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44 De economische samenstelling van de 
onderzoeksgroep p 

Dee beschrijving van de organisatie van de Amsterdamse suikernijverheid heeft 
duidelijkk aan het licht gebracht dat binnen deze industrietak verschillende soor-
tenn ondernemers werkzaam waren.1 Hoewel alle onderzoekspersonen in ieder 
gevall  ook als suikerbakker bekend waren, betekent deze overeenkomst in 
beroepsuitoefeningg geenszins dat het een homogene groep betreft. De onder-
zoekspersonenn namen verschillende posities in binnen de Amsterdamse suiker-
nijverheid.. Het heeft dan ook weinig zin om de suikerondernemers in Amster-
damm als een eenheid te behandelen. Om het economische en het sociale gedrag 
vann de suikerbakkers in de volgende twee hoofdstukken adequaat te kunnen 
analyseren,, moeten daarom eerst de verschillende soorten ondernemers die zich 
onderr hen bevinden geïdentificeerd worden. De typologie van de Amsterdamse 
raffinadeurss die op deze manier tot stand komt, vormt vervolgens het uitgangs-
puntt van de nadere bestudering van de sociale en de economische activiteiten 
vann de onderzoekspersonen. 

11 De verhouding van de suikerondernemers tot het suikerbedrijf 

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

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

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

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

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

44 GAA, NA 33 f. 228 (19-11 1598). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 942. 
55 GAA, NA 383 f. 148-150 (29-4 1620). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II , nr. 614. 
Opmerkelijkk is dat bij de liquidatie van deze compagnie in 1623 de winst en het verlies slechts onder Cor-
neliss van Coeschot de oude en Cornelis van Coeschot de jonge werd verdeeld. Daniel van Coeschot werd in 
dezee akte nog wel genoemd, maar van Christoffel Verheijden was in het geheel geen sprake meer (GAA, NA 
3866 f. 339-341v (18-8 1623). Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 875). 
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notariss Willem Cluijt.6 Het was de bedoeling dat zij vanaf 1 mei 1621 driejaar sa-
menn zouden gaan werken "omme gesaemenüijck in compagnie te rafïneren 
endee alrehande coopmanschap te doen voor haer selffs off voor anderen in com-
misseee ende factore geen handelinge wissel ofte coopmanschappen uijtgeson-
dert".. De compagnie kende dus drie taken: 1) raffinage van suiker; 2) handel 
voorr eigen rekening in allerlei goederen en 3) handel in opdracht van andere 
kooplieden. . 

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

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

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

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

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

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

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

geenn informatie 
producent t 
financier financier 

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

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

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

22 De relatie van de suikerondernemers tot de handel 

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

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

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

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

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

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

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

155 Het archief van de Amsterdamse wisselbank is voor een groot deel vernietigd bij een brand in 1652. Pas 
vanaff  het jaar 1644 zijn de grootboeken, waarin de debiteuren en crediteuren van de rekeninghouders ge-
noteerdd staan, bewaard gebleven. Vóór 1644 resteren slechts een aantal registers met daarin de namen van 
dee personen met een wisselbankrekening. 
166 Hiervoor zijn de namenregisters van de wisselbank op de namen van suikerondernemers doorzocht 
voorr de periode vanaf 1609 tot en met 1681, toen de laatste suikerondernemer overleed. Dit zijn de jaren: 
1609-1612,1615,1620,, 1625, 1627, 1631, 1641,1644-1649, 1651-1654, 1659-1662 en 1666-1681. 
177 Van deze groep van 55 sutkerbakkers hadden er 9 slechts één jaar een rekening. Hierbij moet echter 
wordenn bedacht dat de reeks namenregisters verre van ononderbroken is. Het is zeer goed mogelijk dat on-
dernemerss die eenmaal in een register voorkomen, wel degelijk in jaren waarvan geen boeken zijn overge-
leverdd een rekening bij dee wisselbank hadden. Aan het aantal vermeldingen kunnen dan ook moeilijk con-
clusiess omtrent de koopmansactiviteiten van een ondernemer of zijn relatieve belang ten opzichte van 
anderee rekeninghouders worden verbonden. Ik heb er daarom voor gekozen niet verder te differentiëren 
binnenn de groep suikerbakkers met een wisselbankrekening. 
188 De naamklappers op de grootboeken van de wisselbank zijn voor deze periode uitgebreid geanalyseerd 
enn bewerkt door Lesger. Voor mijn analyse kon ik gebruik maken van zijn onderzoeksgegevens. Zie over de 
bronnenn en de methode van analyse: Lesger, Handel in Amsterdam, bijlage B. 
199 Ook wanneer wordt gecorrigeerd voor reeds overleden onderzoekspersonen, bedraagt het percentage 
rekeninghouderss nooit veel meer dan een derde van de onderzoeksgroep. 
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gerekendd kunnen worden. Daarnaast blijkt dat de rekeningen van de suikeron-
dernemerss in alle jaren minder pagina's in beslag namen dan die van de gemid-
deldee rekeninghouder. Daaruit kan worden afgeleid dat ook de omzet van deze 
suikerbakkerss kleiner was dan gemiddeld. Het is dus niet zo dat de suikeronder-
nemerss in de vroege zeventiende eeuw behoorden tot top van de economische 
elite,, waartoe zij traditioneel gerekend worden. Hoewel deze gedetailleerde ana-
lysee slechts voor een beperkt aantal jaren kon worden uitgevoerd, is dit een be-
langrijkee voorlopige conclusie. 

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

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

allee rekeninghouders 

folio's s 

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

aantal l 

740 0 
716 6 
710 0 
764 4 
872 2 

1230 0 
1334 4 
1351 1 

rekeninghouderss uit de onderzoeksgroep 
(N=44) ) 

folio's s 

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

aantal l 

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

%% van totale 
onderzoeksgroep p 

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

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

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

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

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

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

Voedingsmiddelen n 
granen granen 

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

Totaal l 
aantall  suikerondernemers 

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

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

99,9 9 
50 0 

Bron:: prosopografie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell  4.3 Duurzaamheid van de handelsactiviteiten van de suikerondernemers 

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

Totaal l 

onderzoeksgroep p 
N N 

23 3 
12 2 
8 8 
5 5 

13 3 
8 8 
8 8 

15 5 

92 2 

% % 

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

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

16,3 3 

99,9 9 

Bron:: p rosopogra f ie 

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

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

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

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

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

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

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

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



44 De economische samenstelling van de onderzoeksgroep 147 7 

Schemaa 4.2 Typologie van de Amsterdamse suikerondernemers 

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

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

III .. suikerraffinadeur 36 (39,1 %) 

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

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

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

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

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

44 De economische oorsprong van de drie ondernemerstypen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55 Conclusies 

Dee Amsterdamse suikerbakkers van het begin van de zeventiende eeuw vormden 
inn economisch opzicht een zeer heterogene groep. Op basis van hun activiteiten 
inn suikernijverheid en handel kan een ondernemerstypologie opgesteld worden. 
Diee vertoont grofweg drie typen ondernemers in de Amsterdamse suikerindus-
trie:: de internationale handelaar, die een deel van zijn kapitaal voor de exploita-
tiee van een suikerbakkerij ter beschikking stelde (de koopman-industrieel); de 
kleinschaligerr handelaar, die een duidelijke fysieke band onderhield met zijn sui-
kerbedrijff  (de suikerrafftnadeur-koopman) en tenslotte de zelfstandige suikerpro-
ducent,, die naast zijn bedrijvigheid in de suiker geen handelsactiviteiten ont-
plooidee (de suikerraffinadeur). 



44 De economische samenstelling van de onderzoeksgroep 153 3 

Alledriee deze typen vertegenwoordigden ongeveer een derde van de gehele 
onderzoeksgroep.. Dat is een opmerkelijke constatering, omdat tot nu toe altijd 
dee Figuur van de kapitaalkrachtige, internationaal handeldrijvende koopman het 
beeldd van de suikerbakker in de literatuur domineerde. Voor de eerste vijfti g jaar 
vann de suikerindustrie in Amsterdam voldoet dit beeld in ieder geval niet.43 Con-
sequentiee hiervan is dat de Amsterdamse suikerraffinaderij als geheel in haar be-
ginjarenn nog een duidelijk ambachtelijk karakter zal hebben gehad. Om deze be-
weringg verder te kunnen staven, komen in het volgende hoofdstuk andere 
economischee kenmerken van de drie ondernemerstypen aan de orde. 

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

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

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


