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33 De herkomst van de Amsterdamse 
suikernijverheidd en haar suikerbakkers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



120 0 DeelDeel II  De Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

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

Tabell  3.1 Ondertrouwakten van suikerbakkers en suikerbakkersknechten 
1580-16509 9 

1581-90 0 

1591-1600 0 

1601-10 0 

1611-20 0 

1621-30 0 

1631-40 0 

1641-50 0 

Totaal l 

Suikerbakkers s 
inn akten 

1 1 

11 1 

28 8 

36 6 

51 1 

14 4 

7 7 

148 8 

'nieuw'' aantal 

1 1 

6 6 

17 7 

20 0 

31 1 

7 7 

7 7 

89 9 

Suikerbakkersknechten n 
inn akten 

1 1 

3 3 

2 2 

18 8 

33 3 

57 7 

'nieuw'' aantal 

6 6 

11 1 

20 0 

21 1 

25 5 

33 3 

116 6 

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

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

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

Noordelijkee Nederlanden 

Zuidelijkee Nederlanden 

Duitsland d 

elders s 

onbekend d 

Totaal l 

NN % 

99 9,8 

555 59,8 

99 9,8 

44 4,3 

155 16,3 

922 100,0 

Bron:: prosopografie 

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

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

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

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

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

Noordelijkee Nederlanden 
Zuidelijkee Nederlanden 
Duitsland d 
elders s 

ongeïdentificeerd d 
niett vermeld 

Totaal l 

1578-1650 0 
N N 

22 2 
15 5 
64 4 
3 3 

6 6 
6 6 

116 6 

% % 

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

2,6 6 

5,2 2 
5,2 2 

100,1 1 

1578-1620 0 
N N 

9 9 
10 0 
13 3 

2 2 
3 3 

37 7 

% % 

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

5,4 4 
8,1 1 

100,0 0 

1620-1650 0 
N N 

13 3 
5 5 

51 1 
3 3 

4 4 
3 3 

79 9 

% % 

16,5 5 
6,3 3 

64,6 6 
3,8 8 

5,1 1 
3,8 8 

100,1 1 

Bron:: GAA, DTB registers en collectie Hart 

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

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

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

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

22 De Antwerpse en de Amsterdamse suikernijverheid 

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

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

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

166 Zie Hoofdstuk 1,§ 2.1. 



124 4 DeelDeel II De Amsterdamse suikerondememers, 1580-1630 

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

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

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

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

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

periode e 

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

1600-1649 9 

Totaal l 

N N 

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

14 4 

324 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12.1 Antwerpenaren in de Amsterdamse suikernijverheid 

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

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

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

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

Koopman3 3 

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

Totaal32 2 

onbekend/nietss gevonden 

N N 

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

16 6 
37 7 

% % 

37,5 5 
6,2 2 

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

99,7 7 

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

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

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

Eenn divers en uitgebreid assortiment handelsgoederen kan aan Peeter van 

311 Tafelhouder: "geldhandelaar, wisselaar, geldschieter, bankier" (Verwijs & Verdam, Middelnederlandsch 
Woordenboek).Woordenboek). Van Dale (1999) geeft "geldschieter tegen onderpand" als een van de betekenissen. Daarmee 
komtt het overeen met 'bankhouder' dat Maassen in zijn dissertatie gebruikt als aanduiding voor de uitba-
terss van Banken van Lening (Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet). 
322 In totaal gaat het voor de 16 onderzoekspersonen in de tabel om 35 vermeldingen: 19 kooplieden, één 
koopmann van Spaanse goederen, één askoper, één kaaskoper, vijf suikerbakkers, één suikerraffinadeur/ 
koopman,, één drogist, één kruidenier, twee tafelhouders, één kleermaker, één bonetverkoper en één 
waard. . 
333 Uit de overige elf akten valt helaas niet veel direct te interpreteren informatie te destilleren. Het zijn 
voornamelijkk procuraties en borgstellingen. 
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Bergenn worden toegeschreven. Samen met 12 andere personen verklaarde hij in 
15799 een schip te hebben bevracht met onder andere rozijnen, pruimen, lau-
rierbessenrierbessen3434,, pastel, amandelen, braziliehout35, rijst en peper om naar Hamburg 
tee worden verzonden. Aangezien het schip gestrand was en nooit in Hamburg 
wass aangekomen, gaf de groep bevrachters opdracht aan de Antwerpse koop-
mann Adriaen de Groote om de goederen naar Amsterdam te brengen en er daar 
naarr eigen goeddunken mee te handelen.36 

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

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

33 Conclusies 

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

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

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

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

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

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

begonnen;38 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

433 Hierin kan de verklaring schuilen voor het feit dat niet alle Antwerpse migranten in de Amsterdamse 
suikerindustriee nog jong waren toen zij met de suikerproductie begonnen. Er kan namelijk makkelijk een 
periodee van 15 a 20 jaar tussen het (succesvol) afronden van de leertijd en het daadwerkelijke suikerbakken 
zitten. . 
444 Lesger, Handel in Amsterdam, hoofdstukken 1 tot en met 3. 


