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22 De organisatie van de Amsterdamse 
suikernijverheidd in de zeventiende eeuw 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee afwezigheid van een gildenstructuur betekende overigens niet dat organi-

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

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

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

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

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

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



80 0 DeelDeel I De Amsterdamse suikernijverheid 

kerbakkerij.. Het protest dat het verzoek van de joodse kooplieden en de beslis-
singg van de magistraat onder de Amsterdamse suikerraffinadeurs uiüokte, doet 
vermoedenn dat het hier de eerste of in ieder geval een van de weinige malen be-
troff  dat een joodse ondernemer zich in de suikernijverheid begaf.19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

466 Noordkerk, Handvesten, III , 986a. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

600 Gepubliceerd in: Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, XX-XXV1 . 
611 In Frankrijk was de heffing op de import van uit de Republiek afkomstige geraffineerde suiker ver-
hoogdd van 15 livres per 100 pond in 1664 tot 22,05 livres dr iejaar later (Israel, Dutch primacy, 288). 
622 Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 41, 77-89 en XCIX-CI . 
633 Lesger & Noordegraaf, ' Inleiding', 36. 
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gingenn zij toch enkele malen over tot het ondernemen van wat men collectieve 
actiee zou kunnen noemen. Hieronder wordt dan overigens uitsluitend het op-
stellenn en indienen van rekesten aan de verschillende bestuurslagen die de Re-
publiekk rijk was verstaan. Tot daadwerkelijke fysieke actie zijn de suikerbakkers 
niett overgegaan. De schriftelijke belangenbehartiging begon vanaf de tweede 
helftt van de zeventiende eeuw. Vóór 1650/1660 zijn geen archiefstukken met be-
trekkingg tot het naar voren brengen van verzoeken of eisen van de suikeronder-
nemerss te vinden. Dit hoeft uiteraard geenszins te betekenen dat in deze perio-
dee geen beïnvloeding van besluitvorming plaatsvond, alleen is frequentie en 
inhoudd hiervan niet te achterhalen. 

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

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

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

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

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

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

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

22 De Amsterdamse suikernijverheid in de praktijk 

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

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

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

2.. / Raffinaderij-compagnieën in de Amsterdamse suikernijverheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.22.2 Dienstcontracten in de Amsterdamse suikernijverheid 

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

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

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

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

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

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

900 Hoewel dit wellicht enigszins paradoxaal overkomt, werd een contract met een dienaar wel vaker in 
schijnbaree harmonie verbroken. Zie: GAA, NA 3621 no. 8 (5-3 1671); zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsle-
venven en gildewezen, III , nr. 1748. 
911 GAA, NA4972 f. 579-581 (10-10 1687). 
922 GAA, NA 1688 (18-4 1647). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III , nr. 933. 



104 4 DeelDeel I De Amsterdamse suikernijverheid 

Maij,, "coopman ende rafinadeur van suijckeren woonachtig tot Rotterdam", 
namm in 1647 Adriaen Dircksz van 25 jaar in dienst "specialijck in de saken ende 
affairenn het comptoir betreffende ende vorderes in de negotie ende de depen-
dentienn ende gevolge van dien" gedurende vier jaren. Dircksz zou vrije kost en 
inwoningg genieten en kreeg aan het einde van het tweedejaar ƒ 100, aan het ein-
dee van het derde jaar ƒ 150 en met het aflopen van het contract ƒ 200 uitbetaald. 
Wanneerr met "de negotie ende de dependentien ende gevolge van dien" de ac-
tiviteitenn van De Maij in de suikerproductie werden bedoeld, zou er hierr sprake 
kunnenn zijn van een diffusie van de technische kennis van het suikerbakken. Dat 
dezee knowhow in Amsterdam op een hoger peil stond of op zijn minst beter be-
kendd stond dan in Rotterdam hoeft niet te verbazen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.32.3 Het bedrijfsgebouw: de Amsterdamse suikerbakkerij 

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

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

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

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

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

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

Eenn suikerbakkerij bestond dus in ieder geval uit verschillende verdiepingen. 

1033 Reisig, De suiherraffinadeur, 31-51. 

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

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

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

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

55 voor een kleine (Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerkandel, 61). 
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Dee verkoopprijzen die Reesse verzameld heeft zijn daardoor echter niet on-
bruikbaar.. Hoewel zij lang niet alle betrekking hebben op specifieke suikerbak-
kerijen,, betreft het wel bedrijfspanden die ook als zodanig konden worden ge-
bruikt.. De prijzen geven hierdoor een indicatie van de waarde van een 
suikerbedrijf.1100 Helaas betreft het slechts opgaven van na 1641. Het gemiddelde 
vann de prijzen die in de zeventiende eeuw betaald werden voor de aankoop van 
eenn suikerbakkerij, bedroeg ƒ22.093. Het is opvallend om te zien hoe de ver-
koopprijss van enkele panden die meer dan eenmaal in deze opsomming van 
Reessee worden genoemd, veranderde. Tussentijdse verbouwingen of verbeterin-
genn zullen hier debet aan zijn geweest. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell  2.1 Adressen van Amsterdamse suikerbakkerijen, 1580-1750 

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

Totaal l 

1580-1652 2 

NN % 

99 42,8 
11 4,8 

111 52,4 

211 100,0 

1653-1750 0 

NN % 

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

199 99,9 

geenn jaartal 

NN % 

99 39,1 
11 4,3 

111 47,8 
22 8,7 

233 99,9 

Bron:: prosopografie en Reesse, De suikerhandel van Amsterdam 

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

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

33 Samenvatting 

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

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

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

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

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


