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55 Het economische gedrag van de 
suikerondernemers s 

Inn dit hoofdstuk staat het economische gedrag van de Amsterdamse suikerbak-
kerss centraal. Dit houdt in dat zoveel mogelijk aspecten van de economische car-
rièrerière van de onderzoekspersonen aan de orde komen. Voor een goed begrip van 
dezee gedragingen - en de sociale activiteiten die in het volgende hoofdstuk be-
handeldd worden - is het van belang allereerst in te gaan op het economische en 
socialee leven in de vroegmoderne tijd in het algemeen. 

Hett economisch en sociale functioneren van ondernemers in de vroegmoder-
nee tijd was voor een groot deel afhankelijk van het hebben van een onbesproken 
reputatie.11 Zonder een goede naam was het nagenoeg onmogelijk deel te nemen 
aann het dagelijkse economische verkeer. Vrijwel geen van de kooplieden of in-
dustriëlenn kon over voldoende liquide middelen beschikken om zijn transacties 
directt in contant geld af te doen. Veelvuldig werden dan ook over en weer voor-
schottenn en kredieten verstrekt.2 Het spreekt vanzelf dat men er de voorkeur aan 
gaff  dergelijke diensten uitsluitend aan betrouwbare personen te verlenen. Repu-
tatiee en kredietwaardigheid waren uiterst nauw met elkaar verbonden. In een re-
latieff  kleine stad als Amsterdam, waar de economisch actieven elkaar regelmatig 
tegenn het lij f liepen, moest derhalve continu het eigen doen en laten en de indruk 
diee men op de buitenwereld maakte kritisch in de gaten gehouden worden.3 

Daarbijj  kwam dat de reputatie het persoonlijke niveau oversteeg. Iemands 
goedee naam werd niet alleen bepaald door het optreden van hem persoonlijk, 
maarr eveneens door het gedrag van de leden van de familie waarvan hij deel uit-
maakte.. Voordeel hiervan was dat een persoon in veel gevallen niet zozeer 

11 Het nu volgende is voornamelijk gebaseerd op: Mathias, 'Strategies for reducing risk' en Kooijmans, 
'Riskk and reputation'; Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog'; Muller, The merchant 
houseshouses of Stockholm, Muldrew, in terpre t ing the market' en Muldrew, The economy of obligation. 
22 Muldrew spreekt in dit verband van een cul tured kredietsysteem, "because more than anything credit 
wass a public means of social communication and circulating judgement about the value of other members 
off  communities" (Muldrew, The economy of obligation, 2). Kaplan heeft het in zijn onderzoek naar bakkers in 
hett achttiende-eeuwse Parijs over een "great chain of credit" waarin de Parijse bakkers zich bevonden: "The 
greatt chain of credit covered the entire distance from the fields (though the smaller producers tended to 
demandd cash) to the tables of consumers: consumers bought bread on credit from bakers; bakers bought 
grainn on credit from traders who obtained the grain either on credit or for cash from still other interme-
diariess or from producers; millers intervened, speculatively or on request, to perform conversion operations 
orr provide flour on credit. (...) The purpose of credit was not just to capitalize trade but also to stabilize ties 
betweenn buyers and sellers. Credit was often the expression of a broader prestatory relationship that aimed 
too give form and persistence to exchange" (Kaplan, The bakers of Paris, 377). 
33 In de woorden van Roodenburg: "... de onderlinge relaties in de toenmalige samenleving nog dikwijl s 
eenn face-to-face karakter bezaten ..." (Roodenburg, Onder censuur, 24, ook 39 en 43). 
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eigenhandigg een reputatie hoefde op te bouwen; hij moest slechts de reeds be-
staandee goede naam van de familie waarin hij werd geboren in stand houden, en 
indienn mogelijk verbeteren. Nadeel was dat iemand zijn reputatie maar voor een 
gedeeltee in eigen hand had. Wanneer een familielid iets ondernam dat diegene 
zelff  beschadigde, had dit eveneens zijn weerslag op alle leden van de familie en 
daarmeee op de kredietwaardigheid van hen allen. Het is dan ook niet verwon-
derlijkk dat aan de ene kant families zich intensief bezighielden met het contro-
lerenn en proberen te sturen van het doen en laten van haar leden en dat aan de 
anderee kant de mening van de familieleden een belangrijke en invloedrijke fac-
torr vormde in het leven van vroegmoderne ondernemers, bijvoorbeeld bij het 
kiezenn van een huwelijkspartner.4 

Dee reputatie van een vroegmoderne ondernemer werd in de eerste plaats 
waarschijnlijkk geschraagd door uiterlijk zichtbare statussymbolen: de functie die 
iemandd bekleedde, iemands verschijning op straat, zijn kleding, zijn huis en der-
gelijke.55 Kooijmans legt een rechtstreekse relatie tussen de publieke verschijning 
vann een persoon en zijn reputatie: "Uiterlij k vertoon was een essentieel onder-
deell  van iemands sociale rol, en droeg in belangrijke mate bij aan zijn reputa-
tie."66 De uiterlijke tekenen van welstand waren duidelijk voor de hele bevolking. 
Hett was in de tweede plaats vooral van belang om een goede naam te vestigen bij 
dee groep personen die in voorkomende gevallen voor kredieten zou kunnen zor-
gen.. Deze ondernemers kenden elkaar goed en kwamen elkaar in Amsterdam 

44 Een begrip als reputatie is sterk verbonden met eer en schande. Vreemd genoeg wordt deze link in de 
economisch-historischee literatuur over de vroegmoderne tijd nauwelijks gelegd. In de meestentijds met ter-
menn uit de antropologie werkende historische studies wordt gewezen op de relatie tussen het in de gaten 
houdenn van andermans eer en eerbaarheid en de noodzaak van onderl ing vertrouwen in de dagelijkse om-
gangg (Zie: het themanummer 'Schimpen en schelden' in het Volkskundig Bulletin, met name: Keunen & 
Roodenburg,, 'Inleiding', Keunen, '"Ongaarne beticht en bevlekt" ' en Roodenburg, 'De notaris en de ere-
handel ';; Egmond, 'Erezaken' en Roodenburg, 'Eer en oneer ten tijde van de Republiek'). Een centrale rol 
inn deze historisch-antropologische literatuur speelt de zogenaamde 'erehandel ', ofwel "de voortdurende, 
bijnaa dagelijkse zorg om de eigen eer en de bemoeienis met de eer van anderen, met name van buren" 
(Keunenn 8c Roodenburg, 'Inleiding', 291). Peter Burke constateerde in zijn onderzoek naar Italië in de 
vroegmodernee tijd: "Honour was a much-debated subject in early modern Italy. The debaters were concer-
nedd with problems of defining it (in terms of public ' reputat ion', and so on); winning it (whether by valour 
orr 'magnificence', in other words conspicuous consumption); maintaining it (by being 'jealous' of it) ; lo-
singg it (by lack of virtue, accepting an insult, or by the adultery of one's wife); and regaining it (by violence 
orr litigation)" (Burke, Historical anthropology, 13). De overeenkomsten met de bovengeschetste preoccupa-
tiee van de vroegmoderne ondernemer met het verwerven, consolideren en uitbreiden van de reputatie van 
zichzelff  en zijn familie, het belang van onderl ing vertrouwen en de consequenties voor kredietwaardigheid 
zijnn evident. Toch houden beide historische disciplines zich veelal met andere onderzoeksobjecten bezig: 
eerr en schande worden voornamelijk toegepast in cultuurhistorische studies, vaak op buurtniveau, terwijl 
reputatiee vooral bij het bestuderen van vroegmoderne ondernemers wordt gebruikt. Wellicht dat een in-
nigerr kruisbestuiving van de ondernemersgeschiedenis en haar 'reputatie' met de historische antropologie 
enn haar eerbegrip een dieper inzicht in de problematiek zou kunnen opleveren. (Bij Kooijmans lijken re-
putatiee en eer eikaars synoniem, als is hij hierover niet heel expliciet (Kooijmans, 'De koopman') .) 

55 In de woorden van Burke: "In the city, the individual's status was (and is) largely determined by (...) 
'front';; in other words by clothes, gestures, expression, accent and other conventional signs" (Burke, Histo-
ricalrical  anthropology, 8). 

66 Kooijmans, 'De koopman', 88. 
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veelvuldigg tegen. Voor het vaststellen van de kredietwaardigheid speelden -naast 
statussymbolen-- familie, huwelijkspartners en de inrichting en aankleding van 
hett woonhuis (met name door middel van kunstcollecties) een grote rol. 

Eenn positie binnen de Amsterdamse economische of sociale gemeenschap 
konn uitsluitend worden verkregen door te beschikken over een bepaalde mate 
vann vertrouwen. De betrouwbaarheid van een persoon hing zeer sterk samen met 
zijnn reputatie. Het verwerven van dit vertrouwen moest in het openbare leven 
plaatsvinden,, ofwel door het gedrag van een persoon in het dagelijkse leven. Al-
leenn zo kon iemand uiteindelijk een goede reputatie opbouwen. Deze had op 
zijnn beurt invloed op het vertrouwen dat iemand bij zijn medestadsbewoners ge-
noot.. Deze relaties kunnen als volgt worden weergegeven: 

Gedragingenn in het openbare leven ^ _ 

jSjS --
Reputatiee  Vertrouwen/betrouwbaarheid * - Sociaal-economisch functioneren 

Kredietwaardigheid d 

Hett begrip reputatie speelde dus een centrale rol voor vroegmoderne onderne-
mers.. Een goede naam hebben, houden, consolideren en versterken was van het 
grootstee belang om optimaal te functioneren in het sociaal-economische leven in 
dee vroegmoderne tijd. Het economische en sociale gedrag dat in dit hoofdstuk 
enn het volgende centraal staat, was van deze notie doortrokken. In verschillende 
analysess zal hieraan dan ook gerefereerd worden. Nu echter is het moment ge-
komenn om de aandacht te richten op het economische gedrag van de onder-
zoekspersonen.. Zoveel mogelijk verschillende aspecten van de economische car-
rièrerière komen hierbij aan bod, te beginnen met de suikernijverheid zelf. 

11 De Amsterdamse suikernijverheid: duur  en omvang van de investeringen 

Dee duurzaamheid van de betrokkenheid bij de industrie is een onderdeel dat 
nogg niet aan de orde gesteld is. Zij was namelijk een gevolg van de relatie van een 
ondernemerr tot het productieproces en niet één van de factoren die differentia-
tiee binnen de onderzoeksgroep veroorzaakte. De omvang van de periode waarin 
doorr een ondernemer geld werd gestoken in de suikernijverheid is een belang-
rijkee indicatie voor het belang dat aan deze investering werd gehecht. Wanneer 
blijk tt dat een onderzoekspersoon slechts voor een korte tijd betrokken was bij de 
raffinagee van suiker, dan bestond geen sterke band met deze tak van nijverheid. 
Dee investering kan dan worden beschouwd als één van de vele mogelijkheden 
diee een ondernemer in het zeventiende-eeuwse Amsterdam ter beschikking ston-
den.. Het feit dat zonder grote problemen uit de suikerindustrie werd gestapt, 
duidtt erop dat de ondernemer geen eigen bedrijfspand en apparatuur ter be-
schikkingg had. Wanneer dit wel het geval was, zou dit een dusdanig omvangrijke 
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investeringg hebben gevergd, dat de suikerraffinage niet al na enkele jaren reeds 
zouu zijn verlaten.7 

Ondernemerss die voor een groot aantal jaren het beroep van suikerbakker uit-
oefenden,, kenden hun investering een belangrijke rol toe. Een groot deel van 
henn moet daarom als zuivere suikerproducent worden gekenschetst. Niet alle 
langdurigee investeerders zullen echter in deze categorie vallen. Een goed voor-
beeldd hiervan is de ondernemer die veeleer als koopman bekend stond, en daar-
naastt voor een belangrijk deel van zijn economisch actieve carrière betrokken 
wass bij de productie van geraffineerde suiker. 

Dee risico's die de industrie met zich meebracht, werden voor een lange perio-
dee getrotseerd in de hoop op een gunstige economische ontwikkeling. Het ka-
rakterr van de suikerraffinage zelf kan voor een gedeelte worden aangevoerd om 
hett relatieve belang van langetermijninvesteringen te verklaren. Toch wijzen de 
gegevenss over de duurzaamheid van de betrokkenheid bij de suikernijverheid uit 
datt een bedrijf soms al binnen enkele jaren werd afgestoten (tabel 5.1). De or-
ganisatiee van de suikerindustrie alleen biedt daarom onvoldoende verklaring 
voorr het grote aandeel van investeringen voor een periode van meer dan tien 
jaar.. De conclusie moet dus luiden dat individuele keuzen van de suikeronder-
nemerss hiervoor in hoge mate verantwoordelijk waren. 

Omm de geconstateerde investeringstermijnen uit tabel 5.1 in perspectief te 
kunnenn plaatsen, moeten zij afgezet worden tegen het gemiddelde aantal jaren 
waarinn een suikerondernemer economisch actief kon zijn. Ervan uitgaande dat 
hett begin van de economische carrière van een ondernemer in het uiterste geval 
samenviell  met het tijdstip waarop hij voor de eerste maal in het huwelijk trad, 
kunnenn we de leeftijd waarop een persoon in staat was een investering in de sui-
kernijverheidd te doen, stellen op 26 jaar.8 Het moment waarop een persoon over-
leed,, betekende onherroepelijk het einde van zijn investeringen, hoewel zij in 
eenn aantal gevallen werden voortgezet door zijn weduwe. De gemiddelde leeftijd 
vann overlijden van de leden van de onderzoeksgroep bedraagt 50 a 55 jaar.9 De 
economischh actieve periode besloeg voor de Amsterdamse suikerondernemers 
duss ongeveer drie decennia. 

Tabell  5.1 laat zien dat ruim de helft van de suikerondernemers voor een pe-
riodee van 11 jaar of langer actief was in de Amsterdamse suikerindustrie.10 Dit 

77 Behalve natuurlijk wanneer in de eerste jaren reeds duidelijk bleek dat de kosten zeer veel hoger waren 
enn bleven dan de opbrengsten. 
88 Hart noemt als gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk in Amsterdam voor het jaar 1626-27 voor de 
bruidegomm 25 jaar en 8 maanden (Hart, 'Geschrift en getal', 133). De huwelijksdatum fungeert hier als ui-
terstee grens. In veel gevallen was een persoon reeds vóór het eerste huwelijk economisch actief. 
99 Dit is de gemiddelde leeftijd van overlijden van de leden van de onderzoeksgroep, waarvan een sterfda-
tumm bekend is. 
100 Bij de gegevens moet het volgende worden opgemerkt. Het aantal ondernemers van wie slechts één 
jaarr betrokkenheid bij de Amsterdams suikerraffinage is genoteerd is groot, waarschijnlijk te groot. Een ge-
brekk aan bronnen is hiervan de oorzaak. Het feit dat maar in één jaar bronnen zijn gevonden die iemand 
aann de suikerindustrie verbinden, duidt er op dat de investering kortstondig was, maar het is twijfelachtig of 
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komtt overeen met tenminste een derde deel van de economische carrière van de 
onderzoekspersonen.. De suikerondernemers die gedurende 30 jaar of langer 
eenn suikerbakkerij exploiteerden, zijn allen als suikerraffinadeur-koopman oï koop-
man-industrieelman-industrieel te karakteriseren. De redelijk afstandelijke verhouding tot het da-
gelijksee werk in het suikerbedrijf betekende dus niet dat zij de investering in de 
suikerbakkerijj  onbelangrijk vonden of dat de suikerindustrie voor hen niets 
meerr was dan één van de vele mogelijkheden om een deel van hun kapitaal te in-
vesteren.. De lange periode waarover de betrokkenheid zich uitstrekte, betekent 
datt de suikernijverheid voor hen een constante economische activiteit vormde. 
Hett ligt dan voor de hand te veronderstellen dat het rendement ervan tenminste 
stabiell  was. Wellicht zorgde dit voor een Financiële speelruimte die de onderne-
merr in staat stelde andere activiteiten te ontplooien. 

Tabell  5.1 Duurzaamheid van de betrokkenheid bij de Amsterdamse suikernij-
verheid d 

11 jaar 
2-55 jaar 
6-100 jaar 
11-200 jaar 
21-300 jaar 
31-40jaar r 
>> 40jaar 

Totaal l 

onderzoeksgroep p 

N N 

25 5 
13 3 
7 7 

17 7 
16 6 
6 6 
8 8 

92 2 

% % 
27,2 2 
14,1 1 
7,6 6 

18,5 5 
17,4 4 
6,5 5 
8,7 7 

100,0 0 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

N N 

1 1 
3 3 
3 3 
5 5 
7 7 
3 3 
4 4 

26 6 

% % 
3,8 8 

11,5 5 
11,5 5 
19,2 2 
26,9 9 
11,5 5 
15,4 4 

99,8 8 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-
kooplieden kooplieden 

N N 

7 7 
4 4 
2 2 
7 7 
4 4 
2 2 
4 4 

30 0 

% % 
23,3 3 
13,3 3 
6,7 7 

23,3 3 
13,3 3 
6,7 7 

13,3 3 

99,9 9 

suïkerraffinadeurs suïkerraffinadeurs 

N N 

17 7 
6 6 
2 2 
5 5 
5 5 
1 1 

36 6 

% % 
47,2 2 
16,7 7 
5,5 5 

13,9 9 
13,9 9 
2,8 8 

100,0 0 

Bron:: p rosopogra f ie 

dee termijn van één jaar ook heel strikt gehanteerd moet worden. Hiermee is overigens niet gezegd dat geen 
ondernemerss in de onderzoeksgroep zitten die slechts voor een dergelijke korte periode investeerden in de 
suikernijverheid.. Dit probleem doet zich het sterkst voor bij de suikerbakkers die eigenhandig de suiker-
productiee voor hun rekening namen (de suïkerraffinadeurs uit de typologie). Voor hen speelt bij uitstek het 
probleemm van het gebrek aan bronnenmateriaal. Immers, een zelfstandige suikerproducent die geen com-
pagnonn (s) had en werkte met een absoluut minimum aan arbeidskrachten (bijvoorbeeld alleen leden van 
zijnn gezin), maakt veel minder kans om in de archieven sporen na te laten dan een participant in een sui-
kernijverheidscompagnie.. De laatste liet vaak het oprichtingscontract van het samenwerkingsverband bij 
eenn notaris vastleggen en sloot arbeidscontracten met knechten ook door middel van een notariële akte af. 
Bovendienn leverden deze schriftelijke afspraken mogelijkheden voor een verschillende uitleg door de be-
trokkenn partijen, die tot onenigheid of ruzie kon leiden. Omdat de notaris veelal een bemiddelende rol in 
dergelijkee conflicten speelde, zijn zij vaak terug te vinden in de notariële archieven. Een suikerbakker die 
eigenhandigg zorgdroeg voor de rafïïnage van ruwe suiker en dit werk naar behoren deed, heeft daarom een 
grotee kans slechts bij uitzondering in de bronnen op te duiken. 



55 Het economische gedrag van de suikerondernemer 159 9 

1.11.1 Het rendement van een suikerbakkerij 

Hett vinden van gegevens waaruit het rendement van investeringen in de suiker-
nijverheidd is af te leiden, is zeer moeilijk. Slechts sporadisch komt uit de archie-
venn informatie naar voren die licht werpt op de omvang van de investeringen, de 
opzett van een suikerbakkerij en de afhandeling na liquidatie van een onderne-
ming.. Een aantal aspecten hiervan is reeds bij de bespreking van de compag-
nieënn binnen de Amsterdamse suikernijverheid aan de orde gesteld. 

Eenn vroege notariële akte waarin de liquidatie van een suikernijverheidscom-
pagniee uit de doeken wordt gedaan, stamt uit 1612. Het betreft de samenwerking 
tussenn Laurens Joosten Baeck {koopman-industrieel) en Reijnier Scholier (suiker-
raffinadeur-koopman)raffinadeur-koopman)..nn Het is niet duidelijk hoe lang Baeck en Scholier geza-
menlijkk hun suikerbakkerij hebben geëxploiteerd. De rekening die bij de akte is 
gevoegdd betreft de jaren 1611 en 1612.12 Bij het beëindigen van de samenwer-
kingg verklaarde Baeck dat hij "... aen hem ende t synen laste ende riscque geno-
menn heeft als hy neemt mits desen alle de in ende uijt schulden te ontfangen 
endee te betaelen (...) namendyck d'uijtstaende schulden die dezelve raffinade-
rijee competeren sullen tsijnen voirdele commen ende de schulden die de daer 
tegenss schuldig is (...) sal hij weder moeten opleggen ende betaelen ...". Wel 
moestt Scholier voordat hiertoe werd overgegaan een bedrag van 400 gulden aan 
Baeckk betalen. Scholier zelf was bereid de schulden voor de compagnie die na 
hett opmaken van de liquidatieakte nog zouden ontstaan voor zijn rekening te 
nemen. . 

Inn totaal ontving Baeck bij de liquidatie van de compagnie een geldsom van 
ƒƒ 15.494-6-2 uit handen van zijn voormalige zakenpartner. Dit bedrag was opge-
bouwdd uit een aantal elementen. Ten eerste kreeg Baeck 4.449 gulden 16 stuivers 
enn 2 penningen "by slot ende effeninge van haerluijder reeckeninge ende schey-
dinge".133 Daarnaast ontving hij zijn inleg van 8.000 gulden terug, evenals de hem 
'toegestane'' ƒ3.000 "voor winninge ende proffyt". Het gebruik van het woord 
'toegestaan'' duidt erop dat de omvang van deze winst kennelijk van tevoren bij 
hett aangaan van de samenwerking was vastgesteld. Wanneer de winst meer be-
droeg-watt niet uit de afrekening blijkt- , zal zij bij Scholier terecht zijn gekomen. 
Voorr de verkoop van een partij suiker aan Hendrick Broen die Scholier voor zijn 
eigenn rekening had gedaan, maar die in de boeken van de compagnie terecht was 
gekomen,, ontving Baeck nog iets meer dan 560 gulden. Tenslotte werd het be-
dragg verminderd met ƒ 516 die door de gezamenlijke participanten moesten wor-
denn afgedragen aan Jan Deutz, maar niet in de afrekening waren opgenomen. 

111 GAA, NA 127 f. 174-176, 185v-186 (9-6 1612). 
122 Aangezien een periode van driejaar niet ongebruikelijk was voor een dergelijke compagnie, zal de sa-
menwerkingg in of vóór het jaar 1608 zijn begonnen. 
133 Dit is het tekort dat aan de credit-zijde van de rekening moest worden bijgeboekt om de balans klop-
pendd te maken. 
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Dee betaling van het totaalbedrag zou echter niet in contanten geschieden. De 
kleinee viereneenhalf duizend gulden ontving Baeck "eensdeels uijter helfte van-
dee ge reetschappen vande raffinaderij e die den voorss Laurens Joosten sullen 
werdenn aengereeckent ten prijse als die gecost hebben ende voorts uijt suijcke-
renn ende syropen". Hieromtrent werd bepaald dat Scholier "soodanige sorte van 
suijckerr sal mogen leveren als hij sal willen affstaen". Buiten de 400 gulden in 
contantenn vond de afrekening van de compagnie dus in natura plaats. Dit zou 
eropp kunnen duiden dat Scholier voornemens was de uitoefening van de suiker-
nijverheidd alleen voort te zetten. 

Dee winst die was behaald met het raffineren van suiker door Scholier en Baeck 
stondd niet in de liquidatieakte. Wel kan worden geconcludeerd dat zij in ieder 
gevall  3.000 gulden bedroeg. Dit was namelijk het bedrag dat Baeck ontving. Dit 
betekendee een rendement van tenminste 37,5% over de gehele periode van de 
samenwerking.. Wat Scholier met de suikerbakkerij verdiende is niet te zeggen. 

Eenn andere samenwerking was die tussen Jan van der Stappen {suikerraffina-
deur-koopman),deur-koopman), David van Kessel en Gilli s van Kessel14 (beiden koopman-industrieel) 
uitt het derde decennium van de zeventiende eeuw. Alleen de afrekening in een 
soortt kasboekje voor de kinderen van Van der Stappen in het Amsterdamse wees-
kamerarchieff  is hiervan overgeleverd.15 Daaruit blijkt dat de drie ondernemers 
gezamenlijkk een suikerraffinaderij exploiteerden: "... de raffinaderij aengaende 
Jann Verstappen saliger voor de helft ende Davidt van Kessel ende Gilli s van Brus-
sell  elck een vierde". Onduidelijk is wanneer de samenwerking was begonnen. In 
hett kasboekje wordt nergens melding gemaakt van het aantal jaren dat de com-
pagniee heeft gefunctioneerd. Wellicht dat het een voortzetting betrof van de ex-
ploitatiee van 'De Vergulde Meulen' op het Damrak door de broers David en Gil-
less van Kessel gezamenlijk. Zij beoefenden hier in ieder geval in 1618 de 
suikernijverheid.16 6 

Vann der Stappen voerde de administratie van het bedrijf, want uit zijn boedel 
werdd aan zowel David als Gilli s bijna 14.000 gulden afgeschreven voor "geforniert 
capitaell  ende intrest." Ook werd de totale winst - ofwel "avance" - van de onder-
nemingg door de erfgenamen van Van der Stappen verdeeld onder de partici-
panten.. Deze beliep in totaal 34.526 gulden en 8 penningen. Dit hield in dat zo-
well  Gilli s als David van Kessel een bedrag van ƒ8.631-10-2 aan de 
suikernijverheidscompagniee overhield, terwijl de erven Van der Stappen 
ƒƒ 17.263-0-4 ontvingen. 

Uitt de hier gepresenteerde cijfers kan in ieder geval de inleg voor David en Gil-
liss afzonderlijk berekend worden. Beiden ontvingen voor ingelegd kapitaal èn 

144 Zowel de naam Gilli s van Brussel als Gilli s van Kessel wordt gebruikt. 
155 GAA, weeskamer, 1430 (13-2 1626). Folio's zijn niet genummerd. 
166 Vier eeuwen Herengracht, 454. In ieder geval bestond vanaf 1623 een economische band tussen Gilli s van 
Kessell  en Jan van der Stappen. Toen kocht Gilli s namelijk in opdracht van Van der Stappen 30 kisten pa-
neelsuikerr van Cristoffel Mendes (GAA, makelaarsgilde, register van de bijlopers, 1287 f. 65 (24-6 1623)). 
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winstt een bedrag van ƒ 13.687-12-0. De totale winst van de suikerbakkerij bedroeg 
34.5266 gulden en 8 penningen. De gebroeders Van Kessel ontvingen hiervan al-
lebeii  een vierde deel, ofwel ƒ 8.631-10-2. Het kapitaal dat door hen geïnvesteerd 
werd,, was dan het eerste bedrag minus de winstuitkering, en komt uit op 5.056 
guldenn 1 stuiver en 14 penningen. Dit betekent dat het rendement van hun in-
vesteringg gerekend over het gehele bestaan van de compagnie 170% bedroeg. 

Dee inleg van Jan van der Stappen is veel lastiger te achterhalen. Op basis van 
hett feit dat hij de helft van de winst opstreek, zou de conclusie kunnen worden 
getrokkenn dat zijn inleg tweemaal zo hoog was als die van David en Gillis.17 In het 
kasboekjee is hiervoor echter geen ondersteuning te vinden. De enige toespeling 
diee op het ingebrachte kapitaal van Van der Stappen gemaakt wordt, is dat zijn 
erfgenamenn "voor capitael ende intrest van sijn ingeleijde somma" ƒ 2.901-16-8 
kregen.. Deze formulering duidt op de uitkering van een soort rente op het door 
hemm geïnvesteerde bedrag. Het rentepercentage staat echter niet vermeld en het 
iss daarom niet mogelijk op basis hiervan Van der Stappens inleg te berekenen. 
Dee bijdrage van Van der Stappen aan de compagnie kan voor een groot gedeel-
tee hebben bestaan uit het inbrengen van een bedrijfspand, de benodigde appa-
ratuurr en gereedschappen en eventueel grondstofvoorraden. Het is goed moge-
lij kk dat hij daarnaast in het geheel geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid 
kapitaall  inlegde. 

Dezee specifieke afrekeningen van compagnieën zijn aan te vullen met voor-
beeldenn over faillissementen van suikerondernemers. Het eerste heeft betrek-
kingg op een oude bekende. Hiervoor is vermeld hoe Reijnier Scholier en Lau-
renss Joosten Baeck in 1612 hun samenwerking beëindigden. Naar alle 
waarschijnlijkheidd zette Scholier de exploitatie van de suikerbakkerij na dit tijd-
stipp alleen voort. Deze 'Alleingang' duurde echter niet lang. Reeds één jaar later 
ontstaann problemen met het betalen van een obligatie die was ondertekend door 
Scholier,, "alsoo ondertusschen d'voorss Reijnier Scholier is commen te faillie-
ren".188 Niet veel later hebben de crediteuren van Scholier de afhandeling van 
zijnn zaken ter hand genomen.19 Dit faillissement betekende het einde van de eco-
nomischee carrière van Scholier. 

Betalingsproblemenn had ook de suikerbakker Hans van den Bergh (koopman-
industrieel)industrieel) in 1604. Verschillende personen die in het bezit waren van een wis-
selbrieff  die door Van den Bergh was ondertekend, wilden weten in hoeverre 
dezee nog aan zijn verplichtingen kon voldoen. Hen was namelijk ter ore geko-
menn ("soo 't geruchte opendijck gaet") dat hij "gefailleert ende insolvent" was. 

177 Dit zou neerkomen op een bedrag van /10.112-3-12. Het totale voorde compagnie ingelegde kapitaal 
zouu dan ruim 20.000 gulden hebben bedragen. 
188 GAA, NA 376 f. 433-433v (1^8 1613). Bij de aankoop van een partij Haarlemse "noppen" in juli 1613 
werdd een obligatie van ƒ 1.070 ten laste van Reijnier Scholier overgedragen. De uitbetaling van deze obliga-
tiee bleef uit omdat Scholier failliet ging. Het tijdstip van het faillissement zal dan dus eind juli of begin 
augustuss 1613 zijn geweest. 
199 GAA, NA 133 f. 4v-6v (22-8 1613). 
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Omdatt "door d'insolventie vanden persoon alle wisselen ende schulden teffens 
vervallen""  lieten zij hem door middel van een notariële insinuatie vragen "off hij 
diee wisselbrieff soude willen betaelen off aenwijsinge doen omme die betaelinge 
tee becommen".20 Van den Bergh voelde de bui al aankomen, want hij was bij 
geenn van de bezoekjes van de notaris in zijn huis aanwezig. Hierdoor ontstaat het 
vermoedenn dat de geruchten op waarheid berustten. Zijn broer of dochter nam 
dee boodschap aan, en verklaarde vervolgens "geen provisie" te hebben om hier-
overr enige uitspraken te doen. 

Niett lang hierna sloot Hans van den Bergh een betalingsregeling met zijn cre-
diteuren.211 Hierin gaf hij aan dat hij "door verscheijden ongelucken ende quade 
fortuijnenn in verloop van zijne zaken gecommen zijnde" voorlopig niet aan zijn 
betalingsverplichtingenn kon voldoen. Hij hoopt dat zij "met hem medelijden ne-
menn ende voor een deel van hun achterwesen souden willen patienteren tot dat 
hijj  tot beter conditie ende fortuijne gecommen soude wesen". Van den Bergh 
zouu aan al zijn crediteuren 12 Vlaamse schellingen voor ieder pond dat hij hen 
schuldigg was betalen, waarvan hij de helft binnen acht maanden zou voldoen. 
Pieterr van Leijen en Pauwels Sterlincx stelden zich borg voor de uitvoering van 
dezee regeling. Het interessante van deze notariële akte is dat een lijst van de cre-
diteurenn is opgenomen, met vermelding van het bedrag dat zij nog van Van den 
Berghh tegoed hadden. In totaal stonden 44 crediteuren in de akte, en bedroeg 
dee schuldenlast van Van den Bergh bijna 15.000 pond Vlaams, ofwel 90.000 gul-
den.22 2 

Waarschijnlijkk verliep de afhandeling van deze regeling met de crediteuren 
naarr tevredenheid, want verder is geen notarieel protest gevonden. Sterker nog, 
dee financiële positie van Van den Bergh en zijn financiële betrouwbaarheid lij -
kenn zich snel verbeterd te hebben, want in 1605 was hij in staat een suikerbakke-
rij/brouwerijj  "buijten St. Anthoniespoort bij de Coninckstraet" (bij de huidige 
Nieuwmarkt)) van Henrick Haijkes te kopen voor niet minder dan ƒ5.500.23 

Dee luxepositie was helaas tijdelijk, want een kleine twintigjaar later ging Hans 
vann den Bergh opnieuw failliet. Ten behoeve van de suikerproductie had Jan van 
derr Straten hem kapitaal verschaft. In 1624 bleek dat Van den Bergh niet in staat 
wass deze schuld af te lossen. "Ter verseeckeringe ende bewaringe van Sr Jan van 
derr Straete, coopman" werd toen bij notariële akte vastgelegd dat Van den Bergh 
"voorr alle tgene hij comparant deselve Vander Straete deuchdelijcke schuldich is 
(...)) alle ende yegelijcke sijne huijsraet, meubelen, clederen, clenodie, de rafe-

200 GAA,NA97f. 104v-105v (25-8 1604), f. 115-116 (28-8 1604), f. 125v-126 (1-9 1604) en f. 160v-161 (20-9 
1604). . 
211 GAA,NA56f. 122v-126 (10-12 1604). 
222 Onder de 44 crediteuren waren er vier die ook tot de onderzoeksgroep behoren: Reynier Verspreet 
(voorr £ 735-13-6), de compagnons Guilliam Wijs en Gilli s van Kessel (£ 235-5-11), Abraham Dircxss (£ 342-
16)) en Hans Pels (£803-6-11). 
233 GAA, archief van Schout en Schepenen, Schepenen en subalterne rechtbanken, 1524-1811 (arch. nr. 
5061),, Executie kwijtscheldingen, inv. nr. 2164 f. 28-28v (6-1 1605). 
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nerijee metten aencleven als alle de suycker seroopen ende andersints niets daer 
vann uytgesondert soo ende in sulcker voegen als hij comparant alle tselve tegen-
woordichh is besijtende" aan Van der Straten moest afstaan. Van den Bergh moest 
toestemmingg geven dat Van der Straten deze goederen mocht "vercoopen ende 
tee gelde maecken".24 

Dee twijfelachtige financiële reputatie van Van den Bergh, in combinatie met 
eenn "quaet en oncuijsich leven" leidde zelfs tot zijn uitsluiting van het avondmaal 
doorr de Amsterdamse hervormde gemeente. Hij woonde in 1628 in Den Haag 
enn wilde aldaar in de kerk toegelaten worden. Daartoe had hij een attestatie van-
uitt Amsterdam nodig. De Amsterdamse kerkenraad weigerde deze echter af te 
geven,, vanwege zijn eerste faillissement, zijn "seer ergerlijck leven" en de be-
talingsproblemenn die hij met Van der Straten had. Van den Bergh gaf toe "voor 
desenn een ongeregelt leven geleijt te hebben oock hem geleijt hebbende bij de 
vrouwee die hij nu heeft ter wijle haer man noch in leven was. Maer dat hij van dit 
alless berouw heeft en bereijt is soo het de vergaderinge so nodich vinden soude 
sijndee schuit oock voor de gemeente opentlijck te bekennen." Enkele kerken-
raadsledenn onderzochten de zaak en rapporteerden "alles alsoe en noch slim-
merr ondervonden" als in eerste instantie gedacht.25 Uiteindelijk kreeg Van den 
Berghh pas na een aantal jaren, toen hij al weer in Amsterdam in de Warmoes-
straatt woonde, toestemming om weer deel te nemen aan de avondmaalviering.26 

Hanss van den Bergh was niet de enige suikerbakker die een faillissement het 
hoofdd moest bieden. Ook Guilliaume Moors {koopman-industrieel) kende finan-
ciëlee problemen. Bij hem kwamen deze pas aan het licht nadat hij in het najaar 
vann 1638 was overleden.27 De personen die nog geld van hem tegoed hadden 
schrevenn in een brief aan de Amsterdamse schepenen "dat het hier ter stede ken-
nelijckk ende notoir is d'ongelegentheijt ende insolventie vanden sterffhuijse van-
denn selven Guilliaume Moors".28 Zij wilden dat de schepenen uit de groep credi-
teurenn van de boedel drie personen aanwezen als curatoren. Dit gebeurde, maar 
dezee curatoren verzochten toen om een vierde man die verstand had van de sui-
kernijverheidd "vermits den selven Moors in sijn leven is geweest suijckerbacker 
endee de meeste effecten vanden boedel aende suijckerbackerije dependeren". 
Ookk hierin stemden de schepenen toe en Joost Baeck, die "volcomen kennisse 

244 GAA, NA 747 f. 1059-1061 (20-5 1624), f. 1061 (22-5 1624), f. 1131-1132 (19-9 1624). De inventaris van 
dee goederen van Van den Bergh in: GAA, NA 747 f. 1062-1068 (23-5 1623). 
255 GAA, archief van de Hervormde Gemeente, kerkenraad (arch. nr. 376), Protocollen van den bijzon-
derenn kerkeraad, inv. nr. 6f. 64 (13-1 1628), 100 (20-4 1628), 101 (27-4 1628), 104 (11-5 1628), 288 (10/24-
44 1631) en 291 (26^1631). 
266 Hoewel het precieze moment van het opnieuw toelaten onbekend is, kan het wel worden achterhaald. 
Opp 26-6 1631 speelde de kwestie voor het laatst in de protocollen van de hervormde gemeente. Twee jaar la-
terr werd 'Hans vanden Berch' in de Oude Kerk begraven (GAA, DTB 1045 f. 53v (15-6 1633)). De terugkeer 
vann Van den Bergh in de schoot van de kerk zal dan dus tussen deze twee data hebben plaatsgehad. 
277 Op 7 september 1638 werd 'Gwiliaem Moors' in de Westerkerk begraven (GAA, DTB 1100 Af. 30). 
288 GAA, NA418 f. 324-326 (16-10 1638). Hierin zijn afschriften van de twee verzoekschriften aan de Am-
sterdamsee schepenen opgenomen. 
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vann 't suijckerbacken heeft" werd benoemd als toegevoegd curator.29 De afwik-
kelingg van de Financiële kant van Moors' boedel duurde tot 1645. Dit is het laat-
stee jaar waarin 'Guilliame Moors curatoren' een rekening bij de wisselbank had-
den.300 Het grootste deel van de betalingen zal echter in de vier of vijf jaar direct 
naa het overlijden van Moors hebben plaatsgevonden. In 1644, het vroegste jaar 
waarvann het grootboek bewaard is gebleven, moest nog slechts een bedrag van 
ƒƒ 150-17-0 worden opgebracht. 

Abrahamm van Loosvelt (suikerraffinadeur) was in 1616 of kort daarvoor even-
eenss failliet gegaan. De gereformeerde kerkenraad was ongerust over zijn eco-
nomischee positie, en ontbood hem om een nadere toelichting te geven.31 Van 
Loosveltt vertelde dat hij zijn schuldeisers reeds voor een groot deel schadeloos 
hadd gesteld. Hij zal ze volledig betalen, als hij "mochte komen te prospereren". 
Tweee jaar later kon hij een accoord met zijn crediteuren overleggen en de ker-
kenraadd stelde dan ook vast dat Van Loosvelt "over faillissement sijn accoort vol-
daenn hebbende". Tegen het einde van zijn leven kwam de kerkenraad opnieuw 
terr ore dat Abraham van Loosvelt "gefaelgeert" was.32 

Hett is uitermate moeilijk op grond van de bovenstaande gegevens enige con-
clusiess te trekken omtrent het rendement van een investering in de suikerindus-
trie.. Al de genoemde voorbeelden geven aan dat de scheidslijn tussen econo-
mischh succes en falen voor de vroegmoderne ondernemers uiterst dun was. Een 
faillissementt of een gebrek aan liquide middelen lag constant op de loer. Uiter-
aardd zal dit gevaar groter zijn geweest naarmate de financieel-economische posi-
tiee van een ondernemer zwakker was. Binnen de onderzoeksgroep zou je dan 
verwachtenn dat vooral de suikerraffinadeurs tot de risicogroep behoorden. Daar-
omm is het des te opmerkelijk dat de failliete suikerbakkers zowel tot de kooplieden-
industriëlenindustriëlen (Hans van den Bergh en Guilliame Moors), de suikerraffinadeurs-koop-
liedenlieden (Reijnier Scholier) als de suikerraffinadeurs (Abraham van Loosvelt) te 
rekenenn zijn. Geen van de ondernemerstypen kon kennelijk ontsnappen aan de 
economischee risico's van de suikernijverheid. 

Daarnaastt wijst het gepresenteerde cijfermateriaal er op dat wel degelijk aan-
zienlijkee winsten konden worden behaald met het exploiteren van een suiker-
bakkerij.. Een bevestiging hiervoor vormt het feit dat voor een groot aantal 
suikerondernemerss de betrokkenheid bij de suikernijverheid een langetermijn-
investeringg was. Het is niet waarschijnlijk dat een verlieslijdende onderneming 
voorr meer dan een klein aantal jaren gaande werd gehouden. 

299 Deze kennis zal hij hebben opgedaan van zijn vader, Laurens Joosten Baeck uit de onderzoeksgroep. 
300 Ook in de enige twee bewaard gebleven namenregisters voor de periode tussen 1638 en 1645 -de jaren 
16411 en 1644- hadden de curatoren van Moors een wisselbankrekening (GAA, wisselbank, namenregisters 
16411 en 1644 en grootboek 1644). 
311 GAA, Hervormde gemeente, protocollen kerkenraad, 4 f. 189 (22-12 1616), f. 299 (28-10 1618) en f. 
300(1-111 1618). 
322 GAA, Hervormde gemeente, protocollen kerkenraad, 8 f. 105 (14-2 1647). 



55 Het economische gedrag van de suikerondernemer 165 5 

22 De aantrekkingskracht van de grote handelscompagnieën 

Eenn aanzienlijk gedeelte van de suikerbakkers in Amsterdam was naast de sui-
kerproductiee betrokken bij verschillende vormen van handel. Specerijen, voor-
namelijkk afkomstig uit Oost- en West-Indië, waren belangrijke goederen voor 
dezee handeldrijvende suikerondernemers. Is deze economische en geografische 
oriëntatiee terug te vinden, wanneer we de aandeelhouders van de Verenigde 
Oost-Indischee Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) onder 
henn analyseren? 

Voorr het vaststellen van de waarde die aan investeringen in één of beide van de 
grotee handelscompagnieën gehecht moet worden, is het van belang om de mo-
gelijkee redenen voor de aanschaf van aandelen na te gaan. Allereerst dringt dan 
betrokkenheidd bij de internationale handel op Oost- of West-Indië naar voren. 
Dee suikerondernemers waren allen voor de uitoefening van hun nijverheid af-
hankelijkk van de aanvoer van ruwe suiker vanuit West- en in mindere mate Oost-
Indië.. Een goed functionerende compagnie zou deze importen garanderen. De 
positiee van kooplieden die zelf handel dreven op West- en Oost-Indië werd hier-
doorr echter bedreigd en zij zullen daarom niet zo geneigd zijn geweest de po-
gingenn de handel te centraliseren en onder centraal gezag te plaatsen te onder-
steunen.333 Een andere mogelijkheid is dat de ondernemer het aankopen van 
aandelenn in de VOC of de WIC als een goede investering zag en de economische 
vooruitzichtenn voor de beide handelscompagnieën gunstig beoordeelde. Com-
pagnie-aandelenn beloofden een hoger rendement op te leveren dan andere mo-
gelijkee bestemmingen voor zijn kapitaal, zoals waardepapieren (bijvoorbeeld 
obligaties)) of onroerend goed.34 

333 Wel konden zij -wanneer zij hiertoe Financieel in staat waren- een groot bedrag inleggen, zodat zij au-
tomatischh tot één van de bewindhebbersposten doordrongen. Op die manier konden zij het beleid ten aan-
zienn van de handel in een voor hen gunstige richting sturen. Slechts één van de onderzoekspersonen be-
kleeddee de post van bewindhebber van een van de kamers van de VOC, namelijk Laurens Joosten Baeck bij 
dee kamer in Middelburg in 1602 (Unger, 'Het inschrijvingsregister', 24). Ook heeft een van de suikerbak-
kerss uit Amsterdam de positie van bewindhebber voor de WIC, kamer Amsterdam, vervuld, namelijk Rom-
boutt Jacobsz in de jaren 1622, 1623 en 1626 (De Laet, Historie ofte Iaerlijck Verhael, I, 32-33). Wellicht was de 
Abrahamm Dircxs die in 1628 in West-Indië in dienst van de WIC trad de suikerondernemer uit de onder-
zoeksgroepp (GAA, NA 486A (map 3) f. 13 (29-3 1628)). 

344 Een variant van deze laatste mogelijkheid wordt gevormd door wat men de 'speculantinvesteerder' zou 
kunnenn noemen. De gunstige berichten die aan het einde van de zestiende eeuw de Republiek bereikten 
overr de grote mogelijkheden die de handel op Oost-Indië bood, kan een groep ondernemers ertoe hebben 
aangezett een investering in de VOC te wagen. Hoewel zij wisten dat de uitkomst onzeker was en er grote ri-
sico'ss aan verbonden waren, zetten zij toch (een deel van) hun kapitaal om in aandelen. Niet omdat zij er-
vann overtuigd waren dat een dergelijke investering meer rendement opleverde dan andere, maar omdat zij 
geloofdenn in of speculeerden op een gunstige economische ontwikkeling van de handel in Oost-Indische 
producten.. Deze redenering kan ook worden gevolgd voor de eerste aandeelhouders van de WIC twintig 
jaarr later. Wel moet bij deze investering rekening worden gehouden met de goede ervaringen die reeds op-
gedaann waren met de VOC. Hierdoor zouden minder 'speculantinvesteerders' en meer 'economisch-rauo-
nele'' investeerders bij de inschrijving van WTC-aandelen betrokken kunnen zijn. Bij de oprichting van de 
WICC in de jaren 1621-1623 bleek echter dat men grote problemen had om voldoende kapitaal bij elkaar te 
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Nadatt in het laatste decennium van de zestiende eeuw reeds door verschillen-
dee groepen kooplieden compagnieën waren opgericht om de handel op Oost-In-
diëë te reguleren, achtten de Staten-Generaal het aan het begin van de zeventiende 
eeuww raadzaam deze lokale (voornamelijk Hollandse, met name Amsterdamse, en 
Zeeuwse)) initiatieven samen te voegen tot één compagnie voor de gehele Repu-
bliek.. Zo werd in 1602 de beroemde Verenigde Oost-Indische Compagnie opge-
richt.355 Zij verkreeg het monopolie op alle Nederlandse handel ten oosten van Kaap 
dee Goede Hoop. 

Tabell  5.2 Inleg aandeelhoudersregister bij de kamer Amsterdam van de VOC, 
1602 2 

inlegg in guldens 

<< 1.000 
1.000-1.999 9 
2.000-2.999 9 
3.000-3.999 9 
4.000-4.999 9 
5.000-9.999 9 
10.000-14.999 9 
15.000-19.999 9 
20.000-49.999 9 
>> 50.000 

Totaal l 

allee aandeel-
houders s 

N N 

470 0 
269 9 
62 2 

117 7 
28 8 

106 6 
39 9 
28 8 
17 7 
4 4 

1140 0 

% % 

41,2 2 
23,6 6 
5,4 4 

10,3 3 
2,4 4 
9,3 3 
3,4 4 
2,4 4 
1,5 5 
0,3 3 

99,8 8 

suikeronder--
nemerss uit 

onderzoeksgroep p 

N N 

2 2 
4 4 
2 2 
5 5 

1 1 
1 1 
1 1 

16 6 

% % 

12,5 5 
25,0 0 
12,5 5 
31,2 2 

6,2 2 
6,2 2 
6,2 2 

99,8 8 

kooplieden-kooplieden-
industriê'len industriê'len 

N N 

1 1 
1 1 
1 1 
4 4 

1 1 
1 1 
1 1 

10 0 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-
kooplieden kooplieden 

N N 

1 1 
3 3 
1 1 
1 1 

6 6 

Bron:: Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, computerbestand C. Lesger en prosopografie 

Voorr het opzetten van deze handelscompagnie was een grote hoeveelheid geld 
nodig.. Hiertoe werden aandelen uitgegeven waarop iedereen die geïnteresseerd 
wass kon intekenen bij één van de zes kamers die de VOC zou gaan tellen: Am-
sterdam,, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn of Enkhuizen. Het aandeelhouders-
registerr van de kamer Amsterdam uit 1602 geeft de mogelijkheid dieper in te 
gaann op de omvang van de ingelegde bedragen.36 Bovendien is hierdoor een ver-
gelijkingg mogelijk tussen de totale groep van aandeelhouders en de suikerbak-
kerss uit de onderzoeksgroep, voor zover zij intekenden. In tabel 5.2 zijn deze 
tweee groepen met elkaar vergeleken. 

Hett is duidelijk dat de Amsterdamse suikerbakkers niet in groten getale en-
thousiastt waren voor een investering in de VOC. De ondernemers die wel geld 

krijgenn (Den Heijer, Geschiedenis van de WIC, 30-33 en De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 465). 
355 Zie voor de VOC onder andere: Gaastra, De geschiedenis van de VOC. 
366 Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam. 
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stakenn in de nieuwe handelscompagnie hoorden niet tot de belangrijkste inves-
teerders.. Dit kan verklaard worden door het feit dat het monopoliegebied van 
dezee compagnie op dat moment niet van direct belang was voor de suikerriet-
teelt.. Pas door de uitbreiding van de macht van de VOC in de loop van de ze-
ventiendee eeuw werd de productie van suikerriet in Oost-Indië van toenemende 
betekeniss en werd het gebied daarmee ook een mogelijk interessant handelsge-
biedd voor suikerondernemers.37 Een investering in de WIC, die de belangrijke 
suikerproductieregio'ss in Brazilië binnen haar monopoliegebied had, lag in het 
beginn van de zeventiende eeuw voor deze groep meer voor de hand. 

Alss nader wordt gekeken naar de suikerondernemers die in de VOC investeer-
den,, blijkt dat zij allemaal tot de kooplieden-industriëlen en de suikerraffinadeurs-koop-
liedenlieden gerekend kunnen worden. Dit waren ook de personen die het meest actief 
warenn in de handel in met name specerijen, dus hun belangstelling voor een com-
pagniee ten behoeve van de Oost-Indische handel is niet verwonderlijk. De eigen-
handigee suikerproducenten (de suikerraffinadeurs n\l de typologie) waren niet ge-
neigdd geld te steken in de VOC. Het feit dat zij een dagtaak hadden aan het 
producerenn van suiker, weinig belangstelling voor handel in het algemeen en in-
ternationalee handel in het bijzonder aan de dag legden, en vermoedelijk gebrek 
haddenn aan vrij beschikbaar vermogen, vormen hiervoor aannemelijke verklaringen. 
Dezee constateringen sluiten goed aan bij Van Dillen die zegt dat de investeerders 
tott de groep van grote of middelgrote kooplieden behoorden.38 

Inn 1613 schreef de VOC een assurantie-contract uit voor een van haar han-
delsreizen.. Onder de personen die dit contract ondertekenden, zijn volgens Van 
Dillenn veel van de aandeelhouders uit 1602.39 Slechts twee suikerondernemers 
beschouwdenn dit als een interessante investering. De toenmalige handelspart-
nerss en zwagers Philips Metsue en Jacques Merchijs (beiden koopman-industrieel) 
tekendenn gezamenlijk in voor het omvangrijke bedrag van ƒ40.000.40 Elf jaar eer-
derr hadden zij voor respectievelijk 3.600 en 10.200 gulden in de eerste tienjarige 
rekeningg van de VOC geïnvesteerd. 

Eenn enkele suikerbakker investeerde in andere kamers van de VOC dan die te 
Amsterdam.411 Ook werd door een klein aantal suikerondernemers naast de in-

377 Zie onder andere Reesse, De suikerhandel van Amsterdam en voor de achttiende eeuw Jacobs, Koopman in 
Azië,Azië, 189-197. 
388 Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, 48-49. 
399 Wel is een aantal grote participanten uit 1602 in 1613 afwezig, zoals bijvoorbeeld Isaac Ie Maire en Balt-
hazarr Coymans (Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, 79). 
400 Zij voerden in 1609, 1610, 1611, 1612 en 1615 een gezamenlijke rekening bij de Amsterdamse wissel-
bankk (GAA, wisselbank, namenregisters A A 1609, 1610, C 1611, D 1612 en 1615). 
411 David Nuijts (koopman-industrieel) had in ieder geval in 1610 een bedrag van 3.600 gulden in de kamer 
Middelburgg en 3.000 gulden in de kamer Enkhuizen geïnvesteerd. Hij gaf procuratie aan twee personen in 
dezee steden om de uitkering in specerijen die de heren bewindhebbers van de beide kamers in dat jaar de-
den,, op te eisen (GAA, NA 118 f. 201v (15-4 1610) en 122 f. 93 (28-10 1610)). LaurensJoosten Baeck (koop-
man-industrieel)man-industrieel) investeerde een bedrag van ƒ 18.000 in de Middelburgse kamer van de VOC voor zichzelf en 
daarnaastt schreef hij ƒ 30.000 in voor P. van Loore (Unger, 'Het inschrijvingsregister', 14 en 25 noot 7). 
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schrijvingg bij de oprichting van de VOC gehandeld in aandelen van de VOC. 
Hierbijj  gaat het in totaal om zeven personen. Vij f van hen (Adam en Hans Nijs 
(beidenn suikerraffinadeur-koopman), Marten de Maijer, Jacques Merchijs en David 
Nuijtss (alledrie koopman-industrieel)) hadden in 1602 ook ingetekend op de eer-
stee tienjarige rekening van de compagnie.42 De twee anderen (Andries Pelt en 
Pauluss Timmerman (beiden suikerraffinadeur-koopman)) hebben bij de tweede of 
dee derde inschrijving aandelen aangeschaft of hebben deze op een andere wijze 
verworven.433 Lucas van de Venne (suikerraffinadeur-koopman) bezat in ieder geval 
aann het einde van zijn leven een obligatie van de VOC van 6.000 gulden. Deze 
werdd in zijn nalatenschap aangetroffen.44 

Dee animo om te investeren in de W1C was onder de inwoners van de Republiek 
inn 1621 veel geringer dan een kleine twintig jaar eerder bij de oprichting van de 
VOC.455 Niet minder dan driejaar was nodig om voldoende kapitaal bijeen te 
brengen.. In vergelijking met de VOC werd door de kamer Amsterdam van de 
WICC een geringer kapitaal verzameld, te weten ƒ2.208.828 tegenover 
ƒ3.646.530.466 De bedragen die door de personen uit de onderzoeksgroep wer-
denn ingelegd kunnen dan ook wat hoogte betreft niet vergeleken worden met de 
eerderr voor de VOC vermelde bedragen. Daarenboven wordt een analyse be-

422 Van hen was Jacques Merchijs de meest actieve aandelenhandelaar. In de periode 1610 to ten met 1614 
zijnn in het Amsterdamse notarieel archief veertien akten overgeleverd waarin hij in VOC aandelen handel-
de.. Het ging hierbij twaalf keer om een aankoop <GAA, NA 119 f. 14-14v (20-2 1610), 267 f. 125v-126 (20-2 
1610),, 267f. 128 (20-2 1610), 121 f. 16 (27-3 1610), 121 f. 126-126v (17-4 1610), 119 f. 101-102v (28-4 1610), 
1200 f. 17-18 (6-5 1610), 119 f. 122-122v (7-5 1610), 267 f. 389-389v (20-5 1610), 122 f. 76-76v (22-10 1610), 
1266 f. 196-196v (5-4 1612) en 138 f. 67 (26-11 1614)) en twee keer om een verkoop (GAA, NA 119 f. 114-114v 
(20-22 1610) en 120f.25-25v (8-5 1610)). Slechts bij twee van de aankopen was expliciet vermeld dat het niet 
omm VOC aandelen van de kamer Amsterdam, maar om respectievelijk de kamer Delft (GAA, NA 119 f. 122-
122v)) en de kamer Enkhuizen (GAA, NA 122 f. 76-76v) ging. 
Martenn de Maijer was drie keer betrokken bij een overdracht van VOC aandelen (GAA, NA 121 f. 126-126v 
(17-44 1610), 120 f. 178-I78v (14-10 1610) en 196 f. 668v-689 (3-2 1611)) en David Nuijts verkocht vier keer 
VOCC aandelen, waarvan één keer van de kamer Middelburg (GAA, NA 112 f. 22-22v (5-7 1608), 138 f. 67 
(26-111 1614) en 138 f. 99v-100 (22-12 1614) en kamer Middelburg 138 f. 90-90v (11-12 1614)). Adam en 
Hanss Nijs verkochten eenmaal gezamenlijk een VOC-aandeel van de kamer Amsterdam (GAA, NA 123 f. 
2144 (8-4 1611)). 
433 In 1639 hadden zij beiden aandelen in de VOC (GAA, NA 1609 f. 171-172 (30-9 1639)). 
444 GAA, weeskamer, inbrengregister 30 f. 241-243v, 291v, 292 (18-2 1659). 
455 Den Heijer, Ceschiedenis van de WIC, 30-33 en De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 465. 
Hierbijj  moet eveneens rekening gehouden worden met een stijging van de welvaart voor een groot gedeel-
tee van de potentiële investeerders in de jaren tussen 1602 en 1621. Dit maakt het geringe animo nog op-
merkelijker. . 
466 Voor VOC: computerbestand C. Lesger. Voor WIC: ARA, archief van de Eerste West-Indische Compag-
niee (arch.nr. 1.05.01.01), inv. nr. 18*, Groot Capiiaetboeck van actiën (1623) (Met dank aan Oscar Gelderblom 
voorr het ter beschikking stellen van zijn gegevens). In de literatuur worden enigszins andere bedragen ge-
noemd,, namelijk: voor de VOC ƒ 3.674.915 door Van Dillen, Emmer en Gaastra (Van Dillen, Aandeelhou-
dersregisterkamerdersregisterkamer Amsterdam, 35; Emmer, 'The West India Company', 74 en Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 
26)) en voor de WIC ƒ 2.846.582 door Emmer, terwijl Den Heijer -in navolging van Israel- voor de kamer Am-
sterdamm van de WIC een bedrag van ƒ2.846.520 noemt (Emmer, 'The West India Company', 74; Den Heijer, 
DeDe geschiedenis van de WIC, 33 en Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world, 128). 
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moeilijktt door het geringe aantal suikerbakkers dat een geldbedrag in de WIC in-
vesteerde.. Dit laatste mag opmerkelijk genoemd worden. De WIC verkreeg im-
merss het monopolie voor onder andere de handel met Brazilië, de belangrijkste 
leverancierr van ruwe suiker voor de Amsterdamse suikerproductie. Onder de sui-
kerondernemerss was daarom vooraf een grote belangstelling voor en financiële 
betrokkenheidd bij de WIC te verwachten. 

Tabell  5.3 Inleg aandeelhoudersregister bij de kamer Amsterdam van de WIC, 
1621-1623 3 

inlegg in guldens 

<< 1.000 
1.000-1.999 9 
2.000-2.999 9 
3.000-3.999 9 
4.000-4.999 9 
5.000-9.999 9 
10.000-14.999 9 
15.000-19.999 9 
20.00O49.999 9 
>> 50.000 

Totaal l 

alle e 
aandeelhouders s 

N N 

487 7 
250 0 
69 9 
78 8 
21 1 

108 8 
12 2 
8 8 
5 5 
1 1 

1039 9 

% % 

46,7 7 
24,1 1 
6,7 7 
7,5 5 
2,0 0 

10,4 4 

1,1 1 
0,8 8 
0,5 5 
0,1 1 

99,9 9 

onderzoeksgroep p 

N N 

5 5 
3 3 
1 1 
5 5 

2 2 

16 6 

% % 

31,2 2 
18,7 7 
6,2 2 

31,2 2 

12,5 5 

99,8 8 

kocptiedenr kocptiedenr 
industriëlen industriëlen 

2 2 
1 1 
1 1 
2 2 

6 6 

ntikerraffinadeuxs-ntikerraffinadeuxs-
kooplieden kooplieden 

2 2 

2 2 

2 2 

6 6 

suikermffinadeim suikermffinadeim 

3 3 

1 1 

4 4 

Bron:: Capilaelboeck en prosopografie 

Eenn belangwekkend aspect uit de gegevens over de WIC is dat de suikeronder-
nemerss die in het Capilaelboeck staan, voor een deel als suikerraffinadeurs te karak-
teriserenn zijn. Kennelijk was het belang van de handel op West-Indië met zijn 
belangrijkee suikerrietproducerende gebieden zo groot dat zelfs dit type suiker-
bakkerss een uitzondering maakte in zijn voornamelijk op de suikerproductie ge-
oriënteerdee en weinig tot handel geneigde investeringspatroon. Wel behoren de 
suikerondernemerss van deze groep grotendeels tot de kleine investeerders. De 
geringee belangstelling van de kooplieden-industriëlen voor de WIC is zeer opval-
lend.. Velen van hen waren wel betrokken bij handel in ruwe suiker vanuit Brazi-
lië.. Door het monopolie dat de WIC kreeg, zagen zij wellicht hun zelf opge-
bouwdee handel bedreigd worden en waren daarom niet geneigd hun concurrent 
vann financiële middelen te voorzien. In tegenstelling tot wat bij de VOC is ge-
constateerd,, zijn nauwelijks gegevens gevonden over handel in WIC aandelen 
doorr ondernemers uit de onderzoeksgroep.47 

477 Slechts uit één akte blijkt dat David Nuijts {koopman-industrieel) belang had bij deze handel {GAA, NA 
10822 f. 246v (23-10 1647)). Opvallend genoeg investeerde hij niet in de WIC bij haar oprichting. Daarnaast 
ontvingg na het overlijden van Gilli s van den Bogaert (.suikerraffinadeur-koopman) zijn dochter uit handen van 
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Belangrijkstee conclusie die uit de gegevens met betrekking tot de VOC en de 
WICC getrokken moet worden, is dat slechts een klein gedeelte van de onderne-
merss die in de onderzoeksgroep zijn opgenomen, ertoe overging een deel van 
zijnn vermogen te investeren in één van de twee grote compagnieën die in het 
beginn van de zeventiende eeuw in de Republiek werden opgericht.48 Tenslotte 
wass de animo onder de suikerbakkers voor een investering in de VOC groter 
dann om geld te steken in de WIC. Voor ondernemers bij wie een sterke band 
mett het productiegebied van ruwe suiker verwacht mocht worden, is dat op-
merkelijk. . 

Err is een aantal algemene oorzaken aan te voeren om het gebrek aan inves-
teerderss onder de suikerbakker te verklaren. Ten eerste bestond de mogelijkheid 
datt men niet geïnteresseerd was in een investering in een handelscompagnie op 
Oost-- of West-Indië. Omdat het product suiker op de Amsterdamse markt voor-
handenn was, was het voor een suikerondernemer niet per se noodzakelijk om zelf 
zorgg te dragen voor de im- en export ervan of hieraan een bijdrage te leveren. 
Tenn tweede is het mogelijk dat een afkeer -om wat voor reden dan ook- van de 
vormm waarin de VOC en/of WIC waren opgericht en met name de monopolie-
positiess die zij kregen, de ondernemers ervan heeft weerhouden hun geld in één 
vann deze compagnieën te investeren.49 In de derde plaats beschikten de onder-
nemerss wellicht niet over voldoende kapitaal om een dergelijke investering te 
kunnenn doen.50 Tenslotte kan het nieuwe en in zekere zin baanbrekende karak-
terr van in ieder geval de VOC potentiële investeerders hebben afgeschrokken. 
Hierbijj  moet echter worden bedacht dat reeds een aantal jaren voor de oprich-
tingg van de VOC op kleinere schaal allerlei lokale compagnieën (voorcompag-
nieën)) actief waren in de handel op het Oost-Indische gebied. Hierdoor was dui-
delijkk geworden dat misschien wel grote risico's met deze tak van handel 
verbondenn waren, maar dat er ook wel degelijk winst mee konden worden ge-
zijnn weduwe een aandeel van ƒ 6.000 in de WIC <GAA, weeskamer, inbrengregister 29 f. 215 (14-1 1655)). 

Ditt was hetzelfde bedrag als waarvoor Van den Bogaert in 1621 intekende in het Capitaelboeck. Hij had dit 

duss gedurende meer dan dertig jaar onaangeroerd gelaten, als (stabiele) langetermijnbelegging. In de na-

latenschapp van Lucas vann de Venne (sutkerraffinadeur-koopman) tenslotte bevond zich een obligatie van 1.450 

guldenn "houdende op" de WIC (GAA, weeskamer, inbrengregister 30 f. 241-243v, 29 Iv, 292 (18-2 1659)). 

488 Dit ondanks het feit dat de inschrijving van vele weduwen en de diverse keren dat een geldbedrag voor 
eenn (nog minderjarig) kind werd ingelegd, er volgens Van Dillen op wijzen dat velen een aandeel in de VOC 
alss een zeer goede geldbelegging zagen (Van Dillen, AandeeUioudersregisterkamer Amsterdam, 48). 
499 Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de WIC haar monopolie op invoer van ruwe suiker in 
dee Republiek niet heel effectief heeft kunnen uitoefenen. Zuid-Amerikaanse suiker bleef gedurende de ge-
helee zeventiende eeuw ook buiten de kanalen van de WIC om naar de Republiek stromen (Zie hiervoor 
Hoofdstukk 1). 
500 Een investering in een van beide handelscompagnieën vereiste echter geen al te grote financiële ruim-
te.. Zowel in het aandeelhoudersregister van de VOC als in het Capitaelboeck van de WIC zijn bedragen van 
1000 gulden of minder opgenomen: de laagste inleg in het VOC-register bedroeg ƒ 30 van de zijdelakenko-
perr uit Doornik, Gilles Brise. De laagste inleg in het Capitaelboeck was tweemaal een bedrag van 50 gulden 
vann Aeltgen Henricxdr, de dienstmaagd van Kiliaen van Renselaer en van Elisabeth Marchuts, de dienst-
maagdd van Guillielmo Bartholotti. In beide gevallen tekende overigens de werkgever in het Capitaelboeck in. 
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maakt.511 Met andere woorden: bij een groot deel van de mogelijke investeerders 
magg een redelijke mate van voorkennis met betrekking tot de handel op Oost-In-
diëë worden verondersteld. De koudwatervrees van ondernemers zal minder 
groott zijn geweest dan men op het eerste gezicht veronderstelt.52 

Dezee verklaringen voor het gebrek aan investeringen in de VOC en WIC bij 
eenn groot deel van de onderzoeksgroep zijn erg algemeen. Zij golden in princi-
pee voor alle mogelijke investeerders en hebben weinig betrekking op de speci-
fiekefieke situatie van de suikerbakkers in Amsterdam. Een vergelijking tussen de in-
legg van de suikerondernemers en die van alle Amsterdamse kooplieden kan aan 
hett licht brengen of en hoe de onderzoeksgroep afweek van de koopliedenge-
meenschap.. Bovendien levert zij meer inzicht in de investeringsruimte van de 
suikerbakkerss uit de onderzoeksgroep. Voor het aandeelhoudersregister van de 
kamerr Amsterdam van de VOC is een dergelijke vergelijking gemaakt (tabel 5.4). 

Tabell  5.4 Vergelijking van de VOC-inleg van de suikerondernemers en Am-
sterdamsee kooplieden, 1602 

<< 1.000 
1.001-5.000 0 
5.001-10.000 0 
10.001-20.000 0 
20.001-30.000 0 
>> 30.000 

Totaal l 

Amsterdamsee kooplieden 

N N 

88 8 
227 7 
76 6 
56 6 
14 4 
5 5 

466 6 

% % 

18,9 9 
48,7 7 
16,3 3 
12,0 0 
3,0 0 
1.1 1 

100,0 0 

%% cum 

18,9 9 
67,6 6 
83,9 9 
95,9 9 
98,9 9 

100,0 0 

suikerondernemerss uit de onderzoeksgroep 
kooplieden-industriëlen kooplieden-industriëlen 

N N 

1 1 
6 6 
1 1 
2 2 

10 0 

% % 

10,0 0 
60,0 0 
10,0 0 
20,0 0 

100,0 0 

%% cum 

10,0 0 
70,0 0 
80,0 0 

100,0 0 

suikerrafjtnadeurs-suikerrafjtnadeurs-
kooplieden kooplieden 

N N 

1 1 
5 5 

6 6 

% % 

16,7 7 
83,3 3 

100,0 0 

%% cum 

16,7 7 
100,0 0 

Bron:: Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam; Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 
158;; computerbestand C. Lesger en prosopografïe 

Inn vergelijking met alle Amsterdamse kooplieden die in de VOC investeerden, te-
kendenn de suikerondernemers voor kleinere bedragen in het aandeelhouders-
registerr in. Deze neiging was onder de suikerraffinadeurs-kooptieden groter dan on-

511 David Nuijts participeerde voor een totaalbedrag van 2.400 gulden in veertien schepen die uitgereed 
warenn door een aantal bewindhebbers van de voorcompagnieën. In 1609 en 1610 verkocht hij deze aande-
lenn aan respectievelijkJaecques Damman en Cornelis Willemsen (GAA, NA 117 f. 163v-164 (30-12 1609) en 
1188 f. 63v-74 (14-1 1610) en Van Dillen, Aandeelhoudersregister kamer Amsterdam, 31 noot 1). Zie Gelderblom, 
Zuid-NederlandseZuid-Nederlandse kooplieden, 138-141 voor het rendement van de deelname van Hans Thijs en Augustijn Boel 
aann Amsterdamse voorcompagnieën. 
522 Van Dillen suggereert in de inleiding op zijn uitgave van het aandeelhoudersregister van de VOC nog 
eenn andere reden, waarom men wellicht niet investering overging. Sommige ondernemers zouden er be-
zwaarr tegen kunnen hebben dat de VOC (en zeker ook de WIC) niet alleen handel zou gaan drijven, maar 
ookk oorlog zou gaan voeren of tenminste gewapende strijd niet uit de weg zou gaan (Van Dillen, Aandeel-
houdersregisterhoudersregister kamer Amsterdam, 72). 



172 2 DeelDeel II De Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

SuikerbakkerijSuikerbakkerij uit de achttiende 
eeuw:eeuw: de uitlekruimte. 
NadatNadat de suikersubstantie enige 
tijdtijd  in de suikervormen had ge-
staan,staan, werd de punt van de vor-
menmen opengestoken, zodat de on-
zuiverezuivere siroop eruit kon lekken. De 
vormenvormen werden dan op potten ge-
zet,zet, waarin deze stroop kon wor-
denden opgevangen om opnieuw in 
hethet productieproces te, worden ge-
bruiktbruikt of om als zelfstandig pro-
ductduct te worden verkocht. Soms 
werdwerd tijdens dit uitlekken gebruik-
gemaaktgemaakt van kleiige aarde, meest-
alal ingevoerd vanuit Rouen. Deze 
bewerkingbewerking werd 'dekken' ge-
noemd. noemd. 
Uit:Uit:  Encyclopédie ou dictionnai-
re,re, Ceconomie rustique, planche 
VI.VI. (foto: Universiteitsbibliotheek 
UniversiteitUniversiteit van Amsterdam) 

derr de kooplieden-industriëlen. Dat komt goed overeen met het belangrijke inter-
nationalee handelskarakter dat aan deze laatste groep kan worden toegekend. De 
consequentiee van deze constatering is dat het verschil tussen de handeldrijvende 
suikerondernemerss en de Amsterdamse kooplieden aanzienlijker is dan ik tot nu 
toee veronderstelde. De relatief geringe investering die de kooplieden-industriëlen 
enn de suikerraffinadeurs-kooplieden deden, zouden erop kunnen wijzen dat zij een 
minderr omvangrijk vrij beschikbaar vermogen hadden dan de Amsterdamse 
koopman.533 Een (groot) deel van het kapitaalbezit lag vast in bedrijfsruimte en 
apparatuurr ten behoeve van de suikerraffinage. Daarnaast slokte de exploitatie 
vann de suikerbakkerij mogelijk zoveel van het in de handel vergaarde kapitaal op 
datt er slechts een gering vermogen overbleef voor andere investeringen, zoals in 

533 De omvang van de vermogens van de suikerondernemers uit de onderzoeksgroep komt in § 4 van dit 
hoofdstukk aan bod. 
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dee grote handelscompagnieën. Mijn hypothese zou zijn: de financiële ruimte van 
dee suikerondernemers, ook van hen die internationaal handel dreven, was klei-
nerr dan die van de handelaren in het algemeen. Dit zou dan een belangrijke re-
denn kunnen zijn geweest voor de geringe omvang van de groep suikeronderne-
merss onder de aandeelhouders van de VOC in 1602 en de W1C in 1621/23. 

33 Huizen, erven en hofsteden: de suikerondernemers en hun onroerend goed 

Omm de risico's van zijn investeringen zoveel mogelijk te beperken, kon een on-
dernemerr ertoe overgaan geld te steken in onroerend goed. Dit kon plaatsvin-
denn naast investeringen in handel en/of nijverheid, maar het kwam ook voor dat 
eenn ondernemer een deel van zijn kapitaal terugtrok uit deze risicovolle econo-
mischee activiteiten en hiermee vervolgens land of huizen aanschafte. In de lite-
ratuurr wordt deze laatste handelswijze vaak als één van de aanwijzingen gezien 
datt sprake was van een aristocratisering bij de betreffende ondernemer.54 Omdat 
dezee 'aristocratiseringsthese' nauw verbonden is met de analyse van investe-
ringenringen in onroerend goed, zal hier kort op dit concept worden ingegaan. 

Eenn aantal publicaties van Roorda hebben in Nederland de aanzet gegeven tot 
hett bestuderen en bediscussiëren van het verschijnsel 'aristocratisering'.55 Hoe-
well  de term door Roorda met betrekking tot Hollandse regenten werd gebezigd, 
kann hij ook in een breder verband worden gebruikt, zoals voor kooplieden, het-
geenn in onderzoeken regelmatig impliciet danwei expliciet gebeurt. Over de pre-
ciezee inhoud van het begrip 'aristocratisering' lijk t in de literatuur geen com-
muniss opinio te bestaan.56 Met de term wordt meestal gerefereerd aan een 
veranderingg in het investeringsgedrag, waarbij een in omvang toenemend ge-
deeltee van het kapitaal van kooplieden-regenten werd belegd in onroerende goe-
deren,, zoals land, huizen en buitenplaatsen. Hierdoor ontstond voor hen de mo-
gelijkheidd tot identificatie met de (adellijke) aristocratie. Tegelijkertijd trokken 
dezee kooplieden-regenten zich geleidelijk terug uit de actieve handel en/of pro-
ductie.. Dit had als gevolg dat het kapitaal van actieve naar meer passieve investe-
ringenringen verplaatst werd. 

Hett probleem van deze 'aristocratiseringsdiese' schuilt deels in de vermeende 
drijfveerr van de kooplieden-regenten. Was de geschetste verandering in het in-
vesteringsgedragg niet een economisch-rationeel antwoord op een verhoogd risi-
coo voor beleggingen in andere sectoren? Kooplieden waren bij hun investe-
ringenringen altijd op zoek naar de belegging die de beste balans bood tussen zo 

544 In dit licht moet de discussie over het al dan niet optreden van een 'verraad van de burgerij' worden 
geplaatst.. Zie voor het begrip aristocrausering{sproces) met name: Roorda, 'Het Hollandse regentenpatri-
ciaat'. . 
555 Roorda, Partij en factie en Roorda, 'Het Hollandse regentenpatriciaat'. 
566 Soly, 'Het Verraad' der 16de-eeuwse burgerij'; Degryse, 'Fortuin en sociaal prestige'; Jansen, 'Verraad 
inn Holland'; Prak, 'Aristocratisering' en Degryse, 'The aristocratization of the Antwerp mercantile elite'. 
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gunstigg mogelijke vooruitzichten op voordeel en zo klein mogelijke risico's op 
verliess van enige vorm van kapitaal. De verschillende ontwikkelingen van de eco-
nomischee sectoren zorgden ervoor dat deze afweging steeds weer opnieuw moest 
wordenn gemaakt.57 

Hett lijk t mij dan ook niet juist te veronderstellen dat elke geslaagde koopman 
uiteindelijkk zijn carrière beëindigde als bezitter van land en obligaties. Investe-
ringenringen in grond, waardepapieren en onroerend goed waren op elk moment in 
hett leven van een ondernemer mogelijke beleggingsobjecten. Van een algemene 
verschuivingg in investeringen van handel naar land is dan ook geen sprake. 'Ac-
tieve'' beleggingen in de handel bestonden naast meer 'passieve' investeringen in 
obligaties,, grond en huizen (en dus niet na, zoals de 'aristocratiseringsthese' ver-
onderstelt)) . 

Daarmeee is 'aristocratisering' een weinig bruikbaar concept voor het bestude-
renn van vroegmodern ondernemersgedrag. In de analyse van de prosopografi-
schee gegevens van de suikerondernemers zal het dan ook niet worden toegepast. 
Hett investeringsgedrag van de onderzoekspersonen en de eventuele verschui-
vingenn hierin moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van het reeds eer-
derr geformuleerde doel van een vroegmoderne ondernemer: het streven naar 
welstand,, macht en prestige. Eerst volgt nu een bespreking van het algemene 
beeldd van onroerendgoedtransacties van de onderzoekspersonen zoals zij in di-
versee bronnen zijn gevonden (tabel 5.5). Daarna zullen twee individuele geval-
lenn aan de orde komen. 

Voorr meer dan zestig procent van de suikerondernemers is informatie met be-
trekkingg tot onroerend goed gevonden.58 Alleen voor de suïkerraffinadeurs is 
geenn betrokkenheid op grote schaal bij aan- of verkoop van (delen van) huizen 
off  erven vastgesteld. Voor deze suikerbakkers bestond geen aanleiding tot inves-
terenn in onroerend goed of het ontbrak hen eenvoudigweg aan de financiële 
middelenn om tot een dergelijke investering over te gaan. 

577 Om deze reden stelt Schmidt voor om een onderscheid aan te brengen tussen de aristocratisering van 
dee levensstijl van de kooplieden-regenten enerzijds en de veranderingen in hun investeringsgedrag ander-
zijdss (Schmidt, Om de eer van de familie, 69). Hoewel het aanbrengen van een dergelijke scheiding nuttig is, 
leidtt zij ertoe dat het begrip 'aristocratisering' nauwelijks nog toegepast kan worden. Het definitieprobleem 
verschuiftt namelijk op deze manier van 'aristocratisering' naar 'aristocratisering van de levensstijl*. Dit is op-
nieuww een lastig te operationaliseren concept. Schmidt maakt een begin met de invulling van het begrip, 
maarr veel verder dan "'regentenmentaliteit' (...) een meer aristocratisch getinte civilisatie naast een zekere 
verfijningg van de omgangsvormen" komt hij niet. 
588 Het betreft hier niet alleen gegevens over aan- en verkoop, maar ook informatie over het eigendom van 
huizen,, erven, landerijen, hofsteden en dergelijke. Onder de personen die op enig moment in hun econo-
mischee carrière tot een investering in onroerend goed overgingen, bevond zich een aantal ondernemers 
waarvoorr slechts eenmaal een relatie met onroerend bezit is teruggevonden. Voor hen zal het veeleer een 
eenmaligee (toevallige?) aanraking met de wereld van het onroerende goed zijn geweest. 
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Tabell  5.5 Aantal vermeldingen van onroerendgoedtransacties van de suiker-
ondernemers s 

Huis/huizen n 
Erf/erven n 
Huizenn en erven 
Pakhuis/pakhuizen n 
Suikerbakkerij j 
Hofstede/buitenplaats s 
Land d 
Tuin n 

Totaal l 

aantal l 
onderzoekspersonen n 

onderzoeksgroep p 

N N 

56 6 
40 0 

106 6 
8 8 

56 6 
10 0 
13 3 
19 9 

308 8 

% % 

18,2 2 
13,0 0 
34,4 4 
2,6 6 

18,2 2 
3,2 2 
4,2 2 
6,2 2 

100,0 0 

58 8 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

23 3 
23 3 
35 5 
4 4 

30 0 
9 9 
4 4 
5 5 

133 3 

22 2 

suikerrrafftnadeurs-suikerrrafftnadeurs-
kooplieden kooplieden 

21 1 
11 1 
57 7 
4 4 

23 3 
1 1 
5 5 
6 6 

128 8 

20 0 

suikerraffinadeurs suikerraffinadeurs 

12 2 
6 6 

14 4 

3 3 

4 4 
8 8 

47 7 

16 6 

Bron:: prosopografie 

Hett grootste gedeelte van de transacties betreft de aankoop van onroerende goe-
deren,, en veel minder de inkoop ervan. Omdat een mens in maar één huis te-
gelijkk kan wonen, is het waarschijnlijk dat de suikerondernemers een deel van de 
aangekochtee panden verhuurden. Hiervoor zijn in de bronnen vaak moeilijk be-
wijzenn te vinden. Wanneer in het notarieel archief sprake is van de verhuur van 
eenn huis, is dit meestal niet om een huurcontract af te sluiten, maar veeleer om-
datt problemen waren gerezen tussen de huurder en de verhuurder. Het verhu-
renn van woningen gebeurde over het algemeen op een informelere manier dan 
dee eigendomsverandering van een pand.59 

Verrewegg het grootste deel van de gegevens van onroerend goed heeft betrek-
kingg op wat in de bronnen meestal als 'huizen en erven' wordt aangeduid. Het is 
niett verwonderlijk dat akten met betrekking tot de aan- of verkoop van een sui-
kerbakkerijj  eveneens goed zijn vertegenwoordigd. Deze zijn reeds aan de orde ge-
steldd bij de beschrijving van het bedrijfsgebouw van de suikernijverheid in hoofd-
stukk 2. Slechts in een zeer klein aantal gevallen is sprake van de overdracht of het 
eigendomm van buitenplaatsen, landerijen of tuinen. De meeste eigenaren van hof-
stedenn schuilen onder de kooplieden-industriëlen. Onder de bezitters van tuinen zijn 
dee suikerraffinadeurs verrassend goed vertegenwoordigd. Hierbij ging het over het 
algemeenn om stukjes land die veelal vlak buiten de stad lagen. 

Voorr geen van de suikerondernemers is het op grond van deze gegevens aan-
nemelijkk dat een duidelijk waarneembare verschuiving in de investeringen van 
nijverheidd en handel naar onroerend goed heeft plaatsgehad. Uiteraard hoeft 

599 Over huurcontracten zie: Lesger, Huur en conjunctuur, 23-37. 
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dezee conclusie niet voor alle suikerbakkers individueel op te gaan. Het onroe-
rendgoedbezitt op persoonlijk niveau komt nu aan de hand van twee onderne-
merss aan de orde. Juist door een persoonsgebonden benadering kan verduide-
lijk tt worden hoeveel, wat voor en op welk tijdstip in een economische carrière 
transactiess met onroerend goed plaatsvonden. Voor Abraham Hansz Pelt {koop-
man-industrieel)man-industrieel) kon op basis van diverse bronnen een uitgebreid beeld van de 
verschillendee soorten onroerend goed worden geschetst. Voor Gilli s van den Bo-
gaertt (suikerraffinadeur-koopman) was de hoeveelheid informatie beperkter. 

Gilli ss van den Bogaert kocht in 1614 de suikerbakkerij 'De Stad Antwerpen' op 
dee Keizersgracht van Cornelis Sasbout.60 Een aantal jaren later, in 1617 en 1618, 
breiddee hij zijn bezit hier uit door twee erven in de directe omgeving aan te ko-
pen,, van opnieuw Sasbout en van de metselaar Jan Egbertsz.61 Het ligt voor de 
handd te veronderstellen dat Van den Bogaert hier eveneens een woonhuis heeft 
latenn bouwen. Dit huis moet hij dan tussen 1614 en 1626 hebben betrokken. Bij 
hett opmaken van de ondertrouwakte voor zijn huwelijk met Cornelia Reyniersdr 
Verspreett in 1614 heeft hij als adres 't Water (het huidige Damrak) opgegeven. 
Inn 1626 echter kwamen leden van de kerkenraad van de Hervormde gemeente 
inn Amsterdam zich "ten huijse van Gilli s vanden Boogaert suijckerbacker op de 
Keijsersgracht""  melden.62 Het woongedeelte van dit pand verkocht Van den Bo-
gaertt in 1629 reeds. Het huis aan de oostzijde van de Keizersgracht heette toen 
'Dee Boomgaerd' en de nieuwe eigenaresse was Van den Bogaerts schoonmoeder, 
Corneliaa Bruijnseels, de weduwe van de suikerbakker Reijnier Verspreet (suiker-
raffinadeur-koopmari)raffinadeur-koopmari) .63 Of Gilli s de suikerbakkerij alhier nog wel in bezit hield is 
niett duidelijk. Bewijs voor de verkoop is niet gevonden, maar evenmin kan bezit 
vann het bedrijfspand na 1629 in de bronnen worden gestaafd. Mijns inziens heeft 
Vann den Bogaert de suikerbakkerij aan de Keizersgracht in de jaren twintig van 
dee zeventiende eeuw afgestoten. Inmiddels had hij namelijk een andere suiker-
bakkerijj  verworven op de Oudezijds Voorburgwal, in het voormalige Clara-kloos-
ter.. Tien jaar later breidde Van den Bogaert dit complex uit door de aankoop van 
eenn huis en erf in de Sint Clarenstraat voor 2.400 gulden.64 Dit is het enige sui-

600 4 eeuwen Herengracht, 447. 
611 GAA, archief van de Schepenen (arch. nr. 5062), kwijtscheldingsregisters, inv. nr. 25 f. 325v (25-7 1617) 
enn 26 f. 179 (26-5 1618). 
622 Zij vroegen Van den Bogaert of het gerucht waar was dat hij had gezegd "dat hij niet en goet vinden 
condee het gene door sijne excellentie hooghlijcken memorie geschiet was ter sake van de Religie hier te lan-
dee ie weeten de magistraten soo plotselijck te deporteren dat sulckx meer quaet dan goet hadde gedaen dat-
menn sachter middelen hadde connen gebruijcken". Gilli s bevestigde dit (GAA, Hervormde Gemeente, pro-
tocollenn kerkenraad, 6 [apart genummerd gedeelte aan het begin van het boek] f. 32-33 (15-10 1626)). 
Voorr ondertrouwakte: GAA, DTB 418 f. 83(10-5 1614). 
633 GAA, kwijtscheldingsregister 34 f. 150v (8-12 1629). 
644 GAA, kwijtscheldingsregister 31 f. 160 (24-5 1624) en GAA, executie kwijtscheldingen 2166 f. 238 (9-3 
1634).. Op de Oudezijds Voorburgwal ging Gillis vanden Bogaert vanaf die tijd ook wonen (Frederiks & Fre-
deriks,, Kokier van den tweehondertsten penning, 55; GAA, DTB 441 f. 269 (19-10 1633) en 449 f. 263 (13-8 
1639)). . 
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kerbedrijff  dat na de dood van Van den Bogaert in of vóór 1654 door de erfgena-
menn wordt verkocht. De nieuwe eigenaar was Pieter de Meijer, die hiervoor een 
bedragg van ƒ24.000 betaalde.65 De onroerende goederen van Gilli s van den Bo-
gaertt stonden alle in direct verband met zijn activiteiten in de suikernijverheid. 
Vann speculatieobjecten is dan ook in zijn geval geen sprake. 

Inn een notariële akte uit 1649 zijn de onroerende bezittingen van Abraham 
Hanszz Pelt opgetekend. Bij het aangaan van een tweede huwelijk met Anna Bren-
tenss moest hij aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Helena van Ganse-
poell  hun zogeheten 'moederlijk erfdeel' toekennen.66 In het testament dat He-
lenaa en Abraham op 2 juni 1635 hadden laten opmaken, was vastgelegd dat de 
langstlevendee van beide partners het erfdeel aan de kinderen zou moeten over-
dragen,, bestaande uit de helft van de goederen die zich op het moment van over-
lijdenn van één van de ouders in de boedel bevond.67 Dit moment was nu aange-
brokenn en daarom werden de bezittingen geïnventariseerd. De onroerende 
goederenn waren in 1649: 

"omtrentt vijfensestigh margen landts mette huijsinge, stallingen opstallen bepotinge ende be-
plantingee daer op staende gelegen inde Watergraeffe offe Diemermeer (...) 
woonhuijss ende suijckerbackerije mette erven vandien soo d'voorss Abraham Pelt Hanss die te-
genwoordighh bewoont ende gebruijckt staende ende leggende binnen deser stede opde west-
sijdee vande Keijsersgracht, genaemt de Twee Suijckermoolens". 

Inn de marge werd de opsomming voortgezet met: 

"hondenn journaux landt gelegen in Vranckrick inde provincie van Medocq (...) 
eenn vierdeparte in thuijs ende erff t Blauewe Schudt inde Warmoesstraet68 (...) 
eenn vijffende sestichste part in een huijs ende erff staende ende leggende binnen deser stede 
indee Nieuwe straet". 

Meerr dan eenjaar na het overlijden van Abraham Pelt werd in 1674 opnieuw een 
inventariss opgemaakt van de goederen die hij in handen van zijn toenmalige 
vrouw,, Anna Brentens, achterliet.69 In deze notariële akte stond eveneens het on-
roerendd goed dat in zijn bezit was. Het ging daarbij om drie complexen: 

"eenn huijs ende erve met de suijckerbackerije staende op de westsijde vande Keijsersgracht 
[hett stuk tussen de Westermarkt en de Reestraat, waar nu de Keizersgrachtkerk staat, AP] daer 
denn overleden in gestorven is 
eenn huijs ende erve met een suijckerbackerije staende op de Blomgracht aende noortsijde tus-

655 GAA, kwijtscheldingsregister 46 f. 234v (2-7 1655). Zie ook: Reesse, De suikerkandel van Amsterdam, 
CXXXI II  en Meischke, 'De suikerbakkerij', 86. 
666 GAA, NA 1000 B (7-10 1649). 
677 GAA, NA 791 f. 223-224v (2-6 1635). 
688 Dit was in ieder geval vanaf april 1648 in Pelts bezit (GAA, kwijtscheldingsregister 42 f. 167 (25-4 
1648)). . 
699 GAA, NA 2484 akten nrs. 21 en 35 (15-3 1674). De inhoud van deze beide akten is grotendeels hetzelf-
dee en wijkt slechts op een klein aantal punten af. Abraham Hansz Pelt werd op 27 januari 1673 begraven in 
eenn eigen graf in de Zuiderkerk (GAA, DTB 1091 f. 126). 
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schenn de twee leste bruggen [het stuk tussen de Derde Leliedwarsstraat en de Lijnbaanseracht 
AP]70 0 

eenn huijs ende boomgaert met de landerijen daer bij behorende inde Diemermeer alias Wa-
tergraefss meer" 

Wanneerr de twee inventarisaties van onroerende goederen in het bezit van Abra-
hamm Pelt naast elkaar worden gelegd, valt op dat de landerijen in Frankrijk en de 
gedeeltenn van huizen in de Warmoesstraat en de Nieuwstraat in de periode tus-
senn 1649 en 1673 van de hand zijn gedaan. Pelt kocht in de tussentijd een sui-
kerbakkerijj  op de Bloemgracht. Een aantal bronnen kan nadere informatie ver-
schaffenn over de verschillende huizen, bedrijfspanden en stukken grond, die 
Abrahamm Pelt in bezit had. 

Hett genoemde woon- en suikerbakkerijcomplex 'de Twee Suijckermoolens' 
opp de Keizersgracht moet omvangrijk zijn geweest.71 In totaal besloeg dit pand 
vijff  erven. De eerste drie werden in 1629 aangekocht.72 Deze omvang voldeed 
waarschijnlijkk aanvankelijk goed, want pas ruim twintigjaar later kocht Abraham 
Peltt twee huizen en erven naast percelen die reeds in zijn bezit waren, de ene 
voorr ƒ5.350 en de ander voor ƒ8.000.73 De aankopen duiden erop dat de econo-
mischee activiteiten van Pelt, niet alleen binnen de suikernijverheid, maar ook 
daarbuiten,, zich in deze periode in gunstige richting ontwikkelden. Dit blijkt 
eveneenss uit de specificatie van de erfenis die Abraham aan zijn kinderen over-
droegg in 1649. Daar staat dat Abraham Pelt niet genoeg tijd had gehad om de be-
schrijvingg van het erfdeel zo uitgebreid te maken als de bedoeling was "overmits 
denn grooten ommeslagh van zijne suijckerbackerijen ende de neeringe daeraff 
dependerendee niet en was toelatende alles soo partinent te stellen als wel ver-
eijschte".74 4 

Inn de genoemde inventaris van Abraham Pelt zijn ook de goederen in de sui-
kerbakkerijj  en het pakhuis aan de Keizersgracht opgenomen.75 De meeste zijn 
tevenss getaxeerd. In totaal was voor een waarde van bijna 13.460 gulden aan ver-
schillendee soorten suiker en gereedschap in de panden aanwezig. De grote om-

700 In de beschrijving van de in de suikerbakkerij aanwezige goederen wordt nog melding gemaakt van 
tenminstee twee pakhuizen. Het lijk t mij waarschijnlijk dat deze gebouwen bij de termen "huijs ende erve 
mett de suijckerbackerije" zijn inbegrepen. 
711 Reesse noemt dit bedrijf overigens 'Het Paardenhoofd', waarbij hij mijns inziens impliciet refereert 
aann de negentiende- en niet de zeven tie nde-eeuwse situatie (Reesse, De suikerkandel van Amsterdam, 124, 
CXL-CXLÏ) .. Wel had het pand reeds in de zeventiende eeuw 'het Zwarte Paardenhoofd' in de gevel staan 
(GAA,, NA 3043 f. 2v (21-1 1667)). Wellicht dat het bedrijflater de naam 'Het Paardehoofd' kreeg. Omdat 
echterr in de notariële akte met betrekking tot Abraham Pelt expliciet 'de Twee Suijckermoolens' wordt ge-
noemd,, houd ik deze benaming aan. 
722 GAA, kwijtscheldingsregister 34 f. 136 (10-11 1629). Zie ook: Reesse, De smkerhandel van Amsterdam, 
CXL. . 
733 GAA, kwijtscheldingsregister 46 f. 16 en 17 (24-5 1653). 
744 GAA, NA 1000 B (7-10 1649). 
755 GAA, NA 2484 akten 21 en 35 (15-3 1674), aldaar f. 498-502. Er lijk t in de akte sprake te zijn van meer 
dann één pakhuis, maar geheel duidelijk is dit niet. 
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vangg van de hoeveelheid goederen en de vele verschillende ruimtes in de suiker-
bakkerijj  en het pakhuis die zijn gespecificeerd, onderschrijven het eerder naar 
vorenn gebrachte vermoeden dat het hier om een omvangrijk suikernijverheids-
complexx ging. De zaken in de suikernijverheid zullen Abraham Pelt aan het ein-
dee van zijn leven voor de wind zijn gegaan. Ook wijst de diversiteit in soorten sui-
kerr die zijn aangetroffen erop dat Pelt zich niet specialiseerde in de productie 
vann één specifieke suikervariant.76 

Dee suikerbakkerij op de Bloemgracht kocht Pelt relatief laat in zijn leven aan. 
Inn 1659 kocht hij aldaar een huis, erf en ververij, die hij, getuige de inventaris, 
omm liet bouwen ten behoeve van de suikerproductie.77 Hij telde hiervoor 9.000 
guldenn neer. Dit bedrag was hoger dan de som die zes jaar eerder voor de laatste 
tweee door Pelt verworven panden aan de prestigieuze Keizersgracht werd be-
taald.. Het bedrijfspand aan de Bloemgracht zal dan ook redelijk omvangrijk zijn 
geweest.. Pelts geschiedenis van de aankopen van de suikerpanden overziend, 
kunnenn we concluderen dat zijn suikerproductie in de jaren vijfti g en zestig van 
dee zeventiende eeuw op haar top was. Dit komt overeen met de belangrijkste 
bloeiperiodee van de suikernijverheid in Amsterdam als geheel. 

Naastt de gebouwencomplexen aan de Keizers- en Bloemgracht kocht Pelt in 
dezelfdee periode nog een huis en erf in de Kalverstraat voor een bedrag van 
10.4700 gulden.78 Hiervan is geen verkoopakte gevonden. Toch was het pand aan 
hett einde van Pelts leven niet meer in zijn bezit. Wellicht heeft hij dit niet per-
soonlijkk benut, maar veeleer als beleggings-, danwei speculatieobject verworven. 
Waarschijnlijkk diende het eigendom van delen van huizen in de Warmoesstraat 
enn de Nieuwstraat een zelfde doel. 

Peltt bezat overigens niet alleen huizen binnen de stadsgrenzen. Zoals gezegd 
bezatt hij in 1649 land in de Medoc. Het is niet duidelijk of zich hierop ook ge-
bouwenn bevonden. Pelt was echter ook in het bezit van een hofstede. In 1657 
werdd een notariële akte opgemaakt om een sluimerende ruzie te sussen.79 Hans 
Peltt (koopman-industrieel) werd toen op verzoek van Joannis van Veldensteijn de 
jongee ondervraagd over iets dat "op de hoffstede van uwen broeder Abram Pelt" 
wass voorgevallen. Helaas wordt niet geëxpliciteerd waar deze hofstede zich be-
vondd en hoelang deze reeds in het bezit van Abraham was. 

Ongeveerr vijfjaar later is nog een akte overgeleverd die een verband legt tus-
senn Abraham Pelt en een hofstede. Het betreft hier echter een andere buiten-
plaatss dan de zojuist aangestipte. In 1661 kocht Pelt "een hoffstede gelegen in 
Gravess bij Pellegrin80 genaamt Escure soodanigh de selve aldaar bepoot beplant 

766 Hiermee past Abraham Pek goed in het algemene beeld van de Amsterdamse suikerbakkers, zie: 
Hoofdstukk 1,§ 4.3. 
777 GAA, kwijtscheldingsregister 50 f. 126 (17-5 1659). 
788 GAA, executie kwijtscheldingen 2168 f. 195 (1-2 1652). 
799 GAA, NA 1122 f. 56-56v (17-71657). 
800 Waarschijnlijk wordt hiermee de landstreek Graves of het plaatsje Graves, beide in de omgeving van 
Bordeauxx bedoeld. 
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beboutt ende betimmert is" voor een bedrag van 15.000 gulden.81 Daarnaast werd 
Abrahamm eigenaar van "zekere landen gelegen in Medocq zijnde een sesthiende 
deell  van de geheele bedijkinge", waar hij reeds grondeigenaar was, voor ƒ 16.000. 
Beidee pas verworven bezittingen werden direct voor zes jaar verhuurd aan Jasper 
Pelt,, koopman uit Bordeaux, elk voor een jaarlijkse huur van ƒ400.82 Wanneer 
dezee periode naar tevredenheid was verlopen, stond het de huurder vrij de 
grondd nogmaals voor zes jaar te huren. Jasper Pelt was overigens tevens de man 
diee beide objecten aan Abraham Pelt verkocht had. Hij zal in deze tijd in een acu-
tee liquiditeitscrisis hebben verkeerd en dringend contant geld nodig hebben ge-
had. . 

Abrahamm Pelt trad dus pas relatief laat in zijn carrière op als bezitter van bui-
tenplaatsen.. Het zal hier dan ook geen familiebezit, maar zelf verworven goede-
renn betreffen. Het verwerven van een statussymbool als een hofstede liep bij 
Abrahamm Pelt synchroon aan een bloeiperiode van zijn economische activiteiten 
inn de suikerraffinage. Wellicht dat hij de buitenplaatsen als middel zag om meer 
aanzienn in de maatschappij te verwerven, iets dat hij niet kon doen door een be-
stuurlijkee functie of carrière na te streven. Als zoon van een lutherse immigrant 
uitt Antwerpen bestond voor hem immers nauwelijks een mogelijkheid om door 
tee dringen tot het stadsbestuur. Ook kan Abraham Pelt de investeringen in on-
roerendd goed hebben gezien als een stabiele belegging. 

44 Geld en goederen: vermogens van de suikerondernemers 

Eenn belangrijke indicator voor de economische posities die de suikeronderne-
merss in Amsterdam innamen, is de omvang van de vermogens waarover zij be-
schikten.. Uit verschillende soorten bronnen kan hierover informatie worden 
verkregen.. De eerste en belangrijkste zijn belastingkohieren. Voordeel hiervan is 
datt de mate van willekeur welke personen wel en welke niet zijn vermeld enigs-
zinss ingeperkt is: een bepaald segment -afhankelijk van de grondslag van de 
belastingheffing-- van de gehele gemeenschap kwam voor het afdragen van be-
lastingg in aanmerking en is opgenomen in het register. De Amsterdamse vermo-
gensbelastingg uit 1631, de 200ste penning, vormt het meest bruikbare meetpunt 
voorr een analyse van de vermogens van de onderzoekspersonen. Enerzijds om-
datt het een algemene belasting was en anderzijds omdat 1631 eenjaar is waarin 
eenn groot deel van de suikerondernemers nog in leven was. 

Inn 1631 werd in Amsterdam een belasting, de zogenoemde 200ste penning, ge-
heven.. Het betrof hier een heffing van y2 procent op alle roerende en onroe-

811 GAA, NA 2156 f. 563-565 (17-11 1661). 
822 Het is niet duidelijk of het hier de in 1602 geboren broer van Abraham betreft. Waarschijnlijk is het wel 
dezelfdee Jasper Pelt als die door Voss wordt genoemd als koopman te Bordeaux in 1631, 1637 en 1670-80 
(Voss,, 'A community in decline?', 44 noot 8, 50 noot 58 en 51). 
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rendee bezittingen. Belastingplichtig waren die inwoners van de stad, die een ver-
mogenn bezaten van meer dan 1.000 gulden. Het register van deze belasting is be-
waardd gebleven en uitgegeven.83 De stad was verdeeld in een aantal wijken en in 
elkk van deze wijken ging een daartoe aangewezen persoon alle huizen langs. Hij 
vroegg de belastingplichtige naar de omvang van zijn of haar vermogen. De nei-
gingg om het vermogen lager op te geven dan het in werkelijkheid was, zal een 
aantall  personen niet hebben kunnen onderdrukken. Omdat echter de belas-
tinginnerss hoogstwaarschijnlijk tevens woonden in de wijk waarin zij de huizen 
langsgingenn en redelijk tot goed bekend waren met de belastingplichtigen, zal 
eenn al te groot verschil tussen de zichtbare rijkdom en het opgegeven vermogen, 
wantrouwenn hebben gewekt. Het is daarbij overigens waarschijnlijk dat de mate 
vann fraude ongeveer gelijkmatig over de groep aangeslagenen verdeeld was, zo-
datt de vertekening voor de verhoudingen van de belastingbetalers onderling 
meevalt.. De precieze omvang van de vermogens is dus wellicht niet heel erg 
nauwkeurig,, een al te grote afwijking van de werkelijke financiële situatie van de 
belastingplichtigenn lijk t niet waarschijnlijk. 

Gelderblomm noemt nog enkele problemen die aan de 200ste penning als bron 
kleven.844 Omdat een aantal onderdelen die het gezamenlijke vermogen van een 
persoonn vormen niet in de belastingaanslag is opgenomen (bijvoorbeeld vorde-
ringenn in het buitenland), zal het vermogen van de aangeslagenen hoger zijn ge-
weestt dan op basis van de heffing geconcludeerd kan worden. Daarnaast wijst 
Gelderblomm erop dat een aanslag in de 200ste penning geen direct verband 
hoefdee te hebben met het geïnvesteerde kapitaal van een ondernemer. Daar een 
investeringg vaak met geleend geld geschiedde, geven de aanslagen voor de ver-
mogensbelastingg niet noodzakelijkerwijs informatie over het voor een onderne-
mingg gebruikte of beschikbare kapitaal. 

Hett belastingkohier van de 200ste penning uit 1631 is gebruikt om de vermo-
genspositiee van de onderzoekspersonen te analyseren (tabel 5.6). Twee opmer-
kingenn vooraf. Het komt voor dat een suikerondernemer in 1631 reeds was over-
leden,, maar zijn weduwe en/of kinderen nog wel aangeslagen werden. Omdat 
hiermeee een indicatie van de omvang van het vermogen kan worden verkregen, 
zijnn zij toch in de analyse betrokken. Daarnaast werd een aantal suikerbakkers 
meerr dan één keer in het kohier opgenomen, meestal eenmaal op zijn eigen 
naamm en éénmaal voor zijn kinderen. De bedragen die uit deze diverse aanslagen 
gedestilleerdd kunnen worden, zijn in deze gevallen per onderzoekspersoon bij 
elkaarr opgeteld om op die manier een gedetailleerder beeld van het vermogen 
vann de ondernemer te verkrijgen. Ook voor de hele populatie van belasting-
plichtigenn zijn eventuele meervoudige aanslagen samengevoegd. 

Wanneerr een ondernemer niet in het belastingkohier is vermeld, kan dit een 
aantall  redenen hebben. Ten eerste zou de onderzoekspersoon reeds overleden 

833 Frederiks 8c Frederiks,, Kohier van den tweehondertsten penning. 
844 Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 226. 
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kunnenn zijn, zonder dat hiervan bronnen konden worden teruggevonden. Ten 
tweedee zou de ondernemer in 1631 buiten Amsterdam woonachtig kunnen zijn 
geweest.. In het stedelijke belastingkohier is hij dan niet terug te vinden. Tenslot-
tee was wellicht het vermogen van de suikerbakker van een dusdanig geringe om-
vangg dat hij niet voor de belasting, die immers alleen verplicht was voor iedereen 
diee voor meer dan ƒ 1.000 gegoed was, aangeslagen werd.85 

Eénn van de meest in het oog springende elementen van tabel 5.6 is de grote 
groepp niet-aangeslagenen onder de suikerondernemers. Het wekt verbazing te 
constaterenn dat bijna 60 procent van de onderzoeksgroep niet voor de vermo-
gensbelastingg in aanmerking kwam. De berekening van dit percentage is geba-
seerdd op de veronderstelling dat alle onderzoekspersonen in 1631 ook daadwer-
kelijkk in aanmerking konden komen voor een aanslag van de 200ste penning. Dit 
wass niet het geval. Op basis van geboorte- en sterftedata van de suikeronderne-
merss kan worden bepaald dat in 1631 ten minste 70 van de oorspronkelijke 92 
onderzoekspersonenn nog in leven waren en aan de belasting onderhevig konden 
zijn.866 De 38 suikerondernemers die in het kohier van de 200ste penning staan, 
komenn dan overeen met ongeveer de helft van het 'potentieel' aantal aangesla-
genen.. Een dergelijke herberekening kan ook op het niveau van de onderne-
merstypenn worden uitgevoerd. Dan blijkt dat vrijwel alle kooplieden-indtistriëlen en 
suikerraffinadeurs-koopliedensuikerraffinadeurs-kooplieden die in 1631 aangeslagen zouden kunnen worden ook 
daadwerkelijkk de vermogensbelasting moesten betalen. Alleen het type van de 
suikerraffinadeursuikerraffinadeur kende een groot aantal personen dat zonder reden van overlij-
denn niet in het kohier was opgenomen.87 Bij deze groep moet dan ook veron-
dersteldd worden dat hun vermogen onvoldoende was -of als onvoldoende aan de 
belastinginnerr werd opgegeven- om voor de 200ste penning aangeslagen te wor-
den. . 

855 Volledigheidshalve moeten nog twee mogelijke redenen worden vermeld: ten eerste de mogelijkheid 
datt de onderzoekspersoon onder een naam in het kohier voorkwam die niet als de zijne door mij herkend 
is.. Deze kans lijk t mij echter niet erg groot. Ten tweede kan een naam in het kohier die onvoldoende aan-
knopingspuntenn bevatte om hem te identificeren als een van de onderzoekspersonen, en daarom niet in de 
analysee is betrokken, toch hebben verwezen naar een suikerbakker. Overigens zijn er, hoewel voor de 200ste 
penningg iedereen werd belast die een vermogen van meer dan ƒ 1.000 had, gek genoeg toch 13 aanslagen 
vann minder dan 1.000 gulden in het kohier opgenomen. Het betreft hier echter in alle gevallen extra aan-
slagenn van personen die naast hun eigen aanslag nog voor een erfenis of hun kinderen werden aangeslagen. 
Dezee zijn niet apart in tabel 5.6 opgenomen. 

866 De omvang van deze groep kan niet exact bepaald worden, omdat het moment van overlijden niet voor 
allee onderzoekspersonen kon worden vastgesteld. Het aantal van 70 suikerondernemers die in 1631 nog in 
levenn waren, moet dan ook als minimum beschouwd worden. 

877 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat juist van een groot deel van de suikerraffinadeurs geen tijdstip 
vann overlijden kon worden vastgesteld. 
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Tabell  5.6 Het kohier van de 200ste penning (1631): vermogens van de suiker-
ondernemers s 
bedragg in gld. 

1.000-4.999 9 
5.000-9.999 9 
10.000-14.999 9 
15.000-19.999 9 

20.000-29.999 9 
30.000-39.999 9 
40.00O49.999 9 
50.000-59.999 9 
60.000-69.999 9 
70.000-79.999 9 
80.000-89.999 9 
90.000-99.999 9 
100.000-109.999 9 
>> 110.000 

Totaal l 
niett aangeslagen 

alle e 
aangeslagenen n 

N N 

1835 5 
744 4 
411 1 
195 5 

317 7 
157 7 
110 0 
83 3 
69 9 
33 3 
41 1 

5 5 
26 6 
71 1 

4097 7 

% % 
44,8 8 
18,1 1 
10,0 0 
4,7 7 

7,7 7 
3,8 8 
2,7 7 
2,0 0 
1,7 7 
0,8 8 
1,0 0 
0,1 1 
0,6 6 
1,7 7 

99,7 7 

onderzoeksgroep p 

N N 

7 7 
6 6 
4 4 
2 2 

7 7 
4 4 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 

1 1 

38 8 
54 4 

% % 
18,4 4 
15,8 8 
10,5 5 
5,3 3 

18,4 4 
10,5 5 
5,3 3 
5,3 3 
5,3 3 
2,6 6 

2,6 6 

100,0 0 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

2 2 
2 2 
2 2 

1 1 
2 2 
2 2 

2 2 

1 1 

14 4 
12 2 

suiker-suiker-
raffïnadeurs-raffïnadeurs-
kooplieden kooplieden 

2 2 
3 3 

1 1 

5 5 
2 2 

2 2 

1 1 

16 6 
14 4 

suiker-suiker-
raffinadeurs raffinadeurs 

3 3 
1 1 
1 1 
2 2 

1 1 

8 8 
28 8 

Bron:: Frederiks & Frederiks, Kohier van den tweehondertsten penningen computerbestand C. Lesger 

Dee gemiddelde omvang van het vermogen voor de suikerbakkers was hoger dan 
datt van het totaal aantal aangeslagenen (ƒ23.668 tegenover ƒ 15.450). Dit houdt in 
datt de suikerondernemers in financieel opzicht tot de elite van Amsterdam be-
hoordenn . Op zichzelf is dat niet heel verwonderlijk, omdat voor het exploiteren van 
eenn suikerbedrijf een bepaalde hoeveelheid kapitaal vereist was. All e suikeronder-
nemerss dreven een suikerbakkerij en konden dus over het benodigde geld be-
schikken.. Wanneer we echter de verschillende typen ondernemers binnen de on-
derzoeksgroepp nader beschouwen, moet deze constatering genuanceerd worden. 

Hett gemiddelde vermogen van de kooplieden-industriëlen (ƒ32.500) ligt ver bo-
venn het algemene gemiddelde van alle aangeslagen suikerondernemers. Dit stemt 
overeenn met de kenmerken van dit type ondernemer, te weten een positie als fi-
nancierr van de suikerproductie in combinatie met activiteiten in de handel. De 
suikerrafjïnadeurssuikerrafjïnadeurs daarentegen beschikten slechts over een - in verhouding tot hun 
collega'ss in de nijverheid - zeer bescheiden vermogen (ƒ8.200). Hiermee wordt 
mijnss inziens eens te meer hun positie als op kleinschalig niveau opererende zelf-
standigee producenten bevestigd. Een andere bevestiging hiervoor is het zeer gro-
tee deel van de suikerrafjïnadeurs dat niet in het kohier terug te vinden is. Zoals bo-
venn is vermeld was het aandeel niet-aangeslagenen bij deze groep veel groter dan 
onderr de kooplieden-industriëlen en de suikerraffinadeurs-kooplieden. Dit wijst er op dat 
dee suikerraffinadeurs een relatief zwakke vermogenspositie hadden. 
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Eenn vergelijking van de vermogens van de suikerondernemers met die van alle 
Amsterdamsee kooplieden die voor de 200ste penning werden aangeslagen, ver-
sterktt deze bevindingen.88 In vergelijking met het algemene overzicht uit tabel 
5.66 blijkt dat de onderzoeksgroep een meer gedifferentieerde vermogensop-
bouww kende. De spreiding over vermogenscategorieën bij de kooplieden-industrië-
lenlen komt het meest overeen met die van alle groothandelaren in Amsterdam. Dat 
wass te verwachten, gezien het handelskarakter van dit suikerbakkerstype. De an-
deree twee ondernemerstypen konden over een duidelijk lager vermogen be-
schikkenn dan de Amsterdamse kooplieden. 

Naastt belastingkohieren bestaan nog meer manieren om een beeld te krijgen 
vann de omvang van het vermogen van de suikerondernemers.89 Daartoe kunnen 
boedelinventarissen,, testamenten, huwelijkse voorwaarden en andere notariële 
aktenn worden gebruikt. Helaas geeft geen van deze bronnen op systematische 
wijzee een overzicht van het vermogen. Zo zijn geen twee testamenten gelijk, en 
alss in één een vermogen is opgetekend, wil dit niet zeggen dat dit ook in andere 
testamentenn het geval is. Daarnaast bestaat het probleem dat van lang niet alle 
suikerondernemerss één van de genoemde soorten notariële akten is overgele-
verdd of terug te vinden. De speurtocht naar de omvang van vermogens is daar-
doorr in grote mate afhankelijk van het toeval en levert slechts verbrokkelde in-
formatiee op. Toch betekent dit niet dat geen extra mededelingen over de 
vermogenss van de onderzoekspersonen zijn te doen. 

Eenn bron die informatie kan opleveren over de omvang van het vermogen van 
dee suikerondernemers is het archief van de Amsterdamse weeskamer. Weeska-
merss werden vanaf de veertiende eeuw in veel Hollandse steden opgericht en 
haddenn tot taak om de erfenissen van weeskinderen die hun meerderjarigheid 
nogg niet hadden bereikt of nog ongehuwd waren te beheren. Deze stedelijke in-
stellingg moest zorgdragen voor een verantwoord beheer van de nagelaten goe-
deren.90 0 

Dee weeskamer was echter niet automatisch de beheerder van goederen die na 
hett overlijden werden achtergelaten aan eventuele kinderen. In een testament 
bestondd namelijk de mogelijkheid om via een clausule de instelling expliciet van 
inmengingg in de erfenis uit te sluiten. De redenen om hiertoe over te gaan wa-
renn over het algemeen verbonden met het bestaan van familiebelangen. Het is 

888 Vergelijking op basis van: Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 227, computerbestand C. Lesger en 
prosopografie. . 
899 In 1674 werd in Amsterdam opnieuw een vermogensbelasting, een 200ste penning, geheven. Dit tijd-
stipp kwam voor veel onderzoekspersonen te laat. Velen van hen waren reeds overleden. Toch staat een klein 
aantall  wel degelijk in het belastingkohier vermeld. Enkelen waren nog in leven en werden in eigen persoon 
aangeslagen,, van anderen moest(en) hun weduwe of erfgenamen belasting afdragen. De aantallen zijn he-
laass te klein om de cijfers zinvol te analyseren (Belastingkohier van 200ste penning 1674 in: GAA, archief 
vann Burgemeesters, 1295-1815, Stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 1456-1795 (arch. nr. 
5028),, inv. nr. 662). 

900 Het nu volgende is gebaseerd op: Bergsma, Over de weeskamers, Smit, De Zuidhollandse weeskamers en 
Kretzschmar,, Voorlopige inventaris van het archief van de Weeskamer. 
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goedd mogelijk dat een familie bij het beheer van haar boedel geen inmenging 
wildee van officiële instanties.91 

Wanneerr een ouder overleed en de weeskamer niet van de erfenis was uitge-
sloten,, moest een inventaris van de nagelaten goederen op de weeskamer wor-
denn gebracht. Vervolgens ging de langsdevende ouder van de kinderen of hun 
voogdd met medewerking van de weesmeesters tot de boedelscheiding over. Als 
niett in het testament of de huwelijkse voorwaarden anders was bepaald, ontvin-
genn de kinderen gezamenlijk de helft van de goederen. De daadwerkelijke uit-
keringg van dit deel vond plaats op het moment dat de kinderen hun 'mondige 
leeftijd'' hadden bereikt (voor meisjes 16jaar, voor jongens 25) of in het huwelijk 
traden.. Tot die tijd behield de langstlevende de goederen, of hield de voogd ze 
inn beheer. 

Opp de weeskamer, een kamer op het Amsterdamse stadhuis, bewaarden de 
weesmeesterss alle bescheiden met betrekking tot het beheer van de goederen 
vann de kinderen die aan hen waren toevertrouwd. Boedelinventarissen, waarde-
papierenn (obligaties, rentebrieven, weesmeesterkennissen), notariële en ander-
soortigee akten die betrekking hadden op dezelfde nagelaten boedel werden in 
eenn genummerde lade opgeborgen.92 

Dee inbrengregisters van de weeskamer bevatten de namen van weeskinderen, 
dee overleden ouders en eventuele voogden. Eveneens is hierin informatie opge-
nomenn over de omvang van de erfenis en soms is zelfs een deel van de nagelaten 
goederenn gespecificeerd. Ook staan in deze registers verwijzingen naar de num-
merss van de laden in de weeskamer, waarin de verdere papieren met betrekking 
tott de goederen zich bevonden. All e namen die in de inbrengregisters worden 
genoemd,, zijn opgenomen in een index op het gemeentearchief van Amster-
dam.. Daarom was het mogelijk om te onderzoeken welke van de onderzoeksper-
sonenn in het archief van de weeskamer sporen had nagelaten. 

Daarbijj  is het opvallend dat slechts in een klein aantal gevallen in de lade, die 
inn het inbrengregister stond, daadwerkelijke bescheiden over de betreffende 
persoonn terug te vinden waren. Het ontbreken van deze archiefstukken kan zijn 
veroorzaaktt door de brand van 1652, die onder andere in de weeskamer woedde. 
Velee boedelpapieren zijn hierbij verloren gegaan. Ook is het mogelijk dat de 
weesmeesterss de boedelgegevens aan de kinderen in handen gaven op het mo 

911 Bijkomend argument kan het investeringsgedrag van de weesmeesters zijn geweest. Dezen belegden 
hett geld dat personen na het overlijden aan de weeskamer toevertrouwden tot het moment waarop het kind 
off  de kinderen voor wiee het was bestemd meerderjarig werd(en) of in het huwelijk trad(en). Zij hanteerden 
daarbijj  een strategie die wellicht door vele ondernemers als weinig risicovol en daardoor weinig rendabel 
werdd beoordeeld. De verwanten wilden graag meer risico's nemen bij hun investeringen, en hielden het be-
heerr van de erfenis liever in eigen hand (Kretzschmar, Voorlopige inventaris van het archief van de Weeskamer, 
IV,, die hierbij De Roever als bron aanhaalt). 
922 Het toezicht op de geadministreerde papieren was streng: "Geene papieren mogten vandaar geligt 
worden,, tenzij door de voogden benoodigd b.v. tot het ontvangen van renten, na voorafgaande toestem-
mingg van de weesmeesters, en dan nog onder behoorlijke in de plaatsstelling van een recepisse" (Bergsma, 
OverOver de weeskamers, 100). 
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mentt dat zij de meerderjarige leeftijd bereikten of in het huwelijk traden.93 

Vann vijftien personen uit de onderzoeksgroep zijn in totaal negentien vermel-
dingenn in het weeskamerarchief gevonden. De suikerondernemers kwamen in de 
eerstee plaats met de weeskamer in aanraking wanneer zij waren overleden en aan 
hunn minderjarige kinderen het "vaderlijk erfdeel" werd overgedragen. Daarnaast 
kondenn zij als vader van kinderen van wie de moeder was overleden, het "moeders 
erf'' aan deze kinderen geven. Meestal waren zij dan inmiddels opnieuw gehuwd, 
enn moesteen scheiding van de 'oude' boedel plaatsvinden. Het overgrote deel van 
dee suikerondernemers dat in de inbrengregisters voorkomt, behoorde tot de sui-
kerraffinadeurskerraffinadeurs en de suïkerraffinadeurs-kooplieden. Waarschijnlijk was hun financië-
lee positie en die van hun familie het zwakst. Wanneer sterke financiële familiebe-
langenn in het spel waren, zal de neiging om de weeskamer in het testament uit te 
sluitenn navenant groter zijn geweest. Dit zou dan eveneens kunnen verklaren dat 
dee kooplieden-industriëlen niet of nauwelijks in de registers te vinden zijn. 

Hett interpreteren van de gegevens uit de inbrengregisters met het oog op de 
omvangg van het vermogen van de suikerondernemers is niet heel eenvoudig. De 
aann de kinderen overgedragen moederlijke en/of vaderlijke erfdelen lijken hier-
toee geschikt te zijn. Toch is vaak nauwelijks te achterhalen wat precies begrepen 
iss in deze geldbedragen en daarmee wat de omvang hiervan zegt over het ver-
mogen.. In het nu volgende zal verondersteld worden dat het deel van de nala-
tenschapp dat aan de kinderen werd toegekend de helft van het vermogen van de 
overledenn ouder uitmaakte. Op basis hiervan kan dan de waarde van het gehele 
bezitt worden berekend. 

Hoewell  het strikt genomen niet direct betrekking heeft op de onderzoeksper-
sonen,, is ook een moederlijk erfdeel als een vermogensindicatie van de suiker-
ondernemerss te beschouwen. De redenering hierachter is deze: huwelijkspart-
nerss waren in de vroegmoderne tijd meestentijds afkomstig uit dezelfde 
sociaal-maatschappelijkee laag en daardoor waren de vermogenspositie van hun 
familiess vergelijkbaar.94 Wel was de inbreng van een vrouwelijke partner in een 
huwelijkk over het algemeen lager dan dat van de man. 

Ondersteuningg van deze werkwijze bieden de boedelgegevens van Godefryt 
vann Arckel {suikerraffinadeur-koopman). In het testament dat Van Arckel en zijn 
vrouww Sara Michielsdr van Vaerlaer in 1624 lieten opmaken, werd bepaald dat de 
kinderenn uit het huwelijk bij overlijden van één van de ouders de helft van de in-
boedell  zouden erven.95 In de periode tussen oktober 1624 en februari 1625 was 
Saraa klaarblijkelijk overleden, want in het inbrengregister van de weeskamer 
werdd aan de drie kinderen van Sara en Godefryt (Tobias van 3, Sara van 2 en 
Annaa van V* jaar oud) hun moederlijk erfdeel bewezen.96 Het bedrag dat aan de 

933 Deze suggestie is afkomstig van Wijsenbeek-Olthuis (Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen, 8-9). 
944 Ideeën in deze richting te vinden bij : Haks, Huwelijk en gezin. 
955 GAA, NA 293 f. 286-288v (8-10 1624). 
966 GAA, weeskamer, inbrengregister 19 f. 189, 208 (14-2 1625). 
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kinderenn werd uitgekeerd was 25.000 gulden. Hieruit kan dan worden opge-
maaktt dat de totale waarde van de boedel op dat moment tweemaal dit bedrag of-
well  ƒ50.000 was. En deze waarde nu komt mooi overeen met het vermogen waar-
voorr Van Arckel in 1631 voor de 200ste penning aangeslagen werd, namelijk een 
halvee ton.97 We kunnen daarom stellen dat een moederlijk erfdeel uit de in-
brengregisterss wel degelijk een indicatie geeft van de omvang van het bezit van 
haarr partner. Op die manier kan deze informatie dan ook worden gebruikt in de 
analysee van de vermogens van de suikerbakkers. 

Dee ouderlijke erfdelen die aan de kinderen van een aantal suikerondernemers 
werdenn bewezen, lopen in omvang erg uiteen. Het kleinste bedrag dat wordt ge-
noemdd is 325 gulden voor de dochter van Guilliam vanden Broeck {suikerraffina-
deur-koopman)deur-koopman),,9898 De kinderen van Hans Nijs {suikerraffinadeur-koopman) konden 
daarentegenn ƒ60.000 tegemoet zien." De verschillende erfdelen die in het wees-
kamerarchieff  te vinden zijn, geven het volgende beeld van het bezit van de sui-
kerondernemerss (tabel 5.7). 

Tabell  5.7 Omvang van het bezit van de suikerondernemers op basis van ver-
meldingenn in het weeskamerarchief100 

bedragg in guldens 

>> 1.000 

1.000-1.999 9 

2.000-2.999 9 

3.000-3.999 9 

4.000-4.999 9 

5.000-9.999 9 

10.000-19.999 9 

20.000-29.999 9 

30.000-39.999 9 

40.0000 of meer 

Totaal l 

onderzoeksgroep p 

N N 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

3 3 

3 3 

1 1 

3 3 

19 9 

% % 
5,3 3 

10,5 5 

10,55

5,3 3 

10,5 5 

5,3 3 

15,8 8 

15,8 8 

5,3 3 

15,8 8 

100,1 1 

kooplieden-kooplieden-

industrièïen industrièïen 

1 1 

1 1 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-

koopUeden koopUeden 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

11 1 

suikerraffinadeurs suikerraffinadeurs 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

7 7 

Bron:: GAA, weeskamer, inbrengregisters 

Dee gegevens in tabel 5.7 bevestigen het beeld zoals dat op basis van het register 
vann de 200ste penning werd geschetst. De welstand van de Amsterdamse suiker-

977 Frederiks & Frederiks, Kohier van den tweehondertsten penning, 55 (Govert van Erckei). 
988 GAA, weeskamer, inbrengregister 19 f. 27 (18-5 1623). 
999 Daarbovenop kwam nog 3.600 gulden per kind "voor de uijtsettinge" (GAA, weeskamer, inbrengregis-
terr 25 f. 169v (22-7 1642)). 
1000 Sommige onderzoekspersonen komen meer dan eenmaal voor in het weeskamerarchief. Hun bezit is 
dann tweemaal in tabel 5.7 opgenomen. De 19 vermeldingen in tabel 5.7 hebben betrekking op 15 onder-
zoekspersonen. . 
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ondernemerss was onder de kooplieden-industriëlen het grootst en onder de suiker-
raffinadeursraffinadeurs het kleinst. Verder blijkt dat ruim 40 procent van de suikerbakkers 
uitt tabel 5.7 een bezit ter waarde van 5.000 gulden of meer tot zijn beschikking 
had.. Dat lijk t minder dan in tabel 5.6 met de vermogensgegevens uit het kohier 
vann de 200ste penning van 1631. Toen bezat 80 procent van de suikeronderne-
merss een vermogen van meer dan ƒ5.000. De vertekening wordt veroorzaakt, 
omdatt de groep onderzoekspersonen waarvoor het weeskamerarchief vermo-
gensgegevenss bevatte veel kleiner is dan het aantal suikerondernemers dat in 
16311 aangeslagen werd. Een nadere bestudering toont aan dat het grotendeels 
dezelfdee personen zijn, die in de tabellen 5.6 en 5.7 met een vermogen van 
ƒ5.0000 of meer vermeld staan. 

Vann de negentien suikerondernemers van wie informatie in het weeskamerar-
chieff  is gevonden, behoorden negen tot de aangeslagenen in 1631. Als we voor 
ditt negental de gegevens uit de twee bronnen combineren, blijk t dat het bezit 
datt op basis van de inbrengregisters van de weeskamer berekend is, over het al-
gemeenn een hogere waarde heeft dan het vermogen dat voor de 200ste penning 
aangeslagenn werd. De fraude die men pleegde bij het opgeven van een bedrag 
voorr de vermogensbelasting zal hiervan de oorzaak zijn. Soms komen de bedra-
genn goed overeen: Gilli s van den Bogaert (suikerraffinadeur-koopmari) beschikte in 
16311 over een geschat vermogen van ƒ20.000, terwijl uit de inbrengregisters op 
basiss van het bewezen vaderlijke erfdeel een bezit van ruim 21.000 gulden bere-
kendd kan worden.101 Reeds gemeld zijn verder de bedragen voor Godefroy van 
Arckell  die eveneens goed overeenkomen. Andere vermogensgegevens dan de in 
hett bovenstaande gepresenteerde zijn uiterst schaars. Een enigszins verantwoor-
dee analyse ervan is dan ook niet goed mogelijk.102 

4.14.1 De samenstelling van de vermogens 

Wanneerr we de samenstelling van het vermogen van de suikerondernemers uit 
dee onderzoeksgroep willen analyseren zijn hiervoor twee soorten informatie 
noodzakelijk.. Ten eerste moet er een beschrijving zijn van de goederen die tot de 
boedell  van een bepaalde persoon behoorden. Dit is echter niet genoeg. De ge-

1011 Frederiks & Frederiks, Kohier van den tweehondertsten penning, 55 en GAA, weeskamer, inbrengregister 
299 f. 215 (14-1 1655). 
1022 Een aantal verschillende samenwerkingscontracten voor de exploitatie van een suikerbakkerij, die 
reedss een aantal malen zijn aangehaald, levert nog informatie over de in de industrie geïnvesteerde bedra-
gen.. Nu hoeft de omvang van een hoeveelheid geld die door een ondernemer werd geïnvesteerd niet in di-
rectt verband te staan met het vermogen waarover hij beschikte, maar het geeft wel aan hoeveel kapitaal de 
ondernemerr kon mobiliseren, uit eigen zak, danwei door middel van kredieten bij familieleden, vrienden 
enn bekenden. Het gemiddelde van de elf tussen 1580 en 1630 in de Amsterdamse suikernijverheid geïnves-
teerdee bedragen die zijn achterhaald, bedroeg ruim 5.220 gulden. Het valt te betreuren dat voor de be-
sprekingg van in de suikerbakkerij geïnvesteerde bedragen evenals bij de analyse van het kapitaal dat met on-
roerendgoedtransactiess gemoeid was, slechts kleine aantallen suikerondernemers kunnen worden 
gebruikt.. Hierdoor kan moeilijk sprake zijn van een afgewogen beeld. 
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specificeerdee goederen moeten tevens zijn getaxeerd. Alleen dan kan een rela-
tievee (procentuele) verdeling over verschillende categorieën goederen (huizen, 
land,, schulden, waardepapieren etc.) opgesteld worden.103 

Voorr het bestuderen van de samenstelling van het vermogen van de Amster-
damsee suikerondernemers kunnen slechts vier boedels worden gebruikt. Het 
gaatt om de boedels van Guilliame Wijs (koopman-industrieel), Hans Verspreet (sui-
kerraffinadeur-koopman),kerraffinadeur-koopman), Johannes Verspreet (een oomzeggervan Hans) en Abra-
hamm Hansz Pelt (beiden koopman-industrieel) .,04 In alle vier de gevallen ging het 
omm inventarissen van de huisraad en inboedel, die werden opgemaakt na het 
overlijdenn van de suikerbakker. Voor deze inventarissen is gekozen, omdat het de 
enigee zijn waarbij alle of bijna alle gespecificeerde goederen ook daadwerkelijk 
getaxeerdd zijn. Daardoor is het mogelijk om de relatieve waarde van de verschil-
lendee goederencategorieën ten opzichte van elkaar te bepalen. Daarbij is het 
echterr van belang dat de uitgangspunten die werden gehanteerd om te bepalen 
watt wel en wat niet getaxeerd werd hetzelfde waren. Hoewel het hier om vier ge-
lijksoortige,, alle door een notaris opgestelde akten gaat, schuilt hier mijns in-
zienss een probleem. Het feit dat de uitstaande schulden van de boedel en de in-
boedell  van de suikerbakkerij soms heel uitgebreid in de akte staan en soms niet, 
lijk tt dit vermoeden te bevestigen. 

Zoo is alleen bij Johannes Verspreet en Abraham Pelt ook de inboedel van de 
suikerbakkerijj  getaxeerd.105 Aangezien van zowel Guilliame Wijs als Hans Ver-
spreett tot aan het einde van hun leven activiteiten in de suikernijverheid bekend 
zijn,, kan het neerleggen van het beroep van suikerbakker niet de reden zijn ge-
weestt waarom in hun boedel geen plaats is ingeruimd voor een taxatie van de raf-
finaderij.. Het is waarschijnlijker dat de locatie van het suikerbedrijf hierbij een 
roll  heeft gespeeld. Bij Pelt en Johannes Verspreet was dit gevestigd in of gren-
zendd aan het woonhuis. De taxateurs behandelden het complex daarom als één 
geheel.. Daarnaast kunnen ook belangen van de erfgenamen meegespeeld heb-
benn bij het al dan niet opnemen van de suikerboedel. 

Eenn element dat nagenoeg ontbreekt in de vier inventarissen is het onroe-

1033 Helaas zijn bronnen die aan beide voorwaarden voldoen voor de late zestiende en de vroege zeven-
tiendee eeuw slechts zeer sporadisch voorhanden. Waarschijnlijk is deze situatie beter in de tweede helft van 
dee zeventiende en de achttiende eeuw. Zo kon Noordam in zijn onderzoek naar de vroedschapleden in Lei-
denn voor de periode 1574 tot 1651 niet meer dan zes boedels achterhalen die voor een analyse van de ver-
mogenssamenstellingg geschikt waren. In de hieropvolgende 125 jaar (1651-1774) vertienvoudigde het aan-
tall  bruikbare boedels bijna tot 59 (Noordam, Geringde buffels, 90-92, met name 92; staat 15). Prak, De Jong 
enn Kooijmans en ook Wijsenbeek konden voor de achttiende eeuw in respectievelijk Leiden, Gouda, Hoorn 
enn Delft over een omvangrijker aantal boedelbeschrijvingen beschikken (Prak, Gezeten burgers; De Jong, Met 
goedgoed fatsoen; Kooijmans, Onder regenten; Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft). Zie over boedelinven-
tarissen:: Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen. 
1044 Het gaat hierbij om respectievelijk: GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613), 562 f. 1-60 (15-1/2-4 1627), 
11199 f. 308-316v (13-12 1656) en 2484 akten 21 & 35 (15-3 1674). 
1055 Saillant detail is dat Abraham Hansz Pelt als een van de deskundige taxateurs voor de "suijckeren die 
indee rafinaderije sijn bevonden (...) met potten ende vormen toe" van Johannes Verspreet optrad (GAA, NA 
11199 f. 308-316v (13-12 1656), aldaar f. 314-314v). 
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rendgoedbezit.. Dit is verklaarbaar, omdat in de notariële boedelinventarissen 
overr het algemeen de goederen die in het sterfhuis van de overledene werden 
aangetroffenn gespecificeerd stonden. Dat bij Hans Verspreet voor een totaalbe-
dragg van 17.800 gulden aan huizen en erven is getaxeerd, was dan ook een uit-
zondering.. Al deze bezwaren leiden ertoe dat de vier inventarissen bezwaarlijk in 
detaill  met elkaar vergeleken kunnen worden. Wel is het mogelijk om voor iede-
ree boedel afzonderlijk de samenstelling van het bezit te analyseren. In tabel 5.8 is 
hett bezit uitgesplitst in verschillende categorieën. 

Tabell  5.8 De samenstelling van vier boedels van suikerondernemers, uitge-
splitstt naar de getaxeerde goederen (in percentages) 

Meubilair r 
Textiel l 
Keukengerei i 
Porselein n 
Goud-- en zilverwerk 
Juwelen n 
Boeken n 
Schilderijen n 
Contantt geld 
Uitstaandee schulden 

vorderingen vorderingen 
schulden schulden 

Onroerendd goed 
Waardepapieren n 
Openstaandee reizen 
Aanslagenn belastingen 
Voorraad d 
Raffinaderij j 

voorraad voorraad 
gereedschap gereedschap 
koperwerk koperwerk 

Totaal l 
Waardee boedel 

Guilliamee Wijs 
(29-77 1613) 

19,2 2 
35,0 0 
8,1 1 
3,2 2 

32,0 0 

0,6 6 
1,9 9 

100,0 0 
ƒƒ 2.837-7-0 

Hanss Verspreet 
(15-1/2-44 1627) 

0,7 7 
2,5 5 
0,5 5 

0,8 8 
0,1 1 

0,4 4 
10,7 7 
63,8 8 
59,6 59,6 

4,2 4,2 
17,6 6 
0,9 9 

2,0 0 

100,0 0 
ƒƒ 101.421-2-8 

Johanness Verspreet 
(13-122 1656) 

1,7 7 
3,1 1 
0,3 3 

1,2 2 
2,2 2 
0,3 3 
0,2 2 
2,3 3 
8,7 7 

80,0 0 
71,9 71,9 
6,3 6,3 
1,8 1,8 

100,0 0 
ƒƒ 44.093-16-11 

Abrahamm Hansz 
Peltt (15-3 1674) 

1,1 1 
3,8 8 
0,4 4 
0,5 5 

8,5 5 

0,1 1 
3,1 1 

58,5 5 

3,2 2 
4,4 4 
1,5 5 

14,8 8 

99,9 9 
ƒƒ 91.722-5-9 

Bron:: GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613), 562 f. 1-60 (15-1/2-4 1627), 1119 f. 308-316v (13-12 
1656)) en 2484 akten 21 & 35 (15-3 1674). 

Dee boedel van Wijs is het meest eenvoudig, met een sterke nadruk op verschil-
lendee soorten (bedden)lakens en andere stoffen en goud- en zilverwerk. Bij 
Hanss Verspreet domineren openstaande rekeningen van zijn klanten de waarde 
vann zijn goederen.106 Voor Johannes Verspreet zat het meest waardevolle gedeel-

1066 In totaal is bij hem voor/57.834-15 aan "goede" en ƒ6.837-! 7-4 aan "quade" uitstaande schulden ge-
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tee van de boedel in zijn suikerbedrijf. Met name de voorraden aan allerlei ver-
schillendee soorten suiker en siroop waren hiervoor verantwoordelijk en in min-
deree mate het suikerbakkersgereedschap. De boedel van Abraham Pelt vormde 
eenn combinatie: een sterke dominantie van uitstaande schulden, maar ook een 
flinkk belang voor de inboedel van zijn suikerbakkerij. 

Uitt dit zeer beperkte aantal boedels komt het verstrekken van krediet als een 
zeerr belangrijk investeringsterrein naar voren. Door het toekennen van kredie-
tenn aan hun klanten probeerden de suikerbakkers hun relatie met deze groep te 
intensiverenn en te bestendigen.107 Het aantal debiteuren van zowel Hans Verspr-
eett als Abraham Pelt was vrij omvangrijk. Daarnaast hadden beiden van het 
grootstee deel van hun debiteuren een relatief gering bedrag (veelal minder dan 
1000 gulden) tegoed. Dit kan erop wijzen dat het hier inderdaad om afnemers van 
geproduceerdee suiker ging, die de suiker voor eigen gebruik of voor verkoop 'en 
detail'' aankochten. 

55 Conclusies 

Dee drie ondememerstypen binnen de Amsterdamse suikernijverheid, verschil-
denn duidelijk van elkaar op de terreinen die in dit hoofdstuk zijn geanalyseerd: 
dee duurzaamheid van de investeringen in de suikernijverheid, de omvang van 
hett kapitaal geïnvesteerd in de suikerraffinage en het rendement ervan, de in-
vesteringenn in de VOC en/of de WIC, het onroerendgoedbezit, de omvang van 
hett vermogen en de samenstelling van het vermogen. De twee criteria die voor 
dezee indeling van de onderzoeksgroep zijn gebruikt (de functie van de suiker-
ondernemerr binnen het suikerbedrijf en zijn activiteiten in de handel) resul-
teerdenn dus in drie van elkaar onderscheiden typen suikerbakkers, die elk - ook 
waarr het investeringen buiten de suikerindustrie betrof - een specifiek econo-
mischh gedrag vertoonden. 

Dee groep ondernemers die met de term suikerraffinadeurs is aangeduid, werd 
inn de eerste plaats gekenmerkt door een directe betrokkenheid bij de suikerpro-
ductie.. Deze suikerraffinadeurs exploiteerden eigenhandig hun suikerbedrijf en 
beschiktenn hierbij veelal over hun eigen gereedschap. Soms hadden zij het be-
drijfspandd en de benodigde apparatuur in eigendom, maar vaak ook niet. Meest-
alal was vakkennis van het productieproces van geraffineerde suiker hun belang-
rijksterijkste bezit. De duurzaamheid van de betrokkenheid van de suikerraffinadeurs bij 
dee suikerproductie was waarschijnlijk groter dan op grond van de informatie in 

specificeert!.. Kennelijk was weinig hoop op het ontvangen van de kwade schulden, want in de "somma som-
marumm van desen geheelen inventaris" zijn deze niet opgenomen (GAA, NA 562 f. 1-60 (15-1/2-4 1627), al-
daarr f. 31 v-34). 
1077 Dit is in overeenstemming met de conclusies van Veluwenkamp over het gedrag van vroegmoderne 
ondernemerss in Holland (Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt). 
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dee bronnen werd geconcludeerd. De kans om sporen in archieven na te laten 
wass voor hen als kleine zelfstandigen namelijk betrekkelijk gering. De meesten 
vann hen zullen hun gehele economische carrière in de suikernijverheid actief 
zijnn geweest. 

Hett tweede kenmerk van de suikerraffinadeurs was dat zij niet als actieve han-
delarenn kunnen worden beschouwd. De grondstoffen die de suikerraffinadeurs 
voorr het vervaardigen van suiker nodig hadden, betrokken zij via makelaars op 
dee Amsterdamse markt. Ook hun eindproduct werd op deze wijze te koop aan-
geboden.. Geen van hen was op grote schaal betrokken bij lokale, regionale of in-
ternationalee handel in suiker. De afzijdigheid ten opzichte van de suikerhandel 
strektee zich eveneens uit tot de handel in andere goederen. Slechts een klein 
aantall  van de suikerraffinadeurs is terug te vinden in bevrachtingscontracten en 
anderee akten waarin informatie over handel staat. Dit blijkt goed overeen te ko-
menn met de overige gegevens met betrekking tot hun economische gedrag. De 
suikerraffinadeurssuikerraffinadeurs waren nauwelijks te vinden onder de eerste aandeelhouders 
vann de VOC en de WIC. Alleen in de laatste compagnie werden enkele geringe 
bedragenn ingelegd. Zij hadden hoogstwaarschijnlijk niet de beschikking over 
voldoendee vrij vermogen om op grote schaal te participeren. Inderdaad blijkt uit 
dee gegevens van de vermogensbelasting uit 1631 dat de suikerraffinadeurs over 
eenn weinig omvangrijk vermogen konden beschikken, zowel in verhouding tot 
allee aangeslagenen, als tot alle Amsterdamse groothandelaren, als tot de suiker-
bakkerss van de andere twee ondernemerstypen. 

Hett economische gedrag van de suikerraffinadeurs werd gekenmerkt door spe-
cialisatiee en concentratie. Reeds vanaf het begin van de economische carrière 
vann deze ondernemers specialiseerden zij zich in de suikerbakkerij. Vervolgens is 
eenn duidelijke tendens tot concentratie op deze nijverheidssector en consolida-
tiee van de aldaar verworven plek waarneembaar. Eén van de oorzaken voor dit ge-
dragg zou kunnen liggen in de relatief grote vertegenwoordiging van inheemse 
Amsterdammerss en uit Duitse gebieden afkomstige immigranten onder hen. 
Voorr deze twee groepen was de suikerindustrie een volstrekt nieuw verschijnsel. 
Zijj  hadden totaal geen ervaring met het investeren of werken in de suikernijver-
heid,, omdat deze in Holland niet werd beoefend. Daarnaast bezaten zij over het 
algemeenn rond 1580 nog niet de omvangrijke hoeveelheden kapitaal, waar veel 
vann de immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden direct of indirect wel over 
kondenn beschikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij hun eerste schre-
denn op het pad van de suikerproductie -al dan niet met financiële hulp van der-
den-- zetten in kleinschalige eenmansbedrijven. De meeste van deze suikeron-
dernemerss leverden zelf de belangrijkste arbeid voor hun suikerbakkerijen, 
aangevuldd met gezins- of familieleden. Deze suikerraffinadeurs hadden weinig fi-
nanciëlee ruimte voor het ontplooien van andersoortige activiteiten. Wellicht was 
ditt ook niet primair hun doel. Uitgangspunt kan voor hen het opzetten en ren-
dabell  maken van een suikerbedrijf zijn geweest, dat als basis kon dienen voor het 
opbouwenn en consolideren van een familievermogen. Volgende generaties zou-
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denn dan in het ideale geval de inmiddels succesvolle en wellicht uitgebreide sui-
kerbakkerijj  kunnen overnemen en daarnaast hun investeringsgedrag verbreden 
naarr andere sectoren. 

Dee suikerraffinadmn-koopUedenvtBren betrokken bij de exploitatie van één of meer 
suikerbakkerijen.. De benodigde apparatuur en het bedrijfspand hadden zij veel-
all  in eigen bezit. Het startpunt van hun economische carrière was over het alge-
meenn suikerproductie: zij produceerden allen suiker. Vanuit deze positie begaven 
zijj  zich in de handel in suiker, hoewel de geografische schaal waarover hun han-
delsgebiedd zich uitstrekte beperkt bleef. Soms leidde deze wending naar de sui-
kerhandell  ertoe dat hun betrokkenheid bij de suikerraffinage meer afstandelijk 
werd,, in die zin dat zij zich minder op de productie zelf en meer op het toezicht 
opp het bedrijf en de productie gingen richten. Nooit echter werd voor hen de (sui-
ker)) handel belangrijker dan de suikernijverheid. De suikerproductie vormde een 
constantee factor van betekenis gedurende hun economische carrière. 

Eenn klein gedeelte van de suikerraffinadeurs-kooplieden startte zijn economische 
loopbaann niet in de suikernijverheid maar in de kleinhandel in suiker. Daarnaast 
gingenn deze ondernemers over tot het uitbaten van een suikerbakkerij, waarvan 
hett pand vaak hun eigendom was. De betrokkenheid met het productieproces 
beperktee zich dan meestentijds tot het houden van toezicht op de bedrijfsadmi-
nistratie. . 

Buitenn de handel in suiker dreven de suikerraffinadeurs-kooplieden voornamelijk 
handell  in andere voedingsmiddelen. Daarnaast verhandelden zij nog enkele an-
deree goederen, zoals specerijen en hout. Toch waren de suikerraffinadeurs-kooplie-
denden voornamelijk gelieerd aan de productiesector van de suikerraffinage. De ge-
richdieidrichdieid op de wereld van de nijverheid en een waarschijnlijk weinig omvangrijk 
vrijj  beschikbaar vermogen leidde tot een geringe belangstelling bij de suikerraffi-
nadeurs-koopliedennadeurs-kooplieden voor het investeren in zowel de VOC als de WIC. Dat de om-
vangg van hun kapitaalbezit inderdaad relatief klein was, blijkt uit de gegevens van 
dee Amsterdamse vermogensbelasting uit 1631. Een aanzienlijk deel van de sui-
kerraffinadeurs-koopliedenkerraffinadeurs-kooplieden werd hiervoor aangeslagen. Hoewel de hoeveelheid ka-
pitaall  waarover zij konden beschikken niet afweek van die van alle voor de ver-
mogensbelastingg aangeslagen personen, toont een vergelijking met alle 
Amsterdamsee groothandelaren aan dat het vermogen van de suikerraffinadeurs-
koopliedenkooplieden gering was. 

Hett lijk t erop dat de suikerraffinadeurs-kooplieden in hun economische gedrag 
voornamelijkk gericht waren op consolidatie en specialisatie. De suikernijverheid 
wass vanaf het begin duidelijk hun kernbezigheid en bleef dit ook. Daarnaast zijn 
bijbij  hen voorzichtige expansieve tendensen waar te nemen. Velen van de suiker-
raffinadeurs-koopliedenraffinadeurs-kooplieden waren actiefin de suikerhandel en een kleiner aantal even-
eenss in andere takken van handel (specerijen en hout). Een klein aantal van hen 
legdee belangstelling voor investeringen in de twee grote handelscompagnieën 
aann de dag. 

Bijj  het derde ondernemerstype, de kooplieden-industriëlen, was de suikernijver-
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heidd een uitvloeisel van hun sterke betrokkenheid bij de internationale handel 
inn ruwe en geraffineerde suiker en andere producten. Zij waren afkomstig uit de 
wereldd van de (suiker) handel en zagen mogelijkheden in de exploitatie van een 
suikerbedrijf.. Hun bijdrage aan de suikernijverheid was over het algemeen niet 
veell  meer dan een financiële: zij kochten een suikerbakkerij met toebehoren aan 
off  beschikten over een pand dat zodanig verbouwd kon worden dat het geschikt 
werdd voor het produceren van suiker, en fourneerden (een deel van) het start-
kapitaal.. Niet alleen de suikerraffinage zelf, maar ook het toezicht op het bedrijf 
enn het suikerfabricageproces werd door deze ondernemers uitbesteed. 

Dee wat afstandelijke houding ten opzichte van de suikernijverheid betekende 
niett dat de kooplieden-industriëlen deze investering als een onbelangrijk probeersel 
zagen.. De duurzaamheid van hun betrokkenheid bij de suikerraffinage was zeer 
groot.. Wel blijkt al direct bij het bestuderen van de handel van de kooplieden-
industriëlenindustriëlen dat voor dit type ondernemers de suikerindustrie duidelijk als een uit-
vloeisell  en aanhangsel van hun internationale handelsactiviteiten moet worden 
gezien.. Behalve in ruwe en geraffineerde suiker handelden zij voornamelijk in 
voedingsmiddelenn -met name zout en granen- en in mindere mate in specerijen 
enn hout. Hun betrokkenheid bij de import van suiker uit Brazilië leidde niet tot 
eenn grote belangstelling voor de aandelen van de WIC. Beter vertegenwoordigd 
warenn zij onder de participanten van de eerste tienjarige rekening van de VOC. 
Inn vergelijking met de suikerondernemers van de andere typen behoorden de 
kooplieden-industriëlenkooplieden-industriëlen tot de grotere investeerders. Toch bleef hun financiële bij-
dragee bij de oprichting van de twee grote handelscompagnieën gering, wanneer 
dezee wordt vergeleken met de investeringen van alle Amsterdamse kooplieden. 
Dee omvang van het vermogen waarover zij beschikking hadden, kan hiervoor 
moeilijkk als reden worden aangevoerd. Het financiële bezit van de kooplieden-
industriëlenindustriëlen was namelijk aanzienlijk, wanneer het wordt afgezet tegen dat van in 
dee eerste plaats de overige suikerbakkers en in de tweede plaats de hele Amster-
damsee koopliedengemeenschap. 

Anderss dan bij de suikerraffinadeurs waren kooplieden-industriëlen nooit direct be-
trokkenn bij het fabricageproces van geraffineerde suiker. Een deel van de verkla-
ringring hiervoor kan liggen in het relatief grote aandeel van Antwerpenaren in deze 
groep.. Hoewel zoals gebleken is de meeste suikerondernemers die uit Antwer-
penn kwamen nog niet zelf actief waren geweest in de suikernijverheid op het mo-
mentt dat zij in Amsterdam arriveerden, hadden zij toegang tot de kennis- en in-
formatienetwerkenn met betrekking tot de productie van suiker en waren zij 
wellichtt vertrouwd met het fenomeen van een suikerindustrie door middel van 
vriendenn en bekenden. Antwerpen vormde in de zestiende eeuw immers het be-
langrijkstee centrum van de West-Europese suikereconomie en kende een aan-
zienlijkk aantal suikerbakkerijen. De Antwerpenaren die uiteindelijk aan het ein-
dee van de zestiende eeuw in Amsterdam terechtkwamen, hadden daardoor in 
knowhoww een voorsprong op hun Amsterdamse collega's. Deze gunstige positie 
werdd versterkt door de internationale handelscontacten die de Antwerpenaren, 
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directt of indirect, hadden. Het handelsnetwerk van de Scheldestad strekte zich 
uitt over het grootste deel van West-Europa en de overzeese gebieden, die in han-
denn van de Spanjaarden en de Portugezen waren. Bovendien kwam daar nog bij 
datt vele Zuid-Nederlandse immigranten relatief ruime financiële mogelijkheden 
hadden.. Voor een deel brachten zij zelf (bescheiden) kapitalen met zich mee, 
maarr belangrijker was dat zij beschikten over voldoende connecties en krediet-
mogelijj  kheden in de Zuidelijke Nederlanden en daarbuiten. Tegen deze achter-
grondd hoeft het niet te verbazen dat de kooplieden-industriëlen zich naast de sui-
kerindustriee op grote schaal bezighielden met het verhandelen van allerlei 
soortenn goederen. 

Inn tegenstelling tot de suïkerraffinadeurs en de suikerraffinadeurs-kooplieden was 
bijj  de kooplieden-industriëlen sprake van diversificatie van hun economische activi-
teitenn over een groot aantal terreinen. Het exploiteren van een bedrijf voor de 
productiee van suiker was slechts één van de vele aandachtsvelden voor een koop-
man-industrieelman-industrieel Zijn bemoeienis hiermee was meestal hoofdzakelijk financieel. 
Naastt de suikernijverheid waren zijn investeringen in vele richtingen uitge-
spreid:: met name naar handel en suikerhandel, naar compagnie-aandelen en 
naarr onroerend goed. De achterliggende reden hiervoor was dat een koopman-in-
dustrieeldustrieel op deze manier wilde bewerkstelligen dat hij minder exclusief afhanke-
lij kk zou zijn van de fluctuaties in de markt voor geraffineerde suiker. Handelaren 
enn ondernemers in de vroegmoderne tijd gingen vaker over tot een spreiding 
vann hun investeringen, om op die manier de risico's te verminderen. De kooplie-
den-industriëlenden-industriëlen uit de onderzoeksgroep hadden de financiële ruimte om hun 
economischee activiteiten te diversifiëren. De suikerraffinadeurs-kooplieden konden 
hierr in veel mindere mate toe overgaan en de suïkerraffinadeurs tenslotte ver-
keerdenn in het geheel niet in de economische positie om hun investeringen te 
spreiden. . 

Wee kunnen concluderen dat het op de historiografie gebaseerde beeld uit de in-
leidingg van deze dissertatie in ieder geval niet opgaat voor de groep Amsterdam-
see suikerbakkers als geheel. Dit beeld vertoont slechts overeenkomsten met het 
geconstrueerdee type ondernemers van de koopman-industrieel. Een groot deel van 
dee onderzoeksgroep had een volstrekt ander economisch gedrag. Het is opmer-
kelijkk dat de economische kenmerken van een deel van de suikerondernemers 
veelall  de visie op alle suikerbakkers hebben kunnen domineren. Dit levert een 
volstrektt vertekend beeld op. Wanneer namelijk de beoefenaren van deze be-
roepsgroepp gedetailleerd geanalyseerd worden, zoals in dit hoofdstuk, dan blijkt 
inn de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw de figuur van de kleine in-
dustrieell  tenminste even talrijk te zijn geweest als de internationale koopman en 
financier. . 

Zoo is, voornamelijk op basis van de omvang die de suikerbedrijven rond het 
middenn van de zeventiende en in de achttiende eeuw hadden, vaak geconclu-
deerdd dat suikerondernemers uitsluitend kapitaalkrachtige personen waren. 
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Hett grote aantal suikerraffinadeurs binnen de groep Amsterdamse suikerbakkers 
enn de, zowel ten opzichte van de gehele koopliedengemeenschap in Amsterdam 
alss ten opzichte van hun collega's, geringe vermogens waarover dit type onder-
nemerr beschikte, geven mijns inziens aanleiding om dit traditionele beeld van 
dee suikerondernemer in de historische literatuur te herzien, of tenminste te nu-
anceren.. De prosopografische gegevens die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd 
wijzenn er op dat de Amsterdamse suikernijverheid in de eerste halve eeuw van 
haarr bestaan wellicht (veel) minder kapitaalintensief was dan altijd is veronder-
steld.108 8 

Ditt sluit goed aan bij wat we weten over de suikernijverheid in Hamburg en 
Gent.. Zo geeft Petersson in het eerste hoofdstuk van haar studie naar de suiker-
nijverheidd in Hamburg in de eerste helft van de negentiende eeuw een globaal 
beeldd van de periode van circa 1600 tot 1800. Over de tweede helft van de ze-
ventiendee eeuw, toen de suikerindustrie in Hamburg sterk expandeerde, zegt ze: 
"Diee Zuckersiederei stellte in jener Zeit 'ein blühendes Gewerbe' dar, welches si-
cherenn und bedeutenden Gewinn einbrachte. Sie war 'in besten Aufschwung be-
griffen,, erforderte nicht sehrgrofie Capitalien und war doch gewinnbringendV' [mijn 
cursivering,, AP] Ook stelt zij voor een latere periode vast dat de mogelijkheden 
diee in Hamburg bestonden voor het huren van een suikerbedrijfspand ervoor 
zorgdee dat vooral suikerbakkers met een klein bedrijf op basis van een geringe 
kapitaalinzett ("... anfangs meist geringe Kapital...") met de suikerraffinage kon-
denn beginnen.109 

Coppejans-Desmedtt besteedde in haar boek over Gent in de achttiende eeuw 
aandachtt aan de suikernijverheid aldaar. Deze beschouwing is ook interessant 
voorr de Amsterdamse situatie aan het begin van de zeventiende eeuw, omdat de 
tweedee helft van de achttiende eeuw de periode was waarin de suikerraffinage in 
Gentt werd geïntroduceerd. Zij concludeerde: "Ui t het feit dat zelfs oude knech-
tenn naderhand in staat zijn om een eigen bedrijf op te richten, kan men afleiden 
datt het vereiste kapitaal om een suikerraffinaderij in werking te stellen niet zéér 
aanzienlijkk moet zijn".110 De aanvangsfase van de suikernijverheid lijk t dus in 
Hamburgg en Gent voor een groot deel kleine investeerders te hebben aange-
trokken.. De gegevens over de Amsterdamse suikerindustrie stemmen hiermee 
overeen.. Ook zij lieten zien dat een aanzienlijk deel van de suikerondernemers 
inn Amsterdam uit weinig vermogende producenten bestond. 

Eenn dergelijke zienswijze impliceert eveneens dat een veel minder abrupte 
breukk in de nijverheidsontwikkeling aan het einde van de zestiende en het begin 
vann de zeventiende eeuw heeft plaatsgevonden dan meestal is aangenomen. Zij 

1088 Deze conclusie zou ondersteund kunnen worden wanneer blijkt dat na de aanloopperiode van de sui-
kerraffinagee in Amsterdam (na 1630/1640) het aandeel van de kleine industriëlen geleidelijk afneemt en 
dee kapitaalkrachtige ondernemers de overhand krijgen. Op grond van het door mij verrichte onderzoek is 
hieroverr echter geen uitspraak te doen. 
1099 Petersson, Zuckersiedersgewerbe und Zuckerhandel, 46, 66, 72. 
1100 Coppejans-Desmedt, Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent., 63-64. 
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houdtt daarenboven in dat de laatmiddeleeuwse traditie van het ambachtelijke 
kleinbedrijff  in vrijwel alle industrieën de boventoon bleef voeren.111 De ideeën 
overr nieuw-geïntroduceerde kapitaalintensieve takken van nijverheid met een 
totaall  nieuwe organisatie veronderstelden -impliciet of expliciet- een duidelijke 
breukk met deze traditie. Noordegraaf bestreed in zijn bespreking van de indu-
striëlee ontwikkeling van de Republiek in de zeventiende eeuw reeds dit idee. Vol-
genss hem kende de zeventiende-eeuwse industrie wat organisatie betreft veel 
meerr traditionele kenmerken dan altijd is gedacht.112 Nader onderzoek naar de 
situatiee in andere kapitaalintensieve takken van nijverheid is nodig om dergelij-
kee ideeën verder op hun houdbaarheid te toetsen. 

1111 Cordonnier constateert voor de suikernijverheid in Lille, die rond 1675 begon, dat "les premières raf-
fineries,, encore artisanales et a faible capacité de production, exigent peu de main-d'oeuvre. Mais Ie dévelop-
pementt de l'activité et la taille croissante des manufactures imposent des besoins supplémentaires" [mijn 
cursivering,, AP] (Cordonnier, 'Une industrie fragile', 553). 
1122 Noordegraaf,' Dutch industry'. 


