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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). 



11 Suikerconsumptie en de suikernijverheid 41 1 

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. . 
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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-



46 6 DeelDeel I De Amsterdamse suikernijverheid 

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). 
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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. 



11 Suikerconsumptie en de suikernijverheid 61 

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. 



74 4 DeelDeel I De Amsterdamse suïkemijverheid 

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. 


