterdamse suikernijverheid is hoogstwaar-
schijnlijkk in de hand gewerkt door het feit dat de industrie aan het einde van de 
zestiendee eeuw nieuw was in Holland. Vóór 1580 was Antwerpen voor de Neder-
landenn en voor West-Europa het centrum van de suikerraffinage. In de loop van 
dee vijftiende en de zestiende eeuw bleek Antwerpen de meest geschikte plaats 
voorr een West-Europese suikerindustrie te zijn. In de eerste plaats vanwege de 
goedee contacten van de Antwerpse haven met het Iberische schiereiland en haar 
koloniën,, waar veel van het suikerriet vandaan kwam, en in de tweede plaats van-
wegee de directe toegang vanuit de Scheldestad tot een omvangrijk achterland 
voorr de afzet van de geraffineerde suiker.7 In de zestiende eeuw kende Antwer-
penn dan ook een bloeiende suikernijverheid, die in de West-Europese vraag naar 
hett zoete product voorzag. 

Dee veroveringen door de hertog van Parma in de Zuidelijke Nederlanden en 
uiteindelijkk de inname van Antwerpen in 1585 zorgden voor een economische te-
rugvall  van de suikernijverheid. De Scheldestad kon niet langer voldoen aan de vraag 
naarr consumptiesuiker die binnen de Nederlandse markt bestond en bleef bestaan. 
Daaromm moest naar een alternatief worden gezocht. Dit werd gevonden in Am-
sterdam,, dat juist in deze periode een imposante economische groei doormaak-
te.. Op basis van enkele Amsterdamse gegevens over de handel in suiker, moet wor-
denn verondersteld dat in deze stad reeds in de jaren tachtig van de zestiende eeuw 
eenn bescheiden suikernijverheid bestond. In de eerste helft van de zeventiende 
eeuww zou deze een stormachtige ontwikkeling doormaken en zou Amsterdam uit-
groeienn tot het belangrijkste West-Europese centrum van de suikerproductie. 

77 Het achterland was veel groter dan de plaatsen waarmee vanuit Antwerpen directe contacten werden 
onderhouden.. Lesger heeft erop gewezen dat de Nederlanden in de zestiende eeuw als één geïntegreerde 
economischee ruimte moeten worden gezien, met een interne samenhang en specialisatie. In dit Neder-
landsee 'gateway'-systeem was de haven van Antwerpen voornamelijk op het zuiden gericht, terwijl de be-
langrijkstee handelscontacten van Amsterdam in het noorden van Europa lagen. Het was daardoor mogelijk 
datt importen uit bijvoorbeeld het Iberische schiereiland in Antwerpen binnenkwamen, vervolgens naar 
Amsterdamm werden getransporteerd en vandaaruit naar het Oostzeegebied werden verscheept (Lesger, 
HandelHandel in Amsterdam, hoofdstukken 1 tot en met 3). 
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Dee opkomst van de suikerindustrie in Amsterdam is te koppelen aan Lesgers 
analysee van de zestiende-eeuwse Nederlandse economie. In zijn visie vormden de 
Noordelijkee en Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw één economische 
ruimtee en functioneerden zij als één geïntegreerde markt, met verschillende 
geografischh en/of op product gespecialiseerde marktcentra (de 'gateways').8 Dit 
'gateway'-systeemm raakte ontwricht door de Opstand en zijn gevolgen. Het plot-
selingee verval van Antwerpen als marktcentrum in het zuidelijke deel van de Ne-
derlandenn en de onmogelijkheid tot het continueren van de aanvoer van grond-
stoffenn voor de suikerindustrie aldaar (door de val van de stad in handen van de 
Spanjaardenn en in het verlengde daarvan de afsluiting van de Schelde en de 
Vlaamsee kuststeden door Noord-Nederlanders), leidde ertoe dat een herstructu-
reringg van de ruimtelijke economie noodzakelijk werd. Deze ging gepaard met 
eenn relocatie van de nijverheid. Na een lange periode resulteerde deze in de op-
komstt van een nieuw centrum voor de suikerproductie, namelijk Amsterdam. 

Voorr de totstandkoming van een Amsterdamse suikernijverheid wordt meestal 
veell  belang gehecht aan de uittocht van personen uit de Zuidelijke Nederlanden 
gedurendee de laatste decennia van de zestiende eeuw. De geografische herkomst 
vann de suikerondernemers wijst echter niet in deze richting. De Zuid-Neder-
landsee en met name Antwerpse immigranten die zich in groten getale over Hol-
landd verspreidden, blijken in de neergang van de suikerindustrie in Antwerpen 
enn de bloei van de Amsterdamse suikernijverheid een andere rol te hebben ge-
speeldd dan zij in de historische literatuur toebedeeld krijgen. Hoewel een zeer 
aanzienlijkk gedeelte van de suikerondernemers in Amsterdam tot en met 1630 
behoordee tot een familie die uit Antwerpen stamde, was van beroepscontinuïteit 
opp persoonlijk niveau geen sprake: de suikerbakkers die aan het einde van de 
zestiendee eeuw in Antwerpen actief waren, emigreerden niet naar Amsterdam en 
dee suikerproducenten in Amsterdam in de periode van 1580 tot 1630 waren voor 
zoverr zij uit Antwerpen afkomstig waren voor het grootste deel in de Scheldestad 
nogg geen suikerbakker. De grote stroom Zuid-Nederlandse immigranten die met 
namee vanaf 1580 naar Holland en Amsterdam kwam, bevatte dus in slechts zeer 
geringee aantallen suikerondernemers. De suikernijverheid verplaatste zich wel 
vann Antwerpen naar Amsterdam, maar de ondernemers zelf verhuisden niet 
mee.. Industriële knowhow en arbeid verplaatsten zich dus niet per definitie te-
gelijkertijd.. Toch moeten de Antwerpenaren in de Amsterdamse suikerraffinage 
overr enige elementaire kennis van de suikerfabricage hebben beschikt; het pro-
ductieprocess was te ingewikkeld om zomaar een keer te proberen. Via een (ge-
deeltelijke)) leertijd in Antwerpen of mondelinge overdracht door middel van 
vriendenn en bekenden zullen zij zich de noodzakelijke vaardigheden eigen ge-
maaktt hebben. 

88 Lesger, Handel in Amsterdam, hoofdstukken 1 tot en met 3. 
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Dee suikerondernemers die tussen 1580 en 1630 in Amsterdam actief waren, 
vormdenn een buitengewoon heterogene groep. Op basis van informatie over de 
functiee van ondernemers binnen het suikerbedrijf aan de ene en hun activiteiten 
inn de handel aan de andere kant zijn de ondernemers in drie verschillende typen 
suikerbakkerss in te delen. Ongeveer een derde deel van hen was persoonlijk be-
trokkenn bij de productie van suiker en functioneerde binnen zijn eigen kleine 
bedrijf.. Dit is wat ik het ondernemerstype van de suikerraffinadeur noem. De fi-
guurr die traditioneel in de literatuur fungeert als raffinadeur, de breed georiën-
teerdee internationale groothandelaar, domineerde de Amsterdamse suikerbak-
kerspopulatiee aan het begin van de zeventiende eeuw allerminst. Slechts een 
kleinee 30 procent van de suikerondernemers bezat deze kenmerken. Zij vormen 
hett type van de koopman-industrieel. Deze was actief in verschillende takken van 
handell  en zijn relatie met de suikerproductie was voornamelijk financieel. De 
restt van de suikerbakkers in Amsterdam (opnieuw ongeveer een derde deel) was 
zowell  betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het suikerbedrijf, als ac-
tieff  in de handel, hoofdzakelijk in ruwe en geraffineerde suiker ten behoeve van 
dee eigen suikernijverheid: de suikerraffinadeur-koopman. 

Dezee suikerbakkerstypologie toont aan dat het stereotype beeld van de suiker-
bakkerr genuanceerd moet worden. In de literatuur wordt meestentijds de rijke, 
internationaall  opererende koopman opgevoerd wanneer raffinadeurs ter sprake 
komen.. Deze kapitalist beschouwde de suikernijverheid als één van vele investe-
ringsmogelijkhedenn zonder haar een speciale positie toe te kennen. Mede ge-
zienn de over het algemeen voor alledrie de ondernemerstypen langdurige inves-
teringg in een suikerbedrijf, moet geconstateerd worden dat dit een beschrijving 
iss die slechts voor weinig suikerondernemers opgeld doet. Voor ongeveer een 
derdee gedeelte bestond de Amsterdamse suikerbakkersgemeenschap aan het 
eindee van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw zelfs uit kleine, zelf-
standigg opererende suikerfabrikanten, die zich uitsluitend met de suikerpro-
ductiee bezighielden. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de 
Amsterdamsee suikernijverheid tot ongeveer 1630 minder kapitaalintensief was 
dann in de literatuur wordt verondersteld en dat zij waarschijnlijk in de eerste ja-
renn na haar vestiging in Amsterdam nog veel kenmerken van het laatmiddel-
eeuwsee ambachtelijke kleinbedrijf had. Bij het bestaan van een duidelijke breuk 
tussenn de middeleeuwse en de veelal nieuw geïntroduceerde vroegmoderne tak-
kenn van nijverheid moeten dan ook de nodige vraagtekens worden gezet. 

Eenn andere min of meer tot standaard verheven opvatting over industriële on-
dernemerss in het algemeen en die in een trafiekbedrijf in het bijzonder behoeft 
eveneenss nuancering. De sterke band met de internationale handelsstromen die 
eenn trafiek als de suikernijverheid had, blijkt op het niveau van de individuele 
ondernemerr voor een derde deel van de Amsterdamse suikerbakkers in het ge-
heell  niet te hebben bestaan. Slechts een kleine groep was zowel betrokken bij de 
handell  in ruwe en /of geraffineerde suiker als bij de suikerproductie. De suiker-
ondernemerss van deze subgroep stammen daarenboven, in tegenstelling tot 
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waarvann meestal in de literatuur wordt uitgegaan, niet hoofdzakelijk uit de we-
reldd van de (internationale) handel. Een ongeveer even groot gedeelte begon 
zijnn economische carrière aan de productiezijde van het economische spectrum. 

Dee indeling in drie typen suikerbakkers sluit zeer goed aan bij de rest van het 
economischee gedrag en de investeringen van de Amsterdamse suikeronderne-
mers,, ook voorzover deze buiten de wereld van de suikernijverheid lagen. De on-
dernemerstypenn vertoonden alledrie op zichzelf een verrassend overeenkomstig 
economischh gedrag. De suikerraffinadeurs waren uitsluitend geconcentreerd op 
dee productie van suiker. Zij beschikten over onvoldoende vrij beschikbaar ver-
mogenn om daarnaast andere investeringen te doen. De suikerraffinadeurs-kooplie-
denden ontplooiden naast hun suikerbedrijf op kleine schaal handelsactiviteiten, 
meestall  ten behoeve van hun suikerbakkerij. Toch was het vermogen dat zij ter 
beschikkingg hadden niet heel omvangrijk in vergelijking met alle Amsterdamse 
kooplieden.. Dit verklaart mede de geringe belangstelling van de suikerraffina-
deurs-koopliedendeurs-kooplieden voor een investering in een van de twee grote Nederlandse han-
delscompagnieën.. De kooplieden-industriëlen daarentegen kunnen tot de vermo-
gendenn worden gerekend, zowel wanneer de omvang van hun vermogen wordt 
afgezett tegen de twee andere suikerbakkerstypen als tegen alle Amsterdamse 
kooplieden.. Dit stelde de kooplieden-industriëlen dan ook in staat om een groot sca-
lala aan economische activiteiten te ontplooien, met name in de internationale 
handell  maar ook in bijvoorbeeld investeringen in onroerend goed. De financië-
lee armslag waarover zij konden beschikken kwam echter nauwelijks tot uitdruk-
kingg in de belangstelling voor een aandeel in de VOC of de WIC, die zeer be-
perktt bleef. 

Ookk in hun sociale gedrag zijn de drie typen ondernemers duidelijk van elkaar 
tee onderscheiden. De economische sfeer speelde daarmee hoogstwaarschijnlijk 
eenn doorslaggevende rol bij het vormgeven aan het handelen van vroegmoderne 
ondernemers.. De suikerraffinadeurs hadden geen familiebanden met andere sui-
kerbakkers,, bekleedden hoegenaamd geen officiële functies binnen Amsterdam 
enn onderscheidden zich ook door hun woonadres of de plaats van hun grafstede 
binnenn het kerkgebouw nauwelijks van de Amsterdamse bevolking. De kooplie-
den-industriëlenden-industriëlen vertoonden een vrijwel tegengesteld beeld. Zij waren wel door 
verschillendee bloed- en huwelijksbanden verbonden met andere suikeronderne-
merss en andere koopliedenfamilies. Bovendien slaagden zij er in om hun eco-
nomischee status uit te dragen in de vorm van een woonhuis aan een prestigieuze 
straatt of gracht en een eigen graf in het hart van de kerk. Deze kooplieden-indus-
triëlentriëlen beschikten dus over een groot maatschappelijk aanzien en er was hen dan 
ook,, meer dan de andere suikerbakkerstypen, veel aan gelegen hun reputatie en 
diee van hun familie zo goed mogelijk te onderhouden en te verbeteren. De on-
dernemerss van dit suikerbakkerstype werden in de onderzochte periode niet in 
eenn politieke functie benoemd. De Antwerpse afkomst van een groot deel van de 
kooplieden-industriëlenkooplieden-industriëlen zal hierbij een rol hebben gespeeld. De stedelijke politiek 
wass immers bij uitstek het terrein dat de oude inheemse Amsterdamse elite ef-
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fectieff  voor zichzelf wist te reserveren. Wel bekleedden de kooplieden-industriëlen 
enkelee kerkelijke en maatschappelijke functies. Ook de suikerraffinadeurs-kooplie-
denden wisten tot dergelijke posten door te dringen. Op de overige besproken ter-
reinenn -de familiebanden met andere suikerbakkers, het adres binnen Amster-
dam,, het eigendom en de plaats in het kerkgebouw van een grafstede en het 
belangg dat aan het onderhouden van de reputatie gehecht werd- nam dit onder-
nemerstypee een middenpositie in tussen de suikerraffinadeurs aan de ene en de 
kooplieden-industriëlenkooplieden-industriëlen aan de andere kant. 

Hett belang dat Amsterdamse suikerbakkers aan een investering in de suikernij-
verheidd hechtten, was voor het grootste deel van hen zeer aanzienlijk. De door-
gaanss langdurige betrokkenheid van alledrie de ondernemerstypen bij de sui-
kerraffinagee is hiervoor een belangrijke indicatie. Wanneer de activiteiten in de 
suikerindustriee afgezet worden tegen de achtergrond van het door de suikeron-
dernemerss tentoongespreide economische en sociale gedrag, moet geconsta-
teerdd worden dat de groep ondernemers die zich tot de suikerproductie aange-
trokkenn voelde selectiever van samenstelling was dan meestal is verondersteld. 
Dee keuze van een persoon voor een investering in een suikerbedrijf beïnvloedde 
namelijkk zijn overige economische en sociale activiteiten. Een tak van nijverheid 
waarinn een hoeveelheid kapitaal tijdelijk gestald werd, was de suikerraffinage 
dann ook zeker niet. De ondernemers die aan het einde van de zestiende en het 
beginn van de zeventiende eeuw in Amsterdam betrokken raakten bij de exploita-
tiee van een suikerbakkerij maakten een bewuste, weloverwogen keuze voor deze 
specifiekee industrietak. Alleen dan zijn de overeenkomstige investeringspatro-
nenn van elk van de drie verschillende soorten suikerondernemers te verklaren. 

Mett deze constatering wordt eens te meer afstand genomen van de consensus 
diee in de economisch-historische literatuur lijk t te heersen. De kapitaalkrachtige 
ondernemerr die op verschillende paarden wedde en daarom ook wel eens een 
gokjee waagde door geld in de exploitatie van een suikerbakkerij te steken, be-
stondd wel (namelijk in de vorm van het ondernemerstype van de koopman-indus-
trieel),trieel), maar vormde niet de meerderheid van de suikerbakkers. Net zo omvang-
rijkrijk  was de groep ondernemers die de suikerproductie als haar belangrijkste 
activiteitt beschouwde; het suikerbakkerstype van de suikerraffinadeur. Voor hen 
wass het belang van de investering in het suikerbedrijf cruciaal, aangezien het de 
kernn vormde, niet alleen van hun economische, maar eveneens van hun sociale 
optreden. . 

Terr afsluiting is het zaak de onderzoeksresultaten in een meer algemeen licht te 
bezien.. Tot zover hebben bovenstaande conclusies alleen betrekking op de spe-
cifiekee situatie van suikerondernemers in Amsterdam. De vraag is nu of de aan 
hett licht gekomen gegevens eveneens verderreiken en nieuwe inzichten over 
vroegmodernee (industriële) ondernemers in algemene zin opleveren. Vier as-
pectenn zijn dan volgens mij van belang. De eerste drie betreffen hoofdzakelijk de 
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methodologie,, de laatste is meer theoretisch van aard. 
Inn de eerste plaats maken de resultaten van de analyse van de prosopografi-

schee gegevens duidelijk dat zinvolle beweringen over het functioneren van on-
dernemerss in de vroegmoderne tijd uitsluitend gedaan kunnen worden op basis 
vann intensief detailonderzoek op individueel niveau. Algemenere studies heb-
benn de neiging het beeld teveel te laten bepalen door een klein aantal niet-re-
presentatievee elementen, die nu eenmaal duidelijker uit de bronnen naar voren 
komen. . 

Inn de tweede plaats geven de onderzoeksresultaten aan dat afgestapt moet wor-
denn van het idee dat het primaat van vroegmodern ondernemerschap exclusief 
inn de sfeer van de (internationale) handel lag. Alleen een analyse van de loop 
vann individuele carrières van vroegmoderne ondernemers kan dit aan het licht 
brengen.. Daarbij kan een grondige bestudering van juist het specifiek industrië-
lee ondernemerschap nieuw en verhelderend inzicht geven in vroegmodern on-
dernemersgedrag. . 

Tenn derde maakte een nadere bestudering van de herkomst van de Amster-
damsee suikernijverheid en de Zuid-Nederlandse migratie duidelijk dat historisch 
onderzoekk naar migratie slechts kan worden gedaan wanneer gegevens uit zowel 
dee herkomstplaats als de nieuwe woonplaats in de analyse worden betrokken. Al-
leenn op die manier kon worden aangetoond dat het bestaan van continuïteit in 
dee beroepsuitoefening vóór en na de migratiebeweging, waarvan in de meeste 
studiess min of meer voetstoots wordt uitgegaan, ernstig in twijfel moet worden 
getrokken.. Het onbewust hanteren van dit continuïteits-idee vertroebelt het on-
derzoek.. Gegevens die zijn gevonden in de plaats van vestiging worden daarmee 
automatischh ook van toepassing verklaard op de situatie in de plaats van her-
komst.. Niet zelden worden hieraan vervolgens conclusies verbonden over regio-
nalee specialisatie van de herkomstregio. Het is niet de bedoeling om rigoureus 
dee conclusies van dergelijk onderzoek van de hand te wijzen. Wel pleit ik ervoor 
omm structureel de mogelijkheid van een wijziging in het uitgeoefende beroep in 
dee analyse van migratiebewegingen te betrekken. 

Tott slot kan uit de analyse van zowel het economische als het sociale gedrag 
vann de Amsterdamse suikerondernemers een algemeen kenmerk van de vroeg-
modernee industriële ondernemer worden gedestilleerd. De sociale en economi-
schee investeringen van een vroegmoderne ondernemer werden gestuurd door 
eenn specifieke, persoonlijke strategie die hem op dat moment van zijn carrière 
dee beste mogelijkheden bood op het verwerven van welstand, macht en prestige 
voorr hemzelf en zijn familie. Voor het bepalen van deze strategie waren het be-
schikbaree vermogen en het bezit van doorslaggevend belang. Zij gaven niet al-
leenn richting aan het ontwikkelde economische, maar eveneens aan het sociale 
gedrag.. Daarmee fungeerden economische kenmerken als voorwaarde voor de 
socialee en politieke ontplooiing van de vroegmoderne ondernemer. 
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"Zee hadden zwaar gewonnen in de suiker, maar alles weer verloren, en nog meer, 
inn de melasse."9 Deze kernachtige beschrijving uit Bordewijks klassieke roman 
KaraktervanKaraktervan het economische wel en wee van de speculatieve acties van Drever-
havenn en Stroomkoning lijk t voor alle tijden geldigheid te hebben. Investeren 
betekendee risico's nemen en daarmee het gevaar lopen kapitalen te verliezen. 
Dee marge tussen relatieve rijkdom en armoede was voor de bietsuikerhandelaren 
enn -fabrikanten rond 1900, de periode die Bordewijk beschrijft, erg smal, als we 
hett citaat mogen geloven. De zestiende en zeventiende eeuw waren in dit opzicht 
nogg minder gunstig. De Europese afzetmarkt voor geraffineerde rietsuiker was 
kleiner,, terwijl de grondstof niet in Europa zelf werd verbouwd, maar uit de over-
zeesee gebieden waar suikerriet werd geteeld moest worden aangevoerd, waar-
doorr het gehele productieproces langer duurde en meer onzekerheden met zich 
meebracht. . 

99 Bordewijk, Verzameld werk, I, 426. Met melasse wordt de stroop bedoeld die tijdens het raffineren als rest-

productt uit de suikersubstantie loopt. 
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Mostt research on the economic history of the Dutch Republic focuses on inter-
nationall  trade and its development. Only in a limited number of cases is the fo-
cuss on Dutch industry as a whole or on specific branches of Dutch industry. We 
encounterr the same phenomenon in early modern entrepreneurial history: re-
searchh has been almost entirely focused on international merchants. This study 
iss a first step towards correcting this imbalance. It deals with the sugar industry in 
Amsterdamm at the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth 
century,, and particularly with the entrepreneurs who invested in the Amsterdam 
sugar-refiningg industry. 

Thiss book is divided into two parts. The first discusses the uses of sugar in the 
earlyy modern period, the process of producing sugar, the origins of the Euro-
peann sugar industry and the organization of sugar refining in Amsterdam. The 
secondd part focuses on the sugar boilers. To study them properly, I collected in-
formationn on several aspects of the life of each Amsterdam sugar refiner from 
manyy different sources (e.g. notarial archives, tax registers, registers of marriage 
banns)) in order to establish some of the common characteristics of the group. 
Thiss is called prosopography or collective biography. 

Thee history of sugar as a consumer good starts a long time before the period 
studiedd in this book. Sugar as an extract from cane had been known in the Far 
Eastt and the Middle East since around 6000 BC. However, it appeared in Europe 
onlyy in the late Middle Ages. In the early modern period sugar was used in five 
ways:: as a medicine, as a food flavouring (spice), as a means of conserving food-
stuffs,, as the ingredient of all kinds of figures used to decorate festive diners and 
feasts,, and - as from the second half of the seventeenth century - as a sweetener, 
especiallyy for the new hot drinks (coffee, tea and chocolate). In absolute figures 
thee group of sugar consumers in Europe grew in the seventeenth century. Rela-
tivelyy speaking, however, sugar remained a luxury product until well into the 
eighteenthh century, and only the elite could afford it. 

Al ll  sugar in the early modern period was produced from sugar cane, which is 
whyy the sugar-refining industry was first established in areas where sugar cane was 
grown.. In the late Middle Ages the European sugar industry was concentrated 
aroundd the Mediterranean. When the demand for sugar grew in the course of the 
fifteenthh and sixteenth centuries and it became necessary to expand the cultiva-
tionn of sugar cane, the cane and the refined sugar parted company: from the six-
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teenthh century, sugar cane was grown mainly in Brazil (but also on some of the is-
landss in the Atlantic Ocean), while Antwerp and, later, Amsterdam became the 
centress of the Western European sugar industry. As a consequence, raw sugar had 
too be imported for the European sugar refiners. Sugar entrepreneurs could 
eitherr import it themselves or obtain it from specialized merchants. Therefore, a 
reliablee international trade and an active merchant community were two impor-
tantt conditions for the establishment of a sugar industry. 

Thee process of refining sugar from the raw material comprises a series of re-
peatedd purifications. This was done by boiling the raw sugar substance, then 
coolingg it and removing the impurities. After a succession of these actions it was 
possiblee to end production and make the liquid substance into sugar loaves. 
Eachh time the raw sugar ran through this cycle of refining, it became whiter, 
moree expensive and more exclusive, thus creating different kinds of sugar. It is 
likelyy that the Amsterdam sugar boilers let the market situation dictate which 
kindd of sugar to produce, because there is no evidence that they limited them-
selvess to one type. 

Inn contrast with many other branches of industry in the Netherlands at the end 
off  the sixteenth and the beginning of the seventeenth century, the sugar-refining 
industryy can be characterized as an open one: there was no guild or similar or-
ganizationn and therefore no barriers to new sugar boilers entering the industry. 
Evenn when die sugar industry became very sizeable and important in Amster-
dam,, no regulations were imposed and no guild was created. 

Althoughh theoretically anyone who wanted to start producing sugar could do 
so,, some characteristics of the process of refining sugar formed obstacles to en-
teringg the industry. The investment in the buildings and equipment needed to 
makee raw sugar into a consumer good was one such obstacle, although it could 
bee overcome by renting a ready-to-use sugar refinery for a certain period. 
Anotherr obstacle was the time it took to refine sugar. Many weeks passed between 
makingg the investment (buying the raw sugar) and enjoying the returns (selling 
thee refined sugar). This is why it was of the utmost importance for a sugar entre-
preneurr to have access to long-term credit. 

Thee relative openness of the Amsterdam sugar-refining industry at the end of 
thee sixteenth century was probably promoted by the fact that it was a new branch 
off  industry in Holland. Until the 1580s Antwerp was the only centre of sugar re-
finingg not only in the Netherlands but also in Western Europe. In the course of 
thee fifteenth and sixteenth centuries, Antwerp became the most suitable place 
forr the Western European sugar industry for two reasons: Antwerp's harbour had 
goodd connections with the Iberian peninsula - where most of the sugar cane 
camee from - and the city had direct access to a huge hinterland as an outlet for 
refinedd sugar. The Antwerp sugar industry blossomed during the sixteenth cen-
tury,, supplying the whole of Western Europe with the sweet product. 

Thee conquests by the Duke of Parma in the Southern Netherlands, which cul-
minatedd in the fall of Antwerp in 1585, were a heavy blow to the sugar refiners. 
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Thee city on the Scheldt could no longer fulfi l the demand for sugar on the Dutch 
markett and an alternative had to be found. This turned out to be Amsterdam, 
whichh at the time was experiencing a powerful economic upturn. Information 
onn the trade in sugar in Amsterdam suggests that the city had a sugar industry al-
readyy in the 1580s. The industry developed enormously in the first half of the sev-
enteenthh century and Amsterdam became the most important sugar producing 
centree in Western Europe. 

Usuallyy the establishment of the Amsterdam sugar industry is linked to the 
exoduss of people from die Southern Netherlands during the last decades of the 
sixteenthh century. However, the geographical origins of the sugar entrepreneurs 
doo not support this. The immigrants from the Southern Netherlands and main-
lyy from Antwerp who settled throughout Holland played a role in the downturn 
off  the Antwerp sugar industry and the growth of the Amsterdam sugar refining 
industryy different from the one usually portrayed in the historical literature. Al-
thoughh a large number of the Amsterdam sugar refiners before 1630 stemmed 
fromm a family that came from the city of Antwerp, there was almost no occupa-
tionall  continuity on a personal level: sugar boilers who were active in Antwerp at 
thee end of the sixteenth century did not migrate to Amsterdam, and the sugar 
producerss in Amsterdam between 1580 and 1630 who originated from Antwerp 
hadd not been sugar boilers in their city of origin. The conclusion must be that of 
thee group of immigrants from die Southern Netherlands that came to Holland 
andd Amsterdam after 1580, only a few were sugar entrepreneurs. Thus a distinc-
tionn has to be made: although the sugar industry did move from Antwerp to Am-
sterdam,, the entrepreneurs did not necessarily go with it. Industrial know-how 
andd labour did not always travel at the same time and in the same direction. Nev-
ertheless,, because the sugar-refining process was so complicated, the Antwerpers 
inn the Amsterdam sugar industry must have had some elementary knowledge of 
thee process. They would have acquired the necessary skills by (partially) learning 
themm in Antwerp or by the oral transfer of knowledge. 

Ass for the Amsterdam sugar boilers, the information from the prosopography in-
dicatess that the group of sugar entrepreneurs active in Amsterdam between 1580 
andd 1630 was a very heterogeneous one. By using information both on the posi-
tion/functionn of entrepreneurs within the sugar business and on their activities 
inn the trade, die group can be divided into three types of sugar boilers. Just over a 
thirdd produced sugar themselves and worked in their own small-scale enterprise: 
thesee are what I call the sugar refiners {suikerraffinadeurs). The, economically speak-
ing,, widely orientated international merchant- the traditional figure of the refiner 
inn the literature - did not dominate the group of Amsterdam sugar boilers at all: 
lesss than 30 percent of the sugar entrepreneurs had these characteristics. These 
weree the merchants-industrialists (kooplieden-industriëlen). They were active in differ-
entt kinds of trade and their relationship with sugar production was almost exclu-
sivelyy financial. The remainder of the Amsterdam sugar boilers (again roughly a 
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third)) were involved in both the day-to-day business of sugar refining as well as in 
trade,, mainly that in raw and refined sugar for their own sugar production. These 
weree the sugar refiners-merchants (suikerraffinadeurs-kooplieden). 

Thee typology of Amsterdam sugar boilers indicates that its stereotypical image 
needss to be revised. The literature usually refers to rich, international merchants 
whenn talking about sugar entrepreneurs. These capitalists saw the sugar industry 
ass just one of many possible investments, without giving it any special attention. 
Basedd on, among odier things, the long-term investment required for sugar re-
fining,, this study shows that this description fits only a limited number of the Am-
sterdamm sugar producers. At die end of the sixteenth and the beginning of the 
seventeenthh century, a third of the Amsterdam sugar boilers were small sugar 
producerss working on their own. Sugar refining was their only economic activity. 
Fromm this we can conclude that the sugar industry in Amsterdam up until 1630 
wass less capital-intensive than is usually supposed in historiography, and that it is 
likelyy that the industry still had many of the characteristics of the late medieval 
craftss in the first years after its establishment in Amsterdam. It should be ques-
tionedd whedier the breach between the medieval and the newly introduced early 
modernn branches of industry was as clear-cut as has been supposed. 

Anotherr idea about industrial entrepreneurs in general and those in export-
orientedd industries in particular can be nuanced. The strong link between inter-
nationall  trade and export industries (e.g. sugar refining) did exist on the level of 
individuall  entrepreneurs, but only for some of them. A limited group was active 
inn both die sugar trade and sugar production. On top of that, these entrepreneurs 
didd not all stem from die world of international trade; almost the same number of 
personss started their economic career as a producer rather than a merchant. 

Thee division of the Amsterdam sugar entrepreneurs into three types fits the 
restt of their economic behaviour and their investments, even those outside the 
worldd of sugar refining. All three entrepreneurial types exhibited common eco-
nomicc behaviour and activities. The sugar refiners concentrated solely on the pro-
ductionn of sugar, and did not have enough free capital to make other invest-
ments.. The sugar refiners-merchants were active in trade on a limited scale only, 
mostiyy for their own sugar refinery. The amount of capital they had was not very 
largee compared to mat of other Amsterdam merchants. This may be one of the 
explanationss for die lack of interest among the sugar refiners-merchants in invest-
ingg in one of the two Dutch trading companies, the United East India Company 
(VOC)) and the West India Company (WIC). The merchants-industrialists can be 
consideredd wealthy not only when their capital fortunes are compared with the 
twoo other types of sugar entrepreneurs, but also in comparison with all Amster-
damm merchants. Therefore die merchants-industrialists were capable of developing 
aa lot of economic activities, mainly in international trade but also, for instance, 
investmentss in real estate. Nevertheless, their good financial situation did not 
leadd to a great interest in the VOC or the WIC. 

Thee three types of entrepreneurs also differed in their social behaviour. It thus 
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seemss likely that the economic sphere played a decisive role in shaping the be-
haviourr of early modern entrepreneurs. The sugar refiners did not have family ties 
withh other sugar boilers, did not fulfi l an official function in Amsterdam and did 
nott differ much from the population of Amsterdam regarding their addresses or 
thee location of their graves inside church buildings. The merchants-industrialists 
showw a completely opposite picture: they were related to other sugar entrepre-
neurss and other merchant families by several blood relationships and marriage 
ties,, and they succeeded in displaying their status by living in a house in a presti-
giouss street or on one of the canals, and by having their own grave at the heart of 
thee church. These merchants-industrialists were held in high esteem by Amsterdam 
society.. They were therefore more anxious than the other sugar entrepreneurs to 
maintainn or even improve their reputation and that of their family. None of the 
merchants-industrialistsmerchants-industrialists was active in politics. The fact that most of them came 
fromm Antwerp may be a reason for this. City politics was a field the old Amster-
damm elite reserved entirely for itself. Some of the merchants-industrialists, however, 
didd fulfi l functions in societal or church organizations, as did the sugar refiners-
merchants.merchants. When we look at all the other aspects of social behaviour that were con-
sideredd - viz. family ties with other sugar entrepreneurs, addresses in Amster-
dam,, the ownership of graves and their location within the church, and the 
importancee of maintaining one's reputation - we can say that the sugar refiners-
merchantsmerchants held a middle position between the sugar refiners and the merchants-
industrialists. industrialists. 

Forr most of the Amsterdam sugar entrepreneurs the investment in the sugar in-
dustryy was of major importance. The fact that all three types of sugar boilers were 
engagedd in sugar refining for a long period is an important indicator of this. 
Whenn the activities in sugar production are set against the economic and social 
behaviourr of the sugar entrepreneurs, it can be seen that the group of entrepre-
neurss that was attracted to sugar refining was not as broad as is usually supposed. 
Thee decision to invest in a sugar business influenced that person's economic and 
sociall  activities. Sugar refining was not a branch of industry where an amount of 
capitall  was put aside temporarily. The entrepreneurs who engaged in exploiting 
aa sugar refinery in Amsterdam at the end of the sixteenth and the beginning of 
thee seventeenth century made an intentional, conscious choice specifically for 
thiss branch of industry - hence the common patterns of investment of each of 
thee three different types of sugar entrepreneurs. 

Againn this deviates from the consensus in the economic-historical literature. 
Thee rich entrepreneurs who did not put all their eggs in one basket and risked 
investingg in the sugar industry did exist (among the merchants-industrialists), but 
theyy constituted only a minority of the sugar boilers. At least as big was the group 
off  entrepreneurs who considered sugar production as their main activity: the 
sugarsugar refiners. For them the investment in sugar business was crucial, because it 
representedd the core of not only their economic but also their social behaviour. 
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Thuss far the conclusions relate only to the specific situation of the sugar entre-
preneurss in Amsterdam. The question is whether the results of my research 
couldd also shed new light on early modern industrial entrepreneurs in general. 
Fourr points are of importance in this respect. The first three are mainly con-
cernedd with methodology, whereas the fourth is more theoretical. 

First,, the results of the analysis of the information on sugar boilers make it 
clearr that intensive research at an individual level is the only way to arrive at 
meaningfull  conclusions on the functioning of entrepreneurs in the early 
modernn period. Studies at a more general level tend to give too much weight to 
aa couple of cases for which there are a lot of sources, but that are usually far from 
representative. . 

Second,, the results show that we should abandon the idea that die primacy of 
earlyy modern entrepreneurship lies exclusively within the sphere of inter-
nationall  trade. This can only be revealed by an analysis of the course of the indi-
viduall  careers of early modern entrepreneurs. In addition, a profound examina-
tionn of especially industrial entrepreneurship can shed new and illuminating 
lightt on early modern entrepreneurial behaviour. 

Third,, a close consideration of the origins of the Amsterdam sugar industry 
andd the migration from the Southern Netherlands demonstrates that historical 
researchh on migration can only be done properly by using in the analysis evidence 
fromm the place of origin as well as that from the new residence. By combining the 
sourcess from these two places, severe doubts about the idea of continuity in occu-
pationn before and after the act of migration can be raised. Unfortunately, this 
ideaa still constitutes the starting point of many migration studies. I want to plead 
forr an approach in migration history in which the possibility of a change of occu-
pationn is part and parcel of the analysis. 

Fourth,, die analysis of the economic and social behaviour of the Amsterdam 
sugarr entrepreneurs brings to light one of the general characteristics of the early 
modernn entrepreneur: the social and economic investments of an early modern 
entrepreneurr were directed by a specific personal strategy that offered him at 
thatt point of his career the best possibilities to acquire wealth, power and pres-
tigee for himself and his family. In shaping this strategy, free capital and wealth or 
possessionss were of the utmost importance. They steered not only the economic 
butt also the social behaviour of the entrepreneur. We can thus say that economic 
characteristicss acted as a condition for the social and political development of 
thee early modern entrepreneur. 

(vertaling:: UvA vertaalbureau) 
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Bijlagee 1 De onderzoeksgroep: de Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

naamnaam geboorte-en herkomst attestaties als 
sterftejaarsterftejaar11 (/oorspronkelijke herkomst herkomst f suikerbakker 

5. . 

10. . 

15. . 

20. . 

25. . 

30. . 

Thomass Alsten [Bloemert] 
Abrahamm Anthonisz 
Godefroyy van Arckel 
LaurensJoostenn Baeck 
Hanss vanden Bergh 
Pieterr van den Berge 
Gilli ss vanden Bogaert 
Guilliaumee vanden Broeck 
Pieterr vanden Broeck 
Thoniss vanden Broeck 
Hendrikk Willem Brouwer 
Nicolaess van Damme 
Sijmonn Dircxz 
Abrahamm Dirxsz 
Jann Duijvensz 
Davidd Eggericx 
Nicolaess du Gardijn 
Peterr Garett 
Roelandtt Gamier 
Jann Geurtsz 
Robertt Gontier 
.... Hanswijn 
Jann Heijdeman 
Jeronimuss Hilmers 
Jann Jacobsz Suijckerbacker 
Romm bout Jacobs de oude 
Romboutt Jacobs de jonge 
Egbertt Jansz 
Nicolaess Kaesenbroot 
Medaertt de Kellenaer 
Davidd van Kessel 

1581?-?) ) 
1586?-1633) ) 
1578?-?) ) 
1570-1642) ) 
1573?-1633) ) 
1563?-?) ) 
1589?-1654) ) 
1595?-?) ) 
1592-1633) ) 
1574?-?) ) 
1585?-?) ) 
1588?-?) ) 
1570?-?) ) 
1582?-?) ) 
1585?-1619) ) 
1599?-?) ) 
1572-1611) ) 
1556-1633) ) 
1562?-1599) ) 
1593?-1662) ) 
1586?-?) ) 
1606?-?) ) 
1600?-?) ) 
1561?-1591) ) 
1580?-?) ) 
1550?-1619) ) 
1585-1652) ) 
1559?-1621) ) 
1587?-?) ) 
1561?-1618) ) 
1571-1629) ) 

Breda a 
Antwerpen n 
Diest/Antwerpen n 
Antwerpen n 
Antwerpen n 
Hamburg g 

Bonn n 
Antwerpen n 
Haarlem m 
Denn Bosch 

Antwerpen n 
Emden/Antwerpen n 
Antwerpen n 
leper/Antwerpen n 
Hamburg g 
Arras s 
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Dordrecht t 
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Antwerpen n 
Antwerpen n 
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1613-1617 7 
1620-1637 7 
1608-1639 9 
1604-1627 7 
1610-1613 3 
1614-1655 5 
1618-1640 0 
1604 4 
1595 5 
1611 1 
1630 0 
1596 6 
1603 3 
1606 6 
1620-1641 1 
1607-1630 0 
1598-1633 3 
1581-1597 7 
1617 7 
1618 8 
1627 7 
1626-1630 0 
1582-1583 3 
1606-1634 4 
1601-1603 3 
1610 0 
1598-1621 1 
1603-1613 3 
1584-1610 0 
1618-1626 6 

11 Een vraagteken achter het geboortejaar wil zeggen dat de ondernemer in dat jaar in ieder geval, maar 
waarschijnlijkk eerder, ter wereld was gekomen. Bij het sterftejaar duidt een vraagteken op een tijdstip waar-
opp de suikerbakker in ieder geval niet meer in leven was. 
22 In principe is hier de herkomstplaats genoteerd. Wanneer deze bekend is en afwijkt, is de oorspronke-
lijk ee herkomst achter de herkomstplaats opgenomen. 
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Bijlag ee 2 De prijzen van de verschillende soorten suiker 

"Thee steady and cumulative decline in the 
relativee price of sugars is clear enough, in spite 
off  occasional short-term increase."3 

Inn zijn boek over de plaats van suiker in de geschiedenis, doet Mintz een aantal bewerin-
genn over de ontwikkeling van de prijs van suiker.4 Wanneer in de vijftiende eeuw een be-
ginn wordt gemaakt met de teelt van rietsuiker op eilanden in de Atlantische Oceaan en 
daardoorr de aanvoer van ruwe suiker naar Europa toeneemt, zo stelt hij, daalt aan het ein-
dee van die eeuw ook de suikerprijs. Daarna volgt rond het midden van de zestiende eeuw 
eenn relatief geringe prijsstijging. In de loop van de zeventiende eeuw nam de suikerpro-
ductie,, nu voornamelijk gesitueerd in Brazilië, toe en bleef de suikerprijs in Europa dalen. 
Hierdoorr kwam suiker voor een groter deel van de Europese bevolking binnen het bereik, 
alduss Mintz. 

Mintzz volgt hier mijns inziens een nogal simplistische redenering door de ontwikkeling 
vann de suikerprijs vrijwel uitsluitend te koppelen aan de toe- dan wel afname van de pro-
ductiee van ruwe suiker in het Atlantisch gebied. De vraag naar suiker vanuit Europa lijk t 
hijj  hierbij volledig te negeren. De lichte stijging van de prijs die hij constateert rond 1550 
bijvoorbeeldd kan zijn veroorzaakt omdat de vraag sneller groeide dan de productie. 

Hett is mogelijk om de loop van de suikerprijs vanaf de vijftiende tot en met de zeven-
tiendee eeuw te volgen, en op die manier de visie van Mintz aan te vullen dan wel te nuan-
ceren.. Voor de periode vanaf de late middeleeuwen tot aan het einde van de zestiende 
eeuw,, zijn namelijk prijzen bekend uit Antwerpen, terwijl voor de prijzen op de Amster-
damsee Beurs vanaf 1609 de Prijsgeschiedenis van Posthumus kan worden gebruikt.5 

Vann der Wee gebruikt in zijn studie over het zestiende-eeuwse Antwerpen prijzen van 
suikerr die zijn gebaseerd op prijzen die door instellingen als zieken- en armenhuizen op 
dee Antwerpse Sint Bavo jaarmarkt in oktober betaald werden. Hij maakt daarbij onder-
scheidd tussen brood- en poedersuiker. De prijs van broodsuiker toont een vrij onrustig 
beeldd (zie grafiek B2.1). Aan het einde van de veertiende eeuw, zien we een korte perio-

33 Mintz, Sweetness and power, 159-160. 
44 Mintz, Sweetness and power, 159-160. 
55 Antwerpse prijzen in: Van der Wee, The growth of the Antwerp market, I, 318-321. Prijzen op de Amster-
damsee Beurs in: Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, I, 119-125. 
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GRAFIEKK B2.1 
SUIKERPRIJZENN IN ANTWERPEN, 1380-1600 
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Bron:: Van der Wee, The growth of the Antwerp market, I, 318-324. 

dee van hoge prijzen voor suiker. Daarna valt een scherpe daling te constateren, direct ge-
volgdd door een stijgende tendens tot circa 1440. Dan breekt een periode van 10 jaar aan 
mett relatief hoge suikerprijzen. Vanaf 1455 echter begint een sterke daling, die duurt tot 
hett begin van de zestiende eeuw. Dan vangt een stijgende lij n aan voor de prijs van in Ant-
werpenn aangekochte suiker. In de tweede helft van de eeuw en meer specifiek het laatste 
kwartt versnelt deze prijsstijging spectaculair. 

Eenn gelijksoortige ontwikkeling als bij de prijs van broodsuiker, is te zien bij die van poe-
dersuikerr (grafiek B2.1). De fluctuaties in de prijs zijn echter duidelijk minder. Het prijs-
niveauu van poedersuiker ligt gedurende de gehele periode lager dan dat van broodsuiker. 
Hett verschil tussen de prijs van broodsuiker en die van poedersuiker wordt kleiner vanaf 
ongeveerr 1450 om aan het einde van de zestiende eeuw opnieuw te groeien. De eerste 50 
aa 60 jaar van de hier bestudeerde periode tonen een vrij stabiele prijs, ondanks enige 
schommelingen.. Vanaf ongeveer 1440 zette echter een duidelijke daling in, die de vol-
gendee 100 jaar het prijsniveau van poedersuiker laag hield. Pas rond het midden van de 
zestiendee eeuw begon een stijging in te zetten die in de laatste drie decennia sterk ver-
snelde. . 

Dee sterk verhoogde prijs van broodsuiker moet zijn veroorzaakt door een vraag die ster-
kerr toenam dan de productie. Twee factoren zorgden ervoor dat de vraag naar suiker toe-
nam.. De bevolking van West-Europa groeide aan het einde van de zestiende eeuw sterk. 
Hierdoorr ontstond een groter afzetgebied. Omdat suiker een luxeproduct was en dit ook 
inn de zeventiende eeuw nog zou blijven, was een dergelijke algemene bevolkingstoename 
echterr niet voldoende om de vraag te doen toenemen. 

Dee economie van Noordwest-Europa kende aan het einde van de zestiende eeuw ook een 
duidelijkee groei. Mede hierdoor ontstond een in omvang toenemende groep van kapi-
taalkrachtigee personen, die zich de consumptie van suiker financieel kon veroorloven. Sta-
tusverhogendee aspecten van suikergebruik kunnen hierbij tevens een rol hebben gespeeld. 
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GRAFIE KK  B2.2 
PRIJSS VAN DE RAFFINAD E AAN DE AMSTERDAMS E BEURS, 1600-1700 
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Bron,, Posthumus, Nederlandse he prijsgeschiedenis, I, 138, 139. 

Opp twee fronten werd dus de vraag naar suiker vergroot. Ook het aanbod van (ruwe) 
suikerr onderging echter een verandering. Voornamelijk in Brazilië vond in deze periode 
eenn uitbreiding van de teelt van rietsuiker plaats. Gevolg was dat steeds meer suiker in 
West-Europaa werd ingevoerd. De expansie van de internationale en overzeese handel 
droegg hiertoe mede bij. De gegroeide suikerproductie kon nu zeer effectief naar West-Eu-
ropaa worden vervoerd om daar op de stapelmarkt (eerst Antwerpen en later Amsterdam) 
verkochtt te worden. Toch moet worden aangenomen dat deze groei de toename van de 
vraagg niet kon bijhouden en de prijs steeg. Een toename van de vraag is tevens goed te rij -
menn met de stijging in het aantal suikerraffinaderijen in Amsterdam aan het einde van de 
zestiendee en het begin van de zeventiende eeuw. 

Wanneerr we de ontwikkeling van de prijs van geraffineerde suiker (raffinade) aan de Am-
sterdamsee Beurs in de zeventiende eeuw bezien (zie grafiek B2.2), valt op dat tot het mid-
denn van de jaren dertig sprake was van een stijging. In de volgende tien jaar vond een da-
lingg plaats, maar daarna herstelde de suikerprijs weer en handhaafde zich op een redelijk 
hoogg niveau tot circa 1655. Pas in de jaren zestig vinden we een gereduceerde suikerprijs 
terug,, die in het vervolg van de eeuw een dalende tendens vertoonde. Deze ontwikkeling 
werdd veroorzaakt door de toenemende productie van ruwe suiker in de verschillende Eu-
ropesee kolonies in Zuid-Amerika en een hierbij achterblijvende vraag. 

Tevenss is het mogelijk te kijken naar de ontwikkeling van de prijs van enkele soorten ge-
raffineerdee suiker op de Amsterdamse stapelmarkt. Wanneer we die van raffinade, witte 
kandij,, melissuiker, moscovade en suikersiroop tegen elkaar uitzetten in een grafiek (gra-
fiekfiek B2.3), valt een aantal zaken direct op. 

Siroopp was in wezen een restproduct dat in diverse fasen van de fabricage van suiker vrij-
kwam.. Een deel ervan werd opnieuw in het productieproces gebracht en een deel werd di-
rectt verkocht. Hier bestond namelijk wel degelijk een markt voor. Het is al vermeld dat 

-f--f-
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GRAFIEKK B2.3 
PRIJZENN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN SUIKER OP DE AMSTERDAMSE BEURS, 1600-1700 
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Bron:: Posthumus, Nederlandscheprijsgeschiedenis, I, 119-120, 130-131, 134-135, 138-139, 142-143. 

mett name in Holland veel suikersiroop werd geconsumeerd, voornamelijk door de min
derr bedeelden. Zij konden zich de dure geraffineerde suiker niet veroorloven en moesten 
zichh tevreden stellen met siroop. Deze was namelijk goedkoper. Dit is duidelijk terug te 
zienn in de grafiek. 

Verderr is opmerkelijk dat de prijzen van de drie soorten suiker vrijwel parallel aan el
kaarr liepen. De meest geraffineerde en dus gezuiverde vorm, witte kandij, was de duurste. 
Dee prijzen van melissuiker en raffinaden ontliepen elkaar nauwelijks, al was de prijs van 
raffinadenn steeds enigszins hoger dan die van melissen. Moscovade was de goedkoopste 
vormm van geraffineerde suiker. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat dit een suiker
variëteitt was die niet alleen in Holland, maar tevens reeds in de suikerproducerende ge
biedenn werd gefabriceerd. Het vervulde daarmee voor de Hollandse suikernijverheid zo
well de rol van grondstof als van eindproduct.6 

Overr de ontwikkeling van de prijzen in het eerste kwart van de zeventiende eeuw, is he
laass weinig te zeggen. De informatie uit de grafiek lijkt een daling te suggereren, gevolgd 
doorr een forse stijging die inzet vanaf het begin van de jaren twintig. Na een stabilisatie 
ongeveerr tien jaar later, bereikt de prijs van geraffineerde suiker zijn top in 1637/1638. 
Vervolgenss zet een flinke daling in, die pas weer omgebogen wordt rond 1645. Daarna stij
genn de prijzen weer tot het midden van de jaren vijftig. Opvallend is dat deze stijging bij 
dee witte kandijsuiker veel groter is dan bij de overige twee soorten. Witte kandij bereikte 
zijnn hoogste prijs van de zeventiende eeuw dan ook pas in deze periode (1652), circa vijf
tienjaarr later dan de raffinaden en melissen. 

Naa 1664, wanneer weer prijsgegevens beschikbaar zijn, daalden de prijzen in ongeveer 
gelijkee mate. Eerst was de daling vrij snel, later (rond 1675) vlakte hij iets af. Aan het ein-

66 Petersson noemt de vorm waarin suiker op de Hamburgse markt kwam, moscovade, een "nur einmal ge
kochte,, sirupreiche, noch relativ viel Fiüssigkeit enthal tende Rohprodukt (...) bzw. brauner, geringwertiger 
Rohzucker"" (Petersson, Ziukersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 32). 
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dee van de zeventiende eeuw, vanaf circa 1690, lijken de prijzen van de verschillende sui
kersoortenn weer enigszins op te klimmen. 

Dee prijs van siroop kent een gelijkaardig verloop, al is de ontwikkeling hier veel gelijk
matiger.. De zeventiende-eeuwse top van de siroopprijs valt wel in hetzelfde jaar als die van 
rafïïnadenn en melissen, namelijk in 1637. Daarna handhaaft hij zich op een redelijk hoog 
niveau.. Na 1664 zet ook hier een daling in, al is deze weinig uitgesproken. 

Hett is duidelijk dat de gepresenteerde prijsreeksen een ander beeld geven dan hetgeen 
Mintzz schetste. Niet pas op het einde van de vijftiende eeuw daalde de prijs, deze bewe
gingg was reeds rond 1450 begonnen. De prijsstijging in de zestiende eeuw begon eerder 
dann Mintz suggereerde, maar opvallender is dat hij de sterke toename aan het einde van 
diee eeuw niet noemt in zijn boek. De constatering dat de suikerprijs in de zeventiende 
eeuww bleef dalen, is onjuist. De daling zette pas in de tweede helft van de eeuw in, nadat 
dee prijs zijn hoogste niveau had bereikt rond 1640/1650.7 

Bijlag ee 3 De praktij k van de Amsterdamse suikerhandel 

Naastt het belichten van de suikerindustrie, is het raadzaam een beeld te schetsen van de 
organisatiee van de suikerhandel. Ik baseer me hierbij hoofdzakelijk op notariële akten. 
Hett doel hiervan is om te achterhalen welke personen hierbij waren betrokken, en wat 
hunn functies waren. De belichting van deze materie geschiedt vanuit het gezichtspunt van 
dee suikernijverheid. De suikerhandel zal dan ook uitsluitend vanuit en in relatie tot deze 
industriee worden bestudeerd. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling uitgebreid in te gaan 
opp de overzeese suikerhandel. 

Aktenn waaruit blijkt dat kooplieden een bepaalde hoeveelheid suiker hebben verkocht 
aann een Amsterdamse suikerbakker komen redelijk vaak voor.8 Het betreft hier uiteraard 

77 Novaky gebruikt in zijn artikel over de Amsterdamse suikerraffinaderij in de zeventiende eeuw ook de 
prijsreeksenn van Posthumus (Novaky, 'On trade, production and relations of production' , 479-480). Om tot 
eenn jaarlijkse coëfficiënt van de relatieve rentabiliteit van de nijverheid te komen, construeert hij een gra
fiek,, waarin hij de prijsreeksen van moscovade-suiker en witte kandij uitzet. Het verschil tussen beide levert 
dann de genoemde coëfficiënt op. Volgens mij is deze vergelijking nogal problematisch, ook zonder te letten 
opp de statistische kant. Witte kandij is de zuiverste vorm van suiker die in de zeventiende eeuw werd gepro
duceerd.. Zijn prijs(ontwikkeling) kan daarom moeilijk gelijkgesteld worden aan die van geraffineerde sui
kerr in het algemeen (mocht zoiets bestaan). Moscovade-suiker, dat Novaky als ruwe suiker beschouwt, is in 
wezenn reeds een soort geraffineerde suiker. Veel van de in Holland geïmporteerde suiker was moscovade en 
duss grondstof voor de suikerbereiding. Moscovade werd in Holland echter tevens vervaardigd uit ruwe sui
ker,, en was dan (eind) product van het raffinageproces. Voor een juiste berekening van de rentabiliteit van 
dee suikernijverheid moeten volgens mij dan ook andere prijzen gehanteerd worden, zoals die van de ver
koopp van ruwe suiker in de productiegebieden of inkoopprijzen van ruwe suiker in Holland. Deze cijfers 
zijnn echter nauwelijks voorhanden en wanneer ze wel beschikbaar zijn, zijn ze hoogstwaarschijnlijk in ver
schillendee mun t - en /o f gewichtseenheden weergegeven, waardoor het omrekenen en vergelijkbaar maken 
vann de cijfers een kunst op zich wordt. De handelswijze van Novaky is daarom wel te begrijpen, maar niet 
goedd te praten. Het is overigens opvallend dat Novaky niet goed lijkt te weten wat hij met de term moscova
dee aanmoet. Bij zijn berekening van de relatieve rentabiliteit van de Amsterdamse suikernijverheid, be
schouwtt hij moscovade als ruwe suiker. Eerder in hetzelfde artikel echter noemt hij moscovade een minder 
geraffineerdee soort suiker (Novaky, 'On trade, production and relations of production' , 470 en 479). 
88 De door Petersson voor de Hamburgse suikernijverheid geconstateerde hechte financiële banden tus
senn suikerbakkers en suikerhandelaren lijken in Amsterdam niet te hebben bestaan. Het royale systeem van 
kredietfinancieringg dat de kooplieden hanteerden, creëerde in Hamburg een sterke afhankelijkheidsrela-
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slechtss gevallen waarbij één van beide partijen uiteindelijk niet tevreden was met de ge
leverdee goederen of gedane betaling. Er moest namelijk een reden zijn om een dergelij
kee verkoop voor de notaris te brengen. Uit deze notariële akten zou dan ook de conclu
siee kunnen worden getrokken dat suikerondernemers zich nauwelijks bezighielden met 
hett regelen van de aanvoer van ruwe suiker. Het ligt mijns inziens echter ingewikkelder. 

Wanneerr een suikerbakker namelijk wel zorg droeg voor de import van zijn eigen 
grondstof(fen),, bestond geen reden om een verkoop af te sluiten met een ander. Hier
vann kunnen dan geen notariële bronnen overgeleverd zijn. In zulke gevallen is het wel 
mogelijkk om via bevrachtingscontracten te achterhalen of een suikerondernemer zich 
mett de handel in ruwe suiker onledig hield. Dit is voor de personen die in de onder
zoeksgroepp zijn opgenomen gedaan, en hierop wordt in het hoofdstuk over de econo
mischee strategieën van de suikerbakkers nader ingegaan. 

Bijj de verkoop van geraffineerde suiker door de suikerbakkers ligt dit anders. Wanneer 
dee suiker alleen in een vorm van detailhandel aan de man of vrouw werd gebracht, is de 
kanss uiterst gering dat hiervan sporen teruggevonden worden. Als echter de suiker elders 
werdd afgezet, in binnen- of buitenland, met of zonder tussenkomst van kooplieden, is de 
mogelijkheidd van overgeleverde notariële akten wel degelijk aanwezig. In het nu volgen
dee zullen eerst een aantal transacties van ruwe suiker, en vervolgens van geraffineerde sui
kerr nader worden bestudeerd. Tenslotte zal de rol van makelaars aan de hand van enke
lee voorbeelden worden geïllustreerd. 

Hett komt regelmatig voor dat suikerbakkers hun grondstof op de Amsterdamse markt be
trokkenn en niet zelf importeerden.9 Zo had de koopman Jacques Plattijn in 1593 twee kis
tenn suiker om te verkopen.10 Reijnier Verspreet, een suikerbakker, bood hem hiervoor 
maximaall 10 groten per pond, omdat één van de kisten slechte vette moscovade bevatte 
enn de andere als paneelsuiker werd geïdentificeerd. Een andere suikerbakker, Roelandt 
Gamier,, was echter wel bereid meer te betalen en kocht de kisten voor 10 Va groten per 
pond.. Garnier bood daarna nog aan om Verspreet de helft van de partij over te dragen, 
maarr dat wilde deze niet. 

Opp 10 augustus 1608 had Manuel Opes Parrere, een Portugees koopman, twee kisten 
blancoo suikerbroden afkomstig van Madeira verkocht aan de suikerbakker Jeremias Mi-
chielsz,, waarvan er één hele broden zou bevatten.11 Toen Jeremias de kisten ontving, ble
kenn zij allebei gebroken broden te bevatten en bovendien vermengd te zijn met verschil
lendee soorten andere suiker van mindere kwaliteit. Michielsz wilde daarom voor deze 
leveringg niet de (hoge) prijs betalen, die vooraf was overeengekomen. Door middel van 
eenn notariële insinuatie wilde hij bewerkstelligen dat de koopman de slechte kisten te
rugnamm en hem de beloofde onvermengde broodsuiker van Madeira zond. De koopman 
antwoorddee hierop dat hij zich aansloot bij wat de makelaar gezegd had. Het is helaas 
niett duidelijk wat dat precies was. 

tiee ("Kreditabhangigkeitsverhaltnis") (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 67-71). Mogelijk ligt 
dee oorzaak voor het ontstaan van een dergelijk systeem in het grote aantal kleine suikerbakkers dat in Ham
burgg actief was (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 60-62). 
99 In hoeverre er op individueel niveau een relatie bestond tussen suikerproductie en (internationale) sui-
kerhandel,, komt in Hoofdstuk 5 aan de orde . 
100 GAA, NA 32 f. 146 (20-10 1593). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 830. 
111 GAA, NA 264 f. 4l7v (14-8 1608). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 1115. 
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Suikerbakkerr Abraham Anthonisz kocht op 5 april 1617 via een tussenpersoon van 
koopmann Henrick Frits 24 kisten suiker, die in de Bank van Lening stonden.12 Hij zou 
dezee direct betalen, maar deed dit niet. De koopman achtte zich daarom van de plicht tot 
leveringg ontslagen. Acht dagen later verkocht dezelfde koopman aan Anthonisz vier kis
tenn suiker, die ook in de Bank van Lening stonden. Allebei de partijen zouden de vol
gendee dag (14 april) betaald moeten zijn. Opnieuw was dat niet gebeurd en daarom pro
testeerdee de koopman nu via een notariële insinuatie. Afgesproken werd dat Abraham tot 
155 april de tijd kreeg om te zorgen dat het geld op de wisselbank of op de rekening van 
dee commissarissen van de Bank van Lening werd gebracht. 

Omm problemen bij de afhandeling van een suikerverkoop te voorkomen, werd soms af
gesprokenn om een duidelijke schriftelijke weerslag van de transactie te maken. In 1618 
speeldee de volgende overeenkomst zich af. Francisco Coutinho "a vendu par intercession 
dee Pasqual Rodriges courtier a Corneille Nuijts la quantite de trente casses de sucres mas-
cavadess (...) a condition que ledit courtier donneroit incontinant tantau producent com
mee audit Nuijts a chacun d'eulx unne memoire contenant les conditions dudit mar-
che".133 Rodriges heeft wel een dergelijke memorie aan Nuijts doen toekomen, maar 
(nog)) niet aan Coutinho. Op de Amsterdamse Beurs hebben zij elkaar ontmoet, maar tot 
eenn vergelijk is het niet gekomen. 

Naastt de levering van ruwe suiker door kooplieden aan suikerbakkers in Amsterdam, 
vondd ook internationale handel tussen suikerbakkers plaats. Op 13 juni 1602 verklaren 
dee Amsterdamse suikerbakker GuilHame Wijs en zijn dienaar Pieter Forestier dat zij circa 
tweee weken daarvoor van Guillaume Petiteau elf kwartelen suikersiroop gekocht en ook 
reedss ontvangen hadden.14 Deze partijen waren afkomstig uit La Rochelle, van twee daar 
actievee suikerbakkers, te weten Louis Douillart, die zeven kwartelen leverde, en Lieven 
Tuetelaer,, van wie er vier afkomstig waren. Wijs protesteert nu bij de notaris, omdat de 
geleverdee zeven kwartelen van slechte kwaliteit waren. Jammer genoeg wordt in de akte 
verderr niets vermeld over datgene wat Wijs en zijn dienaar met de siroop van plan waren. 
Wass dit slechts bedoeld voor doorverkoop aan particulieren, of werd het gebruikt voor de 
bereidingg van een bepaalde variëteit suiker? Wat verder aan deze bron opvalt, is dat aan 
hett begin van de zeventiende eeuw een suikernijverheid bestond in La Rochelle. De 
naamm Tuetelaer doet overigens vermoeden dat het hier een uit de Zuidelijke Nederlan
denn afkomstige ondernemer betreft. 

Dee afzet van geraffineerde suiker was meestentijds in handen van de suikerbakker zelf. 
Inn lang niet alle gevallen ging het hierbij om langeafstandshandel, er werd ook wel de
gelijkk op lokaal niveau suiker gedistribueerd. Daarbij was het in Amsterdam "als mede tot 
Antwerpen,, Hamburg ende elders coustumelijck, gebruijckelijck ende altijts geobser-
veert"" dat de koper de eventuele vaten waarin de suiker werd verpakt bekostigde, "sonder 
datt die suijckerbackers oft refinadeurs totte selve vaeten eenige costen dragen".15 

122 GAA, NA 212 f. 88 (15-4 1617). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 376. De 
Bankk van Lening was een stedelijke financiële instelling, die leningen op onderpand verstrekte. Zie: Maas-
sen,, Tussen commercieel en sociaal krediet. 
133 GAA, NA 381 f. 70 (15-2 1618). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 437. 
144 GAA, NA 54 f. 41 lv (13-6 1602). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 1013. 
155 Zo staat in een verklaring die de Amsterdamse suikerbakkers Reijnier Verspreet, Adam Nuijts en Hans 
Verbiestt aflegden op verzoek van Dirck Bruggen, die handelde uit naam van Guilliaume van der Plaetten, 
eenn Middelburgse suikerbakker (GAA, NA 196 f. 41 v (27-7 1608)). 
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Melchiorr Matthijsz, suikerbakker, had begin juni 1608 aan "coopgesel" Jacques Payeur 
voorr ongeveer 1000 gulden aan suikerbroden verkocht.16 "Simpelick naer coopmanswij-
se"" zou hij hiervoor een obligatie overleveren. Matthijsz stemde eerst hierin toe, maar 
krabbeldee later terug en wilde pas leveren nadat hij 200 gulden ontvangen had. Payeur 
deedd vervolgens zijn naam eer aan en betaalde dit bedrag. Matthijsz was daarmee echter 
nogg niet tevreden en had "weder een nieuwe vont (...) ingeworpen". Hij zou niet leveren 
voordatt hij "een goeden brieff* had ontvangen. Payeur wilde nu onder de overeenkomst 
uitt en vervoegde zich bij een notaris om "restitutie van sijn getelde 200 guldens met 64 
paerr gebreijde hoosen" te vragen. 

Pieterr Pels had in het tweede decennium van de zeventiende eeuw met behulp van een 
makelaarr zes halve kwartelen siroop van de suikerbakker Hans van den Bergh gekocht 
voorr 13 groten per pond.17 Deze siroop was "geloopen uijt brooden die van ciropen van 
witt candijsuijcker souden sijn gesooden gelijck hij [=Pels] dickwils tevooren van u [=Van 
denn Bergh] ende ander suijckerbackers door denselven maeckelaer heft laeten coopen". 
Hett is opmerkelijk dat de koopman in dit geval niet zozeer een vaste relatie met de aan 
hemm leverende suikerbakker(s) lijkt te hebben onderhouden, maar zich veeleer richtte 
opp de diensten van één makelaar, die dan de voor hem op dat moment meest geschikte 
producentt uitzocht. 

Pelss stuurde de siroop naar zijn zoons, Pieter en Abraham, in Dantzig. Dezen leverden 
haarr door aan diverse ondernemers die siroop gebruikten bij de bereiding van wijn. De 
kwaliteitt bleek echter te wensen over te laten. De kopers klaagden dat zij "bruijnder, 
swert,, schuijmich ende heel vuijl van smaecke" was, heel anders dan zij (als vaste klan
ten?)) gewend waren. Omdat hun klanten nu bij andere leveranciers hadden ingekocht, 
leedd de firma Pels schade. Pieter Pels probeerde dan ook via de notaris te bewerkstelligen 
datt Van den Bergh naar Dantzig kwam om de siroop te inspecteren. Anders zou hij haar 
doorr anderen laten taxeren, en voor haar ware prijs verkopen op rekening van Van den 
Bergh,, of de siroop naar Holland terug laten komen en de vervoerskosten op Van den 
Berghh verhalen. Pels verklaarde dat dit reeds vaak aan Van den Bergh en zijn boekhou
derr was aangezegd, maar hierop nooit werd gereageerd. De afloop van deze zaak blijft, 
zoalss zo vaak, in nevelen gehuld. 

Inn de eerste helft van 1618 had Laurens Joosten Baeck aan de Spanjaard Francisco 
Montadoo "twee partijen suijckeren te weeten een partije wit gerefineert broot suijcker tot 
25'AA grooten tpont ende mede noch een partije melis broot suijcker tot 23'/a grooten 
tpont"" verkocht, "alles te betaelen promptelijck inde bancke mits rebaterende interest 
vann thien maenden tegen acht ten hondert sjaers".18 Montado assisteerde in eigen per
soonn bij het inpakken van 1062 witte suikerbroden, die hij zelf had mogen uitzoeken. 
Dezee waren reeds in acht vaten gedaan en gemerkt met zijn teken. Zij stonden in de sui
kerbakkerijj van Baeck. Montado had ook de melisbroden al bekeken en geschikt bevon
den,, maar deze moesten nog worden ingepakt. Hij zou "oock daer nae (...) commen pac-
kenn ende alsoo het eene met het ander ontfangen ende betaelen". Baeck verscheen nu 
voorr de notaris omdat de betaling uitbleef. Montado antwoordde dat de melisbroden te 
langg op zich Heten wachten naar zijn zin. Omdat de voorwaarde van de transactie was dat 

166 GAA, NA 264 f. 341 {19-6 1608). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 1112. 
177 GAA, NA 380 f. 381 (31-7 1617). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 395. 
188 GAA, NA 381 f. 245 (21-5 1618). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 463. 
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hijj beide partijen zou hebben ontvangen voordat hij betaalde, voelde hij zich hiertoe nu 
niett verplicht. 

Dee voorbeelden laten een tweetal zaken zien. De export van de Amsterdamse suiker-
nijverheidd komt mooi naar voren uit de akte van de slechte siroop. Ook wordt de be
langrijkee rol die Iberische handelaren speelden in de aanvoer van ruwe suiker naar Eu
ropa,, duidelijk uit deze akten. 

Tenslottee dient de rol van makelaars bij transacties van suiker te worden belicht. In di
versee bronnen wordt melding gemaaktt van de aanwezigheid van een makelaar bij het slui
tenn van een (ver) koop van (geraffineerde) suiker. Deze vormde dan een derde partij bij 
dee transactie, naast de suikerbakker en de koopman (of een van zijn gezellen/factors), 
diee een bemiddelende functie vervulde. Het is mogelijk dat zij zelf ook actief waren in de 
(suiker)handel.199 De relaties van kooplieden met deze makelaars hadden wellicht een 
langdurigerr karakter dan die tussen handelaren en suikerbakkers. 

Eenn ander aspect aan het verschijnsel is dat gespecialiseerde makelaars voor de suiker-
handell in Amsterdam blijken te hebben bestaan. Eén van de meest duidelijke voorbeel
denn hiervan stamt uit 1670. Voor het afleggen van een verklaring over de schade en de 
hogee pakhuishuren die West-Indische suiker in Amsterdam ondervond, vervoegde zich 
toenn naast een koopman-suikerbakker en twee suikerhandelaren tevens een gezworen ma-
kelaarkelaar in suiker bij de notaris.20 

Eenn notariële akte uit 1637 bevestigt dit beeld.21 Op verzoek van de koopman Jean 
Raijee leggen de kooplui en "rafïnadeurs in suijckeren binnen deser stede" Michiel van de 
Blockry,, Cornells Nuijts, Gillis van den Boogaert en Hans van Gistele en daarnaast de ge
zworenn makelaars Pieter de Loo, Cornells Wilmerdoncx en Pasqual en Isaack Rodriques 
eenn verklaring af over de suikerprijs.22 De suikerbakkers verklaren dat moscovade-suiker 
inn Amsterdam in december 1636 door hen gekocht is "a pris courant (...) op 16 maenden 
rabatt tegens 21,21 V* ende 22 groot het pondt". De makelaars bevestigden deze gegevens: 
zijj hadden in dezelfde periode verschillende partijen moscovade "gedaen ende gecon-
tracteertt (...) tegens 22 ende uijtterlijck tegens 22'A groot". Wilmerdoncx en de gebroe
derss (?) Rodriques hadden daarnaast tevens een prijs van 21 'A groot gehanteerd.23 

Vaakk trad een makelaar op wanneer bij de afwikkeling van handelstransacties proble
menn waren gerezen. Hij verscheen dan voor de notaris om de voorwaarden waaronder de 
(ver)) koop was gesloten nog eens uit de doeken te doen. Zo zoeken de Amsterdamse 
koopliedenn en suikerraffinadeurs Cornelis Nuijts en Dirck Bruggen in 1639 een makelaar 

199 Dit is in ieder geval Peterssons indruk voor de suikerhandel in Hamburg in de zeventiende, achttiende 
enn negentiende eeuw (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und und Zuckerhandel, 40, 41). 
200 GAA, NA 3036 f. 10 (1-12 1670). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 1738. 
211 GAA, NA416f. 153 (7 en 28-8 1637). Dezelfde verklaringen ook te vinden op f. 154 (26-8) en f. 155 (27-
8).. Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 321. 
222 Een Pasqual Rodriques is reeds in 1618 te vinden als tussenpersoon bij een suiker-transactie (GAA, NA 
3811 f. 70 (15-2 1618)). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 437. 
233 Waarschijnlijk dezelfde Pieter de Loo als van wie hier sprake was, werd in november 1670 belast met de 
administratiee van de namen van knechten in de suikerbakkerij die uit dienst gingen of van plan waren om 
wegg te gaan. De Amsterdamse suikerraffinadeurs waren vanaf die datum verplicht deze gegevens bij de ge
zworenn makelaar Pieter de Loo aan te melden (Dit staat vermeld in de ordonnantie voor de knechten van 
suikerraffinadeurs,, die op 6-111670 werd uitgevaardigd door het Amsterdamse stadsbestuur. Zie: Noordkerk, 
Handvesten,Handvesten, 1173-1174). Hoewel in dit geval niet expliciet wordt vermeld dat De Loo een makelaar in suiker 
is,, lijkt mij de veronderstelling dat hij sterk gespecialiseerd was op de suikerbranche niet al te gewaagd. 
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aann om voor hen te getuigen.24 Deze verklaarde dat Hans Lenaertsz Ie Bruijn op 23 no
vemberr van deze producenten een vat kandijbroden had gekocht voor een prijs van 42 '/* 
grotenn Vlaams per pond. Voorwaarde was dat de goederen contant betaald werden, "mits 
genietendee 't rabat van thien maenden". Het is niet geheel duidelijk waaruit de proble
menn bestonden die bij deze levering opspeelden, maar te verwachten valt dat Le Bruijn 
inn gebreke was gebleven wat de betaling betreft. 

Eenn andere bron van onenigheid tussen koper en verkoper kon ontstaan wanneer de 
kwaliteitt van de geleverde suiker minder dan afgesproken was. Hierbij kon wellicht opzet 
inn het spel zijn wanneer een partij moscovade-suiker werd geleverd in plaats van geraffi
neerdee broodsuiker. Een suikerzending kon echter tevens beschadigd of bijvoorbeeld 
doorr water aangetast zijn. In dergelijke gevallen werd een makelaar ingeschakeld om de 
kwaliteitt van de verhandelde partij vast te stellen. In 1590 werd een aantal kisten suiker 
naderr geïnspecteerd na klachten van de koper "dattet geen coopmansgoet en was". De 
goederenn moesten daarna opnieuw verkocht worden "als wesende heel valsch ende on-
behoorlijckk gepackt van swarte brooden ende gebroocken suijcker".25 

Dee afwezigheid van een makelaar bij het verhandelen van een partij suiker was waar
schijnlijkk vrij uitzonderlijk. In 1606 werd aan een koopmansdienaar een aantal vragen 
voorgelegdd over een verkoop van 12 kisten suiker.26 Jan Hermenssen en Cornelis Janssen 
Pot,, kooplieden, hadden deze partij gekocht van de Admiraliteit in Amsterdam en had
denn haar vervolgens doorverkocht aan Nicolaas du Gardijn, de baas van de dienaar in 
kwestie.. Deze betaalde de prijs voor de suiker aan de heren van de Admiraliteit, en Her
mensenn kreeg "voor winst vier ende eenen halff guldens op ijeder kiste".27 

Uitt de voorbeelden komt duidelijk naar voren dat makelaars in de suikerhandel in Am
sterdamm een belangrijke functie bekleedden. Hun rol bestond niet alleen in bemiddeling 
tussenn een verkopende en een kopende partij, maar tevens - indien nodig - optreden als 
arbiterr of autoriteit op het gebied van kwaliteitskeuring en taxatie van geleverde suiker of 
handelsgebruiken. . 

244 GAA, NA 419 f. 216 (19-2 1639). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 424. Voor 
anderee voorbeelden van dergelijke akten zie: GAA.NA417 f. 124 (4-31638) en GAA, NA 1695 f. 457 (3-31651). 
255 GAA, NA 2 f. 275v (20-41590); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 778. Een ander 
voorbeeldd in: GAA, NA 1699 (15-5 1653); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 1217. 
266 GAA, NA 103 f. 88v-89v (11-7 1606). De stellingen staan in de akte en de antwoorden van de dienaar 
zijnn in de marge aangetekend. De citaten zijn afkomstig van f. 88v. 
277 De schijn wordt gewekt dat de rol van Hermensen niet als makelaar mocht worden aangemerkt, want de 
volgendee stelling wordt aan de dienaar voorgelegd en door hem bevestigd "mede waerheijt te sijn": "Offoock 
diee voorss handelinge niet en is geschiet met sulcken conditie dat den coopers voornoemt in geene oncos-
tenn noch van verteerde gelag en maeckelerdije [mijn cursivering, AP] off andere gehouden soude wesen wt-
gesondertt dat sij souden betaelen hetranchioen dat is vijff ten hondert" (GAA, NA 103 f. 88v-89v (11-71606)). 
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Bijlagee 4 De economische samenstelling van de onderzoeksgroep 
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geenn informatie 
producent t 
producent t 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
producent t 
financier r 



rekeningg bij  Amsterdamse 
wisselbank k 

nee e 

j a a 

> > 
nee e 

> > 
nee e 

J'a a 

Ja a 

nee e 
nee e 

j a a 
Ja a 

nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 
nee e 

Ja a 

Ja a 

nee e 
nee e 
nee e 

j a a 
j a a 

Ja a 

j a a 
j a a 
nee e 
nee e 

j a a 
nee e 
nee e 

j a a 
nee e 
nee e 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

BijlageBijlage 4 

activiteitenn in de 
handel l 

handel l 
handel l 
geenn handel 
handel l 
handel l 
geenn handel 
geenn handel 
lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
2x x 
2x x 
geenn handel 
lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
lx x 
geenn handel 
alleenn suikerhandel 
handel l 
handel l 
handel l 
handel l 
geenn handel 
lx x 
lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
handel l 
handel l 
handel l 
geenn handel 
handel l 
handel l 

269 9 

type e 

koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
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voornaam m 

500 Philips 
511 Jeremias 
522 Hendrick 
533 Guilliam 
544 Paulus 
555 Harmen 
566 Adam 
577 Hans 
588 Adam 
599 Cornelis 
600 David 
611 Hans 
622 Abraham 
633 Andries 
644 Arnold 

patroniem m 

Michielsz z 

(Cornelisz) ) 

Hansz z 

655 Hans [den ouden] [Abrahamsz] 
666 Hans 
677 Hans 
688 Pieter 
699 David 
700 Sear 
711 Pieter 
722 Raimond 
733 Cornelis 
744 Reijnier 
755 Jan 
766 Jan 

777 Jan 
788 Paul 
799 Jan 
800 Lucas 
811 Hans 
822 Dirck 
833 Christoffel 
844 Michiel 
855 Hans 
866 Reijnier 
877 Samuel 
888 Berent 
899 Hans 
900 Guilliame 
911 Rochus 
922 Nicolaes 
933 Hans/Johannes 
944 David 
955 Jan 
977 Guilliam 

[Hansz] ] 
[Hansz] ] 

Jasus s 

[Cornelisz?] ] 

Jansz z 

Bijlagen Bijlagen 

achternaam m 

Metsue e 

Molkanen n 
Moors s 
Morimont,, de 
Munick k 
Nijs s 
Nijs s 
Nuijts s 
Nuijts s 
Nuijts s 
Oester,, de 
Pelt t 
Pelt t 
Pelt t 
Peltt (geb. 1567) 
Pelt t 
Peltt (geb. 1600) 
Pelt t 
Prins,, de 
Raed,, de 
Raij,, van 
Render r 
Schellinger r 
Scholier r 
Soolmans s 
Stappen,, van der / 
Verstappen n 
Tieboel l 
Timmerman n 
Veldesteijn(,, van) 
Venne,, van der 
Verbiest t 
Verbrugge/Brugge,, van 
Verheijden n 
Verneij j 
Verspreet t 
Verspreet t 
Verspreet t 
Vrijdag g 
Weijert,, van der 
Wijs,, de 
Wijs s 
Gardijn,, du 
Verspreet t 
Kessel,, van 
Tivart t 
Lecluse,, de 

functi ee binnen 
suikerbedrij f f 

financier financier 
geenn informatie 
geenn informatie 
producent t 
producent t 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
financier r 
financier r 
geenn informatie 
producent t 
geenn informatie 
producent t 
producent t 
financier r 
producent t 
financier r 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
financier r 
producent t 
financier r 
financier r 

geenn informatie 
geenn informatie 
producent t 
geenn informatie 
producent t 
producent t 
producent t 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
geenn informatie 
producent t 
geenn informatie 
producent t 
geenn informatie 
financier r 
financier r 
financier r 
geenn informatie 
geenn informatie 



BijlageBijlage 4 271 1 

rekeningg bij  Amsterdamse activiteiten in de 
wisselbankk handel 

type e 

J a a 

nee e 
nee e 
> > 
Ja a 

nee e 

> > 
ja a 
> > 
J a a 

Ja a 

nee e 

Ja a 

J a a 

Ja a 

J a a 

Ja a 

J a a 

Ja a 

Ja a 

nee e 
nee e 
nee e 
Ja a 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

nee e 

Ja a 

ja a 
Ja a 

Ja a 

Ja a 

nee e 
nee e 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

nee e 
nee e 

Ja a 

nee e 

j a a 
j a a 
j a a 
j a a 
nee e 

handel l 
2x x 
lx x 
handel l 
geenn handel 
lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
handel l 
handel l 
geenn handel 
handel l 
geenn handel 
handel l 
handel l 
handel l 
handel l 
handel l 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
2x x 
handel l 
lx x 
handel l 
alleenn suikerhandel 

lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
lx x 
lx x 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
geenn handel 
handel l 
lx x 
handel l 
handel l 
handel l 
geenn handel 
geenn handel 

koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur r 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 

suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
suikerraffinadeur r 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur r 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
koopman-industrieel l 
suikerraffinadeur-koopman n 
suikerraffinadeur r 
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Schemaa B4.1: Combinatie van informatie met betrekking tot de handelsactiviteiten van de 
suikerondernemerss met de gegevens over hun functie binnen de suikernijverheid 

I.. financier 
II.. producent 
III.. geen 

informatie e 

oud d 
totaal l 

17 7 
24 4 
51 1 

waarvan n 
rekeninghouder r 

wisselbank k 

vann III naar II 

++ 22 
-22 2 

waarvann rekeninghouder 
wisselbankk én handels

activiteiten n 

vann II naar I 
naarr III 

++ 10 
-10 0 

waarevann geen 
rekeninghouderr wis

selbankk én geen 

vann I naar II & II 

-1 1 
-7;; + l 

++ 7 

nieuw w 
totaal l 

26 6 
30 0 
36 6 

Bron:: prosopografïe 

Bijlag ee 5 Genealogische schema's van enkele Amsterdamse suikerondernemers 

Familiee Pelt (I en II) 
Familiee (De) Wijs 
Familiess Merchijs - Metsue 
Familiess Schellinger - Timmermans 
Familiess De 1'Hommel - Van Arckel 
Familiess Pels - Verspreet - Vanden Bogaert 
Familiee Van Coeschot 
Familiess Van den Bergh - (Ver) Brugge - Van den Broeck 
Familiess Nijs — Nuijts -Jacobs 
Familiess Jacobs - Du Gardijn 
Familiee Du Gardijn 

NB.. De dikgedrukt e namen zijn de namen van suikerondernemers uit de onderzoeks
groep. . 
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Gedurendee de eerste helft van de zeventiende eeuw groeide de 
Amsterdamsee suikernijverheid, die zich aan het einde van de zes
tiendee eeuw in de stad had gevestigd, uit tot het belangrijkste cen
trumm voor de productie van geraffineerde suiker van West-Europa. 
Geschiedwetenschappelijkee belangstelling voor deze omvang
rijkee industrietak is echter tot op heden vrijwel afwezig. Dit boek 
will een begin maken met het opvullen van deze leemte door de 
Amsterdamsee suikerindustrie gedurende haar bloeiperiode cen
traall te stellen. In het eerste deel worden oorsprong, organisatie 
enn ontwikkeling van de Amsterdamse suikernijverheid beschre
ven.. Daarna wordt in deel twee op basis van informatie over het 
economischee en sociale gedrag van alle ondernemers die tussen 
circaa 1580 en 1630 bij de suikerproductie in Amsterdam betrokken 
waren,, een beeld geschetst van deze groep suikerbakkers. 

Amsterdamsee Historische Reeks, Grote Serie 31 
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