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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 Historiografie 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" '. 



16 6 Inleiding Inleiding 

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. 




