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Conclusie e 

Opp 3 november van het jaar 1585 lieten de uit Antwerpen afkomstige Rombout 
Jacobss en Clara Claesdr Colijn in de Oude Kerk te Amsterdam hun zoon Rom-
boutt de jonge dopen.1 Als beroep van de vader is in het doopregister "cremer" 
opgetekend.. Weinig wees er toen op dat Rombout de oude ruim tien jaar later in 
dee Amsterdamse suikerindustrie actief zou zijn.2 Op 22 mei 1596 kocht hij echter 
vann Hendrick van Mareken een deel van een huis in de Sint Geertruidensteeg.3 

Hierr moet hij zijn suikerproductie zijn begonnen. In 1601 en 1603 namelijk ver-
kochtt hij panden in de Sint Geertruidensteeg als suikerbedrijf aan Adam Nijs.4 

Laterr zou Rombout de jonge zijn vader in de nijverheid volgen. Hij komt in 1610 
voorr het eerst in archiefstukken als "suijekerbacker" voor.5 

Dee context van deze mededelingen is moeilijk aan te geven vanwege het tot op 
hedenn nagenoeg ontbreken van historisch onderzoek naar de vroege suikerin-
dustriee in Amsterdam, haar organisatie en haar beoefenaren. Wat was de suiker-
nijverheidd voor een tak van industrie? In hoeverre waren de Zuid-Nederlandse 
Romboutt de oude en de jonge representatief voor ondernemers in de Amster-
damsee suikerproductie? Nader onderzoek naar deze en soortgelijke aspecten 
vann de suikerindustrie in Amsterdam levert belangrijke nieuwe inzichten op over 
hett functioneren van takken van nijverheid en van industriële ondernemers in 
dee vroegmoderne tijd. 

Suikerr als extract uit rietstengels was al zeer lang bekend in het Verre en Midden-
Oosten,, maar pas vanaf de late Middeleeuwen deed zij haar intrede in Europa. 
Inn de vroegmoderne tijd werd suiker op vijf manieren gebruikt: als medicijn, als 
specerijj  in voedsel, als conserveringsmiddel, voor het maken van decoraties voor 
feestenn en maaltijden en tenslotte op grote schaal vanaf het einde van de zeven-
tiendee eeuw als zoetmaker, met name in de nieuwe warme dranken koffie, thee 
enn chocolade. De groep Europese suikerconsumenten nam, zeker in de zeven-
tiendee eeuw, in absolute omvang toe. Maar suiker bleef niettemin tot ver in de 
achttiendee eeuw een luxeproduct, dat alleen binnen het bereik van een elite lag. 

11 GAA, DTB 1 f. 270 (3-11 1585). 
22 In 1588 werd hij opnieuw als kramer aangeduid (GAA, weeskamer 920 f. 161 (15-12 1588)). Zie ook: 
Elias,, De Vroedschap van van Amsterdam, 80 en Van Dillen, Amsterdam in 1585, 22. In 1589 en 1592 werd hij koop-
mann genoemd (GAA, poorterboeken B f. 123 (4-8 1589) en GAA, NA 32 f. 74v (4-6 1592)). 
33 GAA, kwijtscheldingen 10 f. 148 (22-5 1596). 
44 GAA, kwijtscheldingen 12 f. 341v-342 (15-5 1601) en Reesse, De suibrhandel van Amsterdam, CXXXIV . 
55 GAA, NA 196 f. 441 (13-1 1610). 
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Dee vroegmoderne suikerindustrie maakte uitsluitend gebruik van suikerriet 
alss grondstof. De productiegebieden van het suikerriet waren aanvankelijk ook 
dee plaatsen waar de industrie voor de raffinage van suiker zich vestigde. Gedu-
rendee de late Middeleeuwen concentreerden de Europese suikernijverheid en 
rietproductierietproductie zich rond het Middellandse Zeegebied. In de loop van de vijftien-
dee en de zestiende eeuw, toen de vraag naar suiker toenam en het noodzakelijk 
werdd om de teelt van suikerriet uit te breiden, liepen de wegen van het riet en de 
geraffineerdee suiker niet langer parallel: suikerriet werd vanaf de zestiende eeuw 
opp diverse eilanden in de Atlantische Oceaan en in toenemende mate in Brazilië 
geproduceerd,, terwijl Antwerpen en later Amsterdam de centra van de West-Eu-
ropesee suikernijverheid werden. Het gevolg was dat ruwe suiker ten behoeve van 
dee suikerbakkers ingevoerd moest worden. De suikerondernemers konden zelf 
zorgg dragen voor deze import of zich hierbij verlaten op al dan niet gespeciali-
seerdee handelaren. Een goed en geregeld internationaal handelsverkeer en een 
actievee koopliedengemeenschap waren daarmee twee voorwaarden voor de ves-
tigingg van een suikernijverheid. 

Hett proces waarin ruwe suiker tot een geraffineerd eindproduct werd ge-
maakt,, kwam kort gezegd neer op een verschillende malen herhaalde zuivering. 
Ditt gebeurde door de suikersubstantie te laten smelten, vervolgens te laten ko-
ken,, af te laten koelen en de onzuiverheden te verwijderen. Na deze opeenvol-
gingg van handelingen kon men telkens besluiten om de productie te beëindigen 
enn de materie tot suikerbroden te laten stollen. Daarbij gold dat hoe vaker deze 
raffinage-cycluss werd doorlopen, hoe witter, duurder en exclusiever de suiker 
werd.. Op die manier ontstonden verschillende soorten suiker. De Amsterdamse 
suikerbakkerss lieten waarschijnlijk de marktsituatie van het moment bepalen 
welkee suikersoort zij het beste konden produceren, want geen van hen beperkte 
zichh tot een specifieke soort. 

Inn tegenstelling tot veel andere takken van nijverheid in de Nederlanden aan 
hett einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw, had de suiker-
industriee een open karakter. Er bestond geen gildenstructuur of iets dat hiermee 
tee vergelijken was en daarmee waren er geen formele toelatingseisen voor nieu-
wee suikerbakkers. Ook later, toen de Amsterdamse industrie zeer omvangrijk en 
belangrijkk was geworden, bleef reglementering van de nijverheid of oprichting 
vann een gilde uit. Pas in de laatste decennia van de zeventiende eeuw, ver na het 
hoogtepuntt van de suikerproductie in Amsterdam en nadat vooral Hamburg, 
maarr ook Engelse en Franse steden belangrijke centra van de suikernijverheid 
warenn geworden, vinden we de eerste bemoeienissen van de Amsterdamse magi-
straatt met het opstellen van regels met betrekking tot de suikerbakkersknechten 
(1670)) en het fabricageproces van geraffineerde suiker in de stad (1704).6 

66 Afgezien van de keur uit 1652 waarin de vestiging van nieuwe bedrijven in een aantal takken van nijver-
heidd (waaronder de suikernijverheid) op bepaalde plaatsen in Amsterdam verboden werd (zie: Hoofdstuk 
2,, § 1). Omdat deze wet niet uitsluitend op de suikerindustrie van toepassing was, is hij hier niet als speci-
fiekee vorm van regulering opgevat. 
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Iedereenn die dat wilde kon dus de suikerproductie ter hand nemen, tenminste 
inn theorie. In de praktijk bleken bepaalde kenmerken van het productieproces 
vann geraffineerde suiker wel degelijk selectief te werken op de groep potentiële 
ondernemers.. Investeringen in bedrijfsruimte en apparatuur die nodig waren 
omm ruwe suiker te bewerken tot consumptiesuiker vormden hierbij een belang-
rijkee hindernis. Deze kon worden omzeild door een kant en klare suikerbakkerij 
voorr een bepaalde periode te huren. Een andere belemmering was het langdu-
rigee productieproces. Hierdoor verliepen vele weken tussen het moment van de 
investering,, namelijk de aankoop van een partij ruwe suiker direct of indirect uit 
éénn van de productiegebieden, en het uiteindelijke rendement hiervan, de afzet 
vann de geraffineerde suiker. Het was voor een suikerondernemer dus van groot 
belangg om over langlopende kredieten te kunnen beschikken. 

Dee relatieve openheid van de Amsterdamse suikernijverheid is hoogstwaar-
schijnlijkk in de hand gewerkt door het feit dat de industrie aan het einde van de 
zestiendee eeuw nieuw was in Holland. Vóór 1580 was Antwerpen voor de Neder-
landenn en voor West-Europa het centrum van de suikerraffinage. In de loop van 
dee vijftiende en de zestiende eeuw bleek Antwerpen de meest geschikte plaats 
voorr een West-Europese suikerindustrie te zijn. In de eerste plaats vanwege de 
goedee contacten van de Antwerpse haven met het Iberische schiereiland en haar 
koloniën,, waar veel van het suikerriet vandaan kwam, en in de tweede plaats van-
wegee de directe toegang vanuit de Scheldestad tot een omvangrijk achterland 
voorr de afzet van de geraffineerde suiker.7 In de zestiende eeuw kende Antwer-
penn dan ook een bloeiende suikernijverheid, die in de West-Europese vraag naar 
hett zoete product voorzag. 

Dee veroveringen door de hertog van Parma in de Zuidelijke Nederlanden en 
uiteindelijkk de inname van Antwerpen in 1585 zorgden voor een economische te-
rugvall  van de suikernijverheid. De Scheldestad kon niet langer voldoen aan de vraag 
naarr consumptiesuiker die binnen de Nederlandse markt bestond en bleef bestaan. 
Daaromm moest naar een alternatief worden gezocht. Dit werd gevonden in Am-
sterdam,, dat juist in deze periode een imposante economische groei doormaak-
te.. Op basis van enkele Amsterdamse gegevens over de handel in suiker, moet wor-
denn verondersteld dat in deze stad reeds in de jaren tachtig van de zestiende eeuw 
eenn bescheiden suikernijverheid bestond. In de eerste helft van de zeventiende 
eeuww zou deze een stormachtige ontwikkeling doormaken en zou Amsterdam uit-
groeienn tot het belangrijkste West-Europese centrum van de suikerproductie. 

77 Het achterland was veel groter dan de plaatsen waarmee vanuit Antwerpen directe contacten werden 
onderhouden.. Lesger heeft erop gewezen dat de Nederlanden in de zestiende eeuw als één geïntegreerde 
economischee ruimte moeten worden gezien, met een interne samenhang en specialisatie. In dit Neder-
landsee 'gateway'-systeem was de haven van Antwerpen voornamelijk op het zuiden gericht, terwijl de be-
langrijkstee handelscontacten van Amsterdam in het noorden van Europa lagen. Het was daardoor mogelijk 
datt importen uit bijvoorbeeld het Iberische schiereiland in Antwerpen binnenkwamen, vervolgens naar 
Amsterdamm werden getransporteerd en vandaaruit naar het Oostzeegebied werden verscheept (Lesger, 
HandelHandel in Amsterdam, hoofdstukken 1 tot en met 3). 



244 4 Conclusie Conclusie 

Dee opkomst van de suikerindustrie in Amsterdam is te koppelen aan Lesgers 
analysee van de zestiende-eeuwse Nederlandse economie. In zijn visie vormden de 
Noordelijkee en Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw één economische 
ruimtee en functioneerden zij als één geïntegreerde markt, met verschillende 
geografischh en/of op product gespecialiseerde marktcentra (de 'gateways').8 Dit 
'gateway'-systeemm raakte ontwricht door de Opstand en zijn gevolgen. Het plot-
selingee verval van Antwerpen als marktcentrum in het zuidelijke deel van de Ne-
derlandenn en de onmogelijkheid tot het continueren van de aanvoer van grond-
stoffenn voor de suikerindustrie aldaar (door de val van de stad in handen van de 
Spanjaardenn en in het verlengde daarvan de afsluiting van de Schelde en de 
Vlaamsee kuststeden door Noord-Nederlanders), leidde ertoe dat een herstructu-
reringg van de ruimtelijke economie noodzakelijk werd. Deze ging gepaard met 
eenn relocatie van de nijverheid. Na een lange periode resulteerde deze in de op-
komstt van een nieuw centrum voor de suikerproductie, namelijk Amsterdam. 

Voorr de totstandkoming van een Amsterdamse suikernijverheid wordt meestal 
veell  belang gehecht aan de uittocht van personen uit de Zuidelijke Nederlanden 
gedurendee de laatste decennia van de zestiende eeuw. De geografische herkomst 
vann de suikerondernemers wijst echter niet in deze richting. De Zuid-Neder-
landsee en met name Antwerpse immigranten die zich in groten getale over Hol-
landd verspreidden, blijken in de neergang van de suikerindustrie in Antwerpen 
enn de bloei van de Amsterdamse suikernijverheid een andere rol te hebben ge-
speeldd dan zij in de historische literatuur toebedeeld krijgen. Hoewel een zeer 
aanzienlijkk gedeelte van de suikerondernemers in Amsterdam tot en met 1630 
behoordee tot een familie die uit Antwerpen stamde, was van beroepscontinuïteit 
opp persoonlijk niveau geen sprake: de suikerbakkers die aan het einde van de 
zestiendee eeuw in Antwerpen actief waren, emigreerden niet naar Amsterdam en 
dee suikerproducenten in Amsterdam in de periode van 1580 tot 1630 waren voor 
zoverr zij uit Antwerpen afkomstig waren voor het grootste deel in de Scheldestad 
nogg geen suikerbakker. De grote stroom Zuid-Nederlandse immigranten die met 
namee vanaf 1580 naar Holland en Amsterdam kwam, bevatte dus in slechts zeer 
geringee aantallen suikerondernemers. De suikernijverheid verplaatste zich wel 
vann Antwerpen naar Amsterdam, maar de ondernemers zelf verhuisden niet 
mee.. Industriële knowhow en arbeid verplaatsten zich dus niet per definitie te-
gelijkertijd.. Toch moeten de Antwerpenaren in de Amsterdamse suikerraffinage 
overr enige elementaire kennis van de suikerfabricage hebben beschikt; het pro-
ductieprocess was te ingewikkeld om zomaar een keer te proberen. Via een (ge-
deeltelijke)) leertijd in Antwerpen of mondelinge overdracht door middel van 
vriendenn en bekenden zullen zij zich de noodzakelijke vaardigheden eigen ge-
maaktt hebben. 

88 Lesger, Handel in Amsterdam, hoofdstukken 1 tot en met 3. 
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Dee suikerondernemers die tussen 1580 en 1630 in Amsterdam actief waren, 
vormdenn een buitengewoon heterogene groep. Op basis van informatie over de 
functiee van ondernemers binnen het suikerbedrijf aan de ene en hun activiteiten 
inn de handel aan de andere kant zijn de ondernemers in drie verschillende typen 
suikerbakkerss in te delen. Ongeveer een derde deel van hen was persoonlijk be-
trokkenn bij de productie van suiker en functioneerde binnen zijn eigen kleine 
bedrijf.. Dit is wat ik het ondernemerstype van de suikerraffinadeur noem. De fi-
guurr die traditioneel in de literatuur fungeert als raffinadeur, de breed georiën-
teerdee internationale groothandelaar, domineerde de Amsterdamse suikerbak-
kerspopulatiee aan het begin van de zeventiende eeuw allerminst. Slechts een 
kleinee 30 procent van de suikerondernemers bezat deze kenmerken. Zij vormen 
hett type van de koopman-industrieel. Deze was actief in verschillende takken van 
handell  en zijn relatie met de suikerproductie was voornamelijk financieel. De 
restt van de suikerbakkers in Amsterdam (opnieuw ongeveer een derde deel) was 
zowell  betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het suikerbedrijf, als ac-
tieff  in de handel, hoofdzakelijk in ruwe en geraffineerde suiker ten behoeve van 
dee eigen suikernijverheid: de suikerraffinadeur-koopman. 

Dezee suikerbakkerstypologie toont aan dat het stereotype beeld van de suiker-
bakkerr genuanceerd moet worden. In de literatuur wordt meestentijds de rijke, 
internationaall  opererende koopman opgevoerd wanneer raffinadeurs ter sprake 
komen.. Deze kapitalist beschouwde de suikernijverheid als één van vele investe-
ringsmogelijkhedenn zonder haar een speciale positie toe te kennen. Mede ge-
zienn de over het algemeen voor alledrie de ondernemerstypen langdurige inves-
teringg in een suikerbedrijf, moet geconstateerd worden dat dit een beschrijving 
iss die slechts voor weinig suikerondernemers opgeld doet. Voor ongeveer een 
derdee gedeelte bestond de Amsterdamse suikerbakkersgemeenschap aan het 
eindee van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw zelfs uit kleine, zelf-
standigg opererende suikerfabrikanten, die zich uitsluitend met de suikerpro-
ductiee bezighielden. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de 
Amsterdamsee suikernijverheid tot ongeveer 1630 minder kapitaalintensief was 
dann in de literatuur wordt verondersteld en dat zij waarschijnlijk in de eerste ja-
renn na haar vestiging in Amsterdam nog veel kenmerken van het laatmiddel-
eeuwsee ambachtelijke kleinbedrijf had. Bij het bestaan van een duidelijke breuk 
tussenn de middeleeuwse en de veelal nieuw geïntroduceerde vroegmoderne tak-
kenn van nijverheid moeten dan ook de nodige vraagtekens worden gezet. 

Eenn andere min of meer tot standaard verheven opvatting over industriële on-
dernemerss in het algemeen en die in een trafiekbedrijf in het bijzonder behoeft 
eveneenss nuancering. De sterke band met de internationale handelsstromen die 
eenn trafiek als de suikernijverheid had, blijkt op het niveau van de individuele 
ondernemerr voor een derde deel van de Amsterdamse suikerbakkers in het ge-
heell  niet te hebben bestaan. Slechts een kleine groep was zowel betrokken bij de 
handell  in ruwe en /of geraffineerde suiker als bij de suikerproductie. De suiker-
ondernemerss van deze subgroep stammen daarenboven, in tegenstelling tot 
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waarvann meestal in de literatuur wordt uitgegaan, niet hoofdzakelijk uit de we-
reldd van de (internationale) handel. Een ongeveer even groot gedeelte begon 
zijnn economische carrière aan de productiezijde van het economische spectrum. 

Dee indeling in drie typen suikerbakkers sluit zeer goed aan bij de rest van het 
economischee gedrag en de investeringen van de Amsterdamse suikeronderne-
mers,, ook voorzover deze buiten de wereld van de suikernijverheid lagen. De on-
dernemerstypenn vertoonden alledrie op zichzelf een verrassend overeenkomstig 
economischh gedrag. De suikerraffinadeurs waren uitsluitend geconcentreerd op 
dee productie van suiker. Zij beschikten over onvoldoende vrij beschikbaar ver-
mogenn om daarnaast andere investeringen te doen. De suikerraffinadeurs-kooplie-
denden ontplooiden naast hun suikerbedrijf op kleine schaal handelsactiviteiten, 
meestall  ten behoeve van hun suikerbakkerij. Toch was het vermogen dat zij ter 
beschikkingg hadden niet heel omvangrijk in vergelijking met alle Amsterdamse 
kooplieden.. Dit verklaart mede de geringe belangstelling van de suikerraffina-
deurs-koopliedendeurs-kooplieden voor een investering in een van de twee grote Nederlandse han-
delscompagnieën.. De kooplieden-industriëlen daarentegen kunnen tot de vermo-
gendenn worden gerekend, zowel wanneer de omvang van hun vermogen wordt 
afgezett tegen de twee andere suikerbakkerstypen als tegen alle Amsterdamse 
kooplieden.. Dit stelde de kooplieden-industriëlen dan ook in staat om een groot sca-
lala aan economische activiteiten te ontplooien, met name in de internationale 
handell  maar ook in bijvoorbeeld investeringen in onroerend goed. De financië-
lee armslag waarover zij konden beschikken kwam echter nauwelijks tot uitdruk-
kingg in de belangstelling voor een aandeel in de VOC of de WIC, die zeer be-
perktt bleef. 

Ookk in hun sociale gedrag zijn de drie typen ondernemers duidelijk van elkaar 
tee onderscheiden. De economische sfeer speelde daarmee hoogstwaarschijnlijk 
eenn doorslaggevende rol bij het vormgeven aan het handelen van vroegmoderne 
ondernemers.. De suikerraffinadeurs hadden geen familiebanden met andere sui-
kerbakkers,, bekleedden hoegenaamd geen officiële functies binnen Amsterdam 
enn onderscheidden zich ook door hun woonadres of de plaats van hun grafstede 
binnenn het kerkgebouw nauwelijks van de Amsterdamse bevolking. De kooplie-
den-industriëlenden-industriëlen vertoonden een vrijwel tegengesteld beeld. Zij waren wel door 
verschillendee bloed- en huwelijksbanden verbonden met andere suikeronderne-
merss en andere koopliedenfamilies. Bovendien slaagden zij er in om hun eco-
nomischee status uit te dragen in de vorm van een woonhuis aan een prestigieuze 
straatt of gracht en een eigen graf in het hart van de kerk. Deze kooplieden-indus-
triëlentriëlen beschikten dus over een groot maatschappelijk aanzien en er was hen dan 
ook,, meer dan de andere suikerbakkerstypen, veel aan gelegen hun reputatie en 
diee van hun familie zo goed mogelijk te onderhouden en te verbeteren. De on-
dernemerss van dit suikerbakkerstype werden in de onderzochte periode niet in 
eenn politieke functie benoemd. De Antwerpse afkomst van een groot deel van de 
kooplieden-industriëlenkooplieden-industriëlen zal hierbij een rol hebben gespeeld. De stedelijke politiek 
wass immers bij uitstek het terrein dat de oude inheemse Amsterdamse elite ef-
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fectieff  voor zichzelf wist te reserveren. Wel bekleedden de kooplieden-industriëlen 
enkelee kerkelijke en maatschappelijke functies. Ook de suikerraffinadeurs-kooplie-
denden wisten tot dergelijke posten door te dringen. Op de overige besproken ter-
reinenn -de familiebanden met andere suikerbakkers, het adres binnen Amster-
dam,, het eigendom en de plaats in het kerkgebouw van een grafstede en het 
belangg dat aan het onderhouden van de reputatie gehecht werd- nam dit onder-
nemerstypee een middenpositie in tussen de suikerraffinadeurs aan de ene en de 
kooplieden-industriëlenkooplieden-industriëlen aan de andere kant. 

Hett belang dat Amsterdamse suikerbakkers aan een investering in de suikernij-
verheidd hechtten, was voor het grootste deel van hen zeer aanzienlijk. De door-
gaanss langdurige betrokkenheid van alledrie de ondernemerstypen bij de sui-
kerraffinagee is hiervoor een belangrijke indicatie. Wanneer de activiteiten in de 
suikerindustriee afgezet worden tegen de achtergrond van het door de suikeron-
dernemerss tentoongespreide economische en sociale gedrag, moet geconsta-
teerdd worden dat de groep ondernemers die zich tot de suikerproductie aange-
trokkenn voelde selectiever van samenstelling was dan meestal is verondersteld. 
Dee keuze van een persoon voor een investering in een suikerbedrijf beïnvloedde 
namelijkk zijn overige economische en sociale activiteiten. Een tak van nijverheid 
waarinn een hoeveelheid kapitaal tijdelijk gestald werd, was de suikerraffinage 
dann ook zeker niet. De ondernemers die aan het einde van de zestiende en het 
beginn van de zeventiende eeuw in Amsterdam betrokken raakten bij de exploita-
tiee van een suikerbakkerij maakten een bewuste, weloverwogen keuze voor deze 
specifiekee industrietak. Alleen dan zijn de overeenkomstige investeringspatro-
nenn van elk van de drie verschillende soorten suikerondernemers te verklaren. 

Mett deze constatering wordt eens te meer afstand genomen van de consensus 
diee in de economisch-historische literatuur lijk t te heersen. De kapitaalkrachtige 
ondernemerr die op verschillende paarden wedde en daarom ook wel eens een 
gokjee waagde door geld in de exploitatie van een suikerbakkerij te steken, be-
stondd wel (namelijk in de vorm van het ondernemerstype van de koopman-indus-
trieel),trieel), maar vormde niet de meerderheid van de suikerbakkers. Net zo omvang-
rijkrijk  was de groep ondernemers die de suikerproductie als haar belangrijkste 
activiteitt beschouwde; het suikerbakkerstype van de suikerraffinadeur. Voor hen 
wass het belang van de investering in het suikerbedrijf cruciaal, aangezien het de 
kernn vormde, niet alleen van hun economische, maar eveneens van hun sociale 
optreden. . 

Terr afsluiting is het zaak de onderzoeksresultaten in een meer algemeen licht te 
bezien.. Tot zover hebben bovenstaande conclusies alleen betrekking op de spe-
cifiekee situatie van suikerondernemers in Amsterdam. De vraag is nu of de aan 
hett licht gekomen gegevens eveneens verderreiken en nieuwe inzichten over 
vroegmodernee (industriële) ondernemers in algemene zin opleveren. Vier as-
pectenn zijn dan volgens mij van belang. De eerste drie betreffen hoofdzakelijk de 
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methodologie,, de laatste is meer theoretisch van aard. 
Inn de eerste plaats maken de resultaten van de analyse van de prosopografi-

schee gegevens duidelijk dat zinvolle beweringen over het functioneren van on-
dernemerss in de vroegmoderne tijd uitsluitend gedaan kunnen worden op basis 
vann intensief detailonderzoek op individueel niveau. Algemenere studies heb-
benn de neiging het beeld teveel te laten bepalen door een klein aantal niet-re-
presentatievee elementen, die nu eenmaal duidelijker uit de bronnen naar voren 
komen. . 

Inn de tweede plaats geven de onderzoeksresultaten aan dat afgestapt moet wor-
denn van het idee dat het primaat van vroegmodern ondernemerschap exclusief 
inn de sfeer van de (internationale) handel lag. Alleen een analyse van de loop 
vann individuele carrières van vroegmoderne ondernemers kan dit aan het licht 
brengen.. Daarbij kan een grondige bestudering van juist het specifiek industrië-
lee ondernemerschap nieuw en verhelderend inzicht geven in vroegmodern on-
dernemersgedrag. . 

Tenn derde maakte een nadere bestudering van de herkomst van de Amster-
damsee suikernijverheid en de Zuid-Nederlandse migratie duidelijk dat historisch 
onderzoekk naar migratie slechts kan worden gedaan wanneer gegevens uit zowel 
dee herkomstplaats als de nieuwe woonplaats in de analyse worden betrokken. Al-
leenn op die manier kon worden aangetoond dat het bestaan van continuïteit in 
dee beroepsuitoefening vóór en na de migratiebeweging, waarvan in de meeste 
studiess min of meer voetstoots wordt uitgegaan, ernstig in twijfel moet worden 
getrokken.. Het onbewust hanteren van dit continuïteits-idee vertroebelt het on-
derzoek.. Gegevens die zijn gevonden in de plaats van vestiging worden daarmee 
automatischh ook van toepassing verklaard op de situatie in de plaats van her-
komst.. Niet zelden worden hieraan vervolgens conclusies verbonden over regio-
nalee specialisatie van de herkomstregio. Het is niet de bedoeling om rigoureus 
dee conclusies van dergelijk onderzoek van de hand te wijzen. Wel pleit ik ervoor 
omm structureel de mogelijkheid van een wijziging in het uitgeoefende beroep in 
dee analyse van migratiebewegingen te betrekken. 

Tott slot kan uit de analyse van zowel het economische als het sociale gedrag 
vann de Amsterdamse suikerondernemers een algemeen kenmerk van de vroeg-
modernee industriële ondernemer worden gedestilleerd. De sociale en economi-
schee investeringen van een vroegmoderne ondernemer werden gestuurd door 
eenn specifieke, persoonlijke strategie die hem op dat moment van zijn carrière 
dee beste mogelijkheden bood op het verwerven van welstand, macht en prestige 
voorr hemzelf en zijn familie. Voor het bepalen van deze strategie waren het be-
schikbaree vermogen en het bezit van doorslaggevend belang. Zij gaven niet al-
leenn richting aan het ontwikkelde economische, maar eveneens aan het sociale 
gedrag.. Daarmee fungeerden economische kenmerken als voorwaarde voor de 
socialee en politieke ontplooiing van de vroegmoderne ondernemer. 
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"Zee hadden zwaar gewonnen in de suiker, maar alles weer verloren, en nog meer, 
inn de melasse."9 Deze kernachtige beschrijving uit Bordewijks klassieke roman 
KaraktervanKaraktervan het economische wel en wee van de speculatieve acties van Drever-
havenn en Stroomkoning lijk t voor alle tijden geldigheid te hebben. Investeren 
betekendee risico's nemen en daarmee het gevaar lopen kapitalen te verliezen. 
Dee marge tussen relatieve rijkdom en armoede was voor de bietsuikerhandelaren 
enn -fabrikanten rond 1900, de periode die Bordewijk beschrijft, erg smal, als we 
hett citaat mogen geloven. De zestiende en zeventiende eeuw waren in dit opzicht 
nogg minder gunstig. De Europese afzetmarkt voor geraffineerde rietsuiker was 
kleiner,, terwijl de grondstof niet in Europa zelf werd verbouwd, maar uit de over-
zeesee gebieden waar suikerriet werd geteeld moest worden aangevoerd, waar-
doorr het gehele productieproces langer duurde en meer onzekerheden met zich 
meebracht. . 

99 Bordewijk, Verzameld werk, I, 426. Met melasse wordt de stroop bedoeld die tijdens het raffineren als rest-

productt uit de suikersubstantie loopt. 


