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Gedurendee de eerste helft van de zeventiende eeuw groeide de 
Amsterdamsee suikernijverheid, die zich aan het einde van de zes-
tiendee eeuw in de stad had gevestigd, uit tot het belangrijkste cen-
trumm voor de productie van geraffineerde suiker van West-Europa. 
Geschiedwetenschappelijkee belangstelling voor deze omvang-
rijkee industrietak is echter tot op heden vrijwel afwezig. Dit boek 
will  een begin maken met het opvullen van deze leemte door de 
Amsterdamsee suikerindustrie gedurende haar bloeiperiode cen-
traall  te stellen. In het eerste deel worden oorsprong, organisatie 
enn ontwikkeling van de Amsterdamse suikernijverheid beschre-
ven.. Daarna wordt in deel twee op basis van informatie over het 
economischee en sociale gedrag van alle ondernemers die tussen 
circaa 1580 en 1630 bij de suikerproductie in Amsterdam betrokken 
waren,, een beeld geschetst van deze groep suikerbakkers. 
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