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66 Het sociale gedrag van de 
suikerondernemers s 

Dee economie was niet het enige terrein waarop een vroegmoderne ondernemer 
zijnn streven naar welstand, macht en prestige, ofwel sociale reproductie, kon pro-
berenn te verwezenlijken. Ook door middel van sociaal gedrag in al haar facetten 
konn dit worden gerealiseerd. Voor het sociale functioneren van de onderzoeks-
personenn was een onbesproken reputatie van even groot belang als voor het eco-
nomischee gedrag.1 

Eenn probleem bij het onderzoeken van het sociale ondernemersgedrag van de 
onderzoekspersonenn is dat de uiterlijke verschijningsvormen hiervan in vergelij-
kingg met de economische gegevens veel minder tastbaar en minder duidelijk 
waarneembaar,, wellicht subtieler, waren. Een streven naar maatschappelijk aan-
zienn kan alleen indirect worden vastgesteld aan de hand van kenmerken die met 
ditt prestige gepaard gingen: het tentoonspreiden van welstand in kleding, open-
baree verschijning, huis, huisraad, huisinrichting. Slechts in een klein aantal ge-
vallenn kunnen de beschikbare bronnen ons hierbij van dienst zijn, met name in 
dee vorm van boedelinventarissen. 

Boedelss zullen aan het einde van dit hoofdstuk worden gebruikt, maar aller-
eerstt komt informatie op een aantal andere terreinen aan de orde. Familieban-
denn speelden een belangrijke rol in het verkrijgen en consolideren van econo-
misch,, politiek en maatschappelijk prestige voor een ondernemer en zijn 
familie.. Hiermee verbonden is de keuze van de huwelijkspartner, ofwel de huwe-
lijj  kspolitiek. In de eerste paragraaf zal een beperkt genealogisch onderzoek naar 
dee directe en aangetrouwde familieleden van de suikerondernemers worden ge-
daan.. Op die manier kan de onderlinge verwevenheid binnen de onderzoeks-
groepp worden achterhaald. 

Daarnaastt kunnen de aard en de hoeveelheid sociale functies die suikeron-
dernemerss bekleedden een mooi beeld geven van enerzijds het sociale streven 
vann de onderzoekspersonen zelf en anderzijds de positie die zij in de Amster-
damsee samenleving innamen of nog in zouden gaan nemen. In de eerste plaats 
valtt hierbij te denken aan posten binnen het stedelijke bestuursapparaat en hier-
aann gelieerde diensten. Tevens bestond een veelheid aan posities in regenten-
collegess van zorginstellingen en kerkelijke instituties, die ik eveneens tot de so-
cialee functies reken. All e hadden namelijk een openbaar karakter en voor de 
uitoefeningg ervan was een zekere mate van prestige en aanzien binnen de stede-

11 Zie hiervoor de inleiding van Hoofdstuk 5. 
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lijk ee gemeenschap vereist.2 Dit gold eveneens voor bemiddelende rollen in (eco-
nomische)) conflicten als arbiter, en andersoortige publieke optredens, bijvoor-
beeldd als taxateur, van de suikerondernemers. 

Hett feit dat een suikerondernemer een functie in het openbare leven van Am-
sterdamm ging vervullen, wijst erop dat hij een dergelijke positie ambieerde of ten-
minstee niet afwees. Door de uitoefening van een dergelijke functie kon een on-
dernemerr een stap in zijn maatschappelijke carrière zetten. In dat geval vormde 
dee bekleding van dit ambt één van de middelen tot het persoonlijke doel van de 
suikerondernemerr (en in zekere zin eveneens een doel op zichzelf). Aan de an-
deree kant geeft het feit dat hij voor een sociale functie in aanmerking kwam aan 
datt zijn maatschappelijk prestige kennelijk groot genoeg werd geacht. De uitoe-
feningg van de functie was een bevestiging van de sociale positie die een onder-
nemerr reeds had bereikt. In dit geval was de bekleding van het ambt veeleer een 
gevolgg van het nastreven van het persoonlijke doel van de suikerbakker (en geen 
doell  op zichzelf). 

Ookk op een ander terrein bestonden duidelijk vast te stellen gegevens die in-
formatiee verschaffen omtrent de sociale positie van een ondernemer. Uit ver-
schillendee bronnen is voor de onderzoekspersonen het adres van hun woonhuis 
(enn dat van hun suikerbedrij f) in Amsterdam te achterhalen. Een stadsplatte-
grondd van een vroegmoderne stad kan tot op zekere hoogte als een sociale kaart 
vann de bevolking worden gezien. Per wijk, of liever per straat verschilden de eco-
nomischee en sociale kenmerken van de bewoners. Daarbij kwam dat in de laatste 
jarenn van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw diverse stads-
uitbreidingenn in Amsterdam plaatsvonden. Aan de planning en opzet van 
bepaaldee wijken lagen duidelijke ideeën over de toekomstige bewoners ten 
grondslag,, met als meest in het oog springende voorbeelden de Jordaan (voor in-
dustriëlee activiteiten en de mensen die hierin hun brood verdienden) en de He-
ren-- en Keizersgracht (ten behoeve van de economische en politieke elite).3 

Vervolgenss zal de informatie die gegevens over het eventuele eigen graf van de 
suikerondernemerss en de ligging ervan ons over hun sociale positie kunnen ver-
schaffenn worden gepresenteerd. Tenslotte komen enkele concrete gevallen aan 
dee orde om duidelijk te maken dat suikerondernemers verschillende middelen 
tott hun beschikking hadden om hun eigen prestige en dat van hun familie te ver-
werven,, uit te dragen, te behouden en te beschermen. 

22 Uiteraard verschilde het benodigde maatschappelijke prestige per functie. Het prestige was onder meer 
afhankelijkk van het belang van de functie en de invloed die door iemand in die positie uitgeoefend kon wor-
den. . 
33 Zie: Bakker, 'De stadsuiüeg van 1610'. 
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11 Bloed- en huwelijksbanden: familierelaties binnen de onderzoeksgroep 

Pierree Jeannin stelt in zijn studie naar zestiende-eeuwse kooplieden: "Les princi-
paless families marchandes de chaque vill e sont unies par une multitude d'allian-
cess entrecroisées: la recherche généalogique tient une place nécessaire dans 
toutee étude de leurs affaires."4 Dit adagium wordt door veel geschiedweten-
schapperss ter harte genomen. Wanneer historici een specifieke groep vroegmo-
dernee ondernemers onderzoeken, vormen gegevens over de verschillende on-
derlingee familiebanden een belangrijk onderdeel van de analyse.5 Voor mijn 
onderzoekk is het nu niet zo van belang om te komen tot een volledige recon-
structiee van de stambomen van de suikerondernemers. De vraag die in deze pa-
ragraaff  aan de orde gesteld wordt, is in hoeverre het huwelijk en de keuze van 
eenn huwelijkspartner door de onderzoekspersonen werd gebruikt om zich te 
verbindenn met beroepsgenoten. 

Jann Willem Veluwenkamp heeft zich de laatste jaren regelmatig beziggehou-
denn met het bestuderen van familiebanden en het belang ervan voor het vroeg-
modernee ondernemerschap in de Republiek.6 Hij legt een heel duidelijk ver-
bandd tussen de kenmerken van vroegmodern ondernemersgedrag en dergelijke 
netwerken.. Veluwenkamp beschouwt het zo goed mogelijk (liefst versterkt en 
vergroot,, maar in ieder geval veilig en geconsolideerd) overdragen van het be-
drijff  aan de volgende generatie als één van de belangrijkste doelen van een 
vroegmodernee ondernemer. Tot het bedrijf rekent hij dan niet alleen het ver-
mogen,, maar ook de kennis van het product en de markt en de relaties met klan-
tenn en leveranciers. Het consolideren van een bedrijf gebeurde volgens hem op 
tweee manieren. Ten eerste specialiseerde een ondernemer zich om op die ma-
nierr voor zijn specifieke product een eigen deelmarkt te creëren. Ten tweede be-
steeddee een ondernemer veel tijd en aandacht aan het aangaan en onderhouden 
vann vaste relaties met zijn leveranciers en zijn klanten (onder andere door het 
verstrekkenn van krediet).7 

Familienetwerkenn vloeiden altijd voort uit twee tendensen in het sociale ge-
dragg van vroegmoderne ondernemers, zo vervolgt Veluwenkamp. Enerzijds ves-
tigdenn ondernemers zich bij voorkeur in dezelfde bedrijfstak als hun vader en 
anderzijdss legden zij bij het kiezen van een huwelijkspartner een duidelijke voor-
keurr voor ondernemersdochters uit dezelfde bedrijfstak aan de dag.8 Volgens Ve-

44 Jeannin, Les marchands, 152. 
55 Voor zestiende en zeventiende eeuw zie met name: Dietz, Frankfurter Handelsgesckichte, Kellenbenz, Un-
lemehmerkrafte,lemehmerkrafte, Klein, '"Littl e London"'; diverse artikelen in Lesger 8c Noordegraaf, Entrepreneurs and entre-
preneurshippreneurship en Veluwenkamp, Archangel 

66 Veluwenkamp, 'De Leidse lakenondernemer Daniël van Eys'; Veluwenkamp, 'Familienetwerken' en Ve-
luwenkamp,, Archangel Zie ook: Klein & Veluwenkamp, 'The role of the entrepreneur '. 

77 Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt. 
88 "[D] e Nederlandse ondernemers [hadden] in de tijd van de Republiek de neiging zich te specialiseren, 
inn hun specialisatie hun vader na te volgen, en te trouwen met dochters van ondernemers met dezelfde spe-
cialisatie,, en (...) als gevolg van deze neiging [waren] de ondernemers binnen de afzonderlijke bedrijfstak-
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luwenkampp betrof het hier een " (on)bewuste maar wel pertinente strategie" om 
sociaall  en economisch te overleven. De ideeën van Lesger en Muller sluiten hier 
goedd bij aan. Hoewel in ietwat verschillende bewoordingen stellen deze beide 
auteurss dat het gedrag van vroegmoderne ondernemers op alle terreinen waar-
opp zij zich begaven (economie, politiek, maatschappij) gestuurd werd door een 
omvattendd streven naar welstand, macht en prestige ofwel sociale reproductie 
voorr henzelf en hun familie.9 

Veluwenkampp ziet het ontstaan van familienetwerken duidelijk in het licht van 
ditt streven naar het consolideren en mogelijk uitbreiden van het (familie) kapi-
taall  van een vroegmoderne ondernemer. Een ondernemer kon een aantal voor-
delenn ontlenen aan de familienetwerken waarvan hij deel uitmaakte. Zij zorgden 
voorr veiligheid en stabiliteit en vormden een belangrijk draagvlak voor het aan-
gaann van risico's. Daarmee vergrootten zij de economische overlevingskansen 
vann de ondernemer persoonlijk en van zijn familie als geheel.10 

Naarr aanleiding van zijn onderzoek naar de Nederlandse koopliedengemeen-
schapp in Archangel in de zeventiende en achttiende eeuw, stelt Veluwenkamp: 
"Nederlandsee ondernemers hadden de neiging zich te specialiseren, zich in de-
zelfdee bedrijfstak te vestigen als hun vader, en met elkaar samen te werken. Bo-
vendienn werkten zij bij voorkeur samen met familieleden, omdat die geacht wer-
denn het meest betrouwbaar te zijn. Het ging daarbij niet alleen om bloedverwanten 
-- vaders, broers, zoons, ooms, neven -, maar ook om aangetrouwde verwanten, zo-
alss schoonvaders en zwagers."11 Dergelijke overwegingen leidden volgens hem 
tott een grote mate van bedrijfstaksgewijze endogamie. Een huwelijk smeedde echter 
niett altijd twee families binnen één sector samen. Soms ook werd juist door mid-

kenn door zoveel familiebanden (...) verbonden dat gesproken kan worden van familienetwerken" (Velu-
wenkamp,, 'Familienetwerken', 688). 
99 Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog'; Lesger, 'The "visible hand" ' en Muller, 
TheThe merchant houses of Stockholm. Een specifieke manier van het functioneren van een familienetwerk zou het 
zogenaamdee familisme kunnen zijn. Ik beschouw dit begrip echter eerder als een beschrijving van een be-
paaldd streven van een groep familieleden -en daarmee als minn of meer vergelijkbaar met de concepten van 
Lesgerr en Muller- en niet zozeer als een adequate karakterisering van een cluster van familiebanden. De de-
finitiesfinities van familisme van Van Schelven ("... een wijze van bedrijfsvoering, waarbij het kapitalistische winst-
strevenn ondergeschikt gemaakt wordt aan de bloei, het aanzien en de continuïteit van de sociale positie van 
dee familie der kapitaalbezitters" (Van Schelven, Onderneming en familisme, 3)) en Muntjewerff ("...het streven 
vann de familie der kapitaalbezitters naar een zodanige rentabiliteitswaarde van de eigen onderneming dat 
daarmeee het inkomen, het aanzien en de duurzame sociale positie van de familie behouden blijf t en zo mo-
gelijkk versterkt kan worden" (Muntjewerff, De spil waar alles om draaide, 26)) wijzen eveneens in deze rich-
ting.ting. In het verlengde hiervan moet dan ook het volgende worden opgemerkt. De verwanten die in deze pa-
ragraaff  besproken worden hadden weliswaar hetzelfde beroep, maar het bestaan van familiebanden hoeft 
zekerr niet altijd te duiden op familie ondernemingen, waar het begrip familisme aan refereert. Zie ook: Davids, 
'Familiebedrijven,, familisme en individualisering'. 

100 Een heel ander geluid laat Stols horen. Hij schetst een negatief beeld van de familiale solidariteit bin-
nenn de Zuid-Nederlandse gemeenschap van handelaren op het Iberische schiereiland. "Van familieleden 
moestt hij [i.e. de handelaar, AP] geen kapitaalaanbreng of een voordelige associatie verwachten om zijn fir-
maa op te bouwen. Haast overal in de families was een goede verstandhouding ver te zoeken" (Stols, De 
SpaanseSpaanse Brabanders, 251). 
111 Veluwenkamp, Archangel, 192. 
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dell  van een huwelijk buiten de eigen groep een andere bedrijfstak binnen de 'in-
vloedssfeer'' van de familie gebracht. 

Dergelijkee ideeën zijn ook door andere historici geuit, zij het niet zo uitvoerig. 
Reedss in 1918 wees Bijlsma in zijn studie naar Rotterdam in de tweede helft van 
dee zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw op het feit dat zonen 
vaakk het handels- of nijverheidsbedrijf van hun vader overnamen. Daarnaast con-
stateerdee hij dat tussen de kinderen van bedrijfs- of vakgenoten veelvuldig huwe-
lijkenn werden gesloten. Het kwam volgens hem voor dat bij gebrek aan een zoon 
eenn schoonzoon het familiebedrijf continueerde. Aldus ontstonden "uitgebreide 
complexencomplexen van families, die zich groepeerden om één zelfde bedrijf of nering".12 

Yntemaa wijst voor de Hollandse brouwnijverheid op het belang van familiale con-
necties.. Nieuwkomers in de bierbrouwerij waren meestal op enigerlei wijze 
gelieerdd aan personen of families die reeds in de brouwindustrie werkzaam wa-
ren.133 Veel van deze verschijnselen ziet Grassby ook onder zeventiende-eeuwse 
Engelsee kooplieden.14 

Veluwenkampp poneert de stelling dat de door hem geconstateerde twee ten-
densenn (ten eerste de opvolging door een zoon van zijn vader in het bedrijf en ten 
tweedee een voorkeur voor trouwen met dochters van ondernemers uit dezelfde 
bedrijfstak)) algemeen golden voor ondernemers in de Republiek. Bedrijfs-
taksgewijzee familienetwerken waren daarom een veelvoorkomend verschijnsel. 
Dee verzamelde prosopografische gegevens met betrekking tot de suikerraffinage 
stellenn ons in staat om de hypothese voor deze nijverheid aan een nadere analyse 
tee onderwerpen. De omstandigheid dat de suikerproductie een tak van industrie 
wass met een duidelijke geografische concentratie op een bepaald aantal plaat-
senn en met een beperkt aantal beoefenaren kan de neiging tot het aangaan van 
nauwee familiebanden hebben versterkt. Daarenboven kan de voor de exploita-
tiee van een suikerbakkerij noodzakelijke beschikking over technische kennis, 
diee veelal mondeling werd overgedragen, hierbij een stimulerende rol hebben 
gespeeld. . 

Hett aangeven van een verband tussen de onderlinge verwevenheid binnen de 
onderzoeksgroepp en een actieve huwelijkspolitiek is problematisch. Het feit dat 
eenn aantal suikerbakkers een vrouw vond in een familie van een andere raffina-
deur,, zegt op zichzelf uiteraard niet veel over expliciete, doelbewuste keuzes voor 
eenn bepaalde huwelijkspartner. Met betrekking tot huwelijksbanden kun je pas 
vann een politiek spreken wanneer duidelijk is dat bij de keuze van een partner 
meerr meespeelde (en wellicht belangrijkere zaken een rol speelden) dan indivi-
duelee gevoelens van affectie. Alleen als dit het geval was, kon werkelijk sprake 
zijnn van een weloverwogen en strategische - want in economisch, politiek en so-
ciaall  opzicht nuttige - uitbreiding van het familienetwerk. Dergelijke overwegin-

122 Bijlsma, Rotterdams welvaren, 27-28. 
11 $ Yntema, The brewing industry, 208. 
144 Grassby, The business community, 89-90, 103, 330-331, 402. 
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genn zijn echter zeer lastig te achterhalen, wegens een gebrek aan expliciet be-
wijsmateriaal.. Wanneer echter een hoog percentage van de onderzoekspersonen 
viaa een huwelijk met de familie van een andere suikerbakker verzwagerd raakte, 
moett meer dan alleen toeval aan het werk zijn geweest. De onderlinge verweven-
heidd van verschillende families kan dan wel degelijk een indicatie geven over de 
aardd en de richting van een huwelijkspolitiek. 

Hett bestaan van familiale banden tussen personen in de onderzoeksgroep kan 
opp verschillende niveaus worden bestudeerd. Veluwenkamp ziet impliciet uit-
sluitendd (schoon) vader-(schoon)zoon relaties als bouwstenen van de familienet-
werken;; deze werden immers volgens hem gevormd door de opvolging in het be-
drijff  van vader en het huwen van een ondernemersdochter uit dezelfde 
bedrijfstak.. Mijns inziens bestaan echter meer manieren van verwantschap, bij-
voorbeeldd via neven en ooms. Daarom zullen familierelaties binnen mijn onder-
zoeksgroepp in een zo breed mogelijk kader geanalyseerd worden. Daarbij on-
derscheidd ik directe en indirecte familiebanden, of- naar analogie van Muller -
afstammingsfamiliee en huwelijksfamilie.15 De eerste soort betreft de banden bin-
nenn het gezin waarin een kind wordt geboren (vader, moeder, broers, zusters, 
ooms,, tantes, neven, nichten). Met de indirecte familie wordt de aangetrouwde 
familiee bedoeld, waartoe dan eveneens de huwelijkspartner behoort. Het moge 
duidelijkk zijn dat alleen op de samenstelling van de huwelijksfamilie enige in-
vloedd uitgeoefend kan worden. 

Dee meest in het oog springende verwantschapsbanden zijn de directe familie-
relatiess tussen de Amsterdamse suikerondernemers, zoals die tussen vader en 
zoonn en tussen broers.16 Van continuïteit in de beroepsuitoefening tussen op-
eenvolgendee generaties van één familie is een aantal voorbeelden te geven: Pie-
terr {suikerraffïnadeur) en Guilliaume van den Broeck {suikerraffinadeur-koopman), 
Corneliss van Coeschot de oude en de jonge, Hans Pelt en zijn drie zonen Abra-
ham,, Arnout en Hans (allen koopman-industrieel), Rombout Jacobs de oude en de 
jonge,, Hans en Samuel Verspreet (allen suikerraffinadeur-koopman) en tenslotte 
Reijnierr {suikerraffinadeur-koopman) en Johannes Verspreet {koopman-industrieel). 
Eenn andere directe familierelatie is die tussen twee of meer broers. Opnieuw zijn 
hiervann binnen de onderzoeksgroep diverse gevallen aan te wijzen: de reeds ge-
noemdee Abraham, Arnout en Hans Pelt, Hans en Reijnier Verspreet, Guilliame 
{koopman-industrieel){koopman-industrieel) en Rochus Wijs {suikerraffïnadeur), Gilli s en David van Kes-
sel,, Pieter en Hans Pels, Cornelis en David Nuijts (allen koopman-industrieel), en 
Adamm en Hans Nijs (beiden suikerraffinadeur-koopman). Tenslotte moeten de 

155 Muller spreekt van 'family by origin' en 'family by marriage*. Volgens hem speelt de tweede variant de 
belangrijkstee rol: "The family of origin played, of course, a significant role, but marriages were evidentiy 
muchh more important. For a family business in the early-modem period marriage was basically the only way 
too pool economic capital" (Muller, The merchant houses of Stockholm, 250). 
166 Voor een visuele representatie van de verschillende familierelaties, verwijs ik naar de genealogische 
schema'ss in Bijlage 5. 
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oom-neeff  en de neef-neef relaties worden genoemd. In vier gevallen is een oom 
enn één van zijn neven in de onderzoeksgroep opgenomen: David de 1'Hommel 
dee oude en Hans de 1'Hommel, Reijnier en Samuel Verspreet (allen suikerraffi-
nadeur-koopman),nadeur-koopman), Hans (suikerraffinadeur-koopman) en Johannes Verspreet, en 
Cornellss van Coeschot de oude en Daniel van Coeschot (alledrie koopman-indus-
trieel)trieel) . Tweemaal is sprake van twee neven die beiden als suikerondernemer actief 
zijn:: Cornells van Coeschot de jonge en Daniel van Coeschot en daarnaast Sa-
muell  en Johannes Verspreet. 

Eenn mooi voorbeeld van overdracht van de suikernijverheid op volgende ge-
neratiess levert de familie Pelt. Niet minder dan vier van de leden van deze fami-
liee behoren tot de onderzoeksgroep (allen koopman-industrieel). De oudste is 
Hanss Pelt, maar het is verkeerd om te veronderstellen dat met hem de suiker-
producerendee activiteiten van de familie zijn begonnen. Zijn vader, Abraham, 
wass reeds in Antwerpen als suikerbakker actief, in ieder geval in het laatste kwart 
vann de zestiende eeuw.17 De in 1567 geboren Hans Pelt kocht in 1611 in Amster-
damm enkele percelen in de Nes op de hoek van het Rokin om aldaar een suiker-
bakkerijj  te vestigen.18 Waarschijnlijk was hij toen reeds enkele jaren actief als sui-
kerbakkerr in de Amstelstad, waar hij in 1596 vanuit Hamburg was gearriveerd.19 

Wellichtt dat hij aldaar eveneens de suikerproductie beoefende. 
Omdatt Hans al het beroep van suikerbakker beoefende, stamde de bekend-

heidd van zijn zoon, Abraham Pelt, met de suikerindustrie dus uit zijn jeugd. Als 
zelfstandigee ondernemer in de suikernijverheid begon Abraham in 1625. Toen 
werdd in zijn huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat "verss sr Hans Peldt des bruij-
degomss vader dese toecomende echteluijden in sijne compagnie ende hande-
lingee sulx hij dselve is doende nijet van dien uijtgesondert sal nemen voor den tij t 
vann drije jaeren (...) sullende bijden selven inneganck [namelijk het aantreden 
vann de beide echtelieden als participanten in de compagnie, AP] de rouwe suijc-
kerenn [die reeds aanwezig was in de suikerbakkerij van Hans Pelt, AP] marcte-
gangee getaxeert werden sonder dat eenig gereetschap voorhanden sijnde ge-
reeckentt off tot last vande compagnie gebracht sail werden."20 Het ging hier om 
dee suikerbakkerij "de Drie Suijckerbroden" van Hans Pelt in de Nes en op het 
Rokin.. Het toekomstige echtpaar zou hun huwelijkse goederen moeten inbren-
genn en zou dan voor '/s deelhebben aan de winst of het verlies van de onderne-
ming,, die de naam van Hans en Abraham zou voeren. Hans Pelt droeg de kosten 
vann het bedrijfspand en Abraham en Helena zouden eenjaar lang gratis kost en 

177 In 1575 ondertekende hij een request van 28 Antwerpse suikerrafïinadeurs aan het stadsbestuur (SAA, 
Tresorij,, T1018). 
188 GAA, NA 196 f. 680-681 (20-1 1611) en Meischke, 'De suikerbakkerij', 81. 
199 In dat jaar is hij namelijk genoteerd in het ondertrouwregister. Hij was voornemens te huwen met de 
eveneenss uit Antwerpen afkomstige Susanna Vogels (GAA, DTB 664 f. 219 (30-11 1596). Hoewel Hans Pelt 
opp de datum van inschrijving in Amsterdam aanwezig was, woonde hij op dat moment nog in Hamburg. 
Niett lang na de ondertrouw zal hij zich echter definitiefin Amsterdam hebben gevestigd. 

200 GAA, NA 780 f. 21-23 (23-10 1625). 
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inwoningg bij hem genieten. De twee broers van Abraham, Arnout en Hans de 
jongee konden niet direct profiteren van de suikerbakkerij die hun vader reeds 
hadd opgebouwd. Toch waren ook zij kennelijk besmet met het suikerbakkersvi-
rus,, want zij werkten samen in een suikerbakkerij totdat Arnold in 1658 overleed. 
Daarnaa bleef Hans tot zijn eigen dood in 1668 dit suikerbedrijf exploiteren. 

Naastt dergelijke directe gezinsrelaties smeedden huwelijken meer indirecte 
bandenn tussen verschillende families. Het zijn juist deze familierelaties die in het 
kaderr van de analyse van sociaal gedrag van ondernemers van belang zijn. De 
biologischee verwantschap tussen een vader en een zoon of tussen twee broers is 
hiertoee ongeschikt, omdat daarbij op geen enkele manier een bewuste keuze 
voorr een bepaalde familie kan zijn gemaakt.21 Alleen bij de keuze voor een hu-
welijkspartnerr en daarmee voor de familie, bestaat de mogelijkheid dat sociale 
overwegingenn een (grote) rol speelden. 

Binnenn de onderzoeksgroep zijn negen gevallen van vader-schoonzoon-rela-
tiess bekend: Hans van den Bergh {koopman-industrieel) en Guilliaume van den 
Broeck,, Rombout Jacobs de oude en Adam Nijs (alledrie suikerraffinadeur-koop-
mari),mari), Hans Pelt {koopman-industrieel) en Nicolaes van Damme {suikerraffinadeur-
koopman),koopman), Hans Pels {koopman-industrieel) en Samuel Verspreet, Reijnier Ver-
spreett en Gilli s van den Bogaert (alledrie suikerraffinadeur-koopman), Rochus Wijs 
{suikerraffinadeur){suikerraffinadeur) en David van Kessel, Pieter Pels (beiden koopman-industrieel) 
enn Lucas van de Venne {suikerraffinadeur-koopman), Cornelis Schellinger en Phi-
lipss Metsue (beiden koopman-industrieel), en Egbert Jansz {suikerraffinadeur) en 
Davidd de Prins {suikerraffinadeur-koopman). Ook zwagers zijn volop onder de sui-
kerbakkerss te vinden: Rombout Jacobs de jonge en Adam Nijs, Nicolaes van 
Dammee en de drie broers Abraham, Arnout en Hans Pelt, Gilli s van Kessel en 
Guilliamee en Rochus Wijs, Lucas van de Venne en Melchior Matthijsz {suikerraf-
finadeur-koopman),finadeur-koopman), Gilli s van den Bogaert {suikerraffinadeur-koopman) en Hans 
Verspreet,, Cornelis van Coeschot de jonge en Nicolaes van Damme, Jacques Mer-
chijs,, Philips Metsue en Roelandt Garnier {suikerraffinadeur), Hans van den 
Berghh en Dirck Brugge {suikerraffinadeur-koopman), Hans van den Bergh en Pau-
luss de Morimont {suikerraffinadeur-koopman), en Hans de 1'Hommel de jonge en 
Godefroyy van Arckel (beiden suikerraffinadeur-koopman). 

Eenn bijzonder geval van het aan elkaar verbinden van twee families door mid-
dell  van huwelijksbanden levert opnieuw de familie Pelt. Hans Pelt en zijn vrouw 
Susannaa Vogels kregen vier zonen, van wie drie in hetzelfde beroep als hun vader 
terechtkwamen.. Het opmerkelijke nu is dat deze drie heren, Abraham, Arnout 
enn Hans, trouwden met drie vrouwen uit één gezin. Abraham huwde in 1625 He-
lenaa van Gansepoel.22 Zijn broers, Arnout en Hans, volgden acht jaar later door 

211 Waarmee uiteraard niet wordt beweerd dat geen profijt getrokken kon worden van directe familiele-
den.. Bij een biologische verwantschapsrelatie bestond uiteraard de mogelijkheid van strategische opvol-
ging. . 
222 GAA, DTB 670 f. 98 (25-10 1625). 
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mett respectievelijk Susanna en Anna van Gansepoel in het huwelijk te treden.23 

Driee broers van deze bruiden -David, Jacob Lanslot enn Daniel de jonge- sloten in 
16433 met hun moeder een compagniecontract af om de komende zes jaar geza-
menlijkk een suikerbakkerij te exploiteren. Hiertoe hadden zij de brouwerij 'de 
Goutsbloem'' op de Prinsengracht gekocht.24 

Bijj  alle in het voorafgaande opgesomde familiebanden zijn in totaal 38 ver-
schillendee suikerbakkers betrokken, ofwel bijna 42 procent van de onderzoeksgroep. 
Daarenbovenn bestonden echter nog verschillende andere familieconnecties.25 Zo 
kwamm het diverse malen voor dat kinderen van twee suikerondernemers met el-
kaarr in het huwelijk traden. Dat de families verzwagerd zijn, is duidelijk, maar de 
aardd van de relatie die de twee suikerbakkers daardoor met elkaar kregen, is moei-
lij kk te benoemen. Een ander voorbeeld is wanneer de dochter van een suikerbak-
kerr trouwde met de broer van een andere suikerraffinadeur. Bovendien is wellicht 
nogg een aantal familierelaties niet uit het prosopografische onderzoek naar voren 
gekomen.. De hier vermelde aantallen geven dus niet meer dan een minimum-
indicatiee van de vele manieren waarop de onderzoeksgroep met elkaar verbonden 
was. . 

Dee prosopografie levert een grote hoeveelheid genealogische informatie. De 
suikerondernemerss waren via allerlei familiale banden met elkaar verbonden. 
Wellichtt zou zelfs van een suikerbakkersgemeenschap gesproken kunnen wor-
den,, hoewel het gebruik van de term gemeenschap nog andere kenmerken van 

233 GAA, DTB 673 f. 27 (21-7 1633). Novaky vermeldt dat de familie Van Gansepoel een sterke betrokken-
heidd bij de suikernijverheid in het algemeen en die van Amsterdam in het bijzonder aan de dag legde. Zij 
beschiktenn volgens hem over een suikermolen en een plantage op Guadeloupe, alsmede een suikerbakke-
rijj  in Middelburg (Novaky, 'On trade, production and relations of production', 487). Hij verwijst naar: GAA, 
NAA 1015 f. 428 (3-3 1643), 2118 f. 511 (12-5 1657) en 4081 (20-10 1675). In geen van deze akten is echter 
sprakee van een suikerbakkerij in Middelburg. De "plantagien negerhuijsingen molens als andersints 
gestaenn ende gelegen op 't eij landt Guardeloepe aen Bas Terre" waarvan de akte uit 1657 spreekt, behoor-
denn niet toe aan de familie Van Gansepoel, maar aan Jacob de Sweerts, de man van Constantia van Ganse-
poel,, en zijn broer Paulo. 
244 GAA, NA 1015 (3-3 1643). Het is curieus dat geen van de leden van deze familie in mijn onderzoeks-
groepp terecht is gekomen. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de door mij bij het afbakenen 
vann de onderzoeksgroep gehanteerde periode (1580 tot en met 1630) hiervoor verantwoordelijk is. Wellicht 
wass de Van Gansepoel-familie toen nog niet in Amsterdam gearriveerd. Zij was afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden,, evenals de familie Pelt. Op het moment van de registratie van het voorgenomen huwelijk tus-
senn Helena van Gansepoel en Abraham Pelt in het Amsterdamse ondertrouwregister van 1625 was in ieder 
gevall  de moeder van Helena, Maria (de) Renialme, in de Amstelstad aanwezig, want zij trad op als assistent. 
Overr Paulus van Gansepoel, de vader van de bruid, is geen informatie opgenomen in de ondertrouwakte en 
hett is dan ook niet duidelijk waar hij zich op dat moment bevond en of hij reeds was overleden. In 1627 was 
hijj  in ieder geval wel overleden, want in dat jaar staat zijn wisselbankrekening op naam van "weduwe Paul 
Ganssepoel".. In de registers van 1620 en 1625 was Paulus van Gansepoel nog zelfde rekeninghouder. Ervan 
uitgaandee dat de namen van de (oude) rekeninghouders aan het begin van ieder nieuwjaar in het register 
werdenn genoteerd, is het evenwel zeer goed mogelijk dat Paulus in de loop van het jaar 1625 is overleden en 
duss op 25 oktober, de datum van de ondertrouw van zijn dochter Helena, niet meer in leven was. Helaas be-
staatt het register van 1626, dat hierover uitsluitsel had kunnen geven, niet meer (GAA, wisselbank, namen-
registerss O 1620 en T 1625). 
255 Zie voor een vollediger overzicht van de verschillende familiebanden binnen de onderzoeksgroep de 
genealogischee schema's in Bijlage 5. 
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dee betreffende groep veronderstelt, zoals bijvoorbeeld het als één groep naar 
buitenn treden. Wanneer was echter sprake van familienetwerken, zoals bedoeld 
doorr Veluwenkamp? Dit is een moeilijke kwestie. Veluwenkamp zelf vult het be-
gripp niet nader in. Een aantal vragen is hieromtrent te stellen. Hoeveel familie-
bandenn moeten samenkomen om van een netwerk te kunnen spreken? Wat 
moett de aard van de relaties zijn? Wanneer een duidelijk antwoord op dergelijke 
vragenn uitblijft , maakt iedereen overal en altijd deel uit van familienetwerken. 
Alss concept is het begrip daardoor overbodig en onbruikbaar. Volgens mij is 
sprakee van een familienetwerk wanneer de personen die door middel van fami-
liebandenn met elkaar verbonden zijn gemeenschappelijke kenmerken hebben 
diee niet alleen voor de andere leden van het netwerk, maar eveneens voor de bui-
tenwereldd herkenbaar zijn. Hiermee bedoel ik dat de gemeenschappelijke ken-
merkenn ook daadwerkelijk uitgedragen werden in de vorm van investeringen, 
beroepsuitoefeningg en/of religieuze gezindheid. Opgevat in deze zin zijn bin-
nenn de onderzoeksgroep wel degelijk verschillende familienetwerken aan te wij-
zen.. Er was echter geen sprake van een netwerk dat de gehele suikerbakkers-
populatiee van Amsterdam omvatte. 

Inn het voorafgaande is een indeling in verschillende typen ondernemers ge-
construeerdd en gehanteerd.26 Wanneer de gegevens over de directe en indirecte 
familiebandenn binnen de onderzoeksgroep per suikerbakkerstype worden ge-
analyseerd,, ontstaat een duidelijk beeld. De kooplieden-industriëlen bleken een 
sterkee familiale band met de suikernijverheid te hebben. Bij dit type onderne-
merss zijn namelijk de meeste directe familierelaties (vaders en zonen, broers) te 
vinden.. Je zou dus kunnen stellen dat de keuze voor een investering in de sui-
kerproductiee voor deze groep ondernemers sterk door de familie bepaald werd 
enn een stevig familiestempel droeg. De gerichtheid op de suikerindustrie was bij 
dee suikerraffinadeurs-kooplieden al een stuk minder en bij de suikerraffinadeurs na-
genoegg afwezig. 

Eenn analyse van de aangetrouwde familiebanden toont aan dat de suikerraffina-
deurs,deurs, die dus niet uit suikerfamilies stamden, ook niet in families met suikerbak-
kerss huwden. Dit in tegenstelling tot zowel de suikerraffinadeurs-kooplieden als de 
kooplieden-industriëlen,kooplieden-industriëlen, die beide banden met andere suikerondernemersgeslach-
tenn aanknoopten. In enkele gevallen ging het hierbij om 'suikerhuwelijken': ver-
tegenwoordigerss van twee families met een connectie met de suikerproductie 
trouwdenn met elkaar. De verleiding is groot om aan hen de door Veluwenkamp 
geopperdee '(on)bewuste maar pertinente strategie om sociaal en economisch te 
overleven'' toe te schrijven. Dit zou betekenen dat voor een deel van de kooplieden-
industriëlenindustriëlen en de suikerraffinadeurs-kooplieden de keuze van een partner deel uit-
maaktee van hun huwelijks^ofö^A. 

266 Zie Hoofdstuk 4 voor de constructie van de typologie en Hoofdstuk 5 voor de toepassing ervan. 
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Dee gegevens met betrekking tot familiebanden binnen de onderzoeksgroep ma-
kenn duidelijk dat de suïkerraffinadeurs volledig buiten de verwantschapsgroepen 
stonden.. De eerder opgeworpen mogelijkheid van een suikerbakkersgemeen-
schapp verdient daarom direct een nuancering, want het betrof hier geenszins een 
samensmeltenn van alle beoefenaren van de Amsterdamse suikernijverheid. Het 
valtt zelfs sterk te betwijfelen in hoeverre hier sprake was van daadwerkelijk ex-
clusievee suikerbakkers-fzimïlienetwerken. Het lijk t waarschijnlijker dat het vee-
leerr algemene (re) netwerken van Amsterdamse kooplieden of ondernemers 
waren. . 

Naastt het aanwijzen van familiebanden onder de Amsterdamse suikerbakkers 
moett nog een ander punt in dit kader belicht worden, namelijk de economische 
partnerss van de onderzoekspersonen. Zijn de samenwerkingsverbanden die in 
dee suikerindustrie kunnen worden aangewezen te herleiden tot familiebanden? 
Eenn snelle inventarisatie van de voor alle 92 suikeronderondemers in de proso-
pografiee verzamelde informatie levert een totaal op van 19 van dergelijke sa-
menwerkingsverbanden.. In minder dan de helft van deze gevallen hadden de 
participantenn geen (directe) familieband met elkaar. De familierelaties van de 
overigee suikerbakkerijcompagnieën waren als volgt: vijfmaal werkten twee broers 
samenn (waarvan één keer met een niet-familielid en één keer met een verre ver-
wantt als derde deelnemer), tweemaal een vader en zijn zoon, driemaal twee zwa-
gerss (waarvan éénmaal met verschillende anderen), éénmaal een schoonvader 
enn zijn schoonzoon en éénmaal een vader, zijn zoon en een neef. Al deze suiker-
ondernemerss waren kooplieden-industriëlen. 

Samenwerkingg speelde eveneens een rol bij de overige economische activitei-
tenn van de ondernemers uit de onderzoeksgroep. Ook bij het kiezen van andere 
(handels)) partners konden familiebanden een belangrijke rol spelen. Om te ach-
terhalenn in hoeverre dit het geval was, zijn de economische partners van de sui-
kerondernemerss in de meest brede zin van het woord, zoals zij ten behoeve van 
dee prosopografie verzameld en uit de verschillende bronnen gedestilleerd zijn, 
inn de analyse betrokken.27 Deze gegevens wijzen uit dat inderdaad meer dan de 
helftt van de onderzoeksgroep economische banden had met al dan niet aange-
trouwdee familieleden. De kooplieden-industriëlen voerden hierbij de boventoon, 
opp de voet gevolgd door de suikerraffinadeurs-kooplieden. 

Dee suïkerraffinadeurs waren in economisch opzicht relatief het minst bij hun 
familiee betrokken. In de eerste plaats komt dit door het feit dat deze zelfstandig 
enn eigenhandig producerende suikerbakkers zeer weinig handelstransacties 
voorr hun rekening namen; het aantal momenten waarop een familielid als eco-
nomischee partner op kon treden was daardoor zeer beperkt. Daarnaast ligt het 

277 Hiermee worden alle momenten bedoeld waarop een gezamenlijk optreden financieel-economische 
kenmerkenn had of zou kunnen krijgen, zoals bevrachtingscontracten, assurantiecontracten, wisselbankre-
keningen,, opdrachten tot koop of verkoop van goederen, legaten, boedelscheidingen. 
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voorr de hand te veronderstellen dat de economische statuur en de achtergrond 
vann deze groep ondernemers mede debet waren. Leden van hun directe familie 
warenn hoogstwaarschijnlijk evenals de suikerraffinadeurs zelf niet of nauwelijks be-
trokkenn bij economische transacties. Hetzelfde gold voor de personen die met 
ditt type suikerbakker in het huwelijk traden. 

Zoalss al eerder werd vermoed, lijk t het erop dat er binnen de gehele groep 
Amsterdamsee suikerbakkers een nauwer gedefinieerd 'kliekje' bestond, dat gro-
tendeelss bestond uit kooplieden-industriëlen en in mindere mate uit suikerraffina-
deurs-kooplieden.deurs-kooplieden. De ondernemers in dit 'kliekje' maakten ieder voor zichzelf deel 
uitt van één of meer familienetwerken. Daarnaast waren zij onderling op ver-
schillendee manieren met elkaar verweven. De verwachting is dat deze subgroep 
niett zozeer een afsplitsing van de suikerbakkersgemeenschap was, maar veeleer 
deell  uitmaakte van een grotere groep, namelijk de economische elite van Am-
sterdam.. De precieze aard en omvang van deze verwevenheid zou nader bestu-
deerdd moeten worden, maar valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

22 De sociale functies van de suikerondernemers 

Dee openbare sociale functies die de personen uit de onderzoeksgroep op eni-
gerleii  tijdstip in hun leven bekleedden, geven belangrijke indicaties over de 
socialee positie van deze suikerondernemers. Tot de sociale functies behoren al-
lereerstt posten in het stadsbestuur en de schepenbank, maar eveneens leiding-
gevendee en toezichthoudende posities binnen Amsterdamse stedelijke sociale 
instellingen,, zoals dol- en tuchthuizen of charitatieve colleges. Daarnaast zijn 
ookk kerkelijke bestuursposten als ouderling en/of diaken in een protestantse ge-
meentee van belang. Tenslotte kunnen verschillende rollen in het economische 
verkeerr (als arbiter of taxateur bijvoorbeeld) ook tot deze categorie functies ge-
rekendd worden. 

All  deze sociale functies brachten een bepaalde status met zich mee. Uiteraard 
konn de mate van prestige nogal wisselen. In de eerste plaats was het prestige af-
hankelijkk van de aard van de positie. Over het algemeen werden politieke func-
tiess het hoogst aangeslagen. Een plaats in het stadsbestuur vormde immers een 
bevestigingg van het toetreden tot de rangen der regenten en leverde dan ook een 
bijbehorendee statusverhoging op. In de tweede plaats kon de waardering van een 
functiee per sociale groep verschillen. Zo noemden de Amsterdamse regenten de 
weeskamerr in hun stad regelmatig het Oudemannenhuis. Hiermee gaven zij 
uitingg aan het geringe prestige dat zij aan deze stedelijke instelling en daarmee 
aann haar bestuurders hechtten.28 

Err zijn eveneens twee manieren waarop het bekleden van een bepaalde soort 
functiee door een suikerondernemer geïnterpreteerd kan worden. De eerste is 

288 Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat, 88, 94, 137. 
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datt de benoeming het einde markeert van de sociale stijging van een persoon. 
Hett vervullen van de functie is dan de bevestiging van een al bestaande situatie. 
Dee tweede is dat een ondernemer door middel van het verkrijgen van een be-
stuurlijkee post met het bijbehorende prestige, deze status op zichzelf en zijn fa-
mili ee betrekt. De uitoefening van de functie moet dan als een (eerste) stap in zijn 
maatschappelijkee carrière worden opgevat. Het is niet eenvoudig om deze twee 
variantenn van elkaar te onderscheiden. Voor het interpreteren van deze gege-
venss is het daarom van belang om niet alleen naar de functie als zodanig te kij-
ken,, maar eveneens het tijdstip waarop deze werd vervuld en het doen en laten 
vann de suikerondernemer op andere terreinen in de analyse te betrekken.29 

2.12.1 Politieke functies 

Gelderblomm heeft op basis van zijn onderzoek naar Zuid-Nederlandse kooplie-
denn in Amsterdam aan het einde van de zestiende en het begin van de zeven-
tiendee eeuw reeds geconcludeerd dat deze groep immigranten tot het jaar 1650 
slechtss mondjesmaat door wist te dringen tot een positie in de vroedschap.30 Aan-
gezienn een groot deel van de onderzoeksgroep tot een eerste of tweede genera-
tiee immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden gerekend kan worden, is op 
voorhandd de verwachting dat de politieke participatie van de suikerondernemers 
niett omvangrijk zal zijn. 

Dee gegevens uit de prosopografie bevestigen dit beeld. Geen van de onder-
zoekspersonenn behoorde tot de vroedschap of het college van burgemeesters. 
Niett meer dan drie suikerbakkers bekleedden een positie binnen het stedelijke 
politiekee systeem in de meest brede zin van het woord. Rombout Jacobs de jon-
gee (suikerraffïnadeur-koopmari), geboren in Amsterdam, maar uit een Antwerpse 
familie,, was vanaf 1638 tot aan zijn dood, gedurende veertien jaar thesaurier ex-
traordinariss van de stad.31 Deze post was ingesteld om het werk van de thesaurie-
renn te helpen verlichten. "Het toeneemen der bezigheden van Thesaurieren, 
mett den aanwas der Stad, gaf, in 't jaar 1584, gelegenheid tot een besluit, om 
tweee Thesaurieren Extraordinaris aan te stellen, die alle buitengewoone inkom-
sten,, ontstaande uit ommeslagen of verpondingen, zouden ontvangen, en alle 
buitengewoonee Rekeningen hooren; ten welken einde, zy, in een afzonderlyk 
vertrek,, byeenkomen en arbeiden zouden."32 Waarschijnlijk stonden de thesau-
rierrier en de thesaurier-extraordinaris, voornamelijk gezien het uitvoerende karak-
terr van hun bezigheden, niet in erg hoog aanzien. 

299 Deze kwestie komt in § 6 aan de orde. 

300 Het ging hierbij voor de hele periode om welgeteld drie personen (Gelderblom, 'De deelname van 
Zuid-Nederlandsee kooplieden', 240-244). 
311 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, III , 391-392. Elias dicht hem ook nog een commissarisschap toe, 
maarr onduidelijk is welke functie hij hier precies mee bedoelt (Elias, De vroedschap van Amsterdam, 81). 
322 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, III , 389. 
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Cornellss Schellinger de oude {koopman-industrieel) was van 1615 tot en met 
16277 'Commissaris van Huwelyksche Zaken'.33 Deze bestuurspost was door het 
stadsbestuurr na de Alteratie van 1578 in het leven geroepen, omdat vanaf dat mo-
mentt in Amsterdam het trouwen een politieke zaak geworden was. De magistraat 
kooss de commissarissen uit de aanzienlijkste burgers van de stad. In de zeven-
tiendee eeuw waren er vijf commissarissen van huwelijkse zaken, die - in de woor-
denn van Wagenaar - "aantekening hielden van de verloofde paaren, en tegen de 
ongeregeldheden,, in 't stuk des Huwelyks, waakten: waarna de verbindtenis der 
aanstaandee Egtgenooten, tot driemalen toe, in de oude en nieuwe kerken, of van 
'tt Raadhuis, afgekondigd, en de verloofden, of in de Kerk, door den Predikant, 
off  op het Raadhuis, door Schepenen, getrouwd werden." Eenmaal per week, op 
zaterdagmiddag,, vergaderde het gezelschap. Aanvankelijk vonden deze bijeen-
komstenn plaats in de sacristie van de Oude kerk, - later in de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw - in het stadhuis.34 De positie van commissaris van huwelijkse 
zakenn zal in hoog aanzien gestaan hebben, daar deze post gereserveerd was voor 
dee aanzienlijkste Amsterdammers. 

Dee laatste politiek actieve suikerbakker was Jan Duijvens {suikerraffinadeur). In 
dee lijsten die Pontanus in zijn Amsterdamse geschiedenis heeft opgenomen 
wordtt een 'mr. Jan Duvensz' genoemd als schepen in 1574, 1576 en 1578.35 De 
stadshistoricii  Wagenaar en Ter Gouw noemen dezelfde naam en kennen hem 
hett beroep van medicus toe.36 Aangezien de geboortedatum van de suikerbakker 
Jann Duijvensz in nevelen is gehuld, is niet met zekerheid te zeggen of het hier om 
eenn lid van de onderzoeksgroep gaat. De beroepsvermelding medicus lijk t in een 
anderee richting te wijzen. Er traden echter nogal eens overlapping op tussen de 
beroepenn suikerbakker, drogist en apotheker.37 Wellicht hoort ook het beroep 
vann dokter in dit rijtje thuis. 

Hett spreekt voor zich dat een positie in het politieke bestuursapparaat van Am-
sterdamm in hoog aanzien stond. Hierbij was natuurlijk vooral een prominente po-
sitiee weggelegd voor de burgemeesters en de leden van de vroedschap als repre-
sentantenn van de zelfstandige Amsterdamse machtspositie. Ook het belang van 
dee schepenbank straalde duidelijk af op haar leden. Vraag is wel in hoeverre Jan 
Duijvenss na de Alteratie van 1578 nog prestige kon onüenen aan een vóór die da-
tumm vervuld schepenambt. Het is niet onwaarschijnlijk dat zijn aanzien in Am-
sterdamm onder het nieuwe protestantse stedelijke bewind geen stand heeft kun-
nenn houden. Na 1578 zijn namelijk geen door hem beklede sociale functies 
bekend. . 

333 Wagenaar, Amsterdam in tyne opkomst, III , 429. Vanaf 1679 veranderde de functieaanduiding in 'Com-
missariss van Huwelyksche Zaken en Injurien'. 
$44 Wagenaar, Amsterdam m zyne opkomst, III , 42S427. 

355 Pontanus, Historische beschrijvinghe, 338-339. 
366 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II I en Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, VI , 417-418. 
377 Oldewelt, 'De "crudenier" '. Ook de suikerondernemer Egbert Jansz staat in het kwijtscheldingsregis-
terr vermeld als 'doctor in de medicijnen' (GAA, kwijtscheldingen, 17 f. 25 (4-3 1608)). 
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"De"De Suikevbackeu. 4S" 
InIn Christi "Bloed, Lach Cod'lyk Sbet 

SuikerbakkerSuikerbakker uit de zeventiende 
eeuw. eeuw. 
DezeDeze prent van Jan Luyken 
(1649-1712)(1649-1712) toont een suikerbak-
kerker die voor de ingang van zijn 
suikerbakkerijsuikerbakkerij staat. In zijn han-
denden draagt hij een suikerbrood, 
hoogstwaarschijnlijkhoogstwaarschijnlijk door hem 
zelfzelf vervaardigd. 

Vit:Vit:  Luyken, Het Menselyk Be-
dryf,dryf, 45. (foto: Universiteitsbiblio-
theektheek Universiteit van Amster-
dam) dam) 

DietDiet wrange ^Zuixt yyil overwinnen 
MoetMoet met geen Aquafbvt begin nert, 

MaarMaar Suiker h het rechte Swaaxd: 
-oGod!-oGod! hoehebd ghy*t Suure Leevea» 
UwUw hoogste Soetheid in gegeeven, 
EnEn 30o ,degtoote r)tel herbaa rd.

Indirectt verbonden aan de wereld van de politieke bestuursfuncties waren de 
schutterijen.388 Het politieke aspect van de functies binnen de schutterij kwam tot 
uitdrukkingg in de invloed die het stadsbestuur uitoefende op de benoemingen. 
Dee belangrijkste schuttersofficieren werden in alle Hollandse steden door het 
stadsbestuurr aangesteld. Daarnaast moesten zij in een eed hun trouw aan de be-
stuurderss beloven. Volgens Knevel vormde een belangrijke officiersfunctie in de 
schutterijj  in Amsterdam een bestuurlijke leerschool voor aankomende regen-

388 Zie voor geschiedenis, organisatie en doelstellingen van de schutterij: Knevel, Burgers in het geweer. 
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ten.. Dit was geen specifiek Amsterdams fenomeen: de leden van het patriciaat 
warenn reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw sterk vertegenwoordigd 
onderr de schutterij officieren in alle Hollandse steden. Toch bleef het geduren-
dee de gehele zeventiende eeuw ook voor gegoede burgers van buiten de regen-
tenstandd mogelijk om schuttersofficier te worden.39 

Dee posities binnen de schutterij van hoofdofficier (kolonel, kapitein, luite-
nant,, vaandrig) en in mindere mate sommige onderofficiersposten (met name 
diee van sergeant) stonden in redelijk tot hoog aanzien. Deze werden dan ook be-
kleedd door personen die tenminste tot de gegoede burgerij gerekend konden 
worden.. Van de belangrijkste hoofdofficieren behoorde zelfs een groot deel tot 
dee regentenstand. Uit de onderzoeksgroep was slechts één suikerondernemer 
actieff  binnen de Amsterdamse schutterij. In 1650 werd Rombout Jacobs (suiker-
raffinadeur-koopman),raffinadeur-koopman), toen hij reeds 65 jaar oud was, benoemd tot kapitein van de 
schutterijj  in Amsterdam.40 Een kapitein had samen met een luitenant en een 
vaandrigg de leiding in handen over een schutterijcompagnie, bestaande uit meer 
dann 100 manschappen. Amsterdam kende na 1587 elf van dergelijke compag-
nieën.. Deze waren georganiseerd in vijf regimenten, die onder het beheer van in 
totaall  twee kolonels stonden.41 Aangezien voor de kapiteins van de schutterij ge-
zochtt werd naar 'gequalificeerde en bejaerde persoonen' was de relatief hoge 
leeftijdd van Rombout Jacobs niet verassend. Omdat een kapitein gezag moest uit-
stralenn en een redelijk omvangrijke groep schutters moest aanvoeren, vond men 
hett niet gepast iemand van al te jonge leeftijd hiermee te belasten. 

Eenn functie als kapitein van de schutterij was een belangrijke positie met veel 
aanzien.. Knevel noemt het een "ereambt, dat was omgeven door een aura van 
dapperheidd en prestige." De schutterskapiteins waren gerespecteerde leden van 
dee stedelijke samenleving en behoorden zowel financieel als maatschappelijk tot 
dee toplaag van de Amsterdamse bevolking. 

Dee Amsterdamse suikerondernemers wisten zich nauwelijks een plaats te ver-
overenn in de politieke lichamen van de stad. De meest invloedrijke en meest pre-
stigieuzee posten bleven buiten hun bereik. Hooguit drie suikerbakkers uit de on-
derzoeksgroepp bekleedden voor één of meerjaren een politieke functie, een van 
elkk ondernemerstype: Cornelis Schellinger (koopman-industrieel), Rombout Ja-
cobss de jonge (suikerraffinadeur-koopman) en wellicht Jan Duijvens {suikerraffina-
deur). deur). 

399 Knevel, Burgers in het geweer, 130-132. Hiermee gaat Knevel in tegen het idee van Roorda dat de offi-
cierskorpsenn van de schutterijen in Holland pas na 1650 begonnen met een zogenaamde aristocraüsering. 

400 Elias, De vroedschap van Amsterdam, 81. 
411 Het nu volgende is gebaseerd op: Knevel, Burger in het geweer, 128-129, 132-134, 140, 149, 379-380. 
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2.22.2 Maatschappelijke functies 

Onderr maatschappelijke functies worden die posten verstaan, die een duidelijk 
openbaarr karakter hadden, maar niet direct gelieerd waren aan een politieke in-
stelling.. Hierbij valt te denken aan bestuursposten bij de verschillende stedelijke 
instellingenn voor de verzorging van weeskinderen, fysiek of geestelijk zieken, ar-
men,, bejaarden en misdadigers. Amsterdam kende hiervoor tal van instituties. 
Aann het hoofd hiervan stond over het algemeen een college van regenten dat 
zorgg moest dragen voor de gang van zaken en met name het financiële beheer 
vann de instelling. Een benoeming tot regent geschiedde voor onbepaalde tijd, 
meestall  voor het leven. 

Zittingg hebben in één van dergelijke colleges kon bijdragen aan iemands goe-
dee naam. Op die manier immers kon worden getoond dat men liefdadigheid en 
zorgg voor de medemens hoog in het vaandel had staan. Toch bleef het aanzien 
datt aan een sociaal regentschap werd toegekend beperkt. Bestuursposten bij 
dezee instellingen waren altijd inferieur aan het bekleden van een positie in de 
magistraat,, maar ook aan een functie als ouderling of diaken. 

Binnenn de onderzoeksgroep hebben in totaal hooguit zes suikerondernemers 
eenn positie in een college van een Amsterdamse maatschappelijke instelling be-
kleed.422 De meest actieve hiervan was Cornelis Schellinger {koopman-industrieel) 
diee vanaf 1617 één van de regenten was van het Mannentuchthuis, beter bekend 
onderr de naam Rasphuis.43 Daarnaast werd hij in 1624 benoemd in het be-
stuurscollegee van het Nieuwezijds Huiszitten-Aalmoezeniers-huis.44 Pieter Pels, 
eenn andere koopman-industrieel, behoorde in 1631 tot de regenten van het Aal-
moezeniersweeshuis.455 Suikerraffinadeur-koopman Rombout Jacobs de jonge, die 
wee reeds kennen als thesaurier extraordinaris van 1638 tot en met 1652, be-
kleeddee vanaf 1619 eveneens het regentschap van het Krankzinnigenhuis, ook 
well  Dolhuis genoemd.46 

2.32.3 Kerkelijke functies 

Elkee protestantse kerkelijke gemeente in de Republiek kende sinds het einde van 
dee zestiende eeuw een kerkenraad die zorg moest dragen voor het bestuur van de 
gemeente.. Een belangrijke functie van de kerkenraad was het toezichthouden op 

422 In drie van deze gevallen is lastig te bepalen of het om de suikerondernemers uit de onderzoeksgroep 
gaat:: Jan Duvesen en Simon Dirksen, allebei regent van het Nieuwezijds Huiszitten-Aalmoezeniershuis in 
respectievelijkk 1577 en 1578, en Jan Jacobs, regent van het Mannentuchthuis, of Rasphuis in 1599. All e drie 
dezee ondernemers horen tot de suikerraffïnadeurs. 
433 Wagenaar, Amsterdam in zyneopkomst, II , 256 en GAA, Hervormde gemeente, protocollen kerkenraad, 6 
f.. 64 (13-1 1628). 
444 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 268. 
455 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 300. 
466 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 311 en Elias, De vroedschap van Amsterdam, 80. 
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dee levenswandel van de leden van de geloofsgemeenschap. Wanneer dat nodig was 
moestt zij de kerkelijke tucht handhaven en gemeenteleden bestraffen, bijvoorbeeld 
doorr hen voor een bepaalde tijd uit te sluiten van het avondmaal.47 Ook diende 
dee kerkenraad op te treden als scheidsrechter bij religieuze geschillen. 

Hett bestuur van een kerkelijke gemeente lag in de zeventiende eeuw in han-
denn van de predikanten, de ouderlingen en de diakenen.48 Zij vormden de ker-
kenraadd en vergaderden zeer regelmatig, meestal wekelijks. De diakenen waren 
belastt met de zorg voor de armen van de kerkgemeenschap. Eenmaal per jaar 
werdenn op de kerkenraadsvergadering de nieuwe ouderlingen en diakenen ge-
kozenn uit de gemeenteleden.49 De zittingsduur van deze kerkbestuurders be-
droegg in principe twee jaar, maar de benoemingsprocedure was zo geregeld dat 
jaarlijkss de helft van beide colleges werd vernieuwd. 

Vann Gelder, en in aanvulling en nuancering hierop Roorda, stelde dat de ker-
kenradenn tijdens de vroege Republiek voornamelijk een 'volks' karakter hadden. 
Dee ouderlingen stamden volgens Van Gelder veelal uit de groep van handwerks-
liedenn en kleine neringdoenden. In deze visie bestaat dus een duidelijke tegen-
stellingg tussen het stadsbestuur en de kerkenraad. Het eerste bestuurslichaam 
werdd bevolkt door de rijkdom van de stad, terwijl in het tweede voornamelijk 
minderr aanzienlijken zitting hadden.50 

Vann Deursen bestrijdt dit beeld. Volgens hem was aan het einde van de zes-
tiendee eeuw in het geheel geen sprake van een dergelijke tegenstelling. In alle 
stedenn van Holland werden de ouderlingen bij voorkeur gekozen uit de regen-
tenstandd en dus niet uit de ambachtslieden of kleine zelfstandigen.51 Deze dui-
delijkee stellingname nuanceert Van Deursen later iets. Volgens hem was de rek-
ruteringskringg van de kerkenraden aan de ene kant groter en aan de andere kant 
kleinerr dan die van de magistraat. In tegenstelling tot het stadsbestuur, waarin 
uitsluitendd leden van de elite toegelaten werden, konden in kerkenraden ook 

477 Zie over kerkelijke tucht: Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, II , 81-166; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 
mett name 135-137; Roodenburg, Onder censuur en Kloek, 'Het toezicht op de broeders en zusters'. 
488 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 94. Dit stemt niet overeen met wat Wagenaar over de 'Nederduyt-
schee gereformeerde gemeente' in Amsterdam beweert. Hij vermeldt dat in Amsterdam een 'gewoonlyke' 
kerkenraadd bestond, die werd gevormd door de predikanten en de ouderl ingen. Deze vergaderde wekelijks 
opp donderdag om twee uur 's middags in de Nieuwe kerk. Daarnaast kwam eenmaal per jaar de zogenaam-
dee 'groote' kerkenraad bijeen. Dit was de 'gewoonlyke' kerkenraad, aangevuld met de diakenen van de ge-
meentee (Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, II , 139). Het lijk t er echter op dat Wagenaar hiermee niet zo-
zeerr naar de vroeg zeventiende-eeuwse organisatie, maar veeleer naar de situatie in zijn eigen tijd, namelijk 
hett midden van de achtt iende eeuw, verwijst. 

499 Van Deursen suggereert dat een positie in een gereformeerde kerkenraad niet noodzakelijkerwijs 
hoeftt te betekenen dat een persoon ook daadwerkelijk het gereformeerde geloof aanhing. De meeste ker-
kelijkee ambten behielden een publiek karakter en hun bekleders werden gekozen uit de aanzienlijksten van 
hett dorp of de stad (Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 22-23). Mijns inziens is dit een kwestie die aan de 
ordee kwam wanneer b innen de geloofsgemeenschap onvoldoende geschikte kandidaten konden worden 
gevonden,, met name in weinig omvangrijke gemeentes. Voor de Amsterdamse situatie lijk t mij dit niet op 
tee gaan. 

500 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 83. Hierbij verwijst hij naar: Van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in de 
Republiek,Republiek, 70 en Roorda, Partij en factie, 62. 



216 6 DeelDeel II De Amsterdamse suikerondernemers, 1580-1630 

personenn met beroepen als apotheker, timmerman, garen- en bandverkoper, 
rectorr en praeceptor van de Latijnse school, chirurgijn, arts en notaris benoemd 
worden.. Belangrijker was echter dat zij die niet in Holland waren geboren het 
ambtt van ouderling konden vervullen. Vele Brabanders en Vlamingen hadden 
zittingg in Hollandse kerkenraden, terwijl zij effectief uitgesloten werden van 
deelnamee aan stadsbesturen.52 Dat de groep waaruit de ouderlingen werden ge-
rekruteerdd ten opzichte van die van de magistraatsleden tegelijkertijd ook klei-
nerr was, had een religieuze achtergrond. De regentenstand bestond volgens Van 
Deursenn uit twee partijen, de libertijnse en de consistoriale. Deze twee groepen 
werktenn elkaar veelal tegen. Wanneer de eerste het op het stadhuis voor het zeg-
genn had, werd de tweede uit de kerkenraden geweerd en omgekeerd.53 

Inn aansluiting op Van Deursen kunnen we stellen dat het feit dat iemand een 
positiee binnen een kerkenraad bekleedde erop wijst dat hij in maatschappelijk 
opzichtt over voldoende aanzien beschikte. Dergelijk gezag was onontbeerlijk 
voorr het uitoefenen van de kerkelijke tucht en de arbitrale rol die de kerkenraad 
had.. Ouderlingen en diakenen moesten zoveel vertrouwen onder de gemeente-
ledenn genieten dat hun uitspraken gerespecteerd en nagevolgd zouden worden. 

Inn tabel 6.1 zijn de verschillende functies die de suikerbakkers binnen de ge-
noemdee kerkgenootschappen vervulden aangegeven. Hoewel de emigranten uit 
Antwerpenn en de Zuidelijke Nederlanden in de laatste decennia van de zestien-
dee eeuw niet uitsluitend religieuze motieven hadden om weg te trekken, kan op 
basiss van de grote groep Antwerpenaren in de onderzoeksgroep verondersteld 
wordenn dat de suikerondernemers voornamelijk protestants waren. Dit vermoe-
denn blijkt grotendeels juist te zijn. Het grootste gedeelte van de onderzoeksper-
sonenn was aanhanger van de gereformeerde kerk. Daarnaast behoorde een aan-
zienlijkk deel van de suikerondernemers tot de lutherse kerk en was een enkeling 
aanhangerr van de Waalse kerk. 

Zowell  bij de gereformeerden als bij de luthersen waren de personen die res-
pectievelijkk ouderling of gedeputeerde waren allen tenminste gedurende één 
jaarr ook als diaken actief. Slechts een kleine groep bekleedde uitsluitend de po-
sitiee van diaken (vier onderzoekspersonen bij de gereformeerde en drie bij de 
luthersee kerk).54 Ook zijn de elf vermeldingen van kerkmeesters van de Oude 
kerkk minder omvangrijk dan zij lijken. Zij zijn afkomstig van slechts twee suiker-
ondernemers,, Cornelis Schellinger {koopman-industrieel) en Rombout Jacobs 
(suikerraffinadeur-koopman),(suikerraffinadeur-koopman), die deze post gedurende respectievelijk zes en vijf 

jaarr vervulden.55 

511 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 83-84. 

522 Voor de Amsterdamse situatie zie: Gelderblom, 'De deelname van Zuid-Nederlandse kooplieden'. 
533 Van Deursen, Bavianen en slijkgntzm, 89-92, 
544 De grote mate van overlap in de personen die de functies van ouderl ing en diaken uitoefenden, stemt 
overeenn met Van Deursen die benadrukt dat weinig verschil tussen de ouderl ingen en de diakenen merk-
baarr was in de kerkenraadsvergaderingen (Van Deursen, Bavianen en slijkgntzm, 94). 
555 Cornelis Schellinger was kerkmeester van de Oude kerk van 1587 tot en met 1592 en Rombout Jacobs 
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Tabell  6.1 Kerkelijke functies die door suikerondernemers werden vervuld 

^^^^onderzoeksgroep p 

Diakenn gereformeerde kerk 
Amsterdam m 

Ouderlingg gereformeerde kerk 
Amsterdam m 

Lidd kerkenraad gereformeerde kerk 
Amsterdam m 

Kerkmeesterr Oude kerk Amsterdam 
Kerkmeesterr Nieuwezijds kapel 

Amsterdam m 
Diakenn gereformeerde kerk AUona 
Diakenn lutherse kerk Amsterdam 
Gedeputeerdee lutherse kerk Amsterdam 
Diakenn waalse kerk Amsterdam 

totaall  aantal vermeldingen 
aantall  suikerondernemers 

31 1 

35 5 

9 9 

11 1 

1 1 

2 2 
19 9 
19 9 
4 4 

131 1 
21 1 

kooptieden-kooptieden-
industriëlen industriëlen 

20 0 

28 8 

9 9 

6 6 

14 4 
14 4 
2 2 

93 3 
12 2 

suikermffinadeiirs-suikermffinadeiirs-
koopUeden koopUeden 

11 1 

7 7 

5 5 
1 1 

2 2 
6 6 
4 4 
2 2 

38 8 
9 9 

staherraffinadewrs staherraffinadewrs 

0 0 
0 0 

Bron:: prosopografie 

Hett grootste deel van de onderzoekspersonen die een kerkelijke functie be-
kleedde,, behoorde tot het type ondernemer van de koopman-industrieel De sui-
kerraffinadeurskerraffinadeurs waren niet vertegenwoordigd in de kerkgemeenschappen. Dit 
beeldd stemt mooi overeen met de informatie op de andere terreinen die reeds 
aann de orde zijn gesteld. Een weinig uitgebreide economische horizon en in aan-
sluitingg hierop een -in ieder geval ten opzichte van de overige suikeronderne-
mers-- niet aanzienlijke economische positie zorgde ervoor dat de suikerraffina-
deursdeurs niet in aanmerking kwamen voor een plaats als ouderling of diaken. 

2.44 Het publieke optreden 

Meerr indirecte aanwijzingen over de positie die de suikerondernemers in de Am-
sterdamsee maatschappij innamen, leveren die momenten waarop zij in een min 
off  meer officiële functie optraden. Het feit dat zij als scheidsrechter of bemidde-
laarr in een of ander geschil gevraagd werden, is een vrij directe weerspiegeling 
vann het aanzien dat de onderzoekspersonen genoten. Afhankelijk van de aard 
vann het conflict betrof het hier prestige onder beroepsgenoten, dan wel onder 
eenn bredere groepering van de Amsterdamse bevolking. 

vann 1636 tot en met 1640 (Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, III , 107. Ook: Evenhuis, Ook dat was Amster-

dam,dam, II , 13 en Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 80). Overigens was lidmaatschap van de gereformeerde 
kerkk geen vereiste voor de persoon van de kerkmeester. De kerkmeester had de zorg voor het kerkgebouw, 
enn dit was een openbaar gebouw. 
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Wanneerr we alle gevallen van optreden als arbiter, taxateur of anderszins uit 
dee prosopografie lichten, komen twee functies sterk naar voren. Ten eerste is dat 
diee van het bemiddelen in allerlei economische geschillen. Voordat een conflict 
uiteindelijkk tot een rechtszaak bij de schepenbank kwam, werd veelal gepro-
beerdd om een en ander in der minne te schikken door bemiddelaars aan te wij-
zen.. Deze moesten vervolgens de conflictpartijen tot overeenstemming zien te 
brengen.. De benoeming van deze arbiters werd vaak in een notariële akte vast-
gelegd.56 6 

Tenn tweede werd een groot deel van de onderzoekspersonen gevraagd om een 
ladingg suiker te beoordelen of aanwezige hoeveelheden suiker in een suikerbe-
drijff  te taxeren. In beide gevallen geldt dat personen die voor dergelijke optre-
denss aangezocht werden over een zekere statuur moesten beschikken. Aange-
zienn het de bedoeling was dat door middel van één of meer arbiters een conflict 
tott een vreedzame oplossing werd gebracht, was het noodzakelijk dat de partijen 
inn het geschil voldoende vertrouwen hadden in hun onafhankelijkheid en on-
kreukbaarheid.. Zo werd aan Adam Nuijts, Hans Verbiest en Reijnier Verspreet 
(alledriee suikerraffinadeur-koopman) als "suijckerbackers" en "gelooffwaerdigh 
persoenenn staende ter goeder name" door de suikerraffinadeur-koopman Dirck 
Bruggenn "uyten name ende van wegen Guille vander Plaetten, suyckerbacker tot 
Middelburgg in Seelandt" gevraagd een verklaring af te leggen over de manieren 
waaropp suiker in met name Antwerpen, Hamburg en Keulen verpakt werd.57 

Voorr dit soort functies werden vooral suikerraffinadeurs-kooplieden gevraagd. Dit 
warenn ook de ondernemers die hier het meest voor in aanmerking kwamen. Zij 
combineerdenn immers een zekere sociaal-economische status met voldoende 
vaktechnischee kennis van suiker en suikerproductie. Daarmee waren zij beter ge-
kwalificeerdd om op te treden in kwesties met betrekking tot de suikernijverheid 
dann de andere twee suikerbakkerstypen. 

Buitenn deze twee soorten publieke optredens vervulden de suikeronderne-
merss nog enkele andere maatschappelijke rollen. Zo trad LaurensJoosten Baeck 
(koopman-industrieel)) op als één van de drie arbiters in een geschil binnen de Am-
sterdamsee joodse gemeente Beth Jacob.58 Bij dit conflict was overigens ook de 
suikerraffinadeur-koopmansuikerraffinadeur-koopman Jan Thivart betrokken. Hij verhuurde in 1618 zijn pak-
huiss op Vlooienburg dat was gelegen achter zijn suikerbedrijf in de Sint Antho-
niesbreestraatt aan een rabbijn.59 Deze geestelijk leider was met een aantal van 
zijnn volgelingen op zoek naar een nieuwe gebedsruimte, omdat hij als gevolg van 

566 Marten de Maijer {koopman-industrieel) werd in 1610 aangezocht om een partij indigo te bezichtigen. 
Zijnn activiteiten in de indigohandel verschaften hem hiervoor de nodige expertise (GAA, NA 196 f. 492v-493 
(24-55 1610). 
577 GAA, NA 196 f. 41v (27-7 1608). 
588 GAA, NA 625 f. 226-228 (27-5 1619) en 645 f. 782-785 (6-8 1619). Zie ook: Fuks-Mansfeld, DeSefardim, 
61-63. . 
599 GAA, NA 625 (25-7 1618). Zie ook: Koen, 'Waar en voor wie', 211. Fuks-Mansfeld stelt foutief dat het 
hierr de banketbakker Jan Chiwart Suyker betrof (Fuks-Mansfeld, De Sefardim, 63 noot 11). 
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eenn religieus conflict binnen de gemeente Beth Jacob dakloos was geworden. Ge-
zienn zijn economische contacten met verschillende joodse kooplieden had Lau-
renss Joosten Baeck bij hen een goede reputatie. Het drietal arbiters waarvan hij 
deell  uitmaakte, kon de zaak dan ook snel tot een bevredigend einde brengen. 

Dee groep suikerondernemers waarvan op deze manier een beeld van de repu-
tatiee kan worden verkregen, is niet heel omvangrijk. In totaal gaat het om onge-
veerr een vijfde deel van de onderzoeksgroep. Op één uitzondering na (namelijk 
dee suikerraffenadeurPïeter de Loo60) zijn zij allen in te delen bij de suikerraffinadeurs-
koopliedenkooplieden en de kooplieden-industriëlen. Het is niet verwonderlijk dat juist deze twee 
typenn ondernemers, die zoals we gezien hebben op allerlei economische terrei-
nenn actief waren, veel vertrouwen genoten in de Amsterdamse gemeenschap. Zo 
levertt een analyse van de informatie met betrekking tot het publieke optreden van 
dee suikerondernemers een nieuwe bevestiging van de eerdere conclusies. 

Terr afsluiting van deze paragraaf zijn alle gegevens met betrekking tot sociale 
functiess die door de suikerondernemers werden vervuld samengevat in tabel 6.2. 

Tabell  6.2 Aantallen suikerondernemers die sociale functies bekleedden 

Politiek k 
Maatschappij j 
Kerkelijkee functies 

binnenn kerkenraad 
buitenn kerkenraad 

Publiekee optredens 

suikerondernemerss met 
functies s 
suikerondernemerss zonder 
functies s 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

(N=26) ) 

1 1 
2 2 

12 2 
1 1 
8 8 

155 (57,7%) 

111 (42,3%) 

suikerraffinadeurs-suikerraffinadeurs-
kooplieden kooplieden 
(N=30) ) 

1 1 
1 1 

8 8 
2 2 
8 8 

133 (43,3%) 

177 (56,7%) 

suikerrafjïnadeurs suikerrafjïnadeurs 
(N=36) ) 

[ l ] 61 1 

[3] ] 

1 1 

11 (2,8%) 
[4(11,1%)] ] 

355 (97,2%) 
[32(88,9%)] ] 

Bron:: prosopografie 

Dee kooplieden-industriëlen waren de meest actieve suikerondernemers: bijna 60 
procentt van hen bekleedde een sociale functie. Daarbij komt nog dat deze on-
dernemerss zich veelal op meer dan één positie manifesteerden: vijftien kooplie-
den-industriëlenden-industriëlen namen 24 sociale functies voor hun rekening. Hetzelfde beeld 
zienn we bij de suikerraffinadeurs-kooplieden: dertien ondernemers van dit suiker-

600 Pieter de Loo trad in 1593 op in een geschil tussen een apotheker en een koopman over een partij gem-
berr (GAA, NA 32 f. I44v (17-10 1593) en Dudok, 'De Gapert', 6). 
611 De vierkante haakjes [ ] in tabel 6.2 geven aan dat van deze suikerondernemers niet met zekerheid valt 
tee bepalen of zij een sociale functie hebben bekleed. 
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bakkerstypee vervulden in totaal twintig keer een sociale functie. De suikerraffina-
deursdeurs ten slotte zijn vrijwel niet in politieke en maatschappelijke instellingen te 
vinden.. Ook in het openbare leven vervulden zij een ondergeschikte rol. 

33 De status van een woning: de adressen van de suikerondernemers 

Voorr het bepalen van het sociale aanzien of de sociale status van de suikeronder-
nemerss kan informatie over hun woonadressen binnen de stad worden ge-
bruikt.622 Het wonen in een huis aan een prestigieuze straat had in de eerste 
plaatss een economische betekenis. Het verschaft namelijk informatie over de 
omvangg van het vermogen van iemand: de bewoner was immers in staat om het 
pandd te kopen of te huren. Daarnaast droeg een woning eveneens sociale con-
notatiess in zich. Straat, ligging binnen de stad, uitstraling en buurtgenoten straal-
denn alle mede af op een bewoner. " [H]et woonhuis in de stad was een van de be-
langrijkstee statussymbolen voor de elite. Iedereen kon dagelijks zien waar en hoe 
dee aanzienlijken woonden", stelt De Jong dan ook.63 Wijsenbeek sluit zich hierbij 
aan:: "Het duidelijkste signaal naar de buitenwereld over iemands sociale positie 
wass het uiterlijk van iemands woning en de ligging daarvan in de stad."64 

Eenn kaart van een vroegmoderne stad kan dan ook op twee manieren worden 
bekeken:: als een plattegrond van de stad, maar eveneens als sociale indeling van 
dee stadsbewoners. In het algemeen kan gesteld worden dat mensen met bepaal-
dee economische en sociale kenmerken vaak dicht bij elkaar woonden in één of 
meerr specifieke wijken of buurten. Op die manier kwamen benamingen en be-
oordelingenn als elitewijk en achterbuurt tot stand. 

Inn een vroegmoderne stad was een scheiding tussen woon- en werkgebied 
praktischh gezien niet mogelijk. Bij gebrek aan vervoersmiddelen werden afstan-
denn binnen de stadsmuren lopend afgelegd. Dit hield in dat bijvoorbeeld knech-
ten,, opzichters en ondernemers die in één bedrijf werkten dicht bij elkaar 
woonden.. Hoewel een wijk als geheel dus een elitair of industrieel karakter kon 
hebben,, moet hieruit niet de conclusie getrokken worden dat er geen sociale ver-
schillenn bestonden tussen de bewoners van dezelfde wijk. Het sociale onder-
scheidd tussen bewoners kwam tot uitdrukking in een segregatie die op het niveau 
vann straten en stegen lag. Belangrijke hoofdstraten vormden het woonmilieu van 
dee elite, terwijl de sociale status van de bewoners daalde in de dwarsstraten, en 
vervolgenss in stegen en sloppen.65 

622 Zie voor het nu volgende: Van den Berg, Van Leeuwen & Lesger, 'Residentiële segregatie in Hollandse 
steden',, 404-408 en 431-434 en Lesger, 'Migranten in Amsterdam', 43-51. 
633 De Jong, Met goed fatsoen, 222. 
644 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delji, 333 en idem, 'Stedelijk verval en cultuurpatroon', 219. 
655 De plaats waar werd gewoond en die waar werd gewerkt konden verder van elkaar afliggen naarmate 
dee vervoersmogelijkheden binnen de steden verbeterden. Zeker vanaf de negentiende eeuw zien we dan 
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Inn het zestiende-eeuwse Amsterdam kunnen drie elitestraten worden aange-
wezen,, de Warmoesstraat (ook nog vaak Kerkstraat genoemd), de Nieuwendijk 
enn het Water (het huidige Damrak).66 Zij vormden het exclusieve woongebied 
vann de economisch en politiek invloedrijke personen. Dit prestigieuze imago 
haddenn deze straten te danken aan de ruime opzet van de bebouwing. De perce-
lenn waarop de huizen stonden, waren vooral in de Warmoesstraat veel groter dan 
diee in de rest van de stad. De erven liepen hier vanaf de straat aan de voorkant 
doorr tot aan het water van het Damrak aan de achterkant. Het was daardoor mo-
gelijkk om daar niet alleen riante woonhuizen, maar eveneens aanliggende pak-
huizen,, opslagruimten of bedrijfspanden neer te zetten. 

Dee achtereenvolgende stadsuitbreidingen vanaf 1589 tot de voorlopig laatste rond 
hett midden van de zeventiende eeuw veranderden de functieverdeling binnen de 
stadd ingrijpend.67 Langzaam maar zeker werden de voor hun omgeving hinderlij-
kee takken van industrie (door stank, brandgevaar of herrie) op instigatie van het 
stadsbestuurr verdreven naar speciale wijken, met name dejordaan. Toeleverings-
bedrijvenn voor de scheepswerven en scheepsbouwbedrijven, onder andere van de 
VOC,, concentreerden zich op de oostelijke en westelijke eilanden. Ook de Lasta-
gee kreeg een sterk industrieel karakter. De nieuw aangelegde grachten (en dan 
mett name de Herengracht en de Keizersgracht) waren bedoeld als woongebied 
voorr de economische en politieke elite van de stad. Hiermee verdrongen zij de War-
moesstraatt en het Damrak, hoewel deze straten in de eerste helft van de zeventiende 
eeuww nog wel een bepaalde mate van exclusiviteit behielden. 

Dezee uitbreidingen van Amsterdam vonden plaats in de periode die in dit 
onderzoekk centraal staat. Een analyse van de adressen van de Amsterdamse sui-
kerondernemerss kan aan het licht brengen welke aantrekkingskracht de nieuw-
aangelegdee wijken op de suikerproducenten hadden. De spreiding van suiker-
bakkerijenn over de stad is reeds bij de bespreking van de gebouwen die voor de 
suikerraffinagee werden benut, aan de orde gesteld.68 De locaties van deze suiker-
bedrijvenn komen echter om een aantal redenen niet noodzakelijkerwijs overeen 
mett de adressen van de onderzoekspersonen. Ten eerste waren de suikeronder-
nemerss niet in alle gevallen hun gehele economische carrière actiefin de suiker-
nijverheid.. Hun adressen zijn echter wel voor zover mogelijk voor hun gehele le-
venn achterhaald. Ten tweede was niet voor alle suikerbakkers een woonhuis op 
dezelfdee plek als het bedrijf noodzakelijk. Dit gold met name voor de zogenaam-
dee 'investeerders-op-afstand', ofwel de kooplieden-industriéïen, die slechts spora-
dischh op de plaats van productie aanwezig waren. Ten derde exploiteerden som-
migee suikerondernemers meer dan één suikerbakkerij. Het woonadres kon dan 

ookk een sterker wordende neiging tot sociale segregatie in Nederlandse steden. Zie bijvoorbeeld: Wagenaar, 
'Vann "gemengde" naar "gelede" wijken' en idem, Amsterdam 1876-1914. 
666 Zie: Van der Leeuw-Kistemaker, Wonen en werken in de Warmoesstraat en Verheij, 'Warmoesstraat, Nieu-
wendijkk en Damrak'. 
677 Zie hiervoor: Taverne, In 't land van belofte en Bakker, 'De stadsuitleg van 1610'. 
688 Zie Hoofdstuk 2, § 2.3. 
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hooguitt samenvallen met één van deze bedrijven. De adressen van de onderne-
merss uit de onderzoeksgroep verdienen dus een aparte analyse; de gegevens 
staann in tabel 6.3.69 

Tabell  6.3 Adressen binnen Amsterdam van de suikerondernemers 

^ \ .. alle 
^^miderzoekspersonen n 

16e-eeuwsee centrum 
16e-eeuwsee stadsrand 
Grachtengordel l 
Grachtengordel/Jordaan n 
Jordaan n 
Lastage e 

niett te identificeren70 

Totaal l 

aantall  suikerondernemers 
geenn adresgegevens 

N N 

164 4 
19 9 
72 2 
2 2 
4 4 

13 3 

2 2 

276 6 

% % 

59,4 4 
6,9 9 

26,1 1 
0,7 7 
1,4 4 
4,7 7 

0,7 7 

99,9 9 

78 8 
14 4 

kooplieden-kooplieden-
industriëlen industriëlen 

N N 

59 9 
9 9 

40 0 

5 5 

113 3 

% % 

52,2 2 
8,0 0 

35,4 4 

4,4 4 

100,0 0 

24 4 
2 2 

suïkerraffinadeurssuïkerraffinadeurs suikerraffinadeurs 
kooplieden kooplieden 

N N 

60 0 
9 9 

21 1 
1 1 
2 2 
7 7 

1 1 

101 1 

% % 

59,4 4 
8,9 9 

20,8 8 
1,0 0 
2,0 0 
6,9 9 

1,0 0 

100,0 0 

27 7 
3 3 

N N 

45 5 
1 1 

11 1 
1 1 
2 2 
1 1 

1 1 

62 2 

% % 

72,6 6 
1,6 6 

17,7 7 
1,6 6 
3,2 2 
1,6 6 

1,6 6 

99,9 9 

27 7 
9 9 

Bron:: p rosopogra f ie 

Dee cijfers over de onderzoeksgroep als geheel laten zien dat de zestiende-eeuwse 
kernn van de stad in meer dan de helft van de gevallen het woongebied van de sui-
kerondernemerss was. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de periode waarover 
informatiee is verzameld. Vóór circa 1585-90 vormde dit gebied de hele stad. Pas 
inn de laatste jaren van de zestiende eeuw werd de stad uitgebreid toen aan de 
oostkantt de Lastage binnen de stadsmuren werd getrokken. Dit was een gebied 
waarr voornamelijk industriële bedrijven waren gevestigd. Vele hiervan fungeer-
denn als toeleveringsbedrijf voor de scheepsbouwwerven van de VOC aldaar (on-
derr andere touwslagerijen). Als woongebied moet de Lastage dan ook niet hoog 
wordenn aangeslagen. Het eerste deel van de grachtengordel (vanaf de Brou-
wersgrachtt tot aan de Leidsegracht) en de Jordaan behoorden tot de tweede 
stadsuitleg,, waar men in het tweede decennium van de zeventiende eeuw aan be-
gon.. Ongeveer een derde van de adresvermeldingen heeft betrekking op de pe-
rioderiode voorafgaand aan deze grote stadsuitbreiding. Zo bezien is het aandeel dat 
dee grachtengordel in het totaal aantal adressen inneemt wellicht opmerkelijker 
dann het feit dat de meerderheid van de achterhaalde adressen van de onder-
zoekspersonenn in het oude stadscentrum lag. 

699 Hierbij is dezelfde indeling van Amsterdam in wijken gehanteerd als bij het vaststellen van de locaties 
vann de suikerbakkerijen in tabel 2.1. Voor identificatie van straatnamen is gebruik gemaakt van: Ter Gouw, 
GeschiedenisGeschiedenis van Amsterdam en Van Dillen, Amsterdam in 1585. 

700 Van deze adresaanduidingen kon niet achterhaald worden naar welke plaats in de stad zij verwezen. 
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Wanneerr de adresvermeldingen per ondernemerstype worden geanalyseerd, 
blijk tt dat de helft van de adressen van de kooplieden-industriëlen betrekking had op 
hett zestiende-eeuwse centrum van Amsterdam. De Warmoesstraat was hierin de 
belangrijkstee woonstraat. Daarnaast woonde een aanzienlijk deel van dit onder-
nemerstypee in de nieuw aangelegde grachtengordel. Een concentratie van deze 
groepp in economisch opzicht meest aanzienlijke suikerondernemers op de nieu-
wee wijk, die was opgezet als woongebied voor de gegoede inwoners van Am-
sterdam,, was te verwachten. De huizen van de kooplieden-industriëlen stonden voor-
namelijkk op de Herengracht en de Keizersgracht. Ook de zestiende-eeuwse 
stadsrand,, het Singel, trok nog een aantal kooplieden-industriëlen naar zich toe. 
Waarschijnlijkk was dit, zeker toen aan het begin van de zeventiende eeuw ook de 
westkantt van de gracht bebouwd werd, een plek met een redelijke status, geba-
seerdd op haar ligging dicht bij de prestigieuze Heren- en Keizersgracht. 

Voorr de suikerraffinadmrs-koopliedenwas eveneens het oude stadscentrum het meest 
geliefdee woongebied, met opnieuw de Warmoesstraat als concentratiepunt. Daar-
naastt woonde ongeveer een vijfde van hen in de grachtengordel. Deze suikerbak-
kerss hadden een voorkeur voor de Keizersgracht. Een kleinere concentratie van 
suikerraffinadeurs-koQpliedensuikerraffinadeurs-koQplieden is te vinden op het Singel en in de Lastage. Het presti-
gee van deze tweede woonwijk moet niet al te hoog worden ingeschat. 

Dee suikerraffinadeurs waren van de drie suikerondernemerstypen het meest 
gerichtt op het oude stadscentrum. Bijna driekwart van hen woonde hier. Bij de 
suikerraffinadeurssuikerraffinadeurs zijn de adressen echter niet in een bepaalde straat geconcen-
treerd.. Verder waren de adressen van een kleine twintig procent van de suikerraf-
finadeursfinadeurs in de grachtengordel, en dan met name op de Keizersgracht, te vinden. 
Hett zal hierbij waarschijnlijk niet zozeer om woningen, maar voornamelijk om 
bedrijfspandenn met een woongelegenheid hebben gehandeld. 

Bovenstaandee analyse van de adresgegevens van de Amsterdamse suikeron-
dernemerss onderschrijft de eerder getrokken conclusies. De suikerbakkers met 
dee meest aanzienlijke economische positie - de kooplieden-industriëlen — waren het 
bestee vertegenwoordigd in de nieuwe elitewij ken van de stad. De kleine, zelf-
standigg opererende suikerproducenten - de suikerraffinadeurs - woonden nog 
hoofdzakelijkk in het oude stadscentrum.71 

711 Naast de gegevens over adressen binnen de Amsterdamse stadsmuren, zijn van verschillende suiker-
ondernemerss woonplaatsen buiten de stad bekend. In totaal zijn van 36 onderzoekspersonen 75 vermel-
dingenn achterhaald. Daarvan was niet minder dan 80 procent gelegen buiten het grondgebied van het hui-
digee Nederland. Het is weinig verwonderlijk dat de belangrijkste woonplaats buiten de Republiek 
Antwerpenn was. Ook Hamburg vormde veelvuldig een tijdelijke verblijfplaats voor Amsterdamse suikerbak-
kers.. De meest exotische woonplaats had Dirck Bruggen die waarschijnlijk een aantal jaren rond 1630 in 
Pernambucoo in Brazilië verbleef, alwaar hij handel dreef (GAA, NA 1052 f. 63v (24-11 1638) en 524 f. 12v 
(1-66 1640); Dirck Bruggen was reeds vóór 1638 overleden). Wanneer op het niveau van de ondernemersty-
penn wordt gekeken, blijkt dat de kooplieden-industriëlen het meest ook in het buitenland te vinden waren, ge-
volgdd door de suikerraffinadeurs-kooplieden. Voor het overgrote gedeelte van de suikerraffinadeurs zijn alleen 
adresgegevenss binnen Amsterdam bekend. 
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44 Leven na de dood? 
Dee maatschappelijke positie van de suikerondernemers bij hun begraven 

Dee sociale positie die iemand in de maatschappij innam, werd niet alleen tijdens 
zijnn actieve leven, maar eveneens bij zijn overlijden zichtbaar. De precieze plek in 
dee kerk of op het kerkhof waar men zijn laatste rustplaats vond, weerspiegelde de 
statuss en het vermogen van de overledene. Ook door middel van de aankleding 
vann de dag van de begrafenis (het laten luiden van de kerkklokken, rouwkleding, 
rouwstoet,, rouw- en wapenborden in de kerk) kon een familie de eer en het pres-
tigee van de gestorvene aan de gemeenschap tonen.72 In die zin behoorde een be-
grafeniss eveneens tot het proces van uitdragen en bestendigen van de goede 
naamm en reputatie van de familie. "Non moins que celle du marriage, la cérémo-
niee de renterrement exaltait Ie lien familial et rehaussait Ie prestige social du 
clan",, stelt Zumthor dan ook terecht.73 

Dee katholieke traditie van het begraven in of rondom het kerkgebouw was 
doorr de reformatie niet aangetast; kerk en kerkhof bleven de normale begraaf-
plaatsen.. Wel had de gereformeerde religie de zorg voor het begraven afgesto-
ten.. Er bestond geen begrafenisritueel met lijk - of rouwdiensten.74 Omdat de 
ruimtee binnen de muren van een kerk beperkt was, kon slechts een relatief ge-
ringring aantal personen onder de kerkvloer te ruste worden gelegd. Binnen de 
kerkruimtee bestond eveneens een hiërarchie van begraafplekken: het koor van 
dee kerk als centrale plaats van het godshuis gold als de meest prestigieuze graf-
stede.. De kosten van deze graven waren dan ook het hoogste.75 Het is niet verba-
zingwekkendd dat de maatschappelijke elite als eerste in aanmerking kwam om 
hierr begraven te worden. Zij beschikte immers over de noodzakelijke status en fi-
nanciën.. Een graf in de kerk werd vaak voorzien van een fraaie grafzerk en soms 
werdenn eveneens wapenborden of andere versierselen ter ere van de dode in de 
kerkk opgehangen. Het kwam regelmatig voor dat reeds tijdens het leven een graf 
inn één van de kerkgebouwen werd aangekocht, maar de plaats kon ook na het 
tijdstipp van overlijden nog veiliggesteld worden. 

Voorr de suikerondernemers kunnen de graven en begraafplekken nader wor-
denn onderzocht. Hiertoe zijn de sterfdata van de onderzoekspersonen in de be-
graafregisterss van Amsterdam achterhaald. Genoteerd werd het bedrag dat voor 
dee teraardebestelling werd betaald, de aanduiding van de exacte plaats in de 
kerkk en tevens eventuele andere bijzonderheden, zoals het luiden van de klok. 

722 Ariès, Uhomme devant la mort, 87-96; Kok, Geschiedenis van van de laatste eer, 117, 118; Den Boer, 'Naar een ge-
schiedeniss van de dood', 175-179,182-187; De Jong, Een deftig bestaan, 108; Zumthor, La vie quotidienne en Hol-
lands,lands, 179-182 en Blijham, 'Wonen en werken in Maastricht', 50. 
733 Zumthor, IM vie quotidienne en Hollande, 181. 
744 Den Boer, 'Naar een geschiedenis van de dood', 182 en Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 293. 
755 Over de Financiële kant van het begraven hebben Den Boer en Van Deursen nog een kleine contro-
versee uitgevochten: Den Boer, 'Naar een geschiedenis van de dood'; Van Deursen, 'Kerk of parochie?' en 
Denn Boer, 'Cui bono?'. 
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Dezee informatie is vervolgens afgezet tegen gegevens die uit andere bronnen be-
kendd waren met betrekking tot het eigendom van een grafstede.76 

Voorr 40 procent van de suikerondernemers kon de begraafakte in het register 
wordenn gevonden.77 In een aantal gevallen was in het register nog extra infor-
matiee over de ligging van de grafstede opgenomen.78 Allereerst valt een verschil 
aann betaalde bedragen op bij de vermeldingen in de begraafregisters. De kosten 
voorr een teraardebestelling van een volwassene in Amsterdam bedroegen over 
hett algemeen acht gulden, maar in zes gevallen moest het dubbele worden be-
taald,, gelijk verdeeld over de ondernemerstypen van koopman-industrieel en sui-
kerraffinadeur-koopman.kerraffinadeur-koopman. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de hoogte 
vann dit bedrag werd veroorzaakt door de omvang van het graf, en eventuele an-
deree kosten die de kerkmeester aan de begrafenis had, zoals het luiden van de 
kerkklok.. Deze laatste mogelijkheid kwam niet vaak voor; slechts eenmaal is voor 
eenn suikerondernemer daadwerkelijk de klok geluid. De graflegging van Corne-
llss Nuijts (koopman-industrieel) in 1661 in de Nieuwezijds kapel "int graft van Cor-
nellss Nuijts" geschiedde onder klokgelui.79 Het bedrag van ƒ16 dat de erfgena-
menn van Nuijts aan de kerkmeester moesten betalen zal dan ook niet zozeer 
doorr de omvang van het graf zelf, maar eerder door het luiden van de klokken 
zijnn bepaald. Ook zou het bedrag verhoogd kunnen zijn, omdat ruimte in een ka-
pell  nog schaarser was dan in een kerk. 

Tenn tweede wordt het graf in zes gevallen gesitueerd "opt hooch coor".80 Aange-
zienn hiermee het religieuze centrum van de kerk wordt bedoeld (namelijk de plaats 
waarr het altaar zich bevond toen de katholieke eredienst nog in het kerkgebouw 
werdd gevierd), zijn de personen die hier begraven liggen tot de sociaal-economi-
schee elite te rekenen. In totaal gaat het hierbij om zes suikerbakkers, opnieuw ge-
lij kk verdeeld over de kooplieden-industriëlen en de suikerraffïnadeurs-kooplieden. 

Daarnaastt zijn elf suikerbakkers in hun "eijgen graft" begraven. Eén hiervan is 
niett in een kerkgebouw, maar op een kerkhof begraven.81 Een eigen graf kostte 

766 De registers met betrekking tot het zogenaamde 'middel op begraven' kunnen hierbij niet worden ge-
bruikt,, omdat deze pas vanaf de laatste jaren van de zeventiende eeuw in Amsterdam bewaard zijn gebleven. 
Dee onderzoekspersonen waren toen allen reeds overleden. 
777 Dit betekent niet dat van slechts 40% van de onderzoekspersonen een sterfdatum bekend is. Op basis van in-
formatiee in andere bronnen is voor een twee keer zo grote groep suikerbakkers eenjaar van overlijden vastgesteld. 
788 Voor de meeste onderzoekspersonen die in het bezit waren van een graf is hun bezit eveneens in an-
deree bronnen geattesteerd, soms met aanvullende gegevens. In het nu volgende zullen deze bij de analyse 
wordenn betrokken. 
799 In de begraafakte van Cornells Nuijts staat "met klok" (GAA, DTB 1068 f. 179 (14-6 1661)). 
800 De groep van zes personen die ƒ16 betaalden en de groep die "opt hooch coor" begraven lagen, zijn 
niett volledig identiek. Cornelis Nuijts betaalde wel ƒ 16, zoals boven vermeld, maar onduidelijk is waar exact 
inn de Nieuwezijds kapel hij begraven is (GAA, DTB 1068 f. 179 (14-6 1661) en NA 1002 (10-5 1646)). Hans 
Soolmanss betaalde ƒ8, maar zijn graf lag in het middenschip en hoogstwaarschijnlijk "opt hooch koor" van 
dee Oude kerk (GAA, DTB 1044 f. 129v (24-7 1626) en Daarnhouwer, 'Waar stonden', 228). Soolmans' eer-
stee vrouww IJtgen Baster werd hier namelijk begraven (GAA, DTB 1042 f. 96 (4-11 1592)). 
811 Daniel Koeschot en zijn vrouw hadden weliswaar een eigen graf ter beschikking, maar dit bevond zich 
opp het oude lutherse kerkhof en dus niet in een kerkgebouw (GAA, DTB 1134 f. 1 en 11 (20-10 1674 en 5-
122 1680)). 
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extraa geld, maar was een belangrijk (status)symbool. Op die manier namelijk 
kreegg de naam van de overledene en met hem de naam van zijn familie perma-
nent,, of in ieder geval tamelijk langdurig, een duidelijke plek in het openbare 
leven.. De eigenaren van een grafstede zullen daarom allen tot de sociaal-econo-
mischee elite hebben behoord. Wanneer we veronderstellen dat de zes onder-
zoekspersonenn van wie de laatste rustplaats in het koor van de kerk lag eveneens 
eigenaarr waren van hun graf, beschikten 16 suikerondernemers over een eigen 
grafstedee in een Amsterdamse kerk. Onder hen zijn evenveel kooplieden-industrie-
lenlen als suikerraffinadeurs-kooplieden. 

Wee kunnen stellen dat de informatie uit de begraafregisters en uit andere 
bronnenn met betrekking tot het graf van de suikerondernemers eerder getrok-
kenn conclusies bevestigt. De suikerraffinadeurs vervulden niet of nauwelijks een 
roll  in het openbare leven van Amsterdam. De kooplieden-industriëlen behoorden 
inn ieder geval grotendeels tot de Amsterdamse economische elite. Het feit dat 
eenn deel van hen zich een rustplaats in het hart van de kerk wist te veroveren, is 
daaromm weinig verwonderlijk. Eigenlijk was de omvang van deze groep relatief 
geringg en zou j e kunnen spreken van een ondervertegenwoordiging.82 De suiker-
raffinadeurs-koopliedenraffinadeurs-kooplieden voldeden wel aan de verwachtingen. Dat ongeveer een vier-
dee deel van dit type ondernemers zich in maatschappelijk opzicht duidelijk pro-
fileerde,fileerde, is volledig in overeenstemming met het beeld van haar economische en 
socialee positie zoals die in het voorafgaande is geschetst. 

55 Het uitdragen en beheren van sociale status 

Doorr middel van het bekleden van sociale functies kon een vroegmoderne onder-
nemervormm geven aan zijn streven naar maatschappelijk aanzien. Wanneer een be-
paaldee sociale status was bereikt, was het zaak deze door middel van verschillende 
uiterlijkk zichtbare symbolen uit te dragen. Hiervoor zijn reeds twee verschijnings-
vormenn hiervan aan de orde gesteld: de plaats van een woning in de stad en de plek 
waarr iemand begraven werd. Het tonen en bestendigen van prestige kon eveneens 
meerr persoonlijke en zichtbare vormen aannemen. Deze komen nu aan bod. 

5.15.1 Het huisraad als statussymbool 

Dee meest aangewezen bron om verschillende vormen van uiterlijk vertoon te 
achterhalenn zijn boedelinventarissen.83 Waren voor het analyseren van de sa-

822 Van de kooplieden-industriëlen werden niet alleen absoluut, maar ook relatief de meeste personen in de 
begraafregisterss gevonden: 17 van de 26 (65,4%). Bij de suikerraffinadeurs-kooplieden waren dit er 16 van de 
300 (53,3%) en van de suikerraffinadeurs 3 van de 36 (8,3%). 
833 Het bestuderen en interpreteren van boedels heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een aparte his-
torischee discipline (zie: Wijsenbeek, 'Boedelinventarissen'). Aangezien het onderhavige onderzoek niet tot 
dezee traditie gerekend kan worden, zal hier geen symbolische duiding en interpretatie van de inboedels 
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menstellingg van het vermogen van de Amsterdamse suikerondernemers slechts 
vierr inventarissen beschikbaar,84 voor het onderzoeken van het huisraad kunnen 
eveneenss ongetaxeerde of onvolledig getaxeerde boedelbeschrijvingen worden 
gebruikt.. Desondanks blijf t het aantal te beperkt om met enig recht van een re-
presentatieff  onderzoek naar de gehele groep Amsterdamse suikerondernemers, 
off  zelfs naar één van de typen suikerbakkers, te kunnen spreken. Dit is echter 
geenn reden om de boedels als onbruikbaar terzijde te schuiven. Daarvoor bevat-
tenn zij namelijk teveel interessante informatie. 

Inn totaal zijn zeven enigszins uitgebreide boedelbeschrijvingen van suikeron-
dernemerss in de Amsterdamse archieven teruggevonden. Het betreft hier uit-
sluitendd kooplieden-industriëlen en suikerraffinadeurs-kooplieden. De reden hiervoor 
zouu kunnen zijn dat bij deze typen ondernemers grotere financiële familiebe-
langenn op het spel stonden en het daarom van meer belang werd geacht om een 
duidelijkee specificatie van de goederen die één van de familieleden bij overlijden 
naliett op te maken. Op grond van dergelijke kleine aantallen kan geen analyse 
vann de inboedels voor de gehele onderzoeksgroep gemaakt worden. Het nu vol-
gendee heeft voornamelijk een illustratieve functie, zonder op volledigheid aan-
spraakk te kunnen maken. Als indicatoren voor uiterlijk vertoon is gekozen voor 
schilderijen,, boeken, goud- en zilverwerk en juwelen. De overgeleverde boedel-
beschrijvingenn zijn onderzocht op het voorkomen van deze voorwerpen. Voor de 
schilderijen-- en boekencollecties die in het bezit waren van de onderzoeksperso-
nenn kan de analyse nog iets verder verdiept worden. Door omvang (van de col-
lectie,, maar ook van de schilderijen en boeken zelf), thematiek en kunstenaars 
probeerdee men zijn plaats in de maatschappelijke hiërarchie te verbeteren ofte 
bevestigen. . 

Voorr sieraden, goud- en zilverwerk zijn slechts twee boedels, waarin een rede-
lijk ee hoeveelheid van deze voorwerpen is opgenomen, echt bruikbaar. De inven-
tariss van het huisraad van Sara Berwijns, de weduwe van de koopman-industrieel 
Guilliamee Wijs, bevat geen juwelen, maar kent wel een vrij uitgebreide opsom-
mingg van verschillende soorten zilveren eet- en drinkgerei, veelal (bier) bekers, 
schalenn en kopjes.85 In taxatiewaarde vormde dit ongeveer een derde van de 
waardee van de totale boedel. 

Hett gebrek aan sieraden bij Guilliame Wijs wordt mooi gecompenseerd door 
dee inventaris die na de dood van Abraham Hansz Pelt (koopman-industrieel) is op-
gemaakt.866 Hierin worden nauwelijks gouden en zilveren voorwerpen genoemd, 

wordenn gegeven, In mijn onderzoek sta ik een benadering voor zoals in de studies van Van Dijk & Roorda, 
Kooijmans,, De Jong en Prak (Van Dijk & Roorda, Het patriciaat in Zierikzee; Kooijmans, Onder regenten; De 
jong,, Met goed fatsoen en Prak, Gezeten burgers). 
844 Zie Hoofdstuk 5, §4.1 
855 GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613). 
866 GAA, NA 2484 akten 21 & 35 (15-3 1674). 
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maarr is wel een uitgebreide lijst met verschillende juwelen opgenomen.87 Het 
meestt waardevolle hiervan is een "dubbelt snoer" van 96 parels dat op niet min-
derr dan 2.304 gulden werd geschat door de juweliers Gilli s Claermont en Dirck 
Scholten.888 Ook bezat de weduwe Pelt een "hoep" ofwel gladde ring met 16 ste-
nenn van ƒ1.200. Een deel van de sieraden is getaxeerd voor een bedrag van in to-
taall  bijna 7.800 gulden, wat neerkomt op een kleine 10 procent van de waarde 
vann de gehele inventaris. Gezien het geringe aantal vindplaatsen van sieraden en 
goud-- en zilverwerk in de boedels van de suikerondernemers is het niet waar-
schijnlijkk dat dergelijke voorwerpen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
vormgevenn aan het uiterlijke vertoon van de onderzoekspersonen. 

Hett verzamelen van boeken en schilderijen was een bezigheid, die een aantal 
doelenn kon hebben.89 De collecties konden fungeren als statussymbool. De na-
drukk zal dan niet zozeer op de inhoud als wel op het uiterlijk en de vormgeving 
hebbenn gelegen. Persoonlijke belangstelling kan daarentegen ook een rol heb-
benn gespeeld, zowel voor wat betreft het opzetten en onderhouden van een 
verzameling,, als met betrekking tot de samenstelling van het boeken- en schilde-
rijenbezit.. Daarnaast werden de boeken en schilderijen mogelijkerwijs - hoe pro-
zaïschh - als beleggingsobject gezien.90 

Inn vier van de boedels zijn boeken opgenomen.91 Over het algemeen was het 
boekenbezitt onder de suikerondernemers niet erg groot.92 Het eerste dat opvalt 
inn het boekenbezit van de suikerondernemers is dat geen gespecificeerde exem-
plarenn van koopmanshandboeken of geschriften over industriële activiteiten in 
hett algemeen en de suikernijverheid in het bijzonder terug te vinden zijn. Ook 

877 Er zijn twee akten {GAA , NA 2484 akten 21 en 35 (15-3 1674)) die de inventaris van Abraham Pelt be-
vatten.. Voor het grootste gedeelte zijn deze identiek, maar op een aantal punten wijken ze af. Bijvoorbeeld 
bijj  de juwelen worden verschillende voorwerpen genoteerd. In akte 21 zijn deze sieraden getaxeerd, terwijl 
hiervann in akte 35 geen waarde is vermeld. 
888 Om dit bedrag in perspectief te plaatsen, volgen hier enkele zomerdagionen zoals die in Amsterdam in 
16722 werden betaald. Opperl ieden ontvingen 18 stuivers per dag en een bedrag van ƒ2.304,- betekende voor 
henn dus 2560 daglonen. Meestermetselaars verdienden bijna twee keer zoveel per dag, namelijk 30 stuivers, 
enn voor hen kostte het parelsnoer uit de inboedel van Abraham Pelt dus 1536 daglonen (Nusteling, Welvaart 
enen werkgelegenheid in Amsterdam, 252-253). Amsterdamse lonen uit de zestiende en de vroege zevenüende 
eeuww ook in: Van Ravesteyn, Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam, 241-257. 
899 Over verzamelen en verzamelingen in de vroegmoderne tijd in Nederland, zie: Bergvelt & Kistemaker 
(red.),, De wereld binnen handbereik. Zie ook: Bergvelt, Jonker & Wiechmann (red.), Schatten inDelfi. 
900 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 334 en idem, 'Stedelijk verval en cultuurpatroon', 220. 
911 GAA, NA 197f. 600-604 (29-7 1613); 1088 f. 477-481 (29-4 1649); 1119 f. 308-316v (13-12 1656) en 2484 
aktenn 21 & 35 (15-3 1674). De boedel van suikerraffinadeur-koopman Hans Verspreet is hierbij niet inbegre-
pen,, aangezien hierin uitsluitend een 'taeffelboeck' was opgenomen (GAA, NA 562 f. 1-36, 37-60 (jan. 
1627)).. Een tafelboek was een aantekeningen- of notitieboekje ten behoeve van één of meer familieleden. 
Vreemdd genoeg is Verspreets tafelboek voor niet minder dan zes gulden getaxeerd, een zeer hoog bedrag 
inn verhouding tot de taxatiewaarden van andere boeken, zoals we nog zullen zien. Daar de taxateur meest-
all  niet direct bij dee familie betrokken was en daarom een onafhankelijk waardeoordeel over de bezittingen 
zall  hebben gegeven, kan hierbij moeilijk rekening gehouden zijn met de emotionele waarde van het boek-
je.. Wellicht dat het tafelboek van Verspreet een fraai vormgegeven en versierd exemplaar was. 
922 Slechts in de inventaris van de suikerraffinadeur-koopman Johannes Verspreet is een omvangrijke hoe-
veelheidd boeken opgetekend (GAA,NA1119f. 308-316v (13-12 1656)). 



66 Het sociale gedrag van de suikerondernemers 229 9 

ontbrekenn meer natuurwetenschappelijke werken, die wellicht verwacht moch-
tenn worden op grond van het feit dat voor de productie van geraffineerde suiker 
kenniss over fabricage en (chemische) eigenschappen van suiker nodig was. De 
meestee boeken behandelden religieuze of historische diema's. De geschiedkun-
digee werken betreffen vrijwel allemaal vaderlandse geschiedenis.93 

Gelukkigerwijss is het overgrote gedeelte van het boekenbezit voorzien van een 
taxatiebedrag.. De waarde van de boeken was over het algemeen laag. Veelal wer-
denn zij getaxeerd voor een bedrag van minder dan vijf gulden. Wel waren er en-
kelee uitschieters, zoals "een bijbel Amsterdamsche druck met annotatien" van 
ƒ10,, "twee stucken vande Nederlantss aüas" van samen ƒ 18 en een "frauen bijbel" 
vann ƒ10.94 Het belang van het boekenbezit ten opzichte van de rest van de in-
boedell  kan aan de hand van de inventaris van Johannes Verspreet (koopman-in-
dustrieel)dustrieel) worden geïllustreerd. De totale waarde van zijn boedel, waaronder ge-
reedschap,, koperwerk en voorraden uit zijn suikerbedrij f, bedroeg meer dan 
44.0000 gulden. De 104 gulden en 13 stuivers aan boeken die in zijn bezit waren, 
vormdenn dus slechts een uitermate gering percentage. Het is dan ook onwaar-
schijnlijkk dat Verspreet zijn boekencollectie als een onderdeel van zijn beleg-
gingspatroonn beschouwde. De verzameling zal voornamelijk zijn persoonlijke 
belangstellingg bevredigd hebben. 

Naastt boeken kon door middel van bezit en thematiek van schilderijen en 
prentenn eveneens een bepaalde status uitgedragen worden. De Republiek kende 
inn de zeventiende eeuw een omvangrijke markt voor schilderijen. De vraag er-
naarr was breed verspreid over de gehele bevolking.95 Dit had als resultaat dat vrij-
well  geen woning in de Republiek bestond die geen afbeeldingen aan de muur 
hadd hangen. De vraag is echter in hoeverre aan het begin van de zeventiende 
eeuww al sprake was van kunstverzamelaars. Volgens Fock is het beter de schilde-
rijenrijen voor deze periode "nog geheel te beschouwen als aankleding van het 
huis".96 6 

Voorr de suikerondernemers zijn in zes boedelbeschrijvingen schilderijen en 
prentenn aangetroffen.97 De populairste bron van inspiratie van de schilderijen 
diee in het bezit waren van de suikerondernemers, bleek de bijbel te zijn. In bijna 
eenn kwart van de gevallen werd een bijbelse voorstelling verbeeld. Daarnaast 

933 Populairste auteur bij de suikerondernemers was Jacob Cats, die diverse malen met verschillende titels 
voorkomt.. Daarnaast werden Flavius Josephus met zijn Joodsche Historiën en Chronica, tylboeck ende geschiet bi-
belbel van Sebastianum Franck van Word in meer dan één boedel genoemd. De onderzoekspersonen weken 
hiermeee niet noemenswaardig af van de algemene bibliografische voorkeuren van de inwoners van de Re-
publiek. . 
944 GAA, NA 1119 f. 308-316V (13-12 1656). 
955 In een wat speculatief artikel beredeneert en berekent Van der Woude dat de schilderijenproductie in 
Hollandd tijdens de Republiek ongeveer op een kleine negen miljoen geschat moet worden (Van der Wou-
de,, 'De schilderijenproductie', 223-243). 
966 Fock, 'Kunstbezit in Leiden', 263. 
977 GAA, NA 197 f. 600-604 (29-7 1613); 7474 f. 1062-1068 (13-5 1624); 562 f. 1-36, 37-60 (jan. 1627); 618A 
(20-100 1632); 1119 f. 308-316v (13-12 1656) en 2484 akten 21 & &  35 (15-3 1674). 
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haddenn de onderzoekspersonen veel portretten van historische personen (prins 
Maurits)) en van niet nader aangeduide mensen (een boerin, een vrouwsper-
soon)) in huis hangen. Ook waren verschillende scènes uit verhalen uit de klas-
siekee oudheid op de schilderijen afgebeeld, evenals landschappen en ander-
soortigee voorstellingen van flora en fauna. Een enkele keer werd een portret van 
dee boedelhouder of een overleden familielid aangetroffen.98 

Opp grond van de gegevens uit de boedelinventarissen kan worden geconclu-
deerdd dat een verzameling van boeken of schilderijen niet van groot belang was 
voorr de Amsterdamse suikerondernemers. De suikerbakkers gebruikten kunst-
enn literatuurverzamelingen niet of nauwelijks om hun sociale positie zichtbaar te 
maken. . 

5.25.2 De sociale positie in gevaar 

Eenn goede naam verkrijgen of reeds hebben is één kant van het verhaal, haar be-
houdenn is een ander probleem. Ietwat gechargeerd zou j e kunnen stellen dat 
eenn reputatie constant werd bedreigd. Iemands gedragingen in het openbare le-
venn werden waarschijnlijk meestentijds nauwlettend in de gaten gehouden. Er 
bestaann bronnen die indirect het doen en laten van een persoon belichten, door-
datt zij de afwijkingen van het normale gedrag weergeven. Met name in de ker-
kenraadsprotocollenn van de Nederduitse gemeente in Amsterdam zijn verschil-
lendee voorbeelden te vinden van handelingen die de toets der kerkelijke tucht 
niett konden doorstaan. Deze gevallen werden in de vergadering van de kerken-
raadd besproken. Veelal werd door enkele kerkenraadsleden een nader onder-
zoekk ingesteld. In dat geval werd de betreffende lidmaat de deelname aan de 
avondmaalsvieringg ontzegd totdat deze commissie een uitspraak had gedaan." 
Ookk werd de beschuldigde vaak ontboden om voor de kerkenraad te verschijnen 
enn uitleg over het gebeurde te geven. Al naar gelang de indruk die de diakenen 
vann deze persoon kregen, werd een strafmaat vastgesteld. Het bekennen van 
schuldd en het betuigen van spijt waren hierbij van belang. 

Inn de gevallen met betrekking tot de suikerondernemers, die ik voor de pro-
sopografiee onderzocht heb, kwam deze over het algemeen neer op een minne-
lijk ee schikking. Slechts in uitzonderingsgevallen werd een persoon uitgesloten 
vann deelname aan het avondmaal voor een bepaalde periode. Daarnaast werden 
dee namen van recidiverende boosdoeners van een kerkgemeenschap en hun ver-
grijpenn op gezette tijden tijdens een kerkdienst afgelezen ten overstaan van de 
aanwezigee gelovigen. De uitsluiting van het avondmaal, en eventueel dit zoge-

988 "het conterfeitsel van Hans vanden Berge" in: GAA, NA 7474 f. 1062-1068 (13-5 1624); "contrefeitsel 
vandenn overleden Hans de 1'Hommel ende sijn huijsvrouw" in: GAA, NA 618A (20-10 1632) en "de overle-
denn ende 2 conterfeitsels van sijn eerste huijsvrou" en "conterfeitsels van het huijsgesin" in: GAA, NA 2484 
aktenn 21 & 35 (15-3 1674). 
999 Roodenburg, Onder censuur, 115-116. Zie ook het artikel van Kloek over de praktijk van de kerkelijke 
tuchtt binnen de gereformeerde gemeente van Leiden ('Het toezicht op de broeders en zusters'). 
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naamdee voorstellen aan de gemeenschap, gaf het zondigen tegen de kerkelijke 
regelss een duidelijk publiek karakter met daaraan verbonden destructieve gevol-
genn voor de reputatie van degene die door de kerkenraad tot de orde was geroe-
pen.. Er was iemand daarom veel aan gelegen het niet zover te laten komen en 
vóórr dit moment berouw te tonen en beterschap te beloven. In die zin werkte de 
kerkelijkee dreiging waarschijnlijk erg effectief. De aanleiding voor de kerken-
raadd om zich met het leven van één van haar gemeenschapsleden te bemoeien 
wass vaak al een voldoende smet op de goede naam van de betreffende lidmaat. 
Eenn verdere beschadiging van de reputatie moest dan ook zoveel mogelijk wor-
denn voorkomen. 

Inn de kerken raadsprotocollen komt een veelheid aan verschillende zaken aan 
bod.. De voorbeelden van faillissementen van suikerondernemers die in het voor-
gaandee hoofdstuk ter sprake zijn gekomen, werden ook in de kerkenraden be-
sproken.. Daarnaast vormde "opentlijcke dronckenschap" of geruchten hierover 
enn de onrust die dit bij buren en andere omwonenden baarde,100 vaak de aanlei-
dingg voor het beginnen van een kerkelijke procedure. 

Dee absolute recordhouder in de kerken raadsprotocollen was de koopman-in-
dustrieeldustrieel Jan (of Hans) Soolmans. De indruk ontstaat dat hij moedwillig aan een 
slechtee reputatie werkte, want met vrijwel iedereen waarmee hij in aanraking 
kwam,, kreeg hij ruzie, al dan niet gepaard gaande met fysiek geweld.101 De aan-
leidingg van de meningsverschillen is meestentijds niet in de notulen opgeno-
men,, maar de manier waarop de confrontatie plaatsvond wel, vaak in detail. Om 
eenn paar voorbeelden te noemen: "hoe dat Hans Raij ende Hans Solmans haer 
hebbenn verloopen met opentlijcke kijvagie ende dat inde kercke", "overmits dat 
menn verstaet dat Hans Soolmans onderwijlen Hans vanden Ende van meijn-
eedicheijtt beschuldicht", "gekijf ende gevecht", "seer twistich met sijn huijsvrou 
leeftt ende onlancks groote ergernisse heeft gegeven", "seer onrustich met sijne 
huijsvrouee leeft haer slaet ende oock sijne meijt gequetst heeft welcke sijne on-
geruchticheijtt tot straetgeruchten wtbreeckt".102 Ook betoonde Soolmans zich in 
dee verschillende kwesties nogal onverzoenlijk. Meestal was hij wel bereid enige 
schuldd voor het gebeurde op zich te nemen, maar wanneer de strijdbijl begraven 
zouu moeten worden was Soolmans vaak "niet willich" . 

1000 Er was onder andere sprake van "burgeruchte" en "niet sonder opspraecke van veelen" (GAA, Her-
vomdee gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 204v (19-2 1609) en 3 f. 124 (17-2 1605)). 
1011 Ook Van Eeghen constateert dit. Zij geeft bovendien een korte psychologische duiding. Jan Soolmans 
was,, volgens haar, "blijkbaar geen gemakkelijk heer en bovendien een uiterst ruwe klant: tussen 1597 en 
16099 komt zijn naam tachtig maal voor in de notulen van de kerkeraad wegens vechten, schelden etc. tel-
kenss weer met andere lidmaten. Herhaaldelijk wordt hij buiten gesloten van de tafel des heren. Zijn tweede 
huwelijk,, in 1608 [met Willemken Zael, AP], deed hem blijkbaar goed. Zijn naam verdwijnt dan uit de no-
tulen""  (Van Eeghen, 'Manen Soolmans en Oopjen Coppit', 88). 
1022 GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 14 (23-10 1597), f. 53v (17-2 1600), f. 134v 
(22-99 1605) en 5 f. 130 (24-8 1623) en f. 198 (2-5 1624). De twee laatste citaten geven aan dat Van Eeghen 
hett mijns inziens bij het verkeerde einde had toen zij stelde dat de naam van Jan Soolmans na 1609 uit de 
kerkenraadsnotulenn verdween (Van Eeghen, 'Manen Soolmans en Oopjen Coppit', 88). 
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Dee kerkenraad mengde zich ook eenmaal in een zakelijke transactie van Sool-
mans.. Deze kwestie is van belang met betrekking tot de activiteiten van Soolmans 
inn de suikernijverheid. In 1608 ontmoette Soolmans, die vanaf 1598 één van de 
exploitantenn was van een suikerbedrijf, de suikerraffïnadeur Guilliam de Leclu-
se.1033 Zij kwamen in gesprek over de "wooninge van rafinaderije" van de laatste, 
watt hoogstwaarschijnlijk verwijst naar een woonhuis met aangrenzende suiker-
bakkerij.. Ze bereikten overeenstemming dat Soolmans het pand van De Lecluse 
zouu overnemen.104 Alles leek geregeld, maar problemen doemden op, want "nae 
datt hij Guilliame een dronck ofte meer met hem Soolmans tsijnen huijse gedaen 
haddee is van meijninge verandert geworden seggende dat hij niet van meijninge 
enn was den coop ofte overstellinge te achtervolgen". Soolmans was echter niet 
vann plan zich bij de gang van zaken neer te leggen. Hij wilde dat De Lecluse de 
afspraakk nakwam. 

Dee Lecluse was daarom bereid Soolmans voor het gebeurde schadeloos te stel-
lenn en de zaak af te kopen met een bedrag van 550 gulden. Dit was een handels-
wijzee die de toetsing van de kerkelijke tucht niet kon doorstaan en de kerkenraad 
ontboodd dan ook de beide ondernemers. Soolmans was echter niet bereid te zeg-
genn hoe de kwestie precies in elkaar zat. Dit in combinatie met de voorbeelden 
vann het gedrag van Soolmans elders in de kerkenraadsnotulen, doet vermoeden 
datt hij hier wellicht niet volledig te goeder trouw handelde. De zaak bleef zich 
eenn tijdlang voortslepen en verdween toen uit de protocollen. Aangezien con-
cretee aanwijzingen dat Soolmans in deze periode daadwerkelijk een nieuwe sui-
kerbakkerijj  verwierf ontbreken, zal uiteindelijk de hele transactie niet zijn door-
gegaan. . 

Huwelijksproblemenn kwamen eveneens regelmatig in de kerkenraad aan de 
orde.. Zo werd suikerraffinadeur-koopman Hans Nijs voor de ouderlingen geroepen 
enn vermaand onder andere over het feit dat hij dronk, gokte en zijn vrouw 
sloeg.1055 Op dat laatste werd nog nader ingegaan. Nijs probeerde de schuld in de 
schoenenn van zijn vrouw te schuiven. Zij zou haar spinwerk niet goed genoeg 
hebbenn gedaan. Daarop sloeg hij het spinnewiel stuk en smeet het naar zijn 
vrouw.. Tegenover de kerkenraad bekende Nijs dat hij zijn vrouw had geslagen en 
datt hij soms dronk. Totdat de ergernis zou zijn verdwenen werd hij van het 
avondmaall  uitgesloten. 06 

Lucass vande Venne (suikerraffinadeur-koopman) moest in 1609 voor de kerken-

1033 Nu volgende kwestie in: GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 188v (8-6 1608), f. 
1899 (15-5 1608), f. 189v (22-5 1608), f. 191 (12-6 1608), f. 191v (25-6 1608), f. 194 (7-8 1608), f. 195 (4-9 
1608),, f. 95v (11-9 1608), f. 202v (22-1 1609), f. 204 (5-2 1609) en f. 206 (5-3 1609). 
1044 Het is niet duidelijk of hier sprake was van een verkoop of een verhuur van het pand. Ik ga er hier van-
uitt dat het de verkoop van het woonhuis en de raffinaderij betreft. 
1055 GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 204v en verder (19-2 1609). 
1066 Het meest opmerkelijke aan deze zaak volgt dan nog. De schoonvader van Nijs werd ook door de ker-
kenraadd berispt; hij had zijn dochter een betere opvoeding moeten geven, zodat ze haar man meer tege-
moett zou zijn gekomen en gehoorzamer zou zijn geweest. 
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raadd verschijnen omdat "hij hem verlopen heeft met sijne dienstmaegt".107 Hij 
bekendee schuld, maar gaf aan al actie te hebben ondernomen: "verclaert dat hij 
omm sulcken quaet te verhoeden den staet des huwelijx hadde aengenomen".108 

Hett is niet onwaarschijnlijk dat Van de Venne geruchten te horen had gekregen 
datt zijn relatie met zijn huishoudster voor de omgeving niet onopgemerkt was 
gebleven.. Door het aangaan van een huwelijksverbintenis probeerde hij zijn re-
putatiee te redden. De kerkenraad ging hiermee akkoord, maar op de eerstko-
mendee zondag werd Lucas vande Venne in verband met "hoerdom gepleecht 
mett sijne maget" aan de gemeenschap voorgehouden. Zijn goede naam werd 
duss alsnog bezoedeld. 

Misschienn wel het fraaiste voorbeeld van de openbare beschadiging van een re-
putatiee vormt de zaak rond de suikerraffinadeur Medaert van de Kellenaer.109 In 
16044 kwam zijn naam voor het eerst voor in de kerkenraadsnotulen. Een van de 
ouderlingenn bracht in de vergadering dat "eenen Medaert van de Keldenaer 
hemm seer dickwijls met droncken drincken verloopt". In eerste instantie pro-
beerdenn de kerkenraadsleden de zaak op te lossen door Van de Kellenaer per-
soonlijkk te vermanen. Aangezien dit niet hielp, werd hij ontboden. Medaert be-
toondee zich op deze bijeenkomst erg boetvaardig en beloofde beterschap. Dit 
volstondd voor de kerkenraad, al adviseerde zij Van de Kellenaer voorlopig niet 
aann het avondmaal deel te nemen. 

Ietss meer dan een maand later bleek echter dat van de goede voornemens 
nietss terechtgekomen was. Opnieuw kwam de kerkenraad ter ore "dat Medaert 
vandenn Kellenaer hem van nieus verloopen heeft met zijne gewoonlijcke dron-
ckenschap".. Hij werd ten tweede male ontboden, maar de zaak verliep stroever 
dann de eerste keer. Van de Kellenaer gaf pas gehoor aan de vierde uitnodiging 
omm te verschijnen. De sancties waren nu harder: zijn zaak zou in de dienst aan de 
gemeentee worden voorgehouden, zonder overigens zijn naam daarbij te noe-
men.. Ook dit hielp niet, Van de Kellenaer bleef recidiveren. In jul i 1605 werd 
hemm gezegd "datmen hem als onboetveerdich inde aenstaende bedieninge des h 
avontmaelss der gemeijnte sal voorstellen". Dit zou een grote aanslag op de repu-
tatiee van Medaert zijn. Hij probeerde deze openbare schande dan ook te voor-
komen.. Hij zei "dat hij veertien dagen herrewaerts hem allsins weigedragen 
heeft".. De kerkenraad geloofde hem, maar als hij zijn goede gedrag niet conti-
nueerdee zou hij twee maanden later zonder verder aankondiging in de avond-
maalsvieringg worden genoemd. 

Hett opgeven van zijn drinkgewoonten was echter voor Van de Kellenaer een te 
grotee opoffering. In oktober 1605 vernam de kerkenraad dat "Medaert vanden 
Kellenaerr noch dagelijcx voortgaet in sijne grove ende ongebonden droncken-

1077 GAA, Hervomde gemeente, protocollen kerkenraad, 3 f. 225 (17-12 1609) en f. 226 (31-12 1609). 
1088 Uit een ondertrouwakte van 24 oktober 1609 blijk t dat het hierbij om Angneta Pels handelde (GAA, 
DTB414f.. 178). 
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schapp ende ander openbaere godloosheden". Er werd dan ook besloten de eer-
derr vastgestelde resolutie uit te voeren. Maar toen gebeurde iets wat een mooie 
illustratiee vormt van de ideeën over reputatie en het feit dat deze niet persoons-
gebondenn was, maar zijn weerslag had op een grote groep familieleden en goe-
dee vrienden. De vrouw van Van de Kellenaer en "eenige sijnder vrinden" deden 
eenn beroep op de kerkenraad om de kwestie rond zijn dronkenschap en "onbe-
hoorlijckheijtt des levens" niet in de avondmaalsviering aan de orde te stellen. 
Daarbijj  kwam dat Medaert nogmaals beloofde zijn leven te beteren. "Dewijle den 
kerkenraett alles doet tot opbouwinge ende niet tot eenigen afbreeck" besloot zij 
Vann de Kellenaer opnieuw een kans te geven; als hij daadwerkelijk zijn leven zou 
beteren,, was de openbare beschuldiging van de baan. Hiermee bleek de kerken-
raadd dus gevoelig te zijn voor de hulp die de familie en vrienden van Van de Kel-
lenaerr boden. Bovendien toonden zij aan te beseffen wat de kerkelijke tucht te-
weegg kon brengen en wat de consequenties voor de reputatie van een persoon 
enn daarmee zijn optreden in het dagelijks leven konden zijn. 

Inn notariële akten kunnen eveneens voorbeelden van reputatiebeschadi-
gingenn gevonden worden, maar toch veel minder vaak dan in de kerkenraad-
snotulen.. Ook is in deze gevallen de verbinding met een dreigende openbare be-
schadiging,, zoals door een uitsluiting van de avondmaalsviering, veel minder 
directt te leggen. Wanneer iemand zich beledigd voelde, kon hij naar een notaris 
stappen.. Deze stelde een zogenaamde insinuatie op waarin de gang van zaken 
uiteengezett werd en waarmee de belediger werd opgeroepen zijn woorden terug 
tee nemen.110 In voorkomende gevallen werden getuigenverklaringen over de 
kwestiee in de notariële stukken betrokken. Zo verzocht de suikerraffinadeur-koop-
manman Abraham Anthonisz een drietal personen om bij een notaris te vertellen wat 
hemm in 1618 was overkomen.111 All e drie hadden zij gehoord dat de zeepzieder 
Hanss in de Stilsteeg naar Anthonisz riep "Ghij Arminiaen ghij baviaen112 loopt 
indenn Haghe ende helpt daer de saecke rechten". Daarenboven werd Anthonisz 
nogg landverrader genoemd. 

Tweee jaar later vroeg dezelfde Abraham Anthonisz opnieuw aan drie personen 
omm in een notariële akte vast te laten leggen wat zij te vertellen hadden over het-
geenn was voorgevallen op de trekschuit van Amsterdam naar Den Haag.113 Twee 
vann hen hoorden iemand zeggen "dat d'Arminiaensche leere een duijvelsche 

1099 De zaak van Medeart van de Kellenaer is te vinden in: GAA, Hervormde gemeente, protocollen ker-
kenraad,, 3 f. 107v (11-3 1604), f. HOv (20-5 1604),f. 117v (21-10 1604), f. 118-118v (28-10 1604), f. 120v (16-
122 1604), f. 121 (30-12 1604), f. 121v (6-1 1605), f. 122v (28-1 1605), f. 124v (24-2 1605), f. 130 (2-6 1605), f. 
1322 (14-7 1605), f. 133 (18-8 1605), f. 133v (25-8 1605), f. 135-135v (27-10 1605). 
1100 Hierbij moet worden opgemerkt dat de notariële insinuaties waarin suikerondernemers genoemd 
werdenn en die ik heb bestudeerd, in verreweg de meeste gevallen zijn opgesteld in verband met onenigheid 
diee was ontstaan door het niet of te laat leveren van verkochte goederen of over de kwaliteit van gekochte 
producten. . 

1111 GAA NA 348 f. 303v-304 (24-9 1618). 
1122 'Baviaan' was één van de scheldwoorden die voor arminianen of remonstranten gebruikt werden. 
1133 Zie voor deze akte: GAA NA 349 f. 56v-57 (23-3 1620) en 364 f. 149-151 (23-3 1620). 



66 Het sociale gedrag van de suiherondernemers 235 

leerenn ende uijt den duijvel gecoomen was Waerdoor de producent [=Abraham 
Anthonisz,, AP] eenighe propoosten tegens den selven persoon gehadt heeft 
endee alhoewel de producent niet dan met aller discretie was spreeckende (zoo 
zijj  getuijgen alle verclaren) zoo heeft echter Pieter Jolijt (zoo zij getuijgen alle 
hemm meermaels hebben horen noemen) seer versmadelijcken opden producent 
beginnenn te fulmineren seggende in substantie dese naervolgende woorden 
Durftt ghij hiernoch spreecken ghij weetwel (denoterende den producent) hoe 
ghijj  tAmsterdamme ende in Franckrijck gemaect hebt ghij schelm ghij lantver-
raderr ende diergelijcke". Jolijt bleef dergelijke dingen herhalen en ook andere 
mensenn op het schip gingen zich er mee bemoeien en noemden Anthonisz een 
leugenaar.. De beledigde bleef rustig en netjes en deed niets terug. Vervolgens 
merktee iemand op dat de plakkaten die in die jaren tegen de arminianen uitge-
vaardigdd werden niet streng genoeg waren.114 Daarop antwoordde Anthonisz 
"datt bij aldien daer placcaten quamen die noch strenger mochten wesen als ten 
tijdee van ducdalva datter luijden zouden gevonden werden die d'selve noch sou-
denn prijsen". De drie getuigen besloten met te vertellen dat tijdens de reis door 
Anthoniszz niets negatiefs over de overheid is gezegd. Het verhaal maakt duidelijk 
datt Abraham Anthonisz door middel van de getuigenverklaringen wilde probe-
renn zijn persoon (en daarmee zijn familie) te zuiveren van aanstootgevend ge-
dragg en daarmee zijn reputatie hoog te houden. 

66 Conclusies 

Hett sociale gedrag van de Amsterdamse suikerbakkers blijkt voor elk van de drie 
ondernemerstypenn apart een duidelijke overeenkomst en consistentie te verto-
nen.. Hetzelfde is reeds geconstateerd voor de economische activiteiten van de 
driee typen raffinadeurs. De typologie die uitsluitend op basis van economische 
criteriaa is geconstrueerd, toont daarmee aan ook geldigheid te hebben op een 
brederr terrein. Kennelijk weerspiegelden de voor het opstellen van de indeling 
toegepastee economische criteria enkele basiskenmerken van een suikerbakker 
inn die zin dat zij een geschikte ondernemerstypologie opleverden voor het eco-
nomischee èn het sociale gedrag. 

Dee suikerraffinadeurs, die in economisch opzicht uitsluitend op het consolideren 
enn eventueel uitbreiden van hun suikerbakkerij gericht waren, bleken in hun so-
cialee optreden eveneens nauwelijks expansief. De sociaal-economische positie 
waarinn zij zich bevonden, stelde hen niet in staat om de banden die zij door mid-
dell  van hun huwelijken met andere families aanknoopten, sociaal-strategisch van 

1144 Voor de duidelijkheid: het voorval speelde zich afin 1620 en daarmee één jaar na de synode van Dor-
drecht,, toen de contraremonstrantse stroming binnen het protestantisme een officiële status als kerkelijke 
leerr voor de Republiek kreeg. 
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karakterr te laten zijn. Het huwelijk was voor hen geen middel om hogerop te ko-
menn in de maatschappij. Zij zaten niet in het stadsbestuur of in andere bestuurs-
collegess en waren niet actief in sociale instellingen. Daarnaast woonden zij over 
hett algemeen niet in de bekende elitewijken. Als zij een woning in het oude 
stadscentrumm of de grachtengordel hadden, stond dit huis meestal niet aan één 
vann de prestigieuze hoofdstraten, maar veeleer in een zijstraat of steeg. Daar-
naastt woonden zij vaak in die wijken van Amsterdam waar de industriële activi-
teitenn geconcentreerd waren, en die daardoor letterlijk en figuurlijk in een kwa-
dee reuk stonden. De suikerraffinadeurs hadden hun laatste rustplaats niet in 
eigendomm en deze bevond zich evenmin op de meest prestigieuze plaatsen van 
hett kerkgebouw. 

Zoalss we reeds voor de economische activiteiten hebben kunnen constateren, 
vormdenn de kooplieden-industriëlen ook wat hun sociale optreden betreft het te-
genovergesteldee van de suikerraffinadeurs. Voor hen waren directe familierelaties 
well  degelijk van belang voor het maatschappelijke aanzien dat zij genoten. Bo-
vendienn benutten zij hun huwelijken daadwerkelijk voor een strategische uit-
breidingg van het familienetwerk, wat hun positie zowel in economisch als sociaal 
opzichtt versterkte. De koopman-industrieelis dan ook het enige type suikerbakker 
waarbijj  de partners in de exploitatie van het suikerbedrijf in een aantal gevallen 
tott de familiekring behoorden. Daarnaast onderhield deze ondernemer, meer 
dann de suikerraffinadeur en de suikerraffinadeur-koopman, andersoortige economi-
schee banden met familieleden. 

Inn maatschappelijk opzicht waren de kooplieden-industriëlen het meest betrok-
ken,, al moet worden gezegd dat de suikerondernemers als geheel zich weinig ac-
tieftief opstelden; slechts in een klein aantal gevallen werd een sociale functie, in de 
collegess van het stadsbestuur of andere sociale instellingen, vervuld. De effectie-
vee afsluiting van de Amsterdamse politieke bestuurslichamen voor Zuid-Neder-
landerss liet zich hier gelden; een groot deel van de kooplieden-industriëlen was im-
merss afkomstig uit Antwerpen. Het meest prominent kwam het sociale optreden 
vann de kooplieden-industriëlen aan het licht in de posities die zij in verschillende 
kerkenradenn innamen. Ook beschikten de suikerbakkers van dit ondernemers-
typee over een prestige binnen de Amsterdamse gemeenschap dat groot genoeg 
wass om verschillende keren ingeschakeld te worden als conflictbemiddelaar dan 
well  om als taxateur van een hoeveelheid handelsgoederen op te treden. 

Watt het woongebied van de kooplieden-industriëlen binnen Amsterdam betreft, 
voldedenn zij vrij goed aan het algemene beeld dat van de elite bestaat. Voor zover 
zijj  in het zestiende-eeuwse gedeelte van de stad domicilie hielden, concentreer-
denn zij zich in de elitaire Warmoesstraat. Toen in de loop van de zeventiende 
eeuww de grachtengordel aangelegd werd, ontwikkelden zij een voorkeur voor de 
Heren-- en Keizersgracht, met andere woorden dat gedeelte van de grachten dat 
ruimm van opzet en het meest prestigieus was. Tenslotte behoorde de helft van de 
bezitterss van een eigen graf uit de onderzoeksgroep tot de kooplieden-industriëlen, 
evenalss de helft van de personen die in het koor van de kerk te ruste werd gelegd. 
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Dee suikerraffinadeur-koopman, die in economisch opzicht een positie midden tus-
senn de andere twee typen ondernemers innam, lijk t in zijn sociale gedrag veel op 
datt van de koopman-industrieel, zoals hierboven is beschreven. De meestin het oog 
springendee afwijking is de vertegenwoordiger in het Amsterdamse bestuursappa-
raatt en de stedelijke schutterij. Kerkenraadsleden waren onder de suïkerraffinadeurs-
koopliedenkooplieden minder te vinden dan onder de kooplieden-indtLstriëlen. Daarnaast lagen 
dee woningen van dit type suikerbakker in de grachtengordel voornamelijk op de 
Keizers-- en nauwelijks op de Herengracht. Een aantal van de suikerraffinadeurs-koop-
liedenlieden bezat een eigen graf dat in sommige gevallen in het meest prestigieuze ge-
deeltee van de kerk, het koor, was gesitueerd. Ook dat komt overeen met het ge-
dragg van de kooplieden-industriëlen. 

Eenn vroegmoderne ondernemer streefde ernaar de maatschappelijke positie van 
zichzelff  en van zijn familie te verbeteren, of tenminste te consolideren. Het fa-
milialee aspect van deze drijfveer zou tot uitdrukking moeten komen in de eco-
nomischee en sociale carrière van opvolgende generaties ondernemers. Een fa-
mili ee als geheel - misschien is het beter te spreken van een geslacht - werd 
namelijkk geacht een carrière te doorlopen. In het ideale geval zou de stamvader 
eenn stevig fundament leggen, waarop de na hem komende generaties voort zou-
denn kunnen bouwen. Het nageslacht zou het scala aan activiteiten successievelijk 
steedss verder uitbreiden. Uiteindelijk zou de familie dan door moeten dringen 
tott de elite op zowel economisch, sociaal als politiek terrein. 

Dee prosopografie van de Amsterdamse suikerondernemers levert enkele 
gegevenss voor een onderzoek naar dergelijke verschijnselen. Binnen de onder-
zoeksgroepp kunnen een zevental vader-zoon- en negen vader-schoonzoon-rela-
tiess aangewezen worden. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om suikerraffina-
deurs-koopliedendeurs-kooplieden en kooplieden-4ndustriëlen. Voor alle betrokken personen is een 
loopbaann van hun economische en sociale activiteiten opgesteld. Door nu op 
grondd van deze informatie een vergelijking te maken tussen de gegevens over de 
vaderr en over de (schoon) zoon, kan de sociale ontwikkeling van een familie aan 
hett licht komen. 

Datt ook schoonzoons betrokken worden in de analyse wekt wellicht enige ver-
bazing.. Uiteraard was de uitgangspositie van een zoon niet hetzelfde als die van 
eenn schoonzoon. De eerste werd immers door en in de traditie van de vader op-
gevoed,, in de wetenschap dat hij ooit (een deel van) zijn activiteiten zou erven. 
Dee laatste kwam op een moment dat hij zelf reeds een economische (en sociale) 
carrièree begonnen was, de vreemde omgeving van zijn schoonfamilie binnen. Dit 
hoefdee voor hem geen carrièrestap te betekenen. De analyse die hier is uitge-
voerdd levert echter een aantal voorbeelden die laten zien dat het investeringsge-
dragg van de schoonzonen soms wel degelijk veranderde onder invloed van de ac-
tiviteitenn van de schoonvader. De schoonzonen speelden hierdoor duidelijk een 
roll  in het proces van sociale reproductie en worden hier om die reden bespro-
ken.. Over het algemeen geldt dat de sociale reproductie van een familie was ge-
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slaagdd wanneer met de overgang naar een volgende generatie geen verminde-
ring,, maar een gelijkblijven, intensivering of uitbreiding van de activiteiten 
plaatsvond. . 

Dee vaders en hun zonen onder de suikerondernemers bewandelden wat het 
economischee optreden betrof over het algemeen dezelfde paden. De intensiteit 
enn de duurzaamheid van de diverse investeringen kon verschillen, het soort eco-
nomischee activiteiten waarin men investeerde bleef hetzelfde. Dit beeld veran-
dertt als de sociale handelingen in de analyse worden betrokken. Vaak volgde een 
zoonn zijn vader niet na in de sociale (veelal religieuze) functies die hij vervulde. 
Dergelijkee posities werden niet langer bekleed. In hoeverre dit een welbewuste 
keuzee was, is moeilijk te achterhalen. Feit is in ieder geval dat voor deze onder-
zoekspersonenn het proces van sociale reproductie, ofwel het wisselen van de ge-
neraties,, een vermindering van het sociale kapitaal, maar wellicht een vergroting 
vann het economische kapitaal van de familie opleverde. 

Eenn bijna klassiek voorbeeld van een -niet vaak voorkomende- geslaagde so-
cialee reproductie is de generatiewisseling van Rombout Jacobs en zijn gelijkna-
migee zoon (beiden suikerraffinadeur-koopman). Rombout de oude beperkte zijn 
inspanningenn tot de economische arena: als actieve handelaar in onder andere 
zoutt en graan, begaf hij zich in de suikerindustrie, en daaraanvolgend in de sui-
kerhandel.. Hij behoorde eveneens tot de eerste rekeninghouders van de wissel-
bankk in 1609. De investeringen in de handel en zijn wisselbankrekening bleef hij 
continuerenn tot aan zijn dood in 1619.m Het is zeer aannemelijk dat zijn hoeda-
nigheidd als eerste generatie immigrant in Amsterdam hierbij een rol speelde. 
Hoogstwaarschijnlijkk stonden hem weinig andere wegen open dan een zo suc-
cesvoll  mogelijk economisch opereren. Zijn zoon, Rombout de jonge, legde een 
zelfdee economisch gedrag aan de dag. Daarnaast wist hij echter door te dringen 
tott een aanzienlijk aantal bestuurlijke en bovendien prestigieuze functies. In 
chronologischee volgorde was hij achtereenvolgens regent van het Amsterdamse 
Dolhuiss (van 1619 tot 1652), diaken (in 1621) en ouderling (1634 en 1637) van 
dee gereformeerde gemeente, Thesaurier-Extraordinaris van de stad (1638-1652) 
enn tenslotte kapitein van de stedelijke schutterij (1650). 

Eenn vergelijking tussen vaders en hun schoonzonen is duidelijk verschillend 
vann die tussen vaders en hun zonen. Het grootste gedeelte van de suikerprodu-

1155 Elias en in navolging van hem Gelderblom in zijn database laten Rombout Jacobs de oude sterven in 
16299 (Elias, De vroedschap van Amsterdam, 80; Gelderbioms database is raadpleegbaar op: ht tp: / /amster-
dammerchants.niwi.knaw.nl:8080/kooplieden).. Elias baseerde zich hierbij op een begraafakte van 22 no-
vemberr 1629 (GAA, DTB 1054 f. 51v). In het Amsterdamse notarieel archief is echter een akte bewaard uit 
16199 waarin Pieterjacobsen Indische Raven, Jacopjacopsen en RomboutJacobsen, door hun mede-erfge-
namen,, worden belast met de afhandeling van de boedel van hun ouders, Rombout Jacobs en Clara Colijn 
(GAA,, NA 200 f. 330v-331v (11-9 1619)), Deze familiebanden maken reeds duidelijk dat het hier om de per-
soonn handelt die in de onderzoeksgroep is opgenomen. Daarnaast wordt in de akte expliciet gewag gemaakt 
vann een graf in de Zuiderkerk, dat deel uitmaakte van de erfenis. Dit is in overeenstemming met de infor-
matiee uit een begraafakte uit hetzelfde jaar. Daarin stond dat "Rombout Jacobss uijt de Bantams straet inde 
letterr G no 41" in de Zuiderkerk begraven werd (GAA, DTB 1089 A f. 22 (30-6 1619)). 

http://amsterdammerchants.niwi.knaw.nl:8080/kooplieden
http://amsterdammerchants.niwi.knaw.nl:8080/kooplieden
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cerendee schoonzonen van suikerbakkers uit de onderzoeksgroep onderhield ac-
tiviteitenn op economisch terrein die op hetzelfde niveau lagen als dat van hun 
schoonvaders.. Daarnaast wisten zij echter vaak sociale ambities te verwezenlij-
ken,, hetgeen hun schoonvader niet wilde of in ieder geval niet gelukt was. In bei-
dee gevallen is de familiestrategie succesvol gebleken. Een huwelijk pakte echter 
niett altijd positief uit: de schoonzoon kon ook in economisch en sociaal opzicht 
minderr succesvol zijn dan zijn schoonvader. 

Dee analyse van de carrières van vaders en (schoon)zonen uit de onderzoeks-
groepp laat zien dat een deel van de suikerondernemers een ontwikkeling door-
maaktee die hen uiteindelijk in de maatschappelijke elite zou doen belanden. De 
(schoon)zoonn bouwde voort op de activiteiten van de (schoon)vader en breidde 
dezee verder uit. In dat geval was dus sprake van een geslaagde sociale reproduc-
tie.. Daarnaast is echter duidelijk dat een gedeelte van de onderzoeksgroep niet 
voldeedd aan het geschetste ideaalbeeld van een familiecarrière. De oorzaak hier-
voorr is lastig te achterhalen. Kennelijk was het voor een aantal suikerbakkers op 
eenn bepaald moment niet wenselijk of niet mogelijk hun activiteiten uit te brei-
denn en op die manier door te dringen tot de elite. Deze ondernemers kozen 
daaromm voor een ander soort gedrag, dat beter op hun eigen situatie toegesne-
denn was. Zij specialiseerden zich op die gebieden waarop zij hun bekwaamheid 
bewezenn hadden en consolideerden dat wat zij reeds hadden bereikt. Ander-
soortigee activiteiten die hiervan zouden kunnen afleiden en weinig rendement 
opleverden,, werden afgestoten. 

Voorr een juiste interpretatie van de gegevens over het sociale gedrag van de sui-
kerondernemerss is het van belang om gedetailleerder naar de chronologische 
opvolgingg van de activiteiten op de twee onderscheiden terreinen te kijken. Was 
enigee mate van economisch succes een voorwaarde om voor een sociale functie 
inn aanmerking te komen? Had een suikerbakker tegelijkertijd zitting in de ker-
kenraadd van de gereformeerde gemeente Amsterdam en het stadsbestuur, of be-
stondd er een bepaalde volgorde in het bekleden van functies? Dit is het soort vra-
genn waarmee enige helderheid met betrekking tot het gedrag van vroegmoderne 
ondernemerss moet worden verkregen. 

Wanneerr de opvolging van de activiteiten op de verschillende terreinen aan 
eenn nader onderzoek wordt onderworpen, komt een aantal zaken naar voren. 
Tenn eerste blijkt dat slechts 22 van de onderzoekspersonen voor deze analyse in 
aanmerkingg komen; alleen van hen zijn activiteiten op zowel economisch als so-
ciaall  terrein bekend. Het grootste gedeelte van hen is in te delen onder de koop-
Iwden-industriëlen.Iwden-industriëlen. Een veel geringer aantal is te vinden onder de suikerraffina-
deurs-kooplieden.deurs-kooplieden. De suikerraffinadeurs zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Ten 
tweedee wordt duidelijk dat activiteiten in de economische sector in verreweg de 
meestee gevallen voorafgingen aan die op sociaal terrein. Op deze regel zijn 
slechtss vier uitzonderingen. Ten derde valt te constateren dat religieuze functies 
dee boventoon voerden onder de sociale activiteiten. De politiek en de maat-
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schappelijkee sector bleven hierbij ver achter. Tenslotte was een functie in de ker-
kenraadd voor veel suikerondernemers de enige stap in hun sociale carrière. 
Slechtss in één geval werd religie in deze zin gebruikt als opstapje naar andere so-
cialee functies. 

Hett gedrag van de vroegmoderne ondernemers dat was gericht op sociale re-
productiee en streven naar welstand, macht en prestige, blijkt in grote meerder-
heidd te zijn opgestart door middel van het tot ontwikkeling brengen van econo-
mischee activiteiten. Deze constatering kan wellicht eveneens verklaren waarom 
dee indeling in ondernemerstypen uit hoofdstuk 4, die uitsluitend op economi-
schee indicatoren was gebaseerd, en de conclusies omtrent het economische ge-
dragg van deze drie typen uit hoofdstuk 5 zo goed overeenkomen met de hier ge-
presenteerdee gegevens over het sociale optreden van de onderzoekspersonen. 

Hett prestige en aanzien dat een persoon bij zijn medestadsbewoners genoot, 
werdd in laatste instantie voor een groot deel bepaald door het economische ver-
mogenn waarover zijn familie beschikking had. Kapitaalgoederen stelden een fa-
mili ee in staat om uiterlijke rijkdom tentoon te spreiden. De omvang van de eco-
nomischee rijkdom was het die uiteindelijk de doorslag gaf bij het kiezen van een 
geschiktee huwelijkspartner; families die door middel van een huwelijk met elkaar 
verbondenn raakten, hadden over het algemeen min of meer vergelijkbare hoe-
veelhedenn kapitaal tot hun beschikking. 

Inn het verlengde van deze redenering kunnen we stellen dat een ondernemer 
inn de eerste plaats probeerde door te dringen tot de economische elite van zijn 
woonplaats.1166 Pas daarna werd het mogelijk een positie te verwerven in de hoog-
stee bestuursorganen en een sociale carrière na te streven als volgende stap op 
wegg naar welstand, macht en prestige.117 Het is van belang om ons te realiseren 
datt het grootste deel van de Amsterdamse suikerondernemers op het moment 
datt zij in de suikernijverheid actief werden (nog) niet tot de economische elite 
gerekendd kon worden. Een positie in de Amsterdamse economische toplaag was 
dann ook vaak het hoogst haalbare in hun leven. 

H66 Hierbij moet uiteraard niet worden vergeten dat de overgrote meerderheid van de bevolking een 
plaatss in deze elitegroep nooit zou bereiken, en zelfs in het geheel niet in de positie verkeerde om enige il-
lusiess in die richting te kunnen koesteren. 
1177 De gevestigde orde kon hierbij roet in het eten gooien door bijvoorbeeld niet-poorters te weren uit 
bepaaldee bestuurslagen. Met name de vele Zuid-Nederlandse immigranten in de onderzoeksgroep zullen 
hierr hinder van hebben ondervonden. 


