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Scheepvaartmuseum Amsterdam, voor het Historisch Nieuwsblad 

College 1: Land van water 

Het begin van Nederland als maritieme grootmacht, van de Romeinen tot de Moedernegotie. 

In deze college reeks worden mijn collega’s en ikzelf geacht inzicht te geven in 

de maritieme geschiedenis van ons land: Ze tonen aan dat de scheepvaart van 
meet af aan van vitaal belang is geweest voor de economische ontwikkeling van 
ons land. 
En dat maritieme cultuuruitingen hebben bijgedragen aan het vormen van een 
nationale identiteit. 
 
Ik heb daar als eerste spreker wel even over na moeten denken: immers, er zijn 
al heel wat handboeken en naslagwerken gepubliceerd over dit onderwerp 
waarin U kunt lezen hoe een en ander in elkaar steekt. Zelfs op dit moment 
schrijft een keur aan maritieme historici aan de Maritieme Geschiedenis van 
Nederland die digitaal wordt gepubliceerd en zonder kosten op het web via het 
Maritiem Portal is te raadplegen. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? 
De titel van het Openingscollege luid: Land van water, een wat mysterieuze 
poëtische titel maar de ondertitel wind er geen doekje om: Het begin van 
Nederland als maritieme grootmacht, van Romeinen tot de Moedernegotie. Of 
te wel: de maritieme geschiedenis van Nederland vanaf zo ongeveer het begin 
van onze jaartelling tot in de 16de eeuw. De term moedernegotie slaat op de 
handel op de Oostzee en kwam in de 17de eeuw in zwang om tegenwicht te 
bieden tegen de gedachte dat wij onze rijkdom in de Gouden Eeuw te danken 
hadden aan de grote handelscompagnieën, met name de VOC, terwijl aan de 
wortel van die rijkdom de veel minder tot de verbeelding sprekende handel in 
graan lag met de landen rond de Oostzee, die vanaf het begin van de 16de eeuw 
veel handel en scheepvaart naar de Lage Landen bracht. 
We moeten oppassen voor finalistisch denken, alsof alles vanzelf sprekend 
leidde tot een maritieme grootmacht, dat dat in het jaar nul al in onze genen 
zat.  
Aan de andere kant: het zou wel raar zijn als de mensen die hier in het nevelige 
verleden in dit land dat voor een deel meestentijds onder water stond niets 
hadden gedaan met scheepvaart. Maar wat onderscheidt ze dan van die 
andere mensen die rond de Noordzee woonden: de Britten, De Noord-Duitsers, 
Denen, de Noren?  
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The past is a foreign country, (het verleden is een vreemd land) luidt de titel 
van een boek dat de Amerikaanse cultuurhistoricus David Lowenthal in 1985  
schreef over hoe wij omgaan met het verleden en onze eigen geschiedenis 
schrijven. Ik vind het een mooie titel. Ik neem U de komende 45 minuten mee 
op reis naar een vreemd land. Geen reis in strekkende kilometers, maar een 
reis in de tijd, een reis van liefst 15 eeuwen. Als we zo’n reis nu vooruit, naar de 
toekomst maken, komen we in a foreign country van het jaar 3.500!  
Hoe het ook zij, U moet wel Uw perspectief veranderen. U moet eigenlijk de 
titel van dit college: het begin van Nederland als maritieme grootmacht, 
gewoon vergeten. Dat is namelijk zoiets als een voetbalwedstrijd waarvan U de 
uitslag al weet. Hoezo grootmacht? Hoezo Nederland? We gaan op reis naar 
een onbekend land met onbekende bewoners. 
Als ik dan toch een paar aandachtspunten mag aanduiden als gids waarop we 
moeten letten tijdens de reis dan zijn dat: 1. De bewoners 2. De geografie 3. De 
politieke structuren 3. De zeemacht. 
 
De bewoners (afb. 2) 
Wij beginnen onze reis met de legioenen van Julius Caesar, die hier onbekend 
land aantroffen, een veen- en moerasland, doorsneden door stroompjes en 
riviertjes met  een groot meer, het Flevomeer. Waar geen wegen waren,  ja, 
waterwegen. Waar mensen op terpen en wierden wonen.  
Wat doen die mensen daar? Waarom wonen ze daar? Het zag er niet naar uit 
dat er veel te halen viel om in Rome goede sier mee te maken.  
In ieder geval besloten de Romeinen niet verder noordwaarts te trekken en 
gebruikten ze die grote rivier de Rijn, die bij het huidige Katwijk in zee 
uitmondde, als grens te beschouwen. De Rijn werd de limes, de limiet. Maar 
het werd ook de waterweg, de verbindingsweg waarover de Romeinen snel 
hun legioenen van de ene naar de andere plaats konden vervoeren. Want 
water scheidt en water verbindt. Rond het begin van de jaartelling ontstond 
een doorbraak tussen Vlieland en Terschelling waardoor het grote Flevomeer 
langs de Friese kust een verbinding met zee kreeg. 
Het volk dat hier woonde werd in de Oudheid aangeduid als Frisii, ‘Friezen’. Zij 
bewoonden de hele kuststreek van Vlaanderen tot in Noord-Duitsland. Toch 
zijn dit niet ‘onze Friezen’, de Friezen waaraan wij denken als het gaat om de 
Friese scheepvaart in de vroege middeleeuwen. Het waren Germaanse 
stammen, die hier met moeite het hoofd boven water hielden. (afb. 3 
Nehelennia) Toen de Romeinen zich in de derde eeuw terugtrokken, 
verdwenen ook de ‘oorspronkelijke’ Friezen, naar men aanneemt door stijging 
van de zeespiegel. Maar het kan ook zijn door een aanhoudende periode van 
stormvloeden en wateroverlast.  
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Wonen in een wadden en deltagebied was als wonen aan de voet van een 
vulkaan. Bij een uitbarsting vluchtte men weg om toch weer terug te keren. In 
dit geval was het gevolg dat het hele kustgebied lange tijd vrijwel onbewoond 
was.  
(5de eeuw) Maar dan trekken in de vijfde eeuw landverhuizers uit het noorden 
en oosten van Europa, Angelen en Saksen, door dit lege land. De meesten 
trokken door naar Britse eilanden. Sommige bleven hangen.     
Het moet iets aantrekkelijks hebben gehad. Anders waren die mensen er niet 
gaan wonen. In ieder geval was er voedsel. Vis en gevogelte was er in 
overvloed te vinden. Maar ze moesten zich aanpassen. Voorwaarde om te 
overleven in dit overvloedig waterrijke gebied was wel dat je met boten en 
kano’s kon omgaan; dat moest wel want je bewoog je van terp naar terp over 
het water. Ieder huishouden beschikte over vaartuigen, iedere bewoner was 
een roeier, kanoër of zeiler, werd opgevoed met het water.  
Als we het over scheepvaart hebben in deze tijd, dan vormde die kennis en 
vaardigheid een belangrijke basis voor de ontluikende scheepvaart. Op de 
hogere grond kon vee gehouden worden en landbouw worden bedreven. Als je 
meer ving of verbouwde dan je zelf nodig hebt, kon je dat ruilen, verhandelen. 
Dat moest dan per boot gebeuren. 
Om het samen te vatten: de mensen hier wisten van water. 
 
Binnenvaart ging vooraf aan zeevaart 
Ik stipte het al even aan: water verbindt. Over de rivieren en het netwerk van 
waterwegen kon je behalve militairen, ook heel goed goederen vervoeren, 
ruilhandel drijven. In eerste aanleg niet zo zeer over zee. De Lage Landen lagen 
dan wel aan zee, het begin van de handelsvaart lag niet in de zeevaart maar in 
de binnenvaart. De zee was onbekend en onberekenbaar. De ligging van het 
land was voor zeevaart ook niet per se gunstig; het land lag aan lager wal en als 
je langs de kust zeilde (open zee was taboe) konden de westenwinden je zo 
maar schipbreuk doen leiden op de kust of op de vele zandbanken in de 
riviermondingen. 
Gedurende de gehele middeleeuwen was de binnenvaart voor de handelsvaart 
binnen Europa van groot belang.  
 
Kustvaart 8-9de eeuw 
We zijn nu belandt in de vroege middeleeuwen, in de 8ste-12de eeuw. In deze 
periode krijgt de zee meer greep op de Lage Landen. Door stormen zal nu in de 
12de eeuw het Marsdiep ontstaan waarmee het Flevomeer, dat we nu Almere 
gaan noemen, ook een directe verbinding kreeg met de Noordzee langs de 



4 
 

Hollandse oever. In de volgende eeuwen zal dit water zich steeds verder 
uitbreiden naar het zuiden en westen en uitgroeien tot de Zuiderzee.  
De bewoners van de Rijn, Maas en Schelde delta’s, de nieuwe Friezen, krijgen 
met nieuwe volksverhuizers uit het noorden te maken. Over zee doemen de 
drakars van de Vikingen op. Zij zijn te beschouwen als de eerste zeevaarders, of 
moet ik zeggen kustvaarders van West-Europa. Ze trokken langs de kust van de 
Lage landen, verder naar de Britse eilanden en Noord-Frankrijk, Normandië en 
Bretagne. En ze bleven ook hangen in de Lage Landen.  
Wij verbinden de Vikingen meestal met oorlog en geweld, met plundertochten 
etc maar dat beeld is één kant van de medaille. Het waren ook landverhuizers 
die zich ‘invochten’ en, dat eenmaal gedaan hebbende, ontstond er weer een 
relatief vredige situatie. Dat gold overigens ook voor de andere landen rond de 
Noordzee. Stormen waaien over. De Vikingen waren zeevaarders en toen de 
storm eenmaal ging liggen en volksstammen waren verhuisd naar nieuwe 
vestigingsplaatsen, waren kennis van de zee en het potentiële handelsgebied 
over water flink uitgebreid en wisten meer mensen rond de Noordzee en de 
Oostzee elkaar te vinden. De kustvaart en handelsmogelijkheden namen in 
belang toe.  
 
Politieke structuur  
Iets eerder waren er ook veroveraars vanuit het zuiden naar de Lage Landen 
getrokken, de Franken. En zij beheersten in de achtste/negende eeuw het hele 
Friese kustgebied tot aan de Wezer toe.  
De Frankische koningen droegen aan de vestiging van de Vikingen in deze 
streken bij door de indringers land aan te wijzen waar ze zich konden vestigen.  
 
Met de entree van de Franken deed ook de feodaliteit zijn intrede. In plaats van 
volksstammen ontstonden nieuwe politieke structuren, vorstendommen en 
steden met markten, interessant plaatsen voor kooplieden en handelaars. De 
Lage Landen lagen een beetje in de periferie maar als monniken het land 
ontginnen en boeren het land gaan bewerken, ontstaan er 
dorpsgemeenschappen en productieoverschotten, ontstaat er handel.  
Er ontstonden  feodale entiteiten, graafschappen, hertogdommen en 
bisdommen.  
 
Kort door de bocht betekende het dat plattelandsbewoners, dorpen en steden 
in een bepaald gebied beschermd werden door een heer die daarvoor in ruil 
onbetaalde diensten en pacht ontving als betaling. Hoe meer land, hoe meer 
inkomsten. Daarnaast, en dat is voor ons onderwerp van belang, verzonnen zij 
allerlei horden in hun gebied in de vorm van tolheffing als men van a naar b 
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wilde rijden of varen. Dat leverde ook inkomsten op. Maar ze waren niet 
intrinsiek geïnteresseerd in zeevaart en -handel, noch in oorlogsvaart. Hun 
aandacht lag op het land en het veroveren of verdedigen van land. Ze 
beschikten dankzij hun leenmannen en onderhorigen over een leger maar niet 
over een oorlogsvloot. Als zij hun troepen moesten verplaatsen, huurden ze 
schepen. Een belangrijk punt: ik kom daar op terug. Steden, en dus ook 
havensteden, wisten zich al vrij snel te onttrekken aan de afhankelijke positie 
ten opzichte van de landsheren. Omdat in stedelijke economieën veel geld 
omging, konden zij een machtspositie tegenover de heer innemen, konden ze 
stadsrechten kopen en daarmee onafhankelijk worden van de heer. (afb. 4 
routekaart) 
 
In deze tijd bereikte de handel van de langs de kust wonende Friezen zijn 
grootste bloei.  
De schepen zijn nog klein en bleven zo veel mogelijk op de binnenwateren. 
Schepen die de Rijn afvoeren gingen niet over de Noordzee, maar voeren over 
de IJssel of de Vecht langs Utrecht of Deventer naar het Almere. En verder 
langs de oostkust van het Almere over de Waddenzee richting Duitsland. Ook 
uit Vlaanderen voer men door Zeeland en Holland naar het Almere naar de 
Waddenzee. In Noord-Duitsland stak men Jutland over via de rivier de Eider en 
de Treene en kwam dan bij Sleeswijk in de Oostzee uit. De lading moest 
halverwege verder worden vervoerd met paarden of wagens, want een 
doorlopende waterweg tussen de Noordzee en de Oostzee bestond nog niet. 
Op verschillende plaatsen langs hun handelsroutes vestigden Friese kooplieden 
zich. In sommige gevallen ontstonden er dan zelfs Friese ‘kolonies’. Dat was het 
geval in Haithabu (Sleeswijk), Birka (Zweden) en ook langs de Rijn in Duisburg, 
Keulen, Mainz en Worms. Dorestad aan de Rijn ontwikkelde zich tot een 
marktplaats voor interregionale en lange afstandshandel.  
De scheepvaart richtte zich in eerste instantie op de IJssel, enerzijds als 
verbinding vanuit het noorden naar de Rijn en verder het Rijnland in, anderzijds 
via kleine riviertjes direct oostwaarts naar het Munsterland, Saksen en verder. 
Om dat laatste te kunnen doen moest de handelswaar overgeslagen worden op 
kleinere bootjes, geschikt om de smalle riviertjes door Overijssel en door de 
Achterhoek te bevaren. Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen ontwikkelde 
zich zo tot ‘zeehavens’.  
Langs de Atlantische kust, de Noordzeekust en de Oostzeekust kust, incl. 
Engeland en Schotland zijn in de vroege middeleeuwen zo  handelsstromen op 
gang gekomen en zien we havensteden ontstaan, meest enigszins landinwaarts 
teruggetrokken aan riviermondingen, Maar tot ver in de middeleeuwen, bleef 
de route ‘achter de duinen’ van groot belang.  
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De Friese kooplieden waren goede zeevaarders en de Friese koopman is een 
tijdlang het prototype geweest van de koopman op de ‘lange afstand’. 
 
De actieradius van de zeeschepen bleef beperkt. Voedsel en water voor de 
bemanningen was beperkt houdbaar; de schepen waren kwetsbaar en 
reparaties konden niet overal uitgevoerd worden; kennis van zeegebieden 
bleef beperkt en  varen langs een kust was riskant zonder kaarten en  
weerberichten. In de winter werd er eigenlijk niet gevaren. 
 
Toch kun je vaststellen dat scheepvaart, van roeiboot, vissersboot tot 
handelsschip in dit gebied een natuurlijke activiteit was en dat mensen die hier 
woonden van oudsher vertrouwd waren met het water.  
Ook blijkt de IJssel-Rijn-Schelde delta in potentie  voor scheepvaart noord-zuid 
achter de duinen langs een  goede mogelijkheden voor vervoer land in- en 
uitwaarts. Een plek die zich kon ontwikkelen tot een markt, ‘verdeelcentrum’, 
een ‘hub’ om een moderne term uit de luchtvaart te gebruiken. 
 
(12de eeuw) (afb. 5 kogge) Met de ontwikkeling van het koggeschip, na 1100, 
verbeterde de handelsmogelijkheden drastisch. De kogge was het eerste 
vrachtschip, dat geschikt was voor massavervoer. Het was overnaads gebouwd, 
d.w.z. de planken lagen als dakpannen over elkaar heen. De koppen van de 
dekbalken staken door de huidplanken naar buiten. De kiel was vlak, zodat het 
schip aan land kon worden getrokken. Na 1200 kregen de koggen een 
stevenroer. Oudere schepen hadden als roer een grote roeispaan aan de 
zijkant. De naam stuurboord herinnert hier nog aan. Koggen waren vierkant 
getuigd. Het waren éénmasters met een groot vierkant zeil. Het volume van de 
handel nam toe en het werd rendabel om bij voorbeeld graan over grotere 
afstanden te vervoeren. Ze maten tussen de 50 en 250 ton. De inhoud werd in 
lasten of tonnen wijn gemeten. Een last graan was 2 ton.  
Een kogge was zo zeewaardig, dat men in de 13 eeuw om Jutland heen begon 
te varen. De Ommelandsvaart door de Sont zou in de komende eeuwen de 
‘normale’ route naar de Oostzee worden.  
 
(Hanze) Toch zien we de eerste stappen om de handelsbewegingen overzee te 
verbeteren en te vergroten niet hier ontstaan, maar in het Oostzeegebied. Daar 
nam een aantal Duitse Oostzeehavens waarvan Lubeck de belangrijkste was, 
het initiatief tot de inrichting van een verbond.     
Om hun handelspositie te verstevigen en de handelsroutes op zee te 
beschermen ontstond een los samenwerkingsverbond tussen handelssteden, 
de Hanze. Steden als Lubeck, Stralsund en Riga in Pruisen wisten zich als een 
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soort stadsstaten te ontwikkelen tot een politiek-economische macht. Hun 
handelsverbindingen waren met name gericht op de Noordzee zuidwaarts 
langs Friesland, Holland op Vlaanderen, Oost-Engeland en naar de westkust van 
Frankrijk. Er ontstond een netwerk waar andere steden op in konden haken en 
van konden profiteren! 
Graan en hout vonden hun weg vanuit de Oostzee naar het Zuiden. 
Luxeartikelen als wijn, textiel terug noordwaarts. En zout, uit de baai van 
Bourgneuf. 
In de Lage Landen sloten een aantal IJsselsteden zich aan maar het was vooral 
in Brugge, Keulen en later Antwerpen waar de Duitse koggeschepen afmeren. 
En als de herfststormen varen onmogelijk maken, legden ze hun schepen in de 
winterlaag, veelal in de havens  in Holland en Zeeland, om in de lente weer 
verder te varen. De Hanze zorgt voor een netwerk dat handelssteden in Noord-
Europa en West-Europa verbond.  
 
(14de-15de eeuw) Aangeland in het begin van de volle middeleeuwen kunnen we 
even de balans opmaken.  
Nog steeds hadden de mensen die in deze regionen woonden geen idee van 
een Nederland, van een gezamenlijkheid. Hun gezamenlijkheid was de stad of 
de landstreek en landsheer. Die landsheren, de graven van Vlaanderen en 
Holland, de hertogen van Brabant en Gelre waren vooral gericht op hun 
territorium. Zij ontleenden hun macht aan grondbezit en haalden daar hun 
inkomsten uit. Allengs kregen ze door dat ze door handel te bevorderen ook 
inkomsten konden verwerven. De graaf van Vlaanderen bij voorbeeld stichtte 
meerdere stadjes langs de kust om de visserij en handel te bevorderen. En 
daarmee hun eigen kas te spekken via belastingheffing en tollen. Maar 
oorlogen gingen nog steeds om landbezit en de zee was er louter om legers te 
kunnen vervoeren.  (afb 6 strijd) Nu waren er veel conflicten en dat vervoer 
moet niet onderschat worden. Als rond 1400 een Hollands-Friese kaperoorlog 
uitbreekt werden vlootverbanden van soms honderden schepen uitgerust voor 
de verplaatsing van de legereenheden. En dan komen we bij een belangrijk 
punt om vast te houden: . Al die schepen werden door de scheepsbezitters in de 
steden geleverd.  
Degenen die zich om de scheepvaart bekommerden waren direct betrokkenen: 
de vissers, de handelaars en de steden waar die handelaars en schippers 
woonden.  
 
We zijn al een eind op onze reis gevorderd. Eind 15de eeuw zien we 
veranderingen optreden zowel wat betreft de geografie, de handelsgebieden 
als ook wat betreft de machtsverhoudingen. 
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Wat betreft de geografie verandert het kaartbeeld van de Lage Landen door 
een aantal vernietigende stormvloeden, zoals de St Elisabethsvloed (1421). Dat 
leidt enerzijds tot veel landverlies maar zorgt er anderzijds voor dat de 
Zuiderzee beter bevaarbaar wordt en daarmee de Hollandse/Westfriese 
zeesteden als Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen de Noordzee beter kunnen 
bereiken, dat in Zuid-Holland/Brabant de Biesbosch ontstaat en dat de 
Westerschelde de Oosterschelde verdringt als toegangsweg naar Antwerpen.  
Politiek hebben de Bourgondiërs die hun machtsgebied step by step naar het 
noorden hadden uitgebreid, het merendeel van de Lage Landen in 17 gewesten 
samengebracht met als centrum Mechelen/Brussel.  
Begin 16de eeuw neemt de in Gent geboren Habsburger Karel V de 
Bourgondische erfenis over en wordt naast keizer van Duisland, Heer der 
Nederlanden en tevens Koning van Spanje. Het Iberisch schiereiland en de 
Middellandse Zee worden zo politiek en economisch verbonden met de Lage 
Landen. En vanuit de Lage Landen door de Hanze en schippers uit Holland en 
Zeeland met het noorden. Antwerpen groeit uit tot een internationaal 
schakelpunt. Venetiaanse galeien voeren over de Schelde.  Zeeuwse havens, 
met name Middelburg, profiteerden mee en op de Walcherse rede losten 
Spaanse en Portugese schepen hun waren over in lichters die vervolgens 
doorvoeren naar Antwerpen.  
En meer nog, de Portugezen bereiken via Kaap de Goede Hoop Azië en 
Spanjaarden en Portugezen de Amerika’s. Specerijen en goud stromen het 
Iberisch schiereiland binnen en worden doorgevoerd naar Noord-Europa. Zuid-
Spanje (Sevilla, Cadiz) en Portugal (Lissabon) worden knooppunten tussen 
Europa, Amerika en Azië. 
(afb. 7 Antwerpen) 
Wat betekenen deze politieke veranderingen voor de Lage Landen? 
Antwerpen streefde Brugge voorbij als schakelpunt tussen noord- en zuid. Een 
potentieel nieuw en veelbelovend economisch gebied diende zich aan, 
vooralsnog buiten bereik van de schippers van de Lage Landen. 
In de noordelijke Nederlanden zien we de handel, met name in graan, maar 
ook in hout naar de Hollandse steden verschuiven. Steden als Dordrecht, Delft, 
Haarlem, Leiden en Amsterdam trokken handel en scheepvaart naar zich toe. 
De Hollandse graaf had zich altijd al enigszins weten te onttrekken aan de 
Bourgondisch-Habsburgse macht en een relatief eigen koers kunnen varen. 
Veel graan kwam altijd vanuit graanschuur Noord-Frankrijk maar het 
voortdurende oorlogsgeweld (100-jarige oorlog en later de oorlogen tussen 
Frankrijk en de Habsburgers) zorgden voor tekorten in Europa. 
Graantoevoer vanuit Oost-Pruisen werd voor de dichtbevolkte Lage Landen en 
Midden-Duitsland daardoor van groot belang, groter dan het al was. Want 
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graan was niet alleen grondstof voor brood en andere etenswaren maar ook 
voor bier, naast water de dagelijkse drank voor eenieder. Amsterdam wist zich 
in de eerste decennia van de zestiende eeuw te ontwikkelen tot de graanhaven 
van de Lage Landen, ten koste van Antwerpen dat vooral de westvaart, en, via 
het Iberisch schiereiland producten van uit het Middellandse zeegebied en de 
producten die over de oceaan kwamen, aantrok. (afb. 8 Amsterdam) 
Amsterdam ging met zijn oriëntering op het Oostzeegebied de concurrentie 
aan met de Hanze. De concurrentie uitte zich in militaire confrontaties maar 
werd vooral prijstechnisch gewonnen.  
Een aantal factoren maakten namelijk dat schippers in de Lage Landen 
goedkoop konden varen met lage vrachttarieven. Ze voeren met kleine 
schepen, die sneller en efficiënter gebouwd konden worden dan de grote 
koggeschepen en hulken waar de Hanzeaten mee voeren. Dat betekende dat ze 
minder lang in havens hoefden te verblijven om geladen te worden, sneller 
konden uitvaren. Ze waren hanteerbaarder en konden met kleinere 
bemanningen gezeild worden. Ook de risico’s waren kleiner, meer gespreid, 
hetgeen lagere verzekeringspremies met zich meebracht. De partenrederij 
waarbij de risico’s van schip en lading verdeeld werden onder een grotere 
groep, scheepseigenaren, schippers en handelaars maakten het aantrekkelijk 
voor de handelaars om voor het vervoer van met name van Hollandse schepen 
gebruik te maken. (bodemerij, partenrederij, verzekering). Veel Hanzeatische 
kooplieden begonnen gebruik te maken van Hollandse schepen om hun 
handelswaar te vervoeren De Hollanders ontwikkelden zich tot vrachtvaarders. 
De scheepsbouw voor de zeevaart en zeevisserij nam met name in Hollandse 
havensteden een grote vlucht. Dat betekende meer nijverheid, meer mensen, 
meer voedsel en goederen, meer visserij en meer handel. 
Het belang van de ‘moedernegotie’ begon zichtbaar te worden. 
 
We kunnen nu wel vaststellen dat de steden in deze gewesten voor de 
economische en maritieme ontwikkeling van groot belang waren. Daar werd 
geproduceerd en geconsumeerd, geld verdient. Daar bevonden zich de 
handelaren, de kooplieden en de scheepseigenaren. De vorsten, de landsheren 
hielden zich bezig met het land en beschermden of breidden dat uit met hun 
feodale,  en allengs meer geldverslindende huurlegers. Als die legers naar een 
slagveld overzee vervoerd moesten worden, huurden ze daarvoor schepen in 
de steden. Op zee boden de landsheren nauwelijks bescherming. Bescherming 
was wel gewenst want – ik heb het aspect van de zeeroverij buiten 
beschouwing gelaten - het moge duidelijk zijn dat volbeladen vrachtvaarders 
voor zeerovers een aangename buit waren. Met de groei van de overzeese 
handel groeide de zeeroverij. Een oplossing was dat de koopvaarders in een 



10 
 

vlootverband, in convooi, gingen varen om zich zo doende beter te kunnen 
verdedigen. Dergelijke vlootverbanden werden door de kooplieden in de 
belanghebbende steden georganiseerd. Een admiraal had de leiding. Soms 
stuurden de steden een of meer bewapende schepen mee ter bescherming. 
Dat deden ze ook in het geval van de visserij. Ook de bescherming van de 
vissersvloten werd georganiseerd door de steden. En soms droeg de landsheer 
een steentje bij als het ook zijn belang diende. 
 
Nog steeds was er in het eerste kwart van de 16de eeuw geen reden om aan te 
nemen dat de Lage landen of een deel daarvan tot een handelsimperium en 
koloniale macht zou uitgroeien maar er ontstond nu wel een speelveld.  

1. De geografische positionering (noord-zuid-oost) kon beter uitgebuit 
worden door de verruiming van het vaargebied. 

2. Er was politiek een ondernemende stedelijke cultuur ontstaan gericht op 
handel, zeehandel en zeevisserij. Er was veel goedkoop varend 
scheepsbezit in de steden en daarmee een infrastructuur van efficiënte 
scheepsbouw, reparatie etc.  

3. Er waren aan de horizon door de verbinding met het Iberisch 
schiereiland potentiële nieuwe markten ontstaan (Middellandse Zee, 
Oceaanvaart) 

 
Nog een enkel woord over de politieke verhoudingen in West-Europa in relatie 
tot de scheepvaart. De 14de en 15de eeuw werden beheerst door de rivaliteit 
tussen Frankrijk en Engeland. Dat laatstgenoemde land bezat aanvankelijk een 
groot gedeelte van het Franse grondgebied. Dat betekende frequente 
oorlogvoering waarbij voortdurend legereenheden vanuit Engeland over zee 
naar Frankrijk werden vervoerd en beide landen elkaars kusten met aanvallen 
over zee brandschatten. Dat leidde er toe dat begin 16de eeuw in beide landen 
begonnen was met het opzetten van een marine-organisatie, bouw van 
specifiek voor de oorlog gebouwde schepen en een staande oorlogsvloot. De 
landsheer in de Lage landen, Karel V gaf itt zijn grote Europese rivalen in de 
16de eeuw Frans I van Frankrijk en Hendrik VIII van Engeland geen prioriteit aan 
de opbouw van een ‘staande’ marine. Er was wel een admiraliteit in de Lage 
landen ingericht die moest zorgen voor de bescherming van de handel en 
visserij als die bedreigd werd, door de uitrusting van oorlogsschepen. Korte tijd 
was er sprake van een beperkte vloot met ‘keizerlijke’ oorlogsschepen in Veere, 
maar de normale gang van zaken was dat koopvaardijschepen werden gehuurd 
en omgebouwd om als oorlogsschip te dienen. Na een vlootexpeditie werden 
de schepen weer omgebouwd en gingen ze terug naar de verhuurder. Dat was 
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goedkoper zo redeneerde men, maar omslachtig en het kwam de 
slagvaardigheid zeker niet ten goede.  
(afb. 9 Mary Rose) (af. 10 oorlogschip Zierikzee)) 
Een voorbeeld. In 1544 zijn Karel V en Hendrik VIII samen in oorlog met 
Frankrijk. Er moet een vloot uitgerust worden om samen met de Engelse vloot 
de oversteek van Engelse legers over het Kanaal naar Calais veilig te stellen.  
De opdracht om een oorlogsvloot samen te stellen, werd door de landvoogdes 
Maria van Hongarije neergelegd bij de admiraal-generaal Maximiliaan van 
Bourgondië, die vervolgens Jeronimus Sandelin, de rentmeester bewesten 
Schelde en vlootcommissaris De Schepper opdroeg om in Middelburg en Veere 
een vloot van 14 schepen, bemand door 1400 man uit te rusten. Nu was het 
vinden van schepen in de havensteden van Holland en Zeeland, zoals we nu wel 
begrepen hebben, niet zo’n probleem maar zo happig waren de eigenaren 
meestal ook weer niet om hun schepen aan oorlogsgevaar bloot te stellen als 
er voldoende emplooi was voor de handelsvaart. Die was er op dat moment en 
over de huurprijs moest dus stevig onderhandeld worden. Maar ze werden 
geleverd. De landvoogdes droeg haar steentje bij door van haar kant de grote 
Spaanse hulken die op de rede van Walcheren lagen te verbieden uit te varen 
voor het geval er onvoldoende schepen gehuurd zouden kunnen worden. En ze 
verplichtte ze de stenen die ze als ballast meevoerden, aan de vloot te geven. 
De gehuurde schepen werden vervolgens omgebouwd tot oorlogsschepen. 
Timmerlieden en schrijnwerkers waren er weken mee bezig: voorraadkamers 
voor beschuit en brood en bier; keukens; hutten voor de officieren en 
edellieden.  Geschutspoorten moesten worden uitgezaagd en verschansingen 
verhoogd. Masten werden verstevigd en voorzien van ‘wangen’ opdat meer zeil 
gevoerd kon worden. Bonnetten, stroken zeildoek die aan de zeilen konden 
worden bevestigd om het zeiloppervlak te vergroten werd besteld, net als ook 
boevennetten, die over het dek konden worden gespannen en het 
overspringen van de vijand moesten bemoeilijken. En uiteraard scheepsvlaggen 
om indruk te maken. Al die materialen waren op Walcheren niet voorradig en 
moesten per schip aangevoerd worden. Noors hout voor stengen en masten, 
iepenhout als timmerhout, meest uit Vlaanderen. Je kunt je overigens in 
gemoede afvragen wat al die verbouwingen betekenden voor de 
zeewaardigheid en vaareigenschappen van de schepen. 
Professioneel scheepsvolk was hier over het algemeen in ruime mate aanwezig. 
Maar in het dun bevolkte Zeeland waren zelfs voor zo’n relatief kleine 
vlootuitrusting toch onvoldoende zeelieden en, in dit geval militairen, te 
vinden. Hoplieden werden uitgezonden naar Holland, Friesland en zelfs 
Overijssel om ‘bootgesellen en knechten’ (soldaten) te lichten. Met drinkgeld 
probeerde men schepelingen van in de havens liggende schepen over te halen 
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aan te monsteren. Al die lieden moesten gedurende langere tijd ondergebracht 
worden in slaaphuizen op Walcheren. Een ware invasie.  
Op Walcheren was niet genoeg voedsel om al die lieden, inclusief de 
timmerlieden, de schuitenvoerders (de schepen lagen op de rede), sjouwers te 
voeden. De landvoogdes had uitvoer van voedsel al verboden maar nu gingen 
inkopers het land in naar de andere Zeeuwse eilanden, de Hollandse steden en 
zelfs naar Friesland om grootschalig op de markten voedsel in te kopen. Voorts 
moest verpakkingsmateriaal gemaakt worden: kratten, kisten, tonnen en 
manden in allerlei maten, al dan niet voorzien van hoepen om het voedsel in op 
te slaan, het vlees te zouten, erwten, bonen boter en beschuit, water- en 
biertonnen. Pakhuizen werden gehuurd om alles op te slaan, en alles moest per 
schip uit het hele land aangevoerd worden en per schuit aan boord gebracht. Ik 
kan zo nog wel even doorgaan maar het moge duidelijk zijn dat het een enorme 
ingrijpende onderneming was. Tot slot, en daar ging het toch om moesten de 
schepen bewapend worden. Specifiek geschut voor gebruik op zee was er nog 
niet. Het kwam in eerste instantie uit het keizerlijk arsenaal in Mechelen maar 
dat was niet genoeg. Dus werden de stedelijke arsenalen aangesproken en tot 
slot werd geschut afgehaald van de grote Spaanse hulken die op de Walcherse 
rede lagen. Het waren allemaal veldstukken die voor gebruik aan boord op 
houten affuiten, sleden, van speciaal iepenhout werden gelegd – waarschijnlijk 
zonder wielen -. Een arbeidsintensieve en dure klus. Naast ijzeren kogels werd 
er met de kleinere handvuurwapens met loden kogels geschoten, in tonnen 
meegenomen, maar waarvoor ook slabben lood werden meegenomen om ze 
aan boord te kunnen gieten. En tot slot het levensgevaarlijke buskruit. Hoe 
gevaarlijk zou tijdens de tocht blijken want eenmaal aangekomen in Dover 
bleek het Middelburgse admiraalschip door onvoorzichtig omgaan met het 
buskruit in de lucht te zijn gevlogen hetgeen slechts 25 man van de 250 
opvarenden overleefden. 
 
Tot zover de uitrusting en ombouw van een relatief klein vlooteskader. Je kunt 
natuurlijk zeggen dat dit laat zien dat de scheepvaart in de Lage Landen nog ver 
verwijderd was van een begin van iets dat op een zeemacht lijkt maar ik denk 
dat dat een onderschatting is. Je kunt, je moet vaststellen dat men er in slaagde 
in twee maanden tijd uit het niets een drijvende legerplaats te bouwen met 
alles er op en er aan om nog eens twee maanden min of meer selfsupporting 
buitengaats te kunnen opereren. De capaciteit en de organisatie om dat te 
doen, om zo’n expeditie op te zetten, waren aanwezig in de steden van Holland 
en Zeeland!  
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De scheepvaart, visserij en handel hadden in de eerste helft van de zestiende 
eeuw een enorme vlucht genomen en Amsterdam had zich ontwikkeld tot het 
centrum van de West-Europese graanhandel. Die graanhandel was altijd al van 
belang geweest maar nu had die handel internationale allure gekregen doordat 
naast de invoer de uitvoer naar andere landen Amsterdam tot een belangrijke 
schakel, maakte in de graan- lees voedselbehoefte van Zuid- en West-Europa. 
Tot een cruciale stapelplaats- en markt. In Zeeland met Middelburg, Veere, 
Zierikzee en later Vlissingen en met name in Holland met steden als Dordrecht, 
Haarlem, Leiden, Gouda, Hoorn en Enkhuizen en Amsterdam vond een 
concentratie van steden plaats waar met handel en productie veel geld 
verdiend werd.  
(afb 11, 12, 13, Holland, detail, Zeeland) 
Wat het ook duidelijk maakt, is dat de landsheer voor zijn maritieme 
oorlogsvoering volledig afhankelijk was van de inzet van schepen en 
schepelingen uit die gewesten en de steden. Feitelijk lag de zeemacht bij de 
zeesteden. Die beschikten over de schepen en de maritieme infrastructuur. 
Zeemacht is in dit geval ook de macht over het verkeersnetwerk, de  onderlinge 
verbindingen, waarin de waterverbindingen in die gewesten van dominante 
betekenis waren. Toen de Opstand in 1568 uitbrak zou zich dat doen gevoelen. 
Het ontbreken van een keizerlijke vloot zou in mijn optiek een van de 
belangrijkste beslissende elementen zijn in de erop volgende oorlogvoering. Wie 
het water beheerste, beheerste het land.  
 (afb. 14 wandtapijt Slag bij Bergen op Zoom, 1574 Vroom/Spierinck, 1593)  
Toen de Watergeuzen Den Briel innamen, volgden in razend tempo de Zeeuwse 
steden met uitzondering van Middelburg waar een flink Spaans garnizoen lag 
en de Hollandse steden, met uitzondering van Amsterdam dat de kat uit de 
boom keek. De eerste zeeslagen die volgden, waren gevechten tussen schepen 
uitgerust door de opstandige Zeeuwse steden enerzijds en anderzijds schepen 
uitgerust vanuit Antwerpen en Bergen op Zoom. Inzet van het Spaanse bewind 
was het ontzet van Middelburg en de herovering van Walcheren om de vaart 
naar Antwerpen open te houden. De uitslagen van de gevechten, eigenlijk geen 
zeeslagen want het oorlogsterrein waren de Ooster- en Westerschelde en de 
schepen waren meest kleinere schepen, die in normale tijden gebruikt werden 
voor het vervoer tussen de eilanden en van de Walcherse rede, nu voorzien van 
een of twee kanonnen. De Zeeuwen wisten zich op het water te handhaven en 
de Spanjaarden slaagden er niet in Middelburg te ontzetten.  
In Holland waren de opstandelingen op het land geen partij voor de Spaanse 
troepen. Met Amsterdam dat de Spaanse zijde hield beschikten de Spanjaarden 
ook over een aanzienlijke maritieme macht. Het nabijgelegen Haarlem dat 
werd belegerd was aan de landzijden van alle kanten ingesloten maar kon 
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standhouden dankzij bevoorrading over het Haarlemmermeer. Toen een 
Amsterdamse vloot de geuzenvloot op het Haarlemmermeer wist te verslaan 
was daarmee de val van Haarlem bezegeld. Op twee manieren kwam het water 
de opstandelingen vervolgens te hulp. Cruciaal was de Slag op de Zuiderzee, 
volgend jaar 450 jaar geleden. Daar legde de Amsterdamse vloot het af tegen 
een vloot van de opstandige Westfriese steden. De winst betekende de 
afsluiting van Amsterdam van de voor de oorlogskas essentiële inkomsten uit 
de zeehandel. Bijna tegelijkertijd wist Alkmaar het Spaanse beleg te doorstaan 
doordat de Spanjaarden in het ondergelopen moerasland vastliepen.  
De bereikbaarheid van de Hollandse zeesteden vanuit zee was daarmee veilig 
gesteld, zeker toen Amsterdam in 1576 besloot zich aan te sluiten bij de 
Opstandelingen. De vrije toegang tot de zee maakte mogelijk handel te blijven 
drijven en de financiële middelen te genereren om de oorlogsinspanning  vol te 
houden. Immers, de soldaten waren huurlingen en moesten betaald worden. 
Nu bleven de financiën gewaarborgd daar waar de bodem van de Spaanse 
oorlogskas voortdurend in zicht bleef. Dat gold ook de verbinding met 
bondgenoot Engeland. Daar had Elisabeth I zich verbonden met de protestante 
opstand in de Lage Landen en Engelse en Schotse regimenten dienden in het 
Staatse leger. De toevoer van graan over zee en de zeevisserij tot slot zorgde 
voor een constante toevloed van voedsel daar waar het platteland geteisterd 
werd door het oorlogsgeweld. Want soldaten moesten gevoed worden en 
leefden (vaak noodgedwongen) van het land.   
 
Laten we nu, aan het einde van onze reis, eind 16de eeuw, nog even terugkijken 
waar we op weg naar dat handelsimperium aangeland zijn.   
Geografie. Waterwegen waren en bleven de belangrijkste verkeerswegen. Met 
de toename van bulkvervoer nam dat belang alleen maar. Het ontstaan van de 
Zuiderzee in directe verbinding met de Noordzee maakte de ontwikkeling van 
de steden op de Hollandse oever mogelijk. Kaartbeeld van nu is gaandeweg 
ontstaan. 
Gedurende onze reis kon door de eeuwen heen steeds meer invulling gegeven 
worden aan de potentieel gunstige geografische ligging van de Lage Landen in 
dit waterwegennet. Het belang van de ligging aan zee nam toe met de 
groeiende kustvaart en zeevisserij en de ontwikkeling van zeeschepen. De over 
zee te bevaren handelsgebieden werden groter.  
De geografie maakte ook dat de bewoners van meet af aan ingesteld waren op 
leven op en met het water, vertrouwd waren met varen en met de daarmee 
gepaard gaande gevaren. 
De politieke structuur 
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In de steden in deze regio, in met name Holland en Zeeland had zich in de late 
middeleeuwen een concentratie van nautische macht ontwikkeld: gebaseerd 
op eigen scheepsbezit met daaraan gekoppeld de technische infrastructuur in 
de vorm scheepsbouw, scheepsuitrusting, technische kennis en zeelieden. Die 
stedelijke ‘zeemacht’ was een cruciale en doorslaggevend in de eerste jaren 
van de Opstand.  
De oorlog tegen de landsheer bracht de opstandige gewesten noodgedwongen 
nader tot elkaar gebracht, hetgeen, op het eind van onze reis, in de laatste 
decennia van de 16de eeuw resulteerde in politieke samenwerking , een 
verbond in de vorm van een Republiek, geleid door direct betrokken 
bestuurders, handelaars en kooplieden. Die politieke samenwerking gericht op 
handel en scheepvaart, maakte beter georganiseerde oorlogvoering te land 
maar ook ter zee mogelijk.     
( afb. 15, Allegorie Amsterdam)  
Eén aspect wil ik nog toevoegen: een psychologisch aspect: de psychische 
gesteldheid van  lef en zelfverzekerdheid. Een psychische gesteldheid van: wij 
hebben de vijand uit onze landen verjaagd, wij kunnen nu alles aan. Dat laatste 
is moeilijk te vangen, ik kan het niet bewijzen, maar het is mijns inziens vaak 
een onderschatte factor in de verklaring van historische gebeurtenissen. Het 
‘Luctor et Emergo’ van de Zeeuwen. De serie van zes reusachtige wandtapijten 
die de Staten van Zeeland rond 1600 lieten maken van de gewonnen zeeslagen, 
om de jonge Zeeuwen er aan te herinneren wat hun vaders hadden 
gepresteerd en dat zij de strijd voort moesten zetten.  
En ook ‘De allegorie op Amsterdam als centrum van de wereldhandel, door 
Pieter Isaacz in 1606 geschilderd op de deksel het stadsclavecimbel van de stad 
is daar zo’n representatie van.  
‘Had je gedacht dat ik, staat er op geschreven, uitgesloten van het Spaanse 
westen, verloren zou zijn? Mis: want de zorg Gods heeft mij vooreerst de weg 
geopend naar Afrika en Indië, en waar het exotische China zich uitstrekt, en het 
gebied op de wereld waarvan zelfs de Antieken geen weet hebben. Blijf ons 
begunstigen, God, en geeft dat zij Christus leert kennen’.  
De oorlog was nog lang niet voorbij maar Amsterdam in de persoon van de 
stedenmaagd roept zichzelf hier al uit tot handelscentrum van de wereld, aan 
haar voeten de schatten uit de verschillende werelddelen die nog ontdekt 
moesten worden en op het kaartbeeld varen scheepjes rond Kaap de Goede 
Hoop richting Azië. Bezoekers van het stadhuis werden er mee geconfronteerd 
terwijl Sweelinck het klavecimbel bespeelde. Een stukje Amsterdamse 
bravoure? 
Hoe dan ook, de scope verruimde zich. Men kon zich nu ook richten op 
vaargebieden waar tot nu toe alleen de vijanden Spanje en Portugal zich 
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hadden begeven, de Middellandse zee en de oceanen rond Afrika, de Amerika’s 
en Azië.  
 
Het eindpunt van deze reis. Zo wijdt de wereld strekt werd nu het zeegebied 
van de Nederlandse zeevaarders. Nederlandse: want met de vestiging van een 
stevige politieke structuur: de Republiek der zeven verenigde Nederlanden, 
geleid door gedreven stedelijke elites van kooplieden was een zelfstandige 
strijdbare op handel en zeevaart gerichte politieke eenheid ontstaan.  
De basisvoorwaarden om verder te groeien, waren nu ten volle aanwezig. 
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