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Voorwoord

‘Die schaede is soo groot ende excessyff’, schreven 68 kooplieden die handel dre-

ven in het Middellandse Zeegebied in februari 1621 aan de Staten-Generaal.1 Ze 

doelden op de grote hinder die hun schepen ondervonden van zogenaamde Barba-

rijse rovers: de schepen werden overmeesterd, de bemanning als slaaf verkocht. 

Zij vroegen de Staten-Generaal iets te ondernemen tegen het geweld en zoals we 

zullen zien nam de Nederlandse staat deze smeekbede serieus. Ook tegen allerlei 

andere vormen van geweld en geweldsdreiging op de Europese wateren werden 

in het begin van de zeventiende eeuw maatregelen genomen, door de overheid en 

door particulieren. 

 Maar geweld op zee is niet alleen een probleem dat zich in de zeventiende 

eeuw voordeed. Volgens het Amerikaanse weekblad Newsweek is de dreiging van 

piraterij op internationale wateren in de afgelopen tien jaar steeds ernstiger gewor-

den. Bovendien worden de piraten steeds gewelddadiger.2 Illustratief voor deze 

toename van zeeroverij waren een aantal korte berichten in Trouw van het afge-

lopen jaar. In maart 2008 berichtte het dagblad dat zelfs VN-voedseltransporten 

naar Somalië niet meer veilig waren voor piraterij. Het probleem was zo ernstig 

geworden, dat ‘een Nederlands fregat naar Arabische wateren gestuurd zal worden, 

ter bescherming van VN-voedseltransporten met bestemming Somalië.’ Het fregat 

werd op verzoek van de VN uitgezonden, en de bemanning zou de bevoegdheid 

krijgen om verdachten van zeeroverij aan te houden.3 Begin juni 2008 werd ver-

der een Nederlands schip in Somalische wateren overmeesterd door kapers, die de 

bemanning dreigden te vermoorden als het schip zou worden bestormd. De kapers 

eisten losgeld voor het veroverde schip.4

 Hoewel de politieke en economische omstandigheden in de wereld van de 

1 R.E.J. Weber, De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijse zeerovers 1609-1621 

(Amsterdam 1936) Bijlage III 216.

2 Newsweek, 12-6-2008: http://www.newsweek.com/id/141140.

3 Trouw, 7-3-2008.

4 Trouw, 2-6-2008.



10

eenentwintigste eeuw natuurlijk duidelijk anders zijn dan die van de zeventiende 

eeuw, bevatten bovenstaande voorbeelden opvallende parallellen met gebeurtenis-

sen die ik tijdens het schrijven van deze scriptie ben tegengekomen. Zo patrouil-

leerden Nederlandse schepen aan het begin van de zeventiende eeuw op verzoek 

van de Engelse kroon in Engelse wateren om zeeroverij te voorkomen en eisten 

Duinkerkse kapers die Hollandse schepen overmeesterden vaak losgeld voor de be-

manning. Het is voor mij bijzonder om te zien dat het onderwerp van deze scriptie   

zo een duidelijke link heeft met het heden. 

 Ik wil mijn scriptiebegeleider Oscar Gelderblom bedanken voor zijn en-

thousiasme en geduld, en voor het feit dat hij bereid was zijn uitgebreide kennis 

met mij te delen.

Liesbeth Sparks

3 juli 2008
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Inleiding

In Dutch primacy in world trade 1585-1740 stelt Jonathan Israel, dat de economi-

sche ontwikkeling van de Republiek in de vroegmoderne tijd sterk werd bepaald 

door politieke gebeurtenissen.5 Israel onderscheidt zeven verschillende fasen in de 

economische ontwikkeling, met tussen iedere fase een scherpe cesuur als gevolg 

van een politieke gebeurtenis. Zo wordt bijvoorbeeld de eerste fase van de tweede 

gescheiden door het begin van het Twaalfjarig Bestand tussen de Republiek en 

Spanje (1609) en de tweede van de derde door het afl open van hetzelfde Bestand 

(1621). Tegelijkertijd observeert Israel een andere tendens: in tijden van oorlog 

stagneerde de economische groei in de meeste gevallen, om wanneer er een vrede 

werd gesloten weer op te bloeien.6 Zo had het confl ict tussen de Republiek en 

Spanje volgens Israel grote economische schade voor de Republiek tot gevolg. 

Deze economische stagnatie kwam echter met het Twaalfjarig Bestand abrupt tot 

een einde: van 1609 tot 1621 maakte de Nederlandse economie een enorme bloei 

door. 7 En niet alleen voor de Republiek was het jaar 1609 een keerpunt in de eco-

nomische ontwikkeling, maar het had volgens Israel ook ‘tremendous implications 

for the whole of the world economy’.8 Na afl oop van het Bestand, betoogt Israel, 

was het met de expansie van de Nederlandse economie weer gedaan, totdat in 1648 

de Vrede van Munster defi nitief een einde maakte aan het Spaans-Nederlandse con-

fl ict. 

 Met zijn nadruk op het belang van politieke ontwikkelingen voor de eco-

nomische ontwikkeling in de Republiek, neemt Israel bewust afstand van de eco-

nomische theorie van Fernand Braudel. Deze ziet economische ontwikkeling als 

een lange termijn-beweging, die wordt gekenmerkt door trage golfbewegingen, de 

5 J. Israel, Dutch primacy in world trade 1585-1740 (Oxford 1989)

6 J.L. van Zanden, ‘Een fraaie synthese op wankele basis’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende 

de Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 452.

7 Israel, Dutch primacy 86-87 en 96.

8 Idem 80-81.
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zogenaamde seculaire trend. De periodes van economische bloei en neergang in de 

seculaire trend voltrekken zich min of meer onafhankelijk van politieke ontwik-

kelingen. Het omslagpunt van de seculaire trend in de vroegmoderne periode lag 

volgens Braudel omstreeks halverwege de zeventiende eeuw, toen in Europa een 

periode van economische bloei plaats maakte voor een periode van economische 

neergang.9 Maar volgens Israel legt Braudel in zijn theorie te weinig nadruk op het 

belang van de politieke ontwikkelingen in Europa voor de economische ontwik-

kelingen.10 

 Op Israels aanname dat oorlog (geweld) leidde tot een algemene econo-

mische neergang en vrede tot economische groei, (hij signaleert hier en daar ove-

rigens uitzonderingen op deze regels) kan wellicht worden afgedongen. Oorlog 

heeft niet altijd economische neergang tot gevolg. J.R. Bruijn stelt dat in tijden van 

oorlog weliswaar oude afzetpatronen worden verstoord, maar dat zich daarvoor 

in de plaats nieuwe patronen kunnen ontwikkelen.11 Een schaarste vanwege ge-

weldsdreiging kan een winststijging betekenen voor de koopman die genoeg risico 

durft te nemen: een punt dat J.L. Van Zanden naar voren brengt in zijn bespreking 

van Israel’s publicatie.12 Van Zanden vraagt zich af of ondernemers uit de Repu-

bliek zich wel zoveel aantrokken van de Spaanse handelsembargo’s in tijden van 

oorlog als Israel beweert. Hij merkt op, dat kooplieden ‘zeer ingenieus [waren] 

in het ontduiken of ontlopen van handelsembargo’s en (andere) protectionistische 

maatregelen.’13 

 Oscar Gelderblom doet eveneens onderzoek naar de relatie tussen handel 

en geweld in vroegmodern Europa. Hij signaleert een andere tendens dan Israel, 

namelijk dat de economische groei in Europa tussen de twaalfde en dertiende eeuw, 

en opnieuw tussen 1450 en 1650, samenviel met een toename van geweld. Ondanks 

9 C. d’Elia, ‘Book review’ in Journal of European economic history 18 (1989) 695.

10  Israel, Dutch primacy 10-11.

11 J.R. Bruijn, ‘De vaart in Europa’, in: G. Asaert, e.a. ed., Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 

deel II (Bussum 1977) 209.

12 Van Zanden, ‘Fraaie synthese’ 455.

13 Ibidem.
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het toenemende risico op geweld, groeide de Europese economie dus. De vraag is 

natuurlijk hoe dat mogelijk was. Gelderblom merkt daarover het volgende op: ‘To 

explain this combination of violence and growth, economic historians have argued 

that European merchants developed better means to protect their trade,’14 een stell-

ing die hij op basis van zijn onderzoek onderschrijft. Hij stelt dat ‘the key to solving 

this paradox of violence and growth lies in the ability of merchants to get compen-

sation for attacks on their property.’15 

 De paradox die Gelderblom bezighoudt staat ook in deze scriptie centraal. 

Ik zal de relatie tussen handel en geweld en de oplossingen die er in de zeven-

tiende-eeuwse Republiek op werden gevonden nader bekijken en analyseren. Een 

belangrijke kwestie is natuurlijk of Gelderblom gelijk heeft met zijn stelling dat de 

compenserende kwaliteiten van de individuele koopman de sleutel was. Speelde 

de overheid hierin geen rol? Staten werden in de vroegmoderne tijd immers sterk 

genoeg om elkaars economieën schade toe te brengen, maar tegelijkertijd ook sterk 

genoeg om hun eigen economieën te beschermen. Vragen die ik in deze scriptie 

zal proberen te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: welke rol speelde de Nederlandse 

overheid in de zeventiende eeuw bij de preventie en compensatie van geweld op 

zee? Lokale en centrale bestuurders van de Republiek namen maatregelen om ge-

weld op de verschillende belangrijke handelsroutes te voorkomen. Wat was het 

effect van deze maatregelen? En welke factoren bepaalden de mate van overheids-

ingrijpen? Welke maatregelen hadden meer succes: de maatregelen die individuele 

kooplieden troffen om te compenseren voor het geweld dat zij tegenkwamen, of de 

maatregelen die de Nederlandse overheid trof?

 Nu is ‘geweld’ natuurlijk een ruim begrip. Er was op zee niet alleen sprake 

van fysiek geweld, maar ook van economisch geweld: staten probeerden steeds 

vaker de handel van de tegenstander schade toe te brengen, zoals we zullen zien. 

Verder verdient ook de dreiging van geweld een plaats in het verhaal, want om een 

14 O. Gelderblom, ‘Violence and growth. The protection of long-distance trade in the Low Countries, 

1250-1650’, op http://www.lowcountries.nl/2005-5_gelderblom.pdf 1.

15 Gelderblom, nog ongepubliceerd onderzoek, hoofdstuk 3 Violence and growth, introduction 2.
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reëel gevaar te zijn hoeft geweld natuurlijk nog niet daadwerkelijk plaats te vin-

den.

 Natuurlijk heb ik mij moeten beperken in tijd en ruimte, aangezien een 

korte scriptie als deze geen plaats biedt voor een beschouwing van de gehele ze-

ventiende eeuw, of van iedere handelsroute van de Republiek. Ik heb mij daarom 

voor dit betoog ten eerste in de tijd beperkt: 1600-1630, ofwel, van een aantal jaar 

vóór het tot stand komen van het Twaalfjarig Bestand, tot een aantal jaar erna. 

Deze periode heb ik gekozen omdat het Twaalfjarig Bestand in Israels betoog 

zo’n belangrijke rol speelt. Mijn hypothese is, dat het Twaalfjarig Bestand wel een 

einde bracht aan de geweldsdreiging vanuit Spanje, maar dat in andere Europese 

gebieden het geweld tegen Nederlandse schepen in deze periode juist toenam. Ik 

verwacht dat tijdens het Bestand een geografi sche verschuiving van geweld tegen 

Nederlandse schepen plaatsvond, in plaats van een einde aan geweld zoals Israel 

suggereert. Deze hypothese zal in hoofdstuk 2 worden getoetst. Ik heb mij verder 

ook in de ruimte beperkt en ervoor gekozen om slechts te kijken naar een aantal 

belangrijke Europese handelsroutes waarop Nederlandse schepen actief waren. Ik 

laat de buiten-Europese handel van de Republiek dus geheel buiten beschouwing, 

vanwege plaatsgebrek . De keuze voor drie belangrijke Europese handelsroutes 

betekent dat een detailleerde vergelijking mogelijk is, niet alleen van de verschil-

lende geweldsproblemen die schepen op deze routes tegenkwamen, maar ook van 

de verschillende oplossingen die ertegen werden gevonden en de mate van succes 

van deze maatregelen.

 Het betoog is als volgt opgebouwd. Allereerst geef ik in hoofdstuk 1 een 

korte schets van de ontwikkeling van de Nederlandse overzeese handel in Europa 

tussen 1580 en 1650. Daarin zal ik de belangrijkste handelsroutes voor Neder-

landse kooplieden binnen de Europese wateren beschrijven. Om een indicatie te 

kunnen geven van de geweldsdreiging is het immers belangrijk om te weten wat de 

relatieve betekenis van deze routes was voor de Nederlandse economie. En wellicht 

heeft het belang van een handelsroute invloed gehad op de maatregelen die tegen 

het geweld worden getroffen. 
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Vervolgens zal ik in hoofdstuk 2 ingaan op de verschillende geweldsrisico’s waar 

Nederlandse reders en schippers zich op deze handelsroutes mee geconfronteerd 

zagen. Zoals ik al heb gezegd, is mijn hypothese, dat tijdens het Twaalfjarig Be-

stand een geografi sche verschuiving van geweld tegen Nederlandse schepen plaats-

vond, in plaats van een einde aan geweld. Deze hypothese zal in dit hoofdstuk 

worden getoetst. In gedachten moet worden gehouden dat de maatregelen die tegen 

geweld of geweldsdreiging werden genomen, hetzij door compensatie hetzij door 

preventie, soms een groot deel van het bewijs vormen dat er inderdaad sprake was 

van geweld. In de bespreking van de geweldsrisico’s wordt daarom vaak vooruit-

gewezen op maatregelen die ertegen werden genomen.

 Hoofdstuk 3 behandelt de maatregelen die Nederlandse bestuurders troffen 

tegen geweld op de drie verschillende handelsroutes. Zoals we zullen zien waren 

deze maatregelen vooral preventief van aard. Er waren verschillende factoren die 

bepaalden of bestuurders op een bepaalde handelsroute maatregelen troffen tegen 

geweldsdreiging en hoe verreikend die maatregelen vervolgens waren. Natuurlijk 

zal ook het relatieve succes van de getroffen maatregelen besproken worden. In 

hoofdstuk 4 komen maatregelen aan de orde die individuele kooplieden namen om 

de geweldsrisico’s voor hun handel zoveel mogelijk te beperken. Overigens waren 

veel van deze maatregelen niet specifi ek gericht tegen geweldsrisico’s, maar tegen 

de natuurlijke risico’s van de zee. Deze maatregelen zijn niet buiten beschouwing 

gelaten, omdat een gelukkige bijkomstigheid was, dat ze tegelijkertijd ook bescher-

ming boden tegen geweldsrisico’s. 

 Tenslotte ben ik in de loop van het onderzoek veel beeldmateriaal tegen-

gekomen dat een aantal onderwerpen uit deze scriptie mooi illustreert. Deze beel-

den heb ik bewust niet verspreid weergegeven, maar bijeengebracht in een bijlage 

aan het einde van de scriptie. Het doel van deze beeldbijlage is om door middel van 

een beperkt aantal afbeeldingen delen van het betoog duidelijk weer te geven, ook 

aan wie de tekst niet leest.
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Hoofdstuk 1: De handel van de Republiek in Europa 

(1580-1650)

Kameelhaar, stokvis, rogge, tarwe, zout, wijn, zijde, hout, aluin, olie, marmer, bran-

dewijn, angorawol, steenkool, tabak, lood, enzovoort: de lijst met producten die 

tijdens de Gouden Eeuw vanuit allerlei Europese landen de Republiek bereikten is 

schier oneindig, en bijzonder gevarieerd. Een deel van deze producten was bestemd 

voor de binnenlandse markt van de Republiek, zowel voor consumentengebruik 

als voor de nijverheid; veel zout werd bijvoorbeeld gebruikt in de haringvisserij. 

Een ander deel van deze producten werd weer verhandeld binnen Europa. Zo werd 

hout uit het Balticum verkocht in Spanje en werd wijn uit Frankrijk verscheept 

naar het Oostzeegebied. Bovendien vonden ook veel van de intern geproduceerde 

Nederlandse goederen als haring en textiel ook weer een weg naar andere Europese 

gebieden. 

 Dat de verscheidenheid van verhandelde producten in de Republiek in 

de Gouden Eeuw zo groot was, had te maken met de groei van de Nederlandse 

handel tussen ongeveer 1580 en 1650. Er werden met steeds meer schepen, op 

steeds meer plaatsen steeds meer goederen verhandeld. Amsterdam nam na 1585, 

toen de Schelde door de Republiek werd geblokkeerd, bovendien steeds meer de 

plaats in van Antwerpen als belangrijkste stapelmarkt en fi nancieel centrum van 

Noordwest-Europa. Geschat wordt, dat de totale waarde van ingevoerde producten 

in de Republiek in 1636 uit andere Europese landen zo’n dertig miljoen gulden 

bedroeg (zie tabel 2). Op het hoogtepunt van de handelsexpansie in 1650 was de 

totale invoerwaarde van Europese goederen in de Republiek zelfs veertig tot vijftig 

miljoen gulden.16 Ter vergelijking: in 1567 bedroeg de geschatte invoerwaarde van 

Europese producten in de Republiek circa 18,5 miljoen gulden.17

 De Nederlandse handelsexpansie tussen 1580 en 1650 is volgens Jan de 

16 J.R. Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 213.

17 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1800. De eerste ronde van moderne economische 

groei (Amsterdam 2005, derde druk) 423.
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Vries en Ad van der Woude onder te verdelen in twee fasen. De eerste fase duurde 

volgens hen van 1580 tot 1620, en werd gekenmerkt door explosieve groei en uit-

breiding van het handelsnetwerk. De tweede fase, van 1621 tot circa 1650, kende 

weliswaar ook groei en expansie, maar in een veel minder hoog tempo dan in de 

fase ervoor. Dat was aan de ene kant het gevolg van een algemene neergang van de 

Europese handel en aan de andere kant het gevolg van groeiend verzet van andere 

Europese mogendheden tegen de Nederlandse groei.18 In dit hoofdstuk zal ik eerst 

ingaan op de oorzaken van de groei van de Nederlandse handel in de zeventiende 

eeuw, en vervolgens zal ik drie voor de Republiek belangrijke handelsroutes in 

Europa kort beschrijven.  

1. Oorzaken voor de Nederlandse handelsexpansie 1580-1650 

Volgens De Vries en Van der Woude was de drijvende kracht achter de uitbreiding 

van de handel van de Republiek in deze periode de toename van het beschikbare 

handelskapitaal. Maar, vragen zij zich af, en met hen vele andere historici: ‘waar 

kwam opeens al dat geld vandaan?’19 Zij bieden twee verklaringen voor dit pro-

bleem. De eerste is de opkomst van Amsterdam als Europese stapelmarkt aan het 

einde van de zestiende eeuw: kooplieden uit Antwerpen maar ook uit andere delen 

van Europa vestigden zich, mét hun kapitaal, in deze stad. De tweede verklaring die 

De Vries en Van der Woude geven is, dat bijna alle winsten uit handelsondernemin-

gen weer in de onderneming werden geïnvesteerd. Hiermee hebben ze echter niet 

verklaard waar het geld vandaan kwam, maar hoe het geld dat er was vermeerderd 

werd. Het lijkt erop, dat de meeste ondernemers met een klein kapitaal begonnen, 

en vervolgens gebruik maakten van de mogelijkheden die Amsterdam hen bood. 

Vervolgens herinvesteerden ze de winsten weer in hun ondernemingen.20 Al het 

18 Idem 469.

19 Idem 768.

20 Oscar Gelderblom, ‘”From Antwerp to Amsterdam: The Contribution of Merchants from the 

Southern Netherlands to the Commercial Expansion of Amsterdam’ (c. 1540-1609),” in Review XXVI 

(2003) 266-268.
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geld dat zo werd gegenereerd werd bovendien steeds effi ciënter beheerd. De zake-

lijke dienstverlening in de Republiek (zoals de beurs, het bankwezen, notarissen) 

werd in de loop van de zeventiende eeuw uitgebreid en verbeterd.21 

 Naast de toename van het handelskapitaal en het steeds effi ciëntere be-

heer ervan, was een belangrijke factor voor de groei van de Nederlandse handel de 

spectaculaire uitbreiding van het handelsnetwerk, die vooral tussen 1580 en 1620 

plaatsvond.22 Al sinds de Middeleeuwen dreven Nederlanders handel op de Oost-

zee, en ook de handel op Engeland, Frankrijk en het Iberisch schiereiland kende een 

lange geschiedenis. Maar in deze veertig jaar wisten kooplieden uit de Republiek 

hun netwerk naar alle kanten uit te breiden: tot in Rusland, Noorwegen, Zweden, 

Italië, de Levant, Azië, Afrika en de Nieuwe Wereld.23 Daarnaast nam ook de bin-

nenlandse afzetmarkt toe, zowel voor consumentengoederen als voor grondstoffen, 

onder meer als gevolg van de snelle verstedelijking van de Republiek.24

 Verbetering van de transportmiddelen over zee was een andere belangrijke 

factor in de groei van de Europese handel van de Republiek in de zeventiende eeuw. 

In het midden van de vijftiende eeuw was de Nederlandse scheepsbouw volgens 

De Vries en Van der Woude nog te karakteriseren als ‘technisch achterlijk en orga-

nisatorisch primitief.’25 Een halve eeuw later was daar al verandering in gekomen, 

toen Nederlandse scheepsbouwers het zogenaamde karveelschip zo wisten aan te 

passen aan de Nederlandse en Baltische wateren dat reistijd en laadtijd aanzien-

lijk verkort konden worden. Ook werd het laadvermogen vergroot.26 Maar de be-

langrijkste technologische doorbraak was wel de ontwikkeling van het dikbuikige 

fl uitschip, aan het einde van de zestiende eeuw. Dit schip was speciaal ontworpen 

om bulkgoederen te vervoeren. Aan dek was het schip veel smaller dan beneden in 

het ruim, wat een vernuftig concept was, aangezien de tolheffi ng door de Sont, de 

21 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 769-770.

22 Idem 442.

23 Idem 442-443.

24 Idem 770.

25 Idem 417.

26 Idem 418.
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enige doorgang naar de Oostzee, gebaseerd was op de breedte van een schip zoals 

gemeten aan dek.27 Behalve rond was het fl uitschip ook lang: de fl uiten die in de 

Oostzee werden gebruikt hadden lengtes tussen de dertig en veertig meter.28 

Tabel 1. Schatting van de omvang van de Nederlandse koopvaardijvloot op Europese 

routes in 1636 29

Aantal schepen Gemiddelde tonnage

Oostzee 400 200

Noorwegen 350 200

Noord-Rusland 50 240

Noord-Duitsland 150 40

Dover, Londen en steenkoolvaart 100 80

Overig Engeland en Schotland 50 60

Noordwest-Frankrijk 140 80

Calais 10 40

Zuidwest-Frankrijk 300 200

Spanje, Portugal en Middellandse Zee 200 300

Totaal 1750

Niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van de schepen nam toe. De Ne-

derlandse handelsvloot steeg in de zeventiende eeuw enorm in omvang. Zoals uit 

de bovenstaande tabel is af te lezen, telde de Nederlandse koopvaardijvloot in Eu-

ropese wateren in 1636 naar schatting 1.750 zeewaardige schepen. Daarvan voeren 

de meeste en de grootste schepen op de noordelijke route – richting de Oostzee 

en Noorwegen – en op de zuidelijke route – richting Zuid-Frankrijk, Spanje en 

27 M. van Tielhof, The ‘Mother of all trades’. The Baltic grain trade in Amsterdam from the late 16th 

to the early 19th century (Leiden [etc] 2002) 186.

28 Idem 185.

29 J.R.Bruijn, ‘Scheepvaart in de Noordelijke Nederlanden 1580-1650’, in: Algemene geschiedenis 

der Nederlanden, deel 7 (Haarlem 1980) 138.
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de Middellandse Zee. De totale Nederlandse koopvaardijvloot, inclusief de grote 

Oost-Indiëvaarders, telde volgens De Vries en Van der Woude in het midden van 

de zeventiende eeuw naar schatting tweeduizend schepen, met een totaal laadver-

mogen van circa 400.000 ton.30 Ter vergelijking: de totale Nederlandse koopvaar-

dijvloot telde in 1532 slechts vierhonderd schepen.31 De koopvaardijvloot van de 

Republiek gold in de zeventiende eeuw als de grootste van zijn tijd, en was zelfs 

groter dan de Franse, Engelse en Schotse samen.32

 

Andere factoren die bijdroegen aan de groei van de Nederlandse handel in de zeven-

tiende eeuw waren volgens De Vries en Van der Woude allereerst de hoge verstede-

lijkingsgraad van de Republiek. Steeds meer inwoners verhuisden naar steden als 

Amsterdam en konden zo gemakkelijker deelnemen aan de complexe Nederlandse 

handelseconomie. Een tweede factor was de hoge scholingsgraad, die het begrip 

van deze complexe handelseconomie mogelijk maakte.33 Ook de staatsinrichting 

van de Republiek speelde een rol bij de handelsexpansie van de zeventiende eeuw. 

Hoewel de staatsinrichting afweek van de grote centraal bestuurde Europese staten, 

had de Republiek een goed gestructureerd bestuur. Deze wist niet alleen intern orde 

te handhaven, maar ook de economische belangen van kooplieden te beschermen. 

Verder betekende het effi ciënte belastingstelsel dat er voldoende middelen beschik-

baar waren om allerlei instituties ten bate van de handel te onderhouden.34 Volgens 

De Vries en Van der Woude was het ook van groot belang, dat in de periode 1570-

1620, terwijl in andere Europese landen het bevolkingsaantal daalde, de beroeps-

bevolking in de Republiek juist groeide.35

30 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 470.

31 Idem 469.

32 Idem 470. NB: J.R. Bruijn zegt: groter dan de Engelse Franse en Spaanse samen (‘De vaart in 

Europa’ 200).

33 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 824.

34 Idem 825.

35 Idem 771.
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2. Belangrijkste Europese handelsroutes

In tabel 2 is de geschatte waarde van goederen die de Republiek in 1636 van-

uit Europese landen invoerde af te lezen. Wat direct opvalt, is dat de waarde van 

goederen uit het Oostzeegebied meer dan 40% van de totale invoerwaarde van de 

Republiek vertegenwoordigt. Dat lijkt vreemd, omdat het aantal schepen dat op de 

Oostzee voer (zie tabel 1) ‘slechts’ twee keer zo groot was als het aantal schepen 

richting Spanje, Portugal en de Middellandse Zee. Bovendien waren de producten 

die vanuit de Oostzee ingevoerd zogenaamde bulkgoederen; niet bepaald de meest 

waardevolle producten. De verklaring voor het grote verschil in invoerwaarde is 

dan ook de frequentie van de handelsreizen. Schippers die bijvoorbeeld op de Mid-

dellandse Zee voeren, zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen zien, waren lang 

van huis. Schippers op de Oostzee maakten minstens twee reizen per jaar.36 

 Wat invoerwaarde betreft was de Oostzeevaart dus veruit de belangrijkste 

handelsroute van de Republiek. Een andere belangrijke route voor de Republiek 

was de zogenaamde westvaart: de handel op Zuidwest-Frankrijk en het Iberisch 

schiereiland. De oost- en westvaart waren nauw met elkaar verbonden. Volgens 

Bruijn was zonder de vaart ‘om de west’ die ‘om de noord en oost’ zelfs ondenk-

baar.37 Producten uit Noord- en Oost-Europa werden verhandeld in Zuid-Europa en 

vice versa. Werd een van deze handelsstromen verstoord, door bijvoorbeeld poli-

tieke omstandigheden, dan had dat op de andere altijd zijn weerslag. De handel met 

Engeland, Schotland en Ierland stond meer op zichzelf. Een heel nieuwe route was 

vanaf 1590 de handelsroute naar het Middellandse Zeegebied, die door de Straat 

van Gibraltar liep (de zogenaamde ‘straatvaart’). Aan het einde van de zestiende 

eeuw ontstond hier behoefte aan Baltisch graan; een behoefte die Nederlandse 

kooplieden graag vervulden.

36 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 216-217.

37 Idem 229.
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Tabel 2. Geraamde waarde van ingevoerde goederen in de Republiek in 1636 

in guldens 38

Oostzee 12.500.000

Noorwegen 1.500.000

Noord-Rusland 1.500.000

Noord-Duitsland 2.000.000

Engeland, Schotland, Ierland 4.400.000

Noordwest-Frankrijk 1.700.000

Zuidwest-Frankrijk 3.000.000

Spanje, Portugal en Middellandse Zee 3.000.000

walvisvaart 400.000

voorbijlandvaart van Frankrijk naar de Oostzee 400.000

Totaal 30.400.000

In de volgende paragrafen zullen drie van de genoemde handelsroutes uitgebreider 

worden besproken: de oostvaart, de westvaart en de straatvaart. De eerste twee 

waren nauw met elkaar verweven en vormden de noord-zuid-as die zo belangrijk 

was voor de Nederlandse Europese handel. De straatvaart is interessant omdat het 

weliswaar een meer op zichzelf staand karakter had, maar toch gevoelig was voor 

politieke veranderingen, aangezien Nederlandse schepen door de Straat van Gibral-

tar moesten varen om de Middellandse Zee te bereiken. Hoewel de handel met En-

geland bijvoorbeeld ook belangrijk was, laat ik deze route omwille van de ruimte 

buiten beschouwing. Ik zal de aard en het belang van de oost,- west- en straatvaart 

voor de Nederlandse economie uiteenzetten, voordat in hoofdstuk 2 de relatieve 

kwetsbaarheid voor geweld van deze routes aan de orde komt.

2.1 De Oostzeevaart

Wie een beschrijving geeft van de Oostzeevaart van de zeventiende-eeuwse Repu-

38 Idem 213.
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bliek, kan niet om het woord ‘moedernegotie’ heen. Deze term voor de Oostzee-

handel ontstond in de zeventiende eeuw, en verwees niet alleen naar het feit dat de 

Oostzeehandel de oudste Nederlandse handel was (zoals eerder gezegd al bedreven 

sinds de Middeleeuwen), maar vooral naar de grote betekenis van de Oostzeevaart 

voor de Nederlandse economie.39 Ook de bestuurders van de Republiek waren 

zich bewust van het belang van de Oostzeehandel voor de welvaart van het land. 

‘De source ende wortel der notabelste commercie ende navigatie dezer Landen’: 

zo duidde raadspensionaris Johan de Witt in 1671 de Nederlandse handel met het 

Oostzeegebied.40 Zoals verderop in deze scriptie nog aan de orde zal komen, was er 

de bestuurders dan ook veel aan gelegen om deze ‘moedernegotie’ zo goed moge-

lijk te beschermen tegen bedreigingen van andere mogendheden.

 Ook nu nog beschouwen de meeste historici de Baltische handel als essen-

tieel voor de vooraanstaande positie van de Republiek in de zeventiende-eeuwse 

wereldhandel.41 Maar wat was de waarde van de Oostzeevaart voor de Nederlandse 

economie? In de eerste plaats bracht de handel veel geld op. Weliswaar waren de 

rendementen volgens Milja van Tielhof niet te vergelijken met ‘the dazling returns 

that could be made on investments in luxuries’, maar ze waren zeker niet laag.42 

Het gemiddelde rendement voor de handel met het Oostzeegebied lag in de periode 

1589-1611 op ongeveer 10%.43 En omdat deze inkomsten ook nog eens relatief 

stabiel waren, investeerden geldschieters graag hun geld in de oostvaart. Verder 

bracht de Oostzeehandel werkgelegenheid met zich mee. Het aantal schepen dat 

actief was in het Baltish gebied was rond 1630 ongeveer vierhonderd. Ieder schip 

had circa tien bemanningsleden aan boord, dus in 1630 bood de Baltische handel 

aan zo’n vierduizend scheepslieden emplooi.44 Maar de oostvaart verschafte ook 

39 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 4.

40 PW Klein, ‘De ‘Moedernegotie’’, in: S.C. Derks, ed., Nederland in de wereld: opstellen bĳ honderd 

jaar Rĳks Geschiedkundige Publicatiën (Den Haag 2002) 110.

41 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 3.

42 Idem 2.

43 Gelderblom, ‘Zuid-Nederlandse kooplieden’ 280-283.

44 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 184.
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werkgelegenheid aan havenarbeiders, notarissen en makelaars. Ten slotte stimu-

leerde de Oostzeehandel allerlei andere economische activiteiten in de Republiek. 

Zo had de graanhandel grote behoefte aan schepen, wat een stimulans betekende 

voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Deze industrie had weer behoefte aan 

bijvoorbeeld spijkers, zeilen en touwen, waardoor de productie van deze goederen 

weer werd gestimuleerd.45

 De kern van de Oostzeevaart was de route van de Zuiderzeehavens Am-

sterdam, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik, naar Polen (Dantzig) en Pruisen (Ko-

ningsbergen). Nederlandse schippers haalden daar zogenaamde bulkgoederen: 

graan (voornamelijk rogge, maar ook tarwe, gerst en mout) en hout. In ruil daar-

voor brachten de schepen uit de Republiek zout en haring, maar vanaf 1590 ook 

luxegoederen als textiel, wijn, specerijen, suiker, en zuidvruchten naar het Baltisch 

gebied.46 Deze combinatie van bulk- en luxehandel betekende dat de Republiek een 

enorm aandeel in de Baltische handel verkreeg.47 Gemiddeld werd in de eerste helft 

van de zeventiende eeuw ieder jaar vanuit het Baltisch gebied ongeveer 45.000 last 

rogge en tarwe naar de Republiek vervoerd.48 Amsterdam werd in de loop van de 

zeventiende eeuw de belangrijkste bestemming voor Baltisch graan: driekwart van 

het graan dat uit het Balticum werd gehaald, werd uiteindelijk naar Amsterdam 

verscheept.49 De ondernemingen die zich met de Baltische graanhandel bezighiel-

den waren kleinschalig: eenmansbedrijfjes, of kleine vennootschappen van twee of 

meer mensen, vaak familie.50 

 De periode tussen ongeveer 1540 en 1650 was er over het algemeen een 

van expansie voor de handel van de Republiek met het Oostzeegebied.51 Er waren 

45 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 2-4.

46 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 220. Zie ook J. Israel, Dutch primacy 143.

47 Anja Tjaden, ‘The Dutch in the Baltic 1544-1721’ in: Göran Rystad e.a. eds., In quest of trade and 

security: the Baltic in power politics 150-1990 (Lund 1994-1995) 63. Zie ook Israel, Dutch primacy 

50.

48 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 218.

49 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 68.

50 Idem 120-121.

51 Idem 43.
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verschillende oorzaken voor deze expansie. In de eerste plaats wisten kooplieden 

uit de Republiek de transportkosten voor de Baltische bulkhandel lager te houden 

dan de concurrenten, als gevolg van een technologische voorsprong in de scheeps-

bouw en een effi ciënte logistieke organisatie.52 Verder speelden Nederlandse koop-

lieden handig in op de vraag die in het Baltisch gebied bestond naar bijvoorbeeld 

haring, zout en wollen stoffen.53 Zo wist de Republiek binnen korte tijd haar positie 

in het Oostzeegebied uit te breiden en te verstevigen. 

 Uit tabel 3 wordt duidelijk hoe stevig de Nederlandse positie in het Oost-

zeegebied ten opzichte van andere Europese landen was: van het totaal aantal door-

vaarten door de Sont, de enige doorgang die toegang verschafte tot de Oostzee, 

namen Nederlandse schippers tussen 1580 en 1650 gemiddeld genomen meer dan 

de helft van het totaal aantal doorvaarten voor hun rekening. Tussen 1611 en 1620 

was zelfs gemiddeld 70% van de schepen die door de Sont voeren uit de Republiek 

afkomstig. NB: Deze tabel geeft een overzicht van het aantal vaarten door de Sont. 

Het aantal Nederlandse schepen dat daadwerkelijk door de de Sont voer lag lager, 

aangezien schippers op de oostvaart meer dan één reis per jaar maakten. Volgens 

Bruijn maakten de meeste schippers tussen 1580 en 1640 circa twee reizen per jaar, 

daarna gemiddeld anderhalf.54 In tabel 4 is te zien hoeveel Nederlandse schippers er 

in verschillende jaren actief waren op de oostvaart. Deze gegevens zijn overigens 

afkomstig uit de zogenaamde Sonttolregisters. Tussen 1497 en 1857 hief de Deense 

kroon een doorgangstol, waarvan de registers voor een groot deel deel bewaard zijn 

gebleven.55 

52 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 439.

53 Idem 413.

54 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 216-217.

55 J. Thomas Lindblad, ‘Nederland en de Oostzee, 1600-1850’, in: R. Daalder e.a. ed., Goud uit 

Graan. Nederlanders en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998) 25.
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Tabel 3. Jaarlijks gemiddelde van Sontdoorvaarten in oostelijke en westelijke richting 

1581-1650 56

Totaal Nederlandse schepen

1581-1590 5036 2657=53%

1591-1600 5554 3230=58%

1601-1610 4502 2717=60%

1611-1620 4896 3418=70%

1621-1630 3436 2167=63%

1631-1640 3522 2036=58%

1641-1650 3779 2322=61%

Tabel 4. Aantal verschillende Nederlandse schippers dat voer op de Oostzee 57

Jaar Aantal schippers

1595 838

1625 429

1635 489

1646 455

1655 438

De groei van de Nederlandse Oostzeehandel was niet constant; er deden zich ook 

periodes voor van relatieve teruggang. Tussen 1618 en 1624 was er bijvoorbeeld 

sprake van een sterke daling van het aantal Nederlandse schepen door de Sont. 

Voeren er in 1618 nog 2.020 Nederlandse schepen door de Sont, in 1624 waren 

dat er nog maar duizend. Een belangrijke oorzaak, hoewel niet de enige, was de 

onstuimige politieke relatie tussen Spanje en de Republiek in deze periode.58 Zoals 

gezegd waren de handelsstromen tussen het noordoosten en westen van Europa 

nauw met elkaar verbonden, en problemen op de westelijke route werd ook in het 

56 Bruijn, ‘Scheepvaart in de Noordelijke Nederlanden’ 146.

57 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 216-217.

58  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 437.
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noordoosten gevoeld. De daling van de Nederlandse vrachtvaart in het Baltisch 

gebied tussen 1618 en 1624 was aan de ene kant het gevolg van het afl open van 

het Twaalfjarig Bestand (1609-1621): Spanje ontzegde Nederlandse schepen toe-

gang tot Spaanse havens en de beruchte Duinkerkse kapers begonnen weer langs 

de Vlaamse kust te opereren. Het afl open van het Bestand was echter niet de enige 

reden, aangezien de neergang al in 1618 begon. Ook het uitbreken van de Dertigja-

rige Oorlog en de monetaire instabiliteit in het Oostzeegebied speelden mee.59 Het 

effect van geweld en geweldsdreiging op de handel in het Oostzeegebied zal in het 

volgende hoofdstuk uitgebreider aan de orde komen.

 Na 1650 was er sprake van een geleidelijke maar structurele neergang in 

de Nederlandse Oostzeehandel. In landen die van oudsher grote afnemers waren 

geweest van het Baltische graan (zoals Italië en het Iberisch schiereiland) wonnen 

alternatieve producten als boekweit en maïs aan belang. Verder richtte oorlogsge-

weld in het Baltisch gebied grote verwoestingen aan, waardoor de graanproductie 

verminderde. En tenslotte kwam er een einde aan de bevolkingsgroei in Europa, 

waardoor de vraag naar Baltisch graan eveneens verminderde. Waar Nederlandse 

schepen in de eerste helft van de zeventiende eeuw jaarlijks nog gemiddeld 45.000 

last graan haalden uit het Balticum, daalde dit cijfer tussen 1650 en 1680 naar ge-

middeld 29.000 last.60 Overigens is het wel zo, dat ondanks deze daling de Oostzee-

vaart nog steeds voor veel werkgelegenheid zorgde en nog steeds van groot belang 

was voor de economie van de Republiek.

2.2 De westvaart

De westvaart bestond uit twee onderdelen. Eén component was de handel op Zuid-

west-Frankrijk, de andere was de handel met Spanje en Portugal.61 De handel van 

de Republiek met Frankrijk nam na het beëindigen van de Franse godsdienstoor-

59 Ibidem.

60 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 218.

61 Idem 232.
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logen in volume toe.62 Uit Zuidwest-Frankrijk haalden schepen uit de Republiek 

voornamelijk zout en wijn, maar ook brandewijn, gerst voor Nederlandse bierbrou-

werijen, linnen en papier. Het zout werd gehaald ten zuiden van La Rochelle in 

de zoutpannen van de Brouage. Het werd voor een deel gebruikt in de Republiek, 

zoals eerder gezegd in bijvoorbeeld de haringvisserij, en voor een deel vervoerd 

naar het Baltisch gebied. Soms werd het zout rechtstreeks van Frankrijk naar het 

Balticum vervoerd, zonder tussenstop in de Republiek: dat was de zogenaamde 

voorbijlandvaart.63 De Nederlandse wijnhandel concentreerde zich op de west- en 

zuidkust van Frankrijk: Nantes, La Rochelle, Bordeaux en Bayonne.64 In ruil voor 

wijn en zout lieten Nederlandse kooplieden textiel, haring, zuivel, Zweeds koper en 

wapens, Aziatische specerijen en hout uit het Oostzeegebied in Frankrijk achter.65 

 Ook Spanje gold voor de Republiek als belangrijke afzetmarkt voor pro-

ducten uit het Oostzeegebied. Nederlandse schepen brachten hout, scheepsbouw-

materialen, graan en Zweeds koper (volgens De Vries en Van der Woude onmisbaar 

voor de Spaanse geldhuishouding) naar Spanje.66 Op haar beurt beschikte Spanje 

over belangrijke zoutpannen en grote hoeveelheden onbewerkte wol. Een compli-

cerende factor in de Nederlandse handel met Spanje (en tot 1640 ook met Portugal) 

was natuurlijk de Opstand. Zowel van Spaanse als van Nederlandse zijde is gere-

geld geprobeerd de handel ‘op den vijand’ aan banden te leggen. Deze maatregelen 

hielden echter nooit lang stand, om de simpele reden dat de twee partijen, niet-

tegenstaande hun politieke confl ict, elkaar op economisch gebied nodig hadden.67 

Zo kon het dus gebeuren, dat kooplieden uit de Republiek wapens en munitie aan 

hun grootste vijand leverden en dat zelfs oorlogsschepen met medeweten van de 

62 Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 439-440.

63 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 229.

64 J.W. Veluwenkamp, ‘Merchant colonies in the Dutch trade system (1550-1750)’, in: C.A. Davids 

e.a., eds., Kapitaal, ondernemerschap en beleid: studies over economie en politiek in Nederland, Eu-

ropa en Azië van 1500 tot heden. Afscheidsbundel voor prof. dr. P.W. Klein (Amsterdam 1996) 153.

65 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 440. Zie ook Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 229.

66 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 435. Zie ook Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 232.

67 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 434-435.
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Nederlandse admiraliteiten aan Spanje werden verkocht.68

 Hoeveel schepen er precies betrokken waren bij de westvaart is niet dui-

delijk, omdat gedetailleerde gegevens zoals voor de oostvaart ontbreken. In 1636, 

zoals uit tabel 1 blijkt, bedroeg het aantal schepen dat actief was in Zuidwest-

Frankrijk, Spanje, Portugal en het Middellandse Zeegebied ongeveer vijfhonderd. 

Mijn voorzichtige schatting is, dat bij de westvaart in dat jaar ongeveer 450 sche-

pen betrokken waren.69 Het is in ieder geval zo, dat Nederlandse kooplieden zo aan-

wezig waren in Frankrijk, dat Franse tijdgenoten over hen spraken als zouden ze de 

handel in alle Franse Atlantische havens overheersen.70 Hoewel dat waarschijnlijk 

overdreven is, was de handelsbalans van Frankrijk volgens moderne Franse histo-

rici negatief ten opzichte van de Republiek.71 De Nederlandse handel met Spanje 

en Portugal was aan meer fl uctuaties onderhevig, vanwege geregeld terugkerende 

Spaanse embargo’s, confi scaties en havenontzeggingen. Toch bleef de handel ‘op 

den vijand’ in de zeventiende eeuw voor de Republiek belangrijk.72

2.3 De straatvaart

De straatvaart was de handel van de Republiek op het Middellandse Zeegebied, 

waarbij de schepen door de Straat van Gibraltar voeren. Vanaf 1590 begonnen Ne-

derlandse kooplieden graan naar Italië te verschepen, omdat zich daar acute te-

korten voordeden.73 Aan deze onderneming kleefde een aantal risico’s. Ten eerste 

ondervonden Nederlandse reders straffe concurrentie van de Engelsen, die al een 

sterke positie hadden opgebouwd in het Middellandse Zeegebied. Verder kregen 

68 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 233.

69 Schatting op basis van tabel 1 en tabel 5 (pagina 15). De gegevens over het aantal schepen dat be-

trokken was bij de straatvaart ontbreken voor de jaren 1621-1644.

70 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 440.

71 Ibidem. Vreemd is dat Bruijn precies het tegenovergestelde stelt op pagina 229 van ‘Vaart in Eu-

ropa’: ‘Tegenover de massale hoeveelheden zout, wijn en ook gerst voor de Nederlandse brouwerijen 

betekende de export van textiel, zuivel en haring niet veel. De handelsbalans was sterk passief.’ Ik 

neem echter aan dat De Vries en Van der Woude zich baseren op recenter onderzoek dan Bruijn.

72 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 233.

73 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 47.
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de schepen uit de Republiek te maken met een ronduit vijandelijke houding van de 

Spanjaarden, die zelfs de eerste graanvloot van 26 schepen op de terugweg naar de 

Republiek confi sceerden. En tenslotte waren in de Middellandse Zee zowel Barba-

rijse als Engelse zeerovers actief.74 

 Deze obstakels weerhielden Nederlandse kooplieden er echter niet van 

hun handelsactiviteiten in het Middellandse Zeegebied in de loop van de zeven-

tiende eeuw uit te breiden; blijkbaar was de handel in dit gebied ondanks de risico’s 

lucratief. Na 1600 brachten Nederlandse schepen niet alleen graan naar Italië, maar 

ook textiel, vis, Aziatische specerijen, Russisch bont en kaviaar,75 in ruil voor wijn, 

zuidvruchten, olie, zijde, aluin en marmer.76 Vanaf ongeveer 1610 begon de Ne-

derlandse straatvaart zich bovendien uit te breiden richting de Levant en Noord-

Afrika. Vanwege de Engelse concurrentie beperkte de handel in de Levant zich 

vooral tot importhandel: aan Nederlands textiel was vanwege de grote hoeveelhe-

den Engels textiel geen behoefte en naar Baltisch graan bestond ook weinig vraag. 

Nederlandse kooplieden kochten in Constantinopel en Aleppo onder andere zijde, 

katoen, angorawol, kameelhaar en krenten.77 In Noord-Afrika, voornamelijk vanuit 

Livorno, leverden Spaanse en Portugese joden de Nederlandse kooplieden scheeps-

bouwmaterialen.78

 De straatvaart week in een aantal opzichten af van de oost- en westvaart. 

Hoewel de Nederlandse schepen veel Baltisch graan naar Italië verscheepten, stond 

de straatvaart - zoals eerder opgemerkt - meer op zichzelf dan de andere twee han-

delsstromen. Bovendien was het zo, dat de schepen voordat ze terugvoeren naar 

de Republiek, eerst aan de inter-mediterrane vrachtvaart moesten deelnemen om 

voldoende lading te verzamelen voor de terugreis.79 In tabel 5 is een overzicht 

opgenomen van het gemiddelde aantal schepen dat jaarlijks bij de straatvaart be-

74 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 445-446. Zie ook Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 236.

75 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 446.

76 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 241.

77 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 447.

78 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 238.

79 Ibidem. Zie ook De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 447.
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trokken was. Vooral de groei in het eerste decennium van de zeventiende eeuw is 

enorm. Gegevens voor de jaren 1621-1644 ontbreken, maar men gaat ervan uit dat 

de straatvaart signifi cant te lijden had van de hernieuwde vijandelijkheden tussen 

de Republiek en Spanje na het afl open van het Twaalfjarig Bestand.80 Deze aan-

name lijkt gestaafd te worden door de oprichting in 1625 van de ‘Directie van de 

Levantse Handel en de Navigatie op de Middellandse Zee’, een college dat zich 

bezig hield met de bescherming en veiligheid van Nederlandse schepen in de Me-

diterranee.81 In de loop van de jaren dertig lijkt de straatvaart weer op gang te zijn 

gekomen: in 1636 werd het aantal schepen dat betrokken was bij de handel op het 

Iberisch schiereiland en de Middellandse Zee tezamen geschat op circa tweehon-

derd.82 

Tabel 5. Jaarlijkse Nederlandse scheepvaart naar de Middellandse Zee, gemiddelde 

aantallen 83

Schepen Tonnen Tonnen per schip

1591-1600 19,1 4.129 216

1601-1610 66,2 15.789 238

1611-1620 56,6 15.121 267

1645-1648 97,5 22.142 227

3. Concluderend

Hoewel zeer verschillend van aard, waren de oost-, west- en straatvaart alle drie 

van betekenis voor de Nederlandse economie. De oostvaart kan worden beschouwd 

als de belangrijkste van de drie. Al in de zeventiende eeuw zagen bestuurders en 

inwoners van de Republiek deze handelsroute als de hoofdslagader van de de Ne-

80 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 447. Zie ook Israel, Dutch primacy 150-152.

81 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 447.

82 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 238.

83 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 448.
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derlandse handel.84 De Oostzeehandel gaf investeerders hoge, stabiele rendemen-

ten, creëerde werkgelegenheid, niet alleen voor aan de scheepvaart gerelateerde 

beroepsgroepen, maar ook in allerhande nijverheid. De oostvaart kon echter niet 

zonder de westvaart: de twee routes waren nauw met elkaar verbonden. Aan de ene 

kant waren Spanje en Frankrijk belangrijke afzetgebieden voor de uit het Oostzee-

gebied vervoerde goederen, en aan de andere kant waren verschillende Nederland-

se nijverheidstakken afhankelijk van Franse en Spaanse grondstoffen als zout en 

wol. De straatvaart was een relatief nieuwe handelsroute, die pas vanaf 1590 door 

Nederlandse schepen werd bevaren. Het Middellandse Zeegebied was enerzijds 

een nieuwe afzetmarkt voor Baltisch graan, anderzijds een bron van allerlei waar-

devolle luxegoederen. Hoewel het aantal schepen op deze route beduidend lager 

lag dan op de andere twee, was de straatvaart een lucratieve handelsroute.85

 De drie routes waren dus op verschillende manieren van belang voor de 

Republiek. Ze waren echter ook kwetsbaar. De straatvaart mocht lucratief zijn, het 

was vooral een gevaarlijke route, zoals al kort aan de orde is gekomen. Hoewel 

de Republiek en Spanje elkaar op economisch gebied nodig hadden, leidden de 

explosieve politieke verhoudingen tussen beide landen meer dan eens tot vijande-

lijkheden. Dat betekende in de praktijk dat Nederlandse handelsschepen, behalve 

tijdens het Bestand, tot 1648 nooit zeker konden weten of ze de Straat van Gibraltar 

veilig zouden doorkomen. Verder waren in het gebied, zoals vermeld, kapers van 

verschillende nationaliteiten actief. 

 Ook de westvaart kende gevaar: ook hier bestond altijd onzekerheid over 

hoe de Spaanse vorst Nederlandse handelsschepen zou benaderen. Een ander groot 

risico was bovendien de Vlaamse kaapvaart. In de eerste helft van de zeventiende 

eeuw vielen talloze Nederlandse handelsschepen aan deze kapers ten prooi. De 

oostvaart was op het eerste gezicht de enige route die relatief gevaren-vrij was: er 

waren geen kapers actief in de Oostzee, de graanschepen voeren meestal onbewa-

84 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 210.

85 Ibidem.
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pend, of slechts lichtbewapend. Maar bij nadere inspectie blijkt dat de Nederlandse 

handelsbelangen in de Oostzee vaak kwetsbaarder waren dan vermoed. In het vol-

gende hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op de gevaren die Nederlandse kooplie-

den op deze drie handelsroutes tegen konden komen. 
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Hoofdstuk 2: Geweldsrisico’s voor de Nederlandse handel 

in Europa 1600-1630

1. Theorie: relatie tussen geweld en staatsversterking

Naast economische ontwikkeling was in vroegmodern Europa een andere ont-

wikkeling van groot belang: het proces van staatsvorming dat vrijwel alle landen 

doormaakten. Vanaf de elfde eeuw was Europa verdeeld in verschillende politieke 

eenheden, die tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne periode steeds meer 

met elkaar in competitie kwamen. Om handelsbelangen en territoriale belangen 

moest om het hardst worden gestreden.86 Alleen die staten konden overleven, die 

zich in een oorlog met een buurland konden handhaven.87 Thomas Ertman stelt, dat 

‘in response to war, and preparation for war, rulers sought to monopolize political 

power in order to gain exclusive control over foreign, military, and fi nancial policy. 

At the same time, they attempted to construct ever larger and more specialized 

state apparatuses so as to guarantee order at home and battlefi eld succes abroad. A 

dynamic, autonomous market economy furnished the resources necessary for such 

an expansion of military, administrative, and fi nancial infrastructures.’88  

 Als staten zich in de concurrentiestrijd binnen Europa wilden handhaven, 

moesten ze in de eerste plaats het monopolie op geweld binnen hun territorium 

veroveren, en in de tweede plaats moesten ze ervoor zorgen dat ze over kapitaal 

konden beschikken om de externe machtsstrijd te kunnen fi nancieren. ‘Coercion’ 

en ‘capital’ waren, volgens Charles Tilly, de twee pijlers waarop de versterking 

van de Europese staten rustte. Of een staat voornamelijk via kapitaal of via intern 

geweld aan middelen voor oorlogvoering kwam, bepaalde volgens hem voor een 

groot deel het soort staat dat uiteindelijk gevormd werd.89 

86 Charles Tilly, Coercion, capital and European states AD 990-1990 (Oxford 1990) 54.

87 Idem 63.

88 Thomas Ertman, Birth of the leviathan. Building states and regimes in medieval and early modern 

Europe (Cambridge 1997) 317.

89 Tilly, Coercion, capital and European states 30.
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Het verkrijgen van de monopolie op geweldsuitoefening lukte staten niet zonder 

slag of stoot. Volgens Janice Thompson was de controle van de staat op geweld 

in de middeleeuwen ‘dispersed, overlapping and democratized’: binnen een land 

betwistten verschillende privé-legers van hoge edelen elkaar vaak het geweldsmo-

nopolie.90 Beetje bij beetje wist de staat in de loop van de vroegmoderne tijd echter 

de claim op intern geweld steeds verder te monopoliseren.91 Overheden deden dat 

door bijvoorbeeld hun greep op wapenproductie te verstevigen, door burchten die 

binnen hun territorium op strategische plaatsen waren gebouwd af te breken, en 

door de macht van hoge edelen te beteugelen.92 

 Om binnen Europa overeind te blijven moest een staat ook over voldoen-

de fi nanciële middelen beschikken voor oorlogvoering met andere staten. En omdat 

oorlog zo duur is, was de strijd om lijfsbehoud dus in feite een strijd om wie het 

beste de middelen voor een oorlog bijeen kon brengen. Volgens Tilly ontwikkelden 

Europese staten verschillende manieren om dat te doen, en dat is volgens hem ook 

de verklaring voor de verschillende staatsvormen die in de vroegmoderne tijd in 

Europa ontstonden. Allereerst waren er de ‘capital-intensive’ gebieden: in verste-

delijkte gebieden waar een overvloed aan kapitaal voorhanden was kon de staat 

gemakkelijk geld lenen om ‘coercive means’ te kopen.93 Aan de andere kant van 

het spectrum bevonden zich de voornamelijk agrarische staten, die niet vrijelijk 

over kapitaal konden beschikken. Deze ‘coercion-intensive’ staten dwongen hun 

bevolking de middelen af die voor oorlogvoering nodig waren.94 Staatsvorming en 

geweld waren dus nauw met elkaar verbonden. Van dit gegeven zal ik in dit hoofd-

stuk gebruik maken. Aan de hand van de staatsvormingsprocessen in Europa zal ik 

de gevaren die de Nederlandse koopman in Europese wateren aan het begin van de 

90 Janice E. Thompson, Mercenaries, pirates and sovereigns. State-building and extraterritorial vio-

lence in early modern Europe (Princeton 1994) 1-2. Zie ook Tilly, Coercion, capital and European 

states 69-70.

91 Thompson, Mercenaries, pirates and sovereigns 146-147.

92 Tilly, Coercion, capital and European states 69.

93 Idem 84-85.

94 Idem 30.
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zeventiende eeuw kon tegenkomen in kaart brengen. Daarbij is natuurlijk vooral de 

strijd tussen Spanje en de Republiek van belang. 

 In dit hoofdstuk komt overigens niet alleen fysiek geweld aan bod, maar 

ook economisch geweld: staten werden sterk genoeg om hun handel te beschermen, 

maar tegelijkertijd ook sterk genoeg om de handel van de tegenstander schade toe 

te brengen. Verder verdient ook de dreiging van geweld een plaats in het verhaal, 

want om een reëel gevaar te zijn hoeft geweld natuurlijk nog niet daadwerkelijk 

plaats te vinden. De reder die in 1588 wist dat er een Armada vanuit Spanje onder-

weg was, zal zich waarschijnlijk wel drie keer hebben bedacht voor hij zich met 

een rijkbeladen schip op die route waagde. De dreiging van geweld betekende dus 

al een risico op zich. Ik heb voor de indeling van dit hoofdstuk onderscheid ge-

maakt tussen militair geweld en economisch geweld. Deze scheiding, hoewel voor 

de structuur van het verhaal handig, was in de praktijk niet altijd even duidelijk: 

maatregelen die bedoeld waren om de Nederlandse economie schade toe te brengen 

konden met militaire middelen worden geïmplementeerd. Dat was bijvoorbeeld 

het geval tijdens een incident na afl oop van het Bestand: Spanje viel in 1621 dertig 

Nederlandse handelsschepen aan in de Straat van Gibraltar. Dat was strikt gespro-

ken weliswaar een militaire actie, maar werd uitgevoerd als onderdeel van een plan 

voor economische oorlogvoering tegen de Republiek. 

 Het geweld of de dreiging van geweld kende op de verschillende Europe-

se handelsroutes aan het begin van de zeventiende eeuw geen constante intensiteit, 

maar werd al naar gelang de politieke en economische ontwikkelingen heviger of 

minder hevig. Dit hoofdstuk dient niet alleen om duidelijk te maken wat de aard 

van de mogelijke geweldsdreiging was, maar ook waarom de geweldsdreiging op 

bepaalde momenten toe- of afnam.

 

 2. Staatsgeweld: militair

De drijvende kracht achter de vorming van staten in de vroegmoderne tijd in Eu-

ropa was dus oorlog. De meest in het oog lopende component van oorlog is natuur-

lijk militair geweld: legers met elkaar in gevecht. Hoewel maritieme oorlogvoering 
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gezien werd als ‘very much a poor relation of war on land’95, vonden in de vroeg-

moderne tijd ook op zee belangrijke gewapende confrontaties tussen staten plaats. 

Men denke bijvoorbeeld aan de mislukte Spaanse poging in 1588 om Engeland met 

een Armada aan te vallen. Voor Nederlandse reders konden dergelijk maritieme 

confrontaties een belemmering van de handel betekenen. Zelfs als de Republiek 

niet direct bij het confl ict betrokken was kon militair geweld tussen staten een ri-

sico voor de handel met zich meebrengen.

2.1 Indirect militair geweld: Baltisch gebied 

De Republiek onderhield over het algemeen vriendschappelijke relaties met de lan-

den rond de Oostzee. Nederlandse handelsschepen ondervonden aan het begin van 

de zeventiende eeuw dan ook zelden direct militair geweld in het Oostzeegebied. 

Toch konden schepen een risico lopen wanneer andere staten militaire confl icten 

in het gebied uitvochten. Vanaf het einde van de zestiende eeuw voerden Zweden, 

Polen en Denemarken verschillende oorlogen over de beheersing van de Oostzee. 

Hertog Karel van Zweden – vanaf 1604 koning Karel IX van Zweden – was aan 

het begin van de zeventiende eeuw bijvoorbeeld verwikkeld in een oorlog met 

Polen (1600-1629), een oorlog die voor de Zweden niet gunstig verliep. In 1604 

trok Karel IX met een troepenmacht van circa veertienduizend man naar Riga, 

en belegerde de stad. In 1605 liet hij drieduizend manschappen achter in Riga en 

achtervolgde met de rest van zijn troepen een Pools-Litouws leger, dat hem bij 

Kircholm vernietigend versloeg.96 Amsterdamse reders die handel dreven op Riga 

ondervonden veel overlast van de krijgsactiviteiten van Karel IX. Toch waren zij 

niet van plan hun handel op de stad te staken.97 Het gevolg was, dat in een groot 

95 M.S. Anderson, The origins of the modern European state system, 1494-1618 (Londen [etc] 1998) 

26.

96 Rickard, J (29 juli 2007), Polish-Swedish War, 1600-29, http://www.historyofwar.org/articles/

wars_polish_swedish_1600-29.html.

97 P.H. Winkelman, ed., Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 

zeventiende eeuw, Deel IV: ‘Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen 

van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608’, RGP Grote Serie 184 

(Den Haag 1983) xxxvix.
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aantal bevrachtingscontracten bepalingen werden opgenomen met instructies voor 

de schipper ingeval hij onderweg naar Riga in de problemen zou komen.98 De drei-

ging door oorlogsgeweld voor Nederlandse schepen richting Riga bleef bestaan tot 

1621, toen de opvolger van Karel IX, koning Gustaaf Adolf, de stad veroverde.99 

 De Pools-Zweedse Oorlog had niet alleen nadelige gevolgen voor Ne-

derlandse handelsschepen naar Riga. Aan het einde van de jaren twintig had deze 

oorlog ook grote gevolgen voor de Nederlandse graanhandel op Dantzig. Tussen 

1626 en 1629 blokkeerden Zweedse schepen de haven van Dantzig, waardoor ze 

controle kregen over de handel vanuit die stad. De handel van Nederlandse koop-

lieden met Dantzig kwam in deze drie jaar praktisch tot stilstand.100 De Zweden 

blokkeerden ook grote delen van de Baltische kust en het achterland. In 1629 werd 

weliswaar een zesjarig wapenstilstand getekend tussen de strijdende partijen, maar 

Zweden hief in die zes jaar nog steeds hoge tol op graanhandel in Dantzig. Daar 

kwam pas in 1635 een einde aan, toen Zweden en Polen een twintigjarig bestand 

sloten. Een bijkomstig nadelig gevolg van deze oorlog voor Nederlandse graan-

handelaren, was de vernietiging van veel graanvelden in Noord-Polen, waardoor 

het aanbod van graan sterk afnam. In reactie op deze gebeurtenissen weken Neder-

landse graanhandelaren uit naar de Witte Zee.101 (Zie hoofdstuk 4).

 Niet alleen Polen en Zweden voerden in deze periode oorlog, ook Zweden 

en Denemarken waren permanent verwikkeld in een machtsstrijd, die bijvoorbeeld 

in de Oorlog van Kalmar (1610-1613) tot uitbarsting kwam. De beheersing van 

de Sont was de belangrijkste inzet van deze strijd. Ook dit confl ict betekende een 

bedreiging voor de Nederlandse scheepvaart. Zo werden in het voorjaar van 1613 

drie bevrachtingscontracten opgesteld, waarin schippers instructies kregen in het 

geval zij oorlogsschepen tegen zouden komen.102

98 Idem xxxviii.

99 Idem xlii.

100 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 48.

101 Ibidem.

102 Winkelman, Bronnen voor de Nederlandse Oostzeehandel xlii.
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2.2 Direct militair geweld: Spanje

Als de Nederlandse handel al risico liep door confl icten waar de Republiek niet 

eens direct bij betrokken was, ligt het voor de hand dat deze nog meer gevaar liep 

door direct oorlogsgeweld van Spanje. Aan het einde van de zestiende eeuw was 

wel duidelijk geworden dat Spanje de opstandige gewesten minder gemakkelijk 

zou kunnen bedwingen dan verwacht. Vooral op zee waren de Nederlandse rebel-

len onverslaanbaar gebleken103, een gegeven waar de in Genua geboren Frederigo 

Spinola (jongere broer van Ambrosio Spinola, die 1604 Oostende en in 1625 Breda 

zou veroveren) verandering in wilde brengen. Hij wist Filips III in 1599 te overtui-

gen zes galeien te laten bouwen, die langs de Vlaamse kust gestationeerd zouden 

moeten worden. Het doel van de expeditie was om zowel Engelse als Nederlandse 

handels- en vissersschepen in het Kanaal aan te vallen, communicatie met de Zui-

delijke Nederlanden te verbeteren en uiteindelijk zelfs troepen naar Engeland te 

transporteren voor een invasie (een plan dat overigens nooit werd uitgevoerd).104

 In september 1599 voeren Spinola’s galeien, met duizend Italiaanse in-

fanteristen aan boord, het Kanaal binnen. Spinola wist zowel de Engelse als de 

Nederlandse oorlogsschepen die hem opwachtten te ontwijken – ‘a feat so briljant 

that the Dutch hounded their own admirals’105 – en nestelde zich in de wateren bij 

het Zuid-Nederlandse Sluis.106 Vanuit Sluis begon Spinola al direct nadat hij er was 

gearriveerd te jagen op Nederlandse vissers- en handelsschepen. De Republiek liet 

zelfs in antwoord op Spinola’s activiteiten drie galeien bouwen (zie hoofdstuk 3). 

Uiteindelijk wisten de Nederlanders in 1603 Spinola’s galeienvloot te vernietigen. 

Bij dat gevecht werd Spinola, toen 31 jaar oud, dodelijk getroffen door twee stenen 

kanonskogels.107 

103 Randal Gray, ‘Spinola’s galleys in the Narrow Seas, 1599-1603’, in: The Mariner’s Mirror 64 

(1978) 72.

104 Ibidem.

105 Idem 76.

106 A. Bijl, De Nederlandse convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij 

tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden (Den Haag 1951) 56. Zie ook J.H. Kernkamp, De han-

del op den vijand, 1588-1609 deel II (Utrecht 1934) 253.

107 Gray, ‘Spinola’s galleys’ 82.
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Zelfs tijdens het Bestand bleef de Republiek niet gevrijwaard van direct Spaans 

militair geweld. In 1618 ontwaarden Spaanse oorlogsschepen onder leiding van de 

Spaanse admiraal Miguel de Vidazábal een groep van 24 Nederlandse handelssche-

pen bij de Portugese kust, met goederen aan boord die voor Venetië bedoeld waren. 

De Spanjaarden waren daarvan op de hoogte. Aangezien Spanje in oorlog was met 

Venetië, en de vloot bovendien nauwelijks beschermd was (er was immers sprake 

van een wapenstilstand) werd besloten de Nederlandse schepen aan te vallen. De 

aanval mislukte: driehonderd Spaanse zeelieden vonden bij de aanval de dood.108 

Na afl oop van het Bestand richtte Spanje zich voornamelijk op de economische 

oorlogvoering tegen de Republiek; deze vorm van geweld zal in de volgende para-

graaf aan de orde komen. 

3.  Staatsgeweld: economisch

Behalve met militair geweld konden staten elkaar ook bestoken met economisch 

geweld, hoewel het voor staten in de vroegmoderne tijd volgens M.S. Anderson 

lastig was economische druk effectief in te zetten. De reden daarvoor was, dat 

menig staat al moeite had ‘to mobilize effi ciently even the resources of its own ter-

ritory and subjects.’109 Toch stelt hij, dat ‘as the sixteenth century drew to a close, 

economic pressure was beginning to be used on an unprecedented scale as a weap-

on in international confl ict.’110 In deze paragraaf komt zowel economische dreiging 

als economisch geweld tegen de Nederlandse Europese handel aan de orde.

3.1 Economische dreiging: Baltisch gebied

Om een reëel gevaar te zijn hoeft geweld natuurlijk nog niet daadwerkelijk plaats 

te vinden. Dit geldt zowel voor fysiek geweld als economisch geweld. De handels-

route naar het Baltisch gebied stond bekend als een fysiek veilige handelsroute; Ne-

108 R.A. Stradling, The Armada of Flanders. Spanish maritime policy and European war, 1568-1668 

(Cambridge 1992) 20.

109 Anderson, Modern European state system 32.

110 Idem 35.
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derlandse schepen op deze route waren veelal niet of slechts licht bewapend. Maar 

de afwezigheid van fysiek geweld betekende niet automatisch dat de Nederlandse 

handel in de Oostzee geen gevaar liep. Zoals we reeds hebben gezien vormden de 

militaire confrontaties tussen Polen en Zweden en tussen Zweden en Denemar-

ken een belemmering voor de Nederlandse handel op Riga en Dantzig. Maar waar 

deze belemmeringen een onbedoeld gevolg waren van het militaire confl ict, kon de 

machtsstrijd in het Oostzeegebied, en met name de machtsstrijd tussen Denmarken 

en Zweden om de Deense Sont, ook een bewuste bedreiging voor de Nederlandse 

handelsbelangen betekenen. 

 In deze machtsstrijd was de inzet, zoals eerder vermeld, de doorgang door 

de Sont. Wie de Sont beheerste kon enorme invloed uitoefenen in Europa: alle han-

delsschepen richting de Oostzee moesten deze nauwe waterweg immers passeren. 

Iedereen was zich bewust van het belang van deze doorgang. Voor de Nederlandse 

graanhandel was de Sont zo belangrijk, dat de Nederlandse gezant in Denemarken 

aan het begin van de zeventiende eeuw zei, dat hij ‘de sleutels van Amsterdam 

in de Sont had zien liggen.’111 Maar ook tegenstanders van de Republiek, zoals 

Spanje, begrepen de importantie van de Sont. Er ontwikkelde zich dus in de loop 

van de zeventiende eeuw een waar gevecht om controle van deze passage. Het was 

in het economische belang van de Republiek dat Zweden noch Denemarken in 

deze machtsstrijd de overhand zou krijgen, maar dat deze twee staten juist elkaars 

macht in evenwicht zouden houden. Spanje probeerde daarentegen de machtsver-

houdingen juist uit balans te brengen, om er zo voor te zorgen dat de Nederlandse 

economie schade zou worden toegebracht.

 Dat verstoring van het machtsevenwicht zeer concrete en directe nega-

tieve gevolgen kon hebben voor de Nederlandse handelsbelangen, bleek tijdens de 

Oorlog van Kalmar tussen Zweden en Denemarken. De Deense koning Christian 

IV wist in 1611 de Zweedse kuststad Kalmar te veroveren op de Zweedse Karel IX 

(die bij de campagne overigens het leven liet). Direct stelde Christian IV een nieu-

111 Lindblad, ‘Nederland en de Oostzee’ 8.
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we heffi ng voor Nederlandse schepen in die door de Sont voeren. Verder verbood 

hij Nederlandse handel met Zweden en Finland, en confi sceerde hij verschillende 

Nederlandse schepen die zich aan dit verbod onttrokken.112 De overheid van de 

Republiek stelde vervolgens alles in het werk om deze nieuwe heffi ng ongedaan te 

maken en het machtsevenwicht in het Oostzeegebied weer te herstellen (zie hoofd-

stuk 3).

3.2 Economische oorlogvoering: Spanje

Spanje bemoeide zich dus zijdelings met de politieke situatie in het Baltisch gebied 

om de economische dreiging voor de Republiek op te voeren. Maar naast deze in-

directe inmenging in de politieke situatie in het Oostzeegebied, voerde Spanje ook 

een beleid van directe economische oorlogvoering tegen de Republiek. Al vanaf 

het begin van de Opstand had Spanje met dit idee gespeeld, maar zag zich al snel 

geconfronteerd met een dilemma: de Republiek was niet alleen een belangrijke 

handelspartner van Spanje, maar ook van de Zuidelijke Nederlanden. Handelsem-

bargo’s tegen de Republiek en confi scaties van Noord-Nederlandse schepen zou-

den ook de Spaanse en Zuid-Nederlandse handel veel schade toebrengen. Mede om 

dit dilemma te ontlopen legde Spanje volgens M.E.H.N. Mout aanvankelijk meer 

nadruk op militaire actie, zowel over land als ter zee.113 Aan het einde van zestiende 

eeuw begon Spanje echter haar beleid te herzien, en liet niet na ook maatregelen te 

nemen om de Republiek economisch te treffen.

 Eén wapen in de economische oorlogvoering tegen de Republiek was het 

handelsembargo. In 1585 had Filips II een algemeen embargo afgekondigd tegen 

Spaanse en Portugese handelsbetrekkingen met de opstandige gewesten, een maat-

regel die hij in 1590 weer ophief, omdat hij behoefte had aan Baltische producten 

en niet tevreden was over zijn handelsrelaties met de Hanzesteden.114 Nederlandse 

112 Israel, Dutch primacy 94.

113 M.E.H.N. Mout, ‘‘Holendische Propositiones’, Een Habsburgs plan tot vernietiging van handel, 

visserij en scheepvaart der Republiek (ca.1625)’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982) 346.

114 Israel, Dutch primacy 38.
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kooplieden stortten zich weer met enthousiasme op de handel met Spanje en Por-

tugal, verkochten graan en zelfs wapens. Nederlandse handelsschepen voeren naar 

Spanje met overmatig veel geschut aan boord, ‘zoogenaamd ter verdediging van de 

graanschepen “tegen de gemeyne vyanden ende den Turck”, in werkelijkheid om 

het onderweg met grove winsten van de hand te doen.’115 

 Maar al snel bleek dat de opheffi ng van het handelsembargo geen garantie 

was tegen economisch geweld van Spaanse zijde, zoals een vloot van 26 Neder-

landse graanschepen in 1591 bemerkte. Vanwege hongersnood in Italië hadden de 

schepen daar graan afgeleverd, en Filips II had de verzekering gegeven dat ze op 

de terugreis ongehinderd door de Straat van Gibraltar zouden mogen varen. De 

schepen werden echter in beslag genomen, en de voltallige bemanning werd te-

werk gesteld op Spaanse galeien. In het voorjaar van 1595 liet Filips II bovendien 

onverwacht beslag leggen op alle Nederlandse schepen die zich op dat moment in 

Spaanse havens bevonden; dat waren er naar schatting tussen de vier- en vijfhon-

derd.116 Hoewel hij enkele weken later deze inbeslagname ophief en alle schepen 

weer liet terugkeren naar de Republiek, illustreert deze gebeurtenis eens te meer de 

onvoorspelbaarheid en dus het risico van de Nederlandse handel met Spanje aan het 

einde van de zeventiende eeuw. 

 Was de handel van de Republiek met Spanje onder Filips II onvoorspel-

baar gebleken, volgens J.H. Kernkamp werd na de troonsbestijging van Filips III 

in 1598 al snel duidelijk dat de positie van Nederlandse kooplieden tot nu toe nog 

‘bijzonder gunstig’ was geweest.117 In november 1598 verbood de jonge vorst alle 

handelsbetrekkingen tussen Spanje en de Republiek. Hij liet alle Nederlandse sche-

pen in die zich in Spaanse of Portugese havens bevonden confi sceren, circa vijf-

honderd schepen. De bemanning werd naar de galeien gestuurd of gevangen gezet. 

Spaanse handelaren die contacten onderhielden met Nederlandse kooplieden liet 

hij arresteren en martelen, om zo verborgen Nederlandse goederen op te sporen. 

115 Kernkamp, Handel op den vijand II 84-85.

116 Idem 158-159.

117 Idem 227.
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Het vaststellen van de nationaliteit van de schippers en kooplieden was overigens 

nog niet eenvoudig, omdat veel van hen onder valse paspoorten voeren. Uitein-

delijk wist de helft van de in beslag genomen Nederlandse schepen dankzij deze 

valse papieren toch terug te keren naar de Republiek.118 Volgens Israel had het 

Spaanse embargo een enorme weerslag op de Nederlandse handel, zelfs zo, dat ‘the 

shock waves from such a blow … were felt in every part of the Dutch world-trade 

system.’119 De Nederlandse kooplieden werden afgesneden van de Spaanse zout-

pannen, wat niet alleen een slag betekende voor bijvoorbeeld de Oostzeehandel, 

maar uiteindelijk ook voor de handel met de Levant en Italië.120 Ook de handel van 

de Zuidelijke Nederlanden met de Republiek werd snel verboden (1599).121

 Maar het Spaanse embargo bleek lastig te handhaven. Kooplieden vonden 

al snel alternatieve handelsroutes en er ontwikkelde zich een levendige smokkel-

handel (zie hoofdstuk 4). Als er dan toch handel werd gedreven met de Republiek, 

was Filips III van zins er winst uit te slaan, dus vanaf 1603 wijzigde hij zijn be-

leid. Handel met de Republiek was niet meer strikt verboden. Het stond een ieder 

weer vrij handel te drijven met Spanje, maar bij de uitvoer van goederen werd een 

extra belasting geheven van 30% (ook voor Engelse en Franse goederen). Verder 

moesten ingevoerde goederen over een keurmerk beschikken waaruit bleek dat ze 

vervaardigd waren in aan Spanje gehoorzame gewesten.122 

 Maar in de uitvoering van dit nieuwe beleid bleek Filips III opnieuw zeer 

inconsistent. In december 1604 werden de Nederlandse schepen wederom de toe-

gang tot Spaanse en Portugese havens ontzegd, overtreding van deze bepaling zou 

‘dood en verbeurdverklaring van goederen’ betekenen.123 Toen de vorst in oktober 

1605 dit verbod weer ophief en ook Noord-Nederlandse schepen elf maanden lang 

toestemming gaf om graan naar Spanje te vervoeren, waren Nederlandse schippers 

118 Idem 227-228.

119 Israel, Dutch primacy 58.

120 Idem 58-59.

121 Kernkamp, Handel op den vijand II 233.

122 Idem 282-283.

123 Idem 305.
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dan ook zeer wantrouwend: zij vermoedden een valstrik en vreesden dat als ze 

inderdaad zouden afvaren naar Spanje, de vorst hun schepen alsnog zou confi sce-

ren.124 De Staten-Generaal, die deze zorg deelden, verboden Nederlandse schepen 

dan ook gebruik te maken van de toestemming van Filips III. 

 Het Bestand betekende een einde van de wederzijdse handelsrestricties: 

tussen de Republiek en Spanje bestonden gedurende deze twaalf jaar normale han-

delsbetrekkingen. Jaarlijks deden ongeveer vier- tot vijfhonderd Nederlandse han-

delsschepen Spaanse of Portugese havens aan.125 Maar met het naderen van het 

einde het Bestand begon Spanje, onder invloed van nieuwe Spaanse adviseurs als 

Baltasar de Zúñiga en de graaf van Olivares, omvangrijkere economische maatre-

gelen te bedenken tegen de Republiek. In plaats van zich bezig te houden met het 

heroveren van territorium bepleitten deze (en andere) adviseurs een algehele oorlog 

tegen de Nederlandse economie. Op die manier zouden de opstandige gewesten 

zo verzwakt raken, dat ze gemakkelijk weer onder Spaans gezag gebracht zouden 

kunnen worden. Deze economische oorlogvoering zou niet alleen moeten bestaan 

uit maatregelen als handelsembargo’s, maar ook uit militair geweld, onder andere 

uitgevoerd door kapers (zie paragraaf 3).126

 De uitvoering van het plan om de Republiek in het economische hart te 

raken begon al direct na afl oop van het Bestand. Op 10 augustus 1621 vielen in de 

Straat van Gibraltar negen Spaanse oorlogsschepen dertig gewapende Nederlandse 

handelsschepen aan. Na een hevig gevecht werden vijf van de Nederlandse schepen 

tot zinken gebracht en twee veroverd. Aan Spaanse zijde vielen geen verliezen.127 

In hetzelfde jaar stelde de Spaanse kroon, nu Filips IV, opnieuw ‘sweeping embar-

goes’ in op de Nederlandse handel met Spanje en Portugal. Nederlandse handelaren 

die zich in Spanje hadden gevestigd, liepen groot gevaar.

124 Idem 307.

125 Israel, Dutch primacy 125.

126 David Goodman, Spanish naval power, 1589-1665. Reconstruction and defeat (Cambridge 1997) 

17-18.

127 Idem 18.
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Zo ook David Baute (1588-1657), een van oorsprong uit Antwerpen afkomstige 

handelaar, die vanaf zijn zestiende in dienst was geweest van een Zeeuwse koop-

man en in 1609 was uitgezonden naar Spanje. In 1623 werd Baute door de Spaanse 

autoriteiten gevangen genomen, omdat vermoed werd dat hij informatie bezat over 

illegale handel met Nederlandse kooplieden.128 Hij werd herhaaldelijk gemarteld, 

maar bleef desondanks ontkennen iets over handel met de Nederlandse rebellen te 

weten.129 In zijn Cort relaas, geschreven net voor zijn dood in 1657, geeft hij een 

beschrijving van de marteling die hij onderging: ‘Ik roepende en tierende als een 

uijtsinnig mensche, wierd mij door don Alonso afgevraagd, off ik geen correspon-

dentie nog handel met de rebellen van sijn Majesteijt van Spangniën en hadde, ende 

de waarheijt belijdende, soude van de torture ophouden. Mijne antwoorde was, met 

geene rebellen en hadde te doen, en dat van handel nog correspondentie en wiste te 

spreken, so beval hij aan den beul voort te varen.’130

 De gevolgen van het Spaanse embargo uit 1621 was voor de Nederlandse 

handel met dit gebied volgens Israel ‘immense’. Alle Nederlandse schepen verlie-

ten de Spaanse en Portugese havens, ‘except where deception could be used.’131 

Volgens Israel daalde het aantal Nederlandse schepen dat na 1621 nog met het Ibe-

risch schiereiland gemoeid was tot hooguit vijf procent van het aantal handelssche-

pen tijdens het Bestand.132 Uiteindelijk zou het tot 1640 duren voordat Nederlandse 

handelsschepen weer welkom in Portugal en tot 1648 voordat de Nederlandse han-

del met Spanje weer zou opleven.133 

 Maar Israel geeft toe dat dit laatste Spaanse handelsembargo, net als voor-

128 Marco H.D. van Leeuwen, De rĳke Republiek: gilden, assuradeurs en armenzorg 1500-1800 (Den 

Haag [etc]  2000), Deel I van de reeks Zoeken naar zekerheid : risico’s, preventie, verzekeringen en 

andere zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, Jacques van Gerwen en Marco H.D. van Leeu-

wen ed. (Den Haag 2000) 244. Zie ook David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen 

van een Zeeuws koopman in Spanje tĳdens de Tachtigjarige Oorlog. Uitgegeven door Robert Kuiper 

(Hilversum 2000) 5-8.

129 Baute, Cort relaas 8.

130 Idem 24.

131 Israel, Dutch primacy 124-125.

132 Idem 125.

133 Ibidem.
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gaande embargo’s, niet waterdicht was. Geregeld maakte de Spaanse kroon een uit-

zondering op het handelsverbod met de Republiek, wanneer bijvoorbeeld in Spanje 

aan een bepaald product een tekort ontstond.134 Bovendien verkocht de Spaanse 

vorst vanaf 1630 vergunningen aan Nederlandse kooplieden voor het afnemen van 

zout, om zo de verliezen van de Spaanse zoutmijnen te beperken.135 Nederlandse 

kooplieden maakten bovendien tijdens embargo’s gebruik van allerhande sluiprou-

tes om hun producten toch Spanje binnen te krijgen (zie hoofdstuk 4). Dat Israel 

tijdens Spaanse embargo’s op handel met de Republiek een enorme daling in het 

aantal Nederlandse schepen in Spaanse havens meet (in 1598 waren er bijvoor-

beeld meer dan honderd directe Nederlandse reizen van het Iberisch schiereiland 

naar de Oostzee, in 1599 waren dat nog maar twaalf)136 betekent natuurlijk nog niet 

dat er geen Nederlandse kooplieden actief bleven. Kernkamp stelt dat de fraudu-

leuze handel in Spaanse paspoorten in de Republiek in deze periode ‘verbijsterend 

groot’ was.137 

 Na oktober 1624 werd Nederlandse smokkelhandel met Spanje echter 

aanzienlijk moeilijker, door de oprichting van de zogenaamde Almirantazgo. Dit 

Spaanse admiraliteitscollege kreeg onder andere de taak scherpere controle uit te 

oefenen op buitenlandse handelsschepen, ladingen en scheepsbemanningen.138 De 

oprichting was volgens Israel een direct gevolg van ‘persistent reports of contin-

ued, if much reduced, Dutch economic infi ltration.’139 De Almirantazgo was ex-

treem grondig. Israel stelt dat ‘while it would be an exaggeration to suggest that 

the dexterity of the Dutch contrabandists was ever totally defeated, evasion of the 

Spanish embargo against the Dutch became extremely diffi cult.140 Zo had de Ne-

derlandse koopman Balthasar de Moucheron via een agent in Hamburg een schip 

134 J. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world 1606-1661 (Oxford 1982) 210-213.

135 Idem 216.

136 Israel, Dutch primacy 57-58.

137 Kernkamp, Handel op den vijand II 291.

138 Israel, Dutch Republic 205.

139 Idem 204.

140 Idem 206.
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uit Glückstadt gehuurd, die Russische goederen vervoerde. Maar de ambtenaren 

van de Almirantazgo doorzochten het hele schip en troffen uiteindelijk een brief 

aan waarin De Moucheron als eigenaar van het schip werd genoemd. Het schip en 

de lading werden daarop geconfi sceerd.141 

 

4.  Gedelegeerd staatsgeweld: kaapvaart 

Hoewel het staatsvormingsproces in de vroegmoderne tijd op gang kwam, was 

een sterke staat natuurlijk niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Een groot 

probleem voor staten was: geld. Anderson schrijft, dat ‘all governments were fa-

ced continually by deep intractable fi nancial diffi culties, which generated what 

one historian has called ‘a perpetual spiral of indigence and ineffi ciency’’142 Deze 

chronische geldtekorten  hadden niet alleen gevolgen voor de uitrusting van het 

leger, maar betekenden ook dat een staande vloot lange tijd voor Europese staten 

onhaalbaar was. De oplossing was uitbesteden: zo werd de uitrusting van het leger 

in veel staten overgelaten aan particulieren en werd ook de oorlogvoering op zee 

in hoge mate geprivatiseerd. Anderson zegt dat ‘everywhere privately owned and 

controlled vessels played a role, often a dominant one.’143 Een staat kon bijvoor-

beeld van particulieren een uitgerust oorlogsschip inhuren om in te zetten bij een 

zeeslag. Maar de belangrijkste vorm van gedelegeerd staatsgeweld op zee was de 

kaapvaart.

 De kaapvaart werd ingezet om de handel van de vijand te bestrijden. Mar-

jolein ‘t Hart stelt overigens, dat dit bestrijden van de handel van de vijand onder 

meer werd ingegeven door het mercantilisme. Men ging ervan uit dat er een absolu-

te hoeveelheid rijkdom op aarde aanwezig was, die enkel herverdeeld kon worden. 

Kaapvaart was een legitiem middel om ervoor te zorgen dat de vijand een deel van 

die rijkdom misliep.144 In oorlogstijd gaven staten zogenaamde kaperbrieven uit, 

141 Ibidem.

142 Anderson, Modern European state system 7.

143 Idem 27.

144 Marjolein ‘t Hart, ‘Kaapvaart en staatsmacht. Dilemma’s van de geprivatiseerde oorlogvoering 
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die kapers toestemming gaven om schepen van staten waarmee ze in oorlog waren, 

aan te vallen en te veroveren of tot zinken te brengen. De kapers mochten een groot 

deel van de veroverde buit zelf houden. Een kleiner deel moest worden afgestaan 

aan de staat. Zo stond de staat dus in ruil voor een deel van de winst een deel van 

haar macht af aan particulieren.145 De staat hield wel toezicht op de verkoop van de 

buitgenomen schepen, de prijzen, of ‘prinsen’, zoals ze in de Republiek eeuw ook 

wel heetten. 

 Bijna alle Europese staten hielden zich bezig met kaapvaart, ook de Re-

publiek. Zeeland was verreweg het belangrijkste Nederlandse kaapvaartgebied. De 

Zeeuwse kapers die tijdens de Opstand jacht maakten op Spaanse en Portugese 

schepen werden gevreesd: ‘Pechelingues’ of ‘Pixaringos’ werden ze genoemd, 

verbasteringen van het woord Vlissingers.146 Maar Spanje zette de kaapvaart op 

haar beurt ook in tegen de Republiek, als integraal onderdeel van de hierboven be-

schreven economische oorlogvoering tegen de opstandige gewesten. En de grootste 

bedreiging voor de Nederlandse handelsschepen in de Noordzee waren de zoge-

naamde Duinkerkse kapers. De geweldsrisico’s die de activiteiten van deze kapers 

met zich meebrachten voor de Nederlandse handel in Europa komt in de volgende 

paragraaf aan bod.

4.1 Duinkerkse kapers

In 1583 heroverde Spanje Duinkerken en de Vlaamse kuststrook op de opstandige 

gewesten en in 1604 ook Oostende, dat nog in handen van de Republiek was ge-

bleven. Deze havensteden vormden ideale uitvalsbases voor kaapvaart tegen de 

Republiek. De bedoeling was dat de Zuid-Nederlandse kapers met toestemming 

van Spanje Nederlandse handels- en visserschepen zouden belagen. Volgens R. 

op zee’, in: De zeventiende eeuw 13 (1997) 429. Zie ook J.L. Anderson, ‘Piracy and world history: An 

economic perspective on maritime predation’, in: Journal of world history 6 (1995) 187.

145 ‘t Hart, ‘Kaapvaart en staatsmacht’ 427.

146 J.T.H. Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713 

(Middelburg 1986) 9.
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Baetens had de grootschalige ontwikkeling van de Vlaamse kaapvaart als voor-

naamste doel ‘to strike at the rising seaborne power of the Dutch Republic.’147 Er 

werd een admiraliteitscollege opgericht dat de Vlaamse kaapvaart moest reguleren. 

De eerste Zuid-Nederlandse kaapvaartactiviteiten begonnen in 1583, toen de land-

voogd Alexander Farnese de eerste Spaanse kaperbrieven aan Duinkerkse kapers 

verleende.148 Tot aan 1607 voeren vanuit de Vlaamse havensteden volgens A.P. van 

Vliet jaarlijks vijftien tot twintig kaperschepen uit. 149 Baetens’ schatting ligt iets 

hoger: tussen 1598 en 1607 waren volgens hem vanuit Duinkerken circa dertig ka-

pers per jaar actief. 150 Een deel van de Duinkerkse kapervloot bestond uit oorlogs-

schepen en werd gefi nancierd en uitgerust door de Zuid-Nederlandse en Spaanse 

overheden (het zogenaamde koninklijk eskader). De overige kaperschepen werden 

gefi nancierd door particulieren: rijke burgers, Spaanse bestuurders, lokale bestuur-

ders, geestelijken, zelfs hofdames hadden aandelen in kaperschepen.151 

 Duinkerkse kapers opereerden voornamelijk voor de Vlaamse en Zeeuwse 

kust, maar waagden zich soms zelfs zo ver als de Zuiderzee.152 Als een Nederlands 

schip een Duinkerkse kaper tegenkwam was het gevaar voor de bemanning niet ge-

ring. Een prijsgenomen schip werd aan land gebracht, waar het met de lading werd 

verkocht. De bemanning werd gevangen gezet, gedwongen dienst te nemen op een 

kaperschip of naar de Spaanse galeien gestuurd. Soms konden bemanningsleden 

zich loskopen. Wat ook voorkwam, was dat een schip gerantsoeneerd werd: in ruil 

voor een geldbedrag werden alleen bruikbare zaken zoals zeilen en kabels door de 

147 R. Baetens, ‘The organization and effects of Flemish privateering in the seventeenth century’, in: 

Acta historiae Neerlandicae: studies on the history of the Netherlands 9 (1976) 48.

148 A.P. van Vliet, ‘Vissen, kapen of gekaapt worden’, in: In het Kielzog. Maritiem-historische studies 

aangeboden aan Jaap R. Bruĳn bĳ zĳn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit 

Leiden (Amsterdam 2003) 295.

149 A.P. van Vliet, ‘The infl uence of Dunkirk privateering on the North Sea (herring) fi shery during 

the years 1580-1650’, in: Juliette Roding en Lex Heerma van Voss eds., The North Sea and Culture 

(1550-1800). Proceedings of the international conference held at Leiden 21-22 April 1995 (Hilversum 

1996) 155.

150 Baetens, ‘Organization and effects’ 53-54.

151 Van Vliet, ‘The infl uence of Dunkirk privateering’ 155.

152 Baetens, ‘Organization and effects’ 61-63.
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kapers meegenomen. Het schip en de lading werden achtergelaten. Ten minste één 

bemanningslid, meestal de schipper, werd dan meegenomen als gijzelaar om ervoor 

te zorgen dat het losgeld voor het schip daadwerkelijk werd betaald.153 

 Maar de confrontatie tussen een Nederlands schip en een Duinkerkse 

kaper verliep niet altijd zo beschaafd. De Staten-Generaal bepaalden in 1587 dat 

Duinkerkse kapers niet als kapers, maar als zeerovers moesten worden beschouwd 

(zie hoofdstuk 3). Dit betekende dat Vlaamse kapers die door een Nederlands schip 

werden gevangen zonder pardon overboord werden gezet, of eufemistisch gezegd: 

‘de voeten werden gespoeld.’ Het gevolg was, dat de Duinkerkse kapers vaak ook 

niet bepaald zachtzinnig met Nederlandse bemanningsleden omsprongen. In 1626 

stak bijvoorbeeld een eskader van de Vlaamse oorlogsvloot achttien Nederlandse 

haringbuizen in brand. De bemanningsleden werden door de kapers gered, maar 

vervolgens moesten ze dobbelen wie in welke volgorde overboord zou worden 

gegooid.154 En in een doopboek van de hervormde gemeente te Maassluis wordt 

vermeld, dat ‘Den 12en november [1628] een kint gedoopt genaemt Adriaen, zoon 

van Maertgen de Vader en Adriaen Cornelisz. Gorter die recht te voer van de Duijn-

kerckers overboord is gesmeten.’155 

 Hoewel de Duinkerkse kapers aan het einde van de zestiende eeuw een 

macht van betekenis begonnen te worden, zijn over de schade die zij Nederlandse 

schepen toebrachten in deze periode weinig kwantitatieve data beschikbaar.156 Vol-

gens Israel waren de verliezen aan Nederlandse zijde, ‘though worrying’, in deze 

periode niet extreem hoog.157 Op grond van het losgeld dat geëist werd voor gevan-

gen genomen bemanningsleden, is wel een redelijke indicatie te geven van de ver-

liezen door Vlaamse kaapvaart aan het einde van de zestiende eeuw. Baetens geeft 

153 A.P. van Vliet, Vissers en kapers: de zeevisserĳ vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker 

kapers (ca. 1580-1648) (Den Haag 1994) 101.

154 A.P. van Vliet, ‘Geweld op zee: kapers en vissers rond 1600’, in: Netwerk. Jaarboek Visserijmu-

seum 1997 (Vlaardingen 1997) 7.

155 Idem 8.

156 Baetens, ‘Organization and effects’ 61.

157 Israel, Dutch primacy 41.
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een aantal cijfers: in 1599 ontvingen de Vlaamse kapers 335.940 gulden losgeld 

voor gevangen genomen Nederlandse zeelui. In 1600 was dat bedrag 145.650 gul-

den en in 1601 298.950 gulden.158 Een stuurman van wie het schip vernietigd was 

kreeg meestal een losgeld opgelegd van onder de duizend gulden, maar van wie het 

schip ongemoeid was gelaten werd zo’n 1500 à 2000 gulden gulden geëist.159 

 De Nederlandse vissersvloot was het belangrijkste slachtoffer van de 

Duinkerkse kapers. Tussen 1585 en 1646 werden meer dan vijfhonderd Zeeuwse 

vissersschepen door Duinkerkers gekaapt.160 Geregeld zat 1-2%van de Vlaardingse 

bevolking (tweeduizend mensen) gevangen in Vlaanderen.161 Andere slachtoffers 

waren retourschepen uit Indië en Brazilië en terugkerende handelsschepen uit het 

Oostzeegebied en Zuid-Frankrijk.162 De pijsgenomen schepen werden door de ka-

pers doorverkocht aan kooplieden uit Denemarken, Zweden, of Duitse Hanzeste-

den, die de schepen dan vaak weer terug verkochten aan de Nederlandse eige-

naar.163 Maar vanwege het grote aanbod van buitgenomen Nederlandse schepen in 

Zuid-Nederlandse havensteden, werden ze ook geregeld gesloopt en als haardhout 

geveild.164

 Met het Bestand kwam er tijdelijk een einde aan Spaans-Nederlandse vij-

andelijkheden, en dat betekende dat zowel de Zeeuwse als de Duinkerkse kaapvaart 

in deze periode gestaakt werd. Dit bracht een grote vermindering van geweld langs 

de Zuid-Nederlandse kust met zich mee: tussen 1610 en 1620 werd bijvoorbeeld 

geen enkel Zeeuws vissersschip veroverd. Dat had voor de Nederlandse visserij in 

158 Baetens, ‘Organization and effects’ 61. Van Vliet geeft overigens andere cijfers: 1596: in Du-

inkerken werd voor 300.000 gulden aan losgeld ontvangen, in 1599 stonden 135 gevangenen voor 

138.200 gulden in het krijt. 1600: 143.580 gulden. [Van Vliet, Vissers en kapers 103].

159 Van Vliet, Vissers en kapers 102.

160 J. Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest:‘legale zeeroof” door de eeuwen heen (Amsterdam 

2006) 100.

161 Van Vliet, ‘Geweld op zee’ 8.

162 Baetens, ‘Organization and effects’ 64.

163 Van Vliet, ‘Geweld op zee’ 8. Zie ook: J.R. Bruijn, Varend verleden: de Nederlandse oorlogsvloot 

in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1998) 35.

164 Van Vliet, ‘Geweld op zee’ 8. Zie ook M.G. de Boer, Tromp en de Duinkerkers (Amsterdam 1949) 

61.
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ieder geval gunstige gevolgen. De Vries en Van der Woude stellen dat de Zeeuwse 

visserij in deze jaren ‘revived with vigour.’165 Een ander gevolg van het Bestand, 

was dat de werkloosheid onder Duinkerkse kapers (en overigens ook onder Zeeuw-

se kapers) explodeerde. Volgens Van Vliet zochten sommigen emplooi op de vis-

sers- en koopvaardijvloten. Anderen ‘doken in de illegaliteit door hun woonplaats 

te verlaten en vanuit Ierland of Barbarije het kaapvaartbedrijf voort te zetten, of 

namen dienst bij Engelse zeerovers.’ 166 De Zeeuwse kaper Simon de Danser uit 

Vlissingen vestigde zich in deze tijd bijvoorbeeld in Algiers en werd een van de 

succesrijkste Barbarijse zeerovers.167 Het gevoel van onveiligheid verdween overi-

gens niet tijdens het Bestand. Van Vliet stelt: ‘Ook tijdens het Twaalfjarig Bestand 

voelde men zich in Vlissingen niet veilig. Zeeuwse gedeputeerden meldden de 

Staten-Generaal dat de strategisch meest gewichtige stad aan de Schelde ‘genouch 

voor alle surprinsen open is leggende.’’168

 In de jaren die voorafgingen aan het afl open van het Bestand begon Spanje 

zoals eerder vermeld strategieën voor economische oorlogvoering te bedenken om 

de Republiek na het Bestand tot betere vredesvoorwaarden te kunnen dwingen. De 

kaapvaart maakte een belangrijk onderdeel uit van dit plan.169 Vanuit Vlaanderen 

en Noord-Spanje zouden kapervloten handelsschepen die uit het Baltisch gebied of 

Azië kwamen aanvallen.170 Maar ook de visserij was een doelwit. Vanuit uitvals-

bases op de Schotse eilanden of Denemarken wilde Spanje de voor de Republiek 

zo belangrijke haringvisserij onder druk zetten. Spanje gebruikte deze uitvalsbases 

ofwel clandestien, ofwel volgens een overeenkomst. Vooral de havens in Schotland 

waren volgens R.A. Stradling ‘supremely usefull’ voor het aanvallen van de haring-

165 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815 242.

166 A.P. van Vliet, Vissers in oorlogstĳd. De Zeeuwse zeevisserĳ in de jaren 1568-1648 (Middelburg 

2003) 104.

167 Ibidem.

168 Idem 97. Citaat uit J.E. Elias, Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. Eerste gedeelte 

(1568-1652) (Den Haag 1916).

169 Goodman, Spanish naval power 17.

170 R.A. Stradling, ‘The Spanish Dunkirkers, 1621-48: A record of plunder and destruction’, in: Tijd-

schrift voor Geschiedenis (1980 vol. 93) 543.
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vissers die iedere zomer rond de noordelijke Britse kust naar haring visten.171 

 En inderdaad: na het afl open van het Bestand in 1621 laaide het Spaanse 

geweld tegen de Republiek en dus ook het kapergeweld vanuit Duinkerken weer op. 

Tussen 1621 en 1647 liep het aantal Zuid-Nederlandse kaperschepen dat uitvoer op 

tot soms wel honderd per jaar.172 Tussen 1626 en 1634 veroverden de Duinkerkse 

kapers 1.499 schepen, en brachten er nog eens 336 tot zinken. De buit die hiermee 

behaald werd bedroeg 11.383.492 gulden. Ongeveer driekwart van deze buit is toe 

te schrijven aan activiteiten van particuliere kapers, de rest aan activiteiten van 

de oorlogsvloot. Tachtig procent van alle prijsgenomen of gezonken schepen was 

volgens Baetens afkomstig uit de Republiek. 173 Andere slachtoffers waren Engelse 

schepen (vooral tussen 1625-30 en 1655-1660) en tot 1646 ook Franse schepen.174 

Bruijn schat dat de Duinkerkse kapers tussen 1627 en 1635 ongeveer 423 Neder-

landse handels- en vissersschepen tot zinken brachten, en er 1606 veroverden.175 

Volgens Van Vliet bedroeg de schade die de Duinkerkse kapers de Nederlandse 

visserij toebracht, tussen 1587 en 1647 tenminste twaalf miljoen gulden.176 Ter ver-

gelijking: een haringvisser moest in deze periode circa 2.900 gulden neertellen 

voor een nieuwe haringbuis.177 De jaarlijkse winst die hij daarmee kon behalen was 

rond 1600 zo’n duizend gulden.178 

4.2 Spaanse kapers.

De Duinkerkse kapers waren de belangrijkste en de talrijkste, maar niet de enige 

kapers die Spanje inzette tegen de Republiek. Schepen die handel dreven op Bay-

onne, Bordeaux en andere Zuid-Franse havensteden, moesten ook bedacht zijn op 

kaapvaart vanuit Spanje. De meeste Spaanse kapers waren afkomstig uit Basken-

171 Ibidem.

172 Van Vliet, ‘The infl uence of Dunkirk privateering’ 155.

173 Baetens, ‘Organization and effects’ 62.

174 Stradling, ‘The Spanish Dunkirkers’ 557.

175 Bruijn, Varend verleden 35-36.

176 Van Vliet, ‘Geweld op zee’ 8.

177 Van Vliet, Vissers en kapers 56.

178 Idem 57.



57

land en opereerden tussen 1621 en 1650 voornamelijk in het gebied rond de Golf 

van Biskaje en langs de Franse kust, tot aan Bretagne. De belangrijkste uitvalsba-

sis was San Sebastián, van waaruit in deze periode zo’n 149 kaperschepen actief 

waren. In steden rond San Sebastián waren ook kapers gevestigd, maar in veel 

kleinere aantallen: vanuit Fuenterrabía waren circa 26 kaperschepen actief, vanuit 

Ria del Nervión ongeveer 31 en vanuit de kleine havensteden Laredo en Santoña in 

totaal 16.179 Evenals Vlaamse kapers maakten Spaanse kapers gebruik van relatief 

kleine schepen, die goed bewapend waren. 

 Spaanse kapers belaagden vooral Nederlandse schepen die handel dreven 

op Franse steden als Nantes, Bayonne en Bordeaux. Toen de Nederlandse handels-

schepen vaker in konvooi begonnen te varen, met bewapende bescherming, werd 

het voor de Spaanse kapers steeds lastiger om Nederlandse schepen prijs te nemen. 

Hun voornaamste doelwit was dan ook het schip dat alleen voer.180 De Nederland-

se verliezen aan Spaanse kapers waren aanzienlijk. In 1591 verloor de Republiek 

aan de Spaanse en Italiaanse kust 26 schepen aan Spanje. En in 1602 veroverden 

Spaanse kapers veertien schepen uit Hoorn alleen.181 David Goodman stelt, dat 

Spaanse kapers tussen 1621 en 1697 circa 704 schepen prijsnamen of lieten zinken. 

Een groot aantal daarvan zal Nederlands geweest zijn.182

4.3 Kaapvaart in de Oostzee

De admiraliteitscolleges van Holland en Zeeland hielden vanaf het einde van de 

zestiende eeuw rekening met de mogelijkheid dat Spanje de Duinkerkse kapers 

ook in het Oostzeegebied zou inzetten. In oktober 1593 meldden de Gedeputeerde 

Raden van Zeeland dat een Antwerpse koopman niet alleen had gewaarschuwd 

voor een Spaans handelsembargo dat tegen de Republiek op handen was, maar ook 

179 E. Otero Lana, ‘Los corsarios españoles. Apogeo del corso peninsular en el reinado de Felipe IV’, 

in: Historia 16, vol 13 (1988) 17.

180 Idem 16.

181 Israel, Dutch primacy 88-89.

182 Goodman, Spanish naval power 14.
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voor een Spaans plan om Duinkerkers naar de Sont te sturen om zo de Nederlandse 

Oostzeehandel te ontregelen.183 Dit bericht bleek uiteindelijk niet waar te zijn.

 In de Oostzee hadden Nederlandse handelsschepen tussen 1600 en 1630 

nauwelijks te lijden onder kaapvaart, een gevolg van het feit dat de Republiek in 

deze periode met geen enkele Baltische staat offi cieel in oorlog was. Maar hele-

maal in het noorden van de Republiek kregen Nederlandse schepen wel te maken 

met kapers die op commissie van Spanje voeren. Volgens Kernkamp zwalkten er 

onder meer op de Eems in deze tijd kapers rond, die in opdracht van Spanje Ne-

derlandse schepen belaagden. ‘Nu eens brachten de kaperkapiteins hun buit naar 

Nieuwpoort of Duinkerken in Vlaanderen, dan weer ankerden ze in de een of an-

dere kreek in Oost-Friesland of Oldenburg, om daar hun geroofde goederen aan 

wal te brengen.’184 Over het geheel genomen was het risico op deze noordelijke 

kaapvaart echter verwaarloosbaar.

5. Buitenstatelijk geweld: zeeroof

Zeeroof is al zo oud als de handel over zee. Men zou er dus vanuit kunnen gaan dat 

het probleem van zeeroof in de vroegmoderne tijd los stond van de eerder beschre-

ven Europese staatsvormingsprocessen. Maar deze processen hadden wel degelijk 

invloed op piraterij. De crux zat hem in de delegatie van het geweldsmonopolie 

van de staat aan derden, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde bij de kaapvaart. Ander-

son stelt dat ‘the state eagerly shifted its burdens on the shoulders of private indi-

viduals, and was not concerned that this meant sacrifi cing any uniform, consistent, 

overall control.’185 Hoewel de staat wel enige controle uitoefende op de kaapvaart  

– bijvoorbeeld door middel van het toezicht op de verkoop van de buitgenomen 

schepen en goederen – bleken kapers in de praktijk moeilijk in de hand te houden. 

Ver van het toeziend oog van de overheid die de kaperbrief verleend had, was het 

183 Kernkamp, Handel op den vijand II 130.

184 Idem 107.

185 Anderson, Modern European state system 31. Anderson citeert hier J.R. Hale in ‘Armies, navies 

and the art of war’, in New Cambridge modern history (Cambridge 1968) 201.
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voor een kaperkapitein maar al te verleidelijk om ook neutrale of zelfs bevriende 

schepen aan te vallen.186 En niet zelden begon een kaperkapitein na verloop van 

tijd, bijvoorbeeld na afl oop van een oorlog, een alternatieve loopbaan als zeerover. 

L.C. Vrijman stelt zelfs, dat nagenoeg alle beruchte piraten uit de vroegmoderne 

tijd ‘hun carrière begonnen zijn met te varen op een behoorlijke commissie.’187

 Volgens Thompson leidde het delegeren van de staatsmacht paradoxaal 

genoeg juist tot de verzwakking ervan. ‘The tediously repetitive process went like 

this: The state would authorize privateering, which was legalized piracy, during 

wartime. When the war concluded, thousands of seamen were left with no more 

appealing alternative than piracy. The state would make some desultory efforts to 

suppress the pirates, who would simply move somewhere else. With the outbreak 

of the next war, the state would offer blanket pardons to pirates who would agree 

to serve as privateers, and the process would start all over again.’188 Deze theorie 

wordt geïllustreerd door het probleem van de Engelse zeerovers, van wie Neder-

landse schepen aan het begin van de zeventiende eeuw in het Kanaal veel last van 

ondervonden. 

5.1 Engelse piraten

Na de vrede tussen Engeland en Spanje in 1604 (Verdrag van Londen) deed zich 

een explosieve toename van Engelse zeeroverij voor. Met het afl open van de oorlog 

werden grote aantallen zeelieden die bij de oorlog betrokken waren geweest werk-

loos. Volgens C.M. Senior was het aantal Engelse zeelieden gegroeid van 16.000 

man in 1582 tot 50.000 in 1603, ‘…who had either to fi nd a job or starve.’189 Deze 

werkloze zeelieden maakten in de eerste plaats Engelse havensteden onveilig. Zo 

186 Veel auteurs wijzen op de vage grens die in de praktijk bestond tussen kaapvaart en illegale activ-

iteiten. Zie: René Jan Barendse, Koningen, compagnieën en kapers. De Arabische zeeën 1640-1700 

(Leiden 1991) 219-220; Anderson, ‘Piracy and World history’ 176, noot 4; Thomson,  Mercenaries, 

pirates and sovereigns 22-23.

187 L.C. Vrijman, Kaapvaart en zeerooverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de Lage Landen 

(Amsterdam 1938) 37.

188 Thompson, Mercenaries, pirates and sovereigns 54.

189 C.M. Senior, A nation of pirates. English piracy in its heyday (Newton Abbot 1976) 9.
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schreef de burgemeester van de havenstad Plymouth in juni 1623 aan de Privy 

Council: ‘since our late Queens’s death, there do daily resort heither such a great 

number of sailors, mariners and other masterless men, that heretofore have been at 

sea in men of war, and being now restrained from that course do still remain here 

and pester our town… And some of them do daily commit such intolerable outrages 

as they steal and take away boats in the night out of the harbour and rob both Eng-

lish and French…’190 

 Maar behalve het onveilig maken van de Engelse havensteden, begonnen 

veel Engelse zeelieden zich na 1604 met zeeroverij bezig te houden. Zowel in het 

Kanaal als langs de Ierse kust belaagden zij handelsschepen; ook Nederlandse. 

Hoewel concrete gegevens over het aantal veroverde Nederlandse schepen ontbre-

ken, kan men de maatregelen die door de Nederlandse overheid tegen de Engelse 

zeerovers werden genomen (zie hoofdstuk 3) beschouwen als bewijs voor de over-

last die de Republiek door deze piraterij ondervond. Dat Nederlandse handelssche-

pen veel te lijden hadden onder de Engelse zeerovers, kwam niet alleen doordat de 

Republiek en Engeland buurlanden waren, maar ook doordat de Engelse zeerovers 

voor eigen gebruik schepen roofden en daarbij een voorkeur hadden voor de Neder-

landse fl uitschepen. Deze schepen waren niet alleen snel, maar ook stevig en sta-

biel. Omdat ze vooral voor bulkhandel werden gebruikt, beschikten ze bovendien 

over veel laadruimte, ideaal voor piraten: zo konden ze niet alleen veel mankracht 

herbergen, maar bovendien extra kanonnen (meestal droegen de piratenschepen 

tussen de 20 en 30 kanonnen).191

 De Engelse vorst Jacobus I schatte het totale aantal Engelse piratensche-

pen in 1608 op vijfhonderd.192 Volgens Senior was een groot probleem het feit dat 

een Engels piratenschip in deze periode nauwelijks te onderscheiden was van een 

‘peaceful trader.’ De zeerovers voeren op handelsschepen die ze hadden veroverd, 

en hadden meestal een hele collectie vlaggen aan boord, waarmee ze handelssche-

190 Idem 10.

191 Idem 26-28.

192 Idem 11.



61

pen die ze tegenkwamen konden misleiden.193 

 Een mooi voorbeeld van dergelijke misleiding deed zich voor in mei 

1616, toen het Zeeuwse schip de Zwarte Hond door Engelse piraten werd veroverd. 

Onder leiding van een zekere Harris hadden zestien piraten het Engelse handels-

schip The Eagle overmeesterd. De rovers hielden de schipper aan boord. Toen de 

zeerovers na een week de Zwarte Hond ontwaarden kreeg de schipper van Harris 

de opdracht het schip om water te vragen. De piraten verscholen zich intussen in 

het ruim. De Zeeuwse kapitein naderde The Eagle nietsvermoedend, ‘…fl ung out a 

roape willinge him to fasten his pott to the roape, notwithstandeinge the saied skip-

per steered his shippe and clapped this examinent’s pinke upon her after quarter and 

soe they soone as came boarde for boarde the Englishe boarded them.’194

 Volgens Senior had het succes van de Engelse zeerovers vooral te maken 

met het feit dat ze door niemand werden tegengehouden. ‘The English navy, which 

should have been amongst the strongest in Europe, was shackled by fi nancial and 

administrative incompetence at home; the French navy, which had been sadly ne-

glected during the wars of religion, was scarcely a force to be reckoned with, while 

Spain’s royal galleons … were mainly occupied with jealously guarding their coun-

try’s own trade with the New World.’ Het enige land dat volgens Senior in de eerste 

jaren van de zeventiende eeuw een ‘sustained effort against pirates’ ondernam, was 

de Republiek.195 Op de maatregelen die de Nederlandse overheid tegen de Engelse 

piraten nam, zal in hoofdstuk 3 worden ingegaan. De activiteiten van de Engelse 

zeerovers in de Noordzee namen vanaf de jaren 1620 af, enerzijds als gevolg van 

steeds effectievere maatregelen van de Engelse kroon tegen piraterij, anderzijds 

omdat de Engelse rovers in 1614 hun basis in de Middellandse Zee, Mamora, ver-

loren. Dit betekende dat de Engelse zeerovers vanaf die tijd meer moeite kregen 

met het slijten van hun waar.196

193 Idem 20-21.

194 Idem 20.

195 Idem 147.

196 Idem 76-77.
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5.2 Geval apart: Barbarije

Een geval apart in de wereld van de zeventiende-eeuwse zeeroverij waren de Bar-

barijse zeerovers of kapers. Deze zeeschuimers opereerden voornamelijk vanuit 

de Noord-Afrikaanse havensteden Algiers, Sallé, Tunis en Tripoli. De grootste ka-

perstaat was Algiers. De Algerijnse kapervloot was aan het einde van de zestiende 

eeuw al indrukwekkend: in 1585 telde het vijfendertig galeien. In 1623 telde het 

drie galeien, vijfenzeventig linieschepen en honderd kleinere vaartuigen. Naast 

roeiers had een galei honderdveertig soldaten aan boord, een zeilschip had hon-

derd á tweehonderd bemanningsleden, gewapend met een musket en boog.197 Aan 

het begin van de zeventiende eeuw stond Tunis nog op gelijke voet met Algiers, 

maar in 1609 werd de Tunesische vloot vernietigd door Spaanse en Franse oorlogs-

schepen en sindsdien bleef Tunis de mindere van Algiers. In 1615 telde de Tunesi-

sche vloot 24 kleine schepen,198 in 1625 telde het zes grote galeien, tien tot twaalf 

kleine galeien (brigantijnen) en veertien grote zeilschepen. Tripoli, de kleinste van 

de kaperstaten, had slechts twee of drie zeilschepen.199 De schade die de Barbarijse 

rovers aan de Nederlandse handelsvloot toebrachten was volgens P.W. Klein ‘hui-

veringwekkend groot’. Alleen al de rovers uit Algiers veroverden tussen 1617 en 

1625 206 Nederlandse schepen.200 Aan het begin van de zeventiende eeuw opereer-

den de Barbarijers vooral in de Middellandse Zee, maar ze breidden hun gebied uit 

tot de Atlantische Oceaan, tot aan de Canarische eilanden en de Azoren.201

197 Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest 105.

198 R.E.J. Weber, De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeeroovers 1609-

1621 (Amsterdam 1936) 55-56.

199 Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest 106.

200 P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse 

stapelmarkt (Rotterdam 1965) 311.

201 D.D. Hebb, Piracy and the English government 1616-1642 (Aldershot [etc.] 1994) 15. In Noord-

Afrika waren ook veel Engelse zeerovers actief. De koning van Marokko Mouley Zidan stond niet 

onwelwillend tegenover de aanwezigheid van deze zeerovers, omdat ze het land een zekere welvaart 

brachten. Senior noemt een mooie anekdote: toen een aantal Nederlandse oorlogsschepen in deze 

periode (geen datum/jaar) een Engels piratenschip achternazaten tot in de havenstad Safi , liet de vorst 

de Nederlandse zeelui arresteren omdat ze het gewaagd hadden de zeerovers op land achterna te jagen. 

Hij liet als vergeldingsmaatregel de Nederlandse gezant in Marokko gevangen zetten. (Senior, Nation 

of pirates 50).



63

Volgens Thompson is het lastig te onderscheiden of deze Noord-Afrikaanse zee-

schuimers als kapers of als piraten moeten worden geclassifi ceerd, vanwege de on-

doorzichtige politieke situatie in het gebied. In naam werden de stadsstaten Algiers, 

Tunis en Tripoli geregeerd door een afgevaardigde van de Ottomaanse Sultan, de 

pasha, maar in de praktijk werden de steden bestuurd door een raad van hoge Otto-

maanse militairen. De kaperactiviteiten van deze steden werden door deze militai-

ren goedgekeurd, en leken daarmee dus een zekere legitimiteit te bezitten, hoewel 

David Hebb stelt, dat ‘their activity was never authorized by the Sultan, and, at 

times, it was carried out against his express wishes.’202 Dit gebrek aan legitieme 

staatssteun betekende dat de Barbarijse kapers dus in feite zeerovers waren. 

 Bemanningsleden van Nederlandse schepen die door Barbarijse kapers 

veroverd werden stond geen prettig lot te wachten. De meeste werden als slaven 

verkocht, hoewel de Barbarijers spraken van ‘krijgsgevangenen’. Sommige van 

deze slaven moesten werken als bediende, andere werden tewerk gesteld in steen-

groeves, op boerderijen of in de scheepsbouw. Slechts een klein aantal gevangenen 

werd vrijgelaten, ondanks herhaaldelijke pogingen van de Staten-Genraal om met 

de bestuurders van de Barbarijse staddstaten tot een overeenkomst te komen. In de 

praktijk had een bemanningslid eigenijk alleen kans om uit zijn gevangenschap te 

ontsnappen als vrienden of familie in de Republiek het kapitaal bijeen konden bren-

gen om hem van zijn eigenaar te kopen.203 Tussen 1621 en 1627 bevonden er zich 

alleen al in Algiers twintigduizend Europese gevangenen, van allerlei nationalitei-

ten.204 Aangezien de kans klein was dat ze ooit vrij zouden komen, bekeerde een 

aantal zich vrijwillig tot de Islam en nam vervolgens dienst op de roversschepen, 

tot groot ongenoegen van de achterblijvers. Tussen 1609 en 1619 bekeerden bij-

voorbeeld 300 Engelsen, 857 Duitsers en 130 Nederlanders (zowel uit het Noorden 

202 Hebb, Piracy and the English government 11-12 en 15. Zie ook Thompson, Mercenaries, pirates 

and sovereigns 45.

203 Klein, De Trippen in de 17e eeuw 311.

204 William Spencer, Algiers in the age of the corsairs (Oklahoma 1979) 113-115.
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als het Zuiden) zich vrijwillig tot de Islam.205

6. Concluderend

Uit de bovenstaande uiteenzetting is duidelijk geworden dat Nederlandse kooplie-

den bij hun Europese handelsactiviteiten allerlei vormen van geweld tegen konden 

komen, variërend van een indirecte bedreiging van hun economische belangen tot 

daadwerkelijk fysiek gevaar. Maar in hoeverre veranderde de mate van gewelds-

dreiging in de eerste periode van de zeventiende eeuw voor de Nederlandse reder? 

Tegenwoordig hanteren de Verenigde Staten en Europa een kleurcodering voor het 

meten van de dreiging van terroristische aanvallen. Daarbij staat groen voor de 

laagste dreiging, blauw voor een algemene dreiging, geel voor een verhoogde drei-

ging, oranje voor een hoge dreiging en rood voor acute dreiging. Men zou op basis 

van deze codering ook de gemiddelde geweldsdreiging voor de Nederlandse reder 

in Europese wateren aan het begin van de zeventiende eeuw kunnen classifi ceren. 

In de periode 1598-1609, vanaf de troonsbestijging van Filips III tot aan het begin 

van het Bestand, kregen Nederlandse handelsschepen niet alleen te maken met in-

direct militair geweld in het Oostzeegebied, maar ook met direct militair geweld 

van Spanje in de vorm van de galeien van Spinola. Verder confi sceerde de Spaan-

se kroon herhaaldelijk Nederlandse schepen die in Spaanse en Portugese havens 

aanwezig waren en voerde de vorst een dermate inconsistent beleid wat betreft 

embargo’s op de handel met de Republiek, dat Nederlandse reders er nooit zeker 

van konden zijn of hun schip wel zou terugkeren uit Spanje. Daarnaast opereerden 

Engelse zeerovers vanaf 1604 in het Kanaal en werden Duinkerkse kapers langs de 

Vlaamse kust vanaf het einde van de zestiende eeuw een macht van betekenis. Ook 

in de Middellandse Zee waren Nederlandse schepen niet gevrijwaard van geweld: 

Barbarijse zeerovers waren ook daar al sinds het einde van de zestiende eeuw actief. 

In de Golf van Biskaje konden Nederlandse schepen ook Spaanse kapers tegenko-

205 Idem 127.
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men. Deze periode verdient het predikaat oranje: de geweldsdreiging was hoog, 

maar niet acuut. Zowel de Duinkerkse kapers als de Barbarijse kapers waren nog 

niet op het hoogtepunt van hun sterkte, hetgeen ook gold voor de Spaanse kapers. 

De Spaanse handelsembargo’s waren bedreigend, maar Filips III was te afhankelijk 

van Nederlandse handel om zich een algeheel verbod te kunnen permitteren.

Tabel 6. Ernst van geweldsdreiging voor Nederlandse handelsschepen in Europese 

wateren, ca. 1600-1630

1598-1609 1609-1621 1621-1630

Indirect militair geweld Oostzeegebied 

(Oostzee)

+ + +

Direct militair geweld Spanje 

(Kanaal, Straat van Gibraltar)

+ 0 +

Economische bedreiging Oostzeegebied 

(Sont, Oostzee)

+ ++ ++

Economische oorlogvoering Spanje 

(Spaanse kust, Straat van Gibraltar)

+ 0 ++

Duinkerkse kapers 

(Vlaamse en Nederlandse kust)

+ 0 ++

Spaanse kapers (Golf van Biskaje) + 0 ++

Engelse zeerovers (Kanaal en Noordzee) + + 0

Barbarijse rovers (Middellandse Zee) + ++ ++

Tijdens de periode van het Bestand, 1609-1621, leek de geweldsdreiging wat af te 

nemen. Maar er deed zich wel een verschuiving van geweld voor, naar het noorden 

en zuidoosten: de oorlog van Kalmar (1610-1613) bracht een acute bedreiging van 

de Nederlandse handelsbelangen in de Oostzee met zich mee. De Spaanse embar-

go’s werden echter opgeheven en de Duinkerkse en Spaanse kapers moesten de Ne-

derlandse handelsschepen links laten liggen. Maar de Engelse zeerovers vormden 

in deze periode nog steeds een bedreiging voor de Nederlandse handelsschepen. 



66

De opheffi ng van de kaapvaart, zowel van Spaanse als van Nederlandse zijde, lijkt 

bovendien invloed te hebben gehad op de versterking van de dreiging in het Mid-

dellandse Zeegebied in deze periode: een deel van de kapers verplaatste de activi-

teiten gewoonweg naar de Barbarijse kust. Deze periode zou men de kleurcode geel 

kunnen geven, die van de verhoogde dreiging: de Republiek had even respijt van 

Spaans geweld, maar dat betekende allerminst dat er geen geweldsdreiging meer 

bestond. Nederlandse handelsschepen moesten op hun hoede blijven. 

 De periode vanaf het afl open van het Bestand in 1621 tot ongeveer 1630 

verdient zonder meer het predikaat rood: er was sprake van acute geweldsdreiging. 

In de eerste plaats kwam dat natuurlijk vanwege de hernieuwde vijandelijkheden 

met Spanje: naast direct militair geweld jegens Nederlandse handelsschepen na-

men de Duinkerkse en Spaanse kapers hun activiteiten weer op, en nog effectiever 

dan vóór het Bestand. De Engelse zeerovers waren nog steeds niet uitgeschakeld, 

en ook Barbarijse rovers maakten nog altijd het Middellandse Zeegebied onveilig. 

Verder betekende de Scandinavische en Poolse inmenging in de Dertigjarige Oor-

log een bedreiging van de Nederlandse handelsbelangen, maar anders dan tijdens 

het Bestand kon de Republiek hier niet zoveel aan doen. Met andere woorden: 

vanaf 1621 kreeg de Nederlandse reder op de drie belangrijke handelsroutes van 

de oost-, west- en straatvaart te maken met grote geweldsdreigingen. Het volgende 

hoofdstuk behandelt de manieren waarop zowel de bestuurders van de Republiek 

als de kooplieden deze geweldsdreigingen probeerden te voorkomen of ervoor pro-

beerden te compenseren.
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Hoofdstuk 3: 

Publieke oplossingen voor geweldsrisico’s: 

preventie

1. Oplossingen voor geweld: preventie of compensatie? 

Geweld of de dreiging van geweld was voor de Nederlandse reder aan het begin 

van de zeventiende eeuw, zoals uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken, een re-

eel gevaar. En de meest acute geweldsrisico’s hadden te maken met de turbulente 

relatie van de Republiek met Spanje in deze periode. Tijdens de Tachtigjarige Oor-

log kreeg de Republiek dan weer met politiek-militaire bedreiging, dan weer met 

economische bedreiging en soms met een combinatie van de twee te maken. Zoals 

in het vorige hoofdstuk is beschreven, legde Spanje aan het begin van de Opstand 

bijvoorbeeld meer nadruk op militaire actie tegen de Republiek, zowel over land 

als over zee,206 om na afl oop van het Bestand juist meer aandacht te besteden aan 

economische oorlogvoering.

 De Spaanse - en ook andere - geweldsdreigingen werden in de eerste plaats 

bestreden door de Nederlandse overheid. De Staten-Generaal waren zich bewust 

van het belang de Republiek te beschermen tegen politiek-militaire bedreigingen, 

die een directe aanval op het voortbestaan van de Republiek betekenden. Tegelij-

kertijd vond het bestuur ook de bescherming van de Nederlandse handelsbelangen 

belangrijk. De Staten-Generaal namen tussen 1600 en 1630 dan ook herhaaldelijk 

maatregelen om Nederlandse handelsschepen te beschermen tegen geweld. Niet al-

leen de overheid hield zich overigens bezig met het beperken van geweldsrisico’s. 

Ook individuele kooplieden namen maatregelen om hun schepen tegen geweld te 

beschermen. Deze maatregelen komen in hoofdstuk 4 aan bod.

 De Nederlandse overheid en de individuele reder hadden twee soorten 

maatregelen tot hun beschikking om geweldsdreiging zoveel mogelijk te beper-

ken: preventie van geweld, of compensatie voor de effecten ervan. Compensatie 

206 Mout, ‘Holendische Propositiones’ 346.
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voor geweld betekende dat een koopman het verlies bijvoorbeeld door middel van 

verzekeringen dragelijk probeerde te maken. De overheid, zoals we in dit hoofd-

stuk zullen zien, maakte vooral gebruik van preventie. Deze preventieve maatrege-

len van de overheid kunnen worden onderverdeeld in ‘offensieve’ en ‘defensieve’ 

maatregelen. De eerste waren erop gericht de aanstichter van het geweld ermee te 

doen ophouden. Deze preventie behelsde bijvoorbeeld diplomatie, de minst drei-

gende vorm, of zelfs militaire actie. ‘Defensieve’ preventie was erop gericht po-

tentiële slachtoffers van geweld een moeilijker te veroveren prooi te maken. Dat 

gebeurde in de eerste plaats door de organisatie van konvooien: ter bescherming 

van een groep handels-of vissersschepen voer een aantal oorlogsschepen mee. Ook 

werd het fenomeen ‘kruisen’ steeds belangrijker: op gevaarlijke knooppunten werd 

gepatrouilleerd met oorlogsschepen. Tenslotte werden handelsschepen in de loop 

van de zeventiende eeuw ook steeds vaker van overheidswege verplicht zich ade-

quaat te bewapenen. 

 De maatregelen die de overheid van de Republiek tegen geweldsdreiging 

trof, en de veranderingen van strategie, hingen natuurlijk samen met het soort be-

dreiging waar de Republiek mee geconfronteerd werd. Economische bedreiging 

bracht andere maatregelen met zich mee dan directe politiek-militaire bedreiging. 

Tegelijkertijd had de Republiek beperkte middelen. Niet alle geweldsdreigingen 

hadden de hoogste prioriteit. De vraag is nu: welke maatregelen nam het bestuur 

van de Republiek tegen de verschillende geweldsdreigingen die de Nederlandse 

handel binnen Europa bedreigden, en van welke factoren was dit overheidsingrij-

pen afhankelijk? Een andere belangrijke vraag is natuurlijk: hoe succesvol waren 

de maatregelen die de overheid trof tegen geweld? In de volgende paragrafen zal ik 

daarom ingaan op de maatregelen die de Nederlandse overheid nam tegen geweld 

en de dreiging van geweld tegen Nederlandse schepen op de drie belangrijkste Eu-

ropese handelsroutes. 

 Een kanttekening bij het onderscheid tussen publieke en private oplos-

singen voor het probleem van geweld is de volgende: ‘bestuurders’ en ‘individuele 

kooplieden’ waren in de zeventiende-eeuwse Republiek niet strikt van elkaar ge-
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scheiden. Volgens Van Tielhof hadden kooplieden grote invloed op economische 

beleidsvorming: ‘The economic elites were so powerful as to almost control the 

state. Until well into the seventeenth century, the merchants themselves dominated 

politics at local, provincial and national level by occupying seats in the most im-

portant political bodies.’207 Ook Bruijn stelt, dat de verwevenheid van de overheid 

met de handelswereld in de Republiek groot was. Zowel op stedelijk, provinciaal 

als landelijk niveau, hadden veel regenten belangen in de handel, hetzij zelf, hetzij 

via familiebanden.208 

2. ‘Defensieve’ preventie: konvooiering en bewapening

2.1 Konvooisysteem en patrouilles

Om ervoor te zorgen dat Nederlandse handelsschepen (en vissersschepen) een 

moeilijk te veroveren prooi zouden zijn voor vijanden, was een beproefd middel 

het varen in konvooi: schepen voeren in een groep, en ter extra bescherming voer 

een aantal oorlogsschepen mee. Dit varen in konvooi was tot aan het einde van zes-

tiende eeuw ongereguleerd en redelijk willekeurig,209 maar vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw ondernamen de Staten-Generaal verschillende maatregelen om 

de konvooidienst in de Republiek beter te organiseren. Bijl schrijft, dat ‘uit de min 

of meer chaotische toestand waarin zich het convooiwezen tot in het begin van de 

zeventiende eeuw bevond, zich ten slotte toch een meer in onderdelen geregelde en 

dus meer georganiseerde convooidienst [ontwikkelde].’210 Volgens Bruijn was het 

uiteindelijke, goed georganiseerde Nederlandse konvooisysteem van het midden 

van de zeventiende eeuw ‘a tangible result of the Truce with Spain’. Tijdens het 

Twaalfjarig Bestand kwam er immers tijdelijk een einde aan de Spaanse politiek-

militaire bedreiging voor de Republiek, en had de Republiek niet alleen middelen, 

207 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 97.

208 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 208.

209 Weber, Beveiliging 3.

210 Bijl, Nederlandse convooidienst 63.
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maar ook tijd om de regulering van het konvooisysteem ter hand te nemen.211

 Een betere organisatie van het konvooisysteem en ook van patrouillering 

kwam onder meer op aandringen van vissers en kooplieden tot stand. In april 1600 

bijvoorbeeld, stelden de Staten-Generaal op verzoek van vissers uit Den Briel en 

Vlissingen een permanente patrouille in van minstens drie oorlogsschepen rond de 

monding van de Maas en het Goereese gat, om zo de Zeeuwse vissersvloot tegen 

Duinkerkse kapers te beschermen.212 En in 1621 legden 68 kooplieden de Staten-

Generaal een ontwerp voor een konvooidienst richting de Middellandse Zee voor, 

vanwege de ‘groote en onverdraechelijcke zeeroverije...; want die schaede... is soo 

groot ende excessyff, dattet soude schijnen te sijn ongelooffl ijck ende nyet langer 

gedragen can werden.’213 Niet alleen zouden de handelsschepen allemaal goed be-

wapend moeten vertrekken, maar ze zouden ook jaarlijks ‘in twee vlooten verdeelt’ 

moeten worden, en ‘versien…sijn…ten minsten bij elcke vloot van vier treffelij-

cke, wel gemonteerde ende uutgeruste oorlogsschepen.’214

 De bescherming van Nederlandse schepen viel in de zeventiende eeuw 

uiteen in de beveiliging van handelsschepen en die van vissersschepen.215 Het ‘Col-

lege van gecommitteerden tot de zaken van de Grote Visserij’ (kortweg College van 

de Grote Visserij) dat al vanaf het einde van de zestiende eeuw bestond, werd vanaf 

1625 belast met ‘inrichting en indienststelling van de convooischepen’ voor onder 

meer de haringvisserij. Om deze konvooien te bekostigen mocht het college last-

gelden heffen.216 Maar de inkomsten van het college waren direct afhankelijk van 

de inkomsten uit de haringvisserij. Als de vangst door bijvoorbeeld grootschalige 

kaperactiviteiten laag was, daalden de inkomsten van het college direct. Holland 

sprong voortdurend bij om de fi nanciële problemen van het college te verlichten, 

aangezien het de haringvisserij beschouwde als ‘principaalste hoofdnering en mij-

211 Bruijn, Varend verleden 23.

212 Bijl, Nederlandse convooidienst 195 Bijlage xliv.

213 Weber, Beveiliging 216 Bijlage 3.

214 Ibidem.

215 Bijl, Nederlandse convooidienst 63.

216 Idem 64-65.
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nen deser landen.’217 De Staten van Holland leverden geschut en munitie uit de ma-

gazijnen voor visserijkonvooiers. Verder keerden ze jaarlijkse subsidies uit, zoals 

te zien is tabel 7. Van1599 tot 1609 bedroegen die subsidies zo’n 20.000 gulden per 

jaar. Tijdens het Bestand aanzienlijk minder: rond de 12.000 gulden. Maar tegen 

het afl open van het Bestand liepen de subsidies alweer op en vanaf 1621 betaalde 

Holland het College jaarlijks ongeveer 23.000 gulden, vanaf 1625 zelfs 30.000 

gulden per jaar. Dit bedrag bleef tot 1648 constant.218

Tabel 7. Subsidies van de Staten van Holland aan het College van de Grote Visserij 

(1599-1630) in guldens 219

Jaar Bedrag Jaar Bedrag

1599 20.000 1615 17.000

1600 20.000 1616 ?

1601 20.000 1617 18.000

1602 20.000 1618 19.000

1603 20.000 1619 22.000

1604 20.000 1620 22.000

1605 20.000 1621 22.000

1606 23.000 1622 25.000

1607 25.000 1623 23.000

1608 23.000 1624 23.000

1609 12.000 1625 30.000

1610 12.000 1626 30.000

1611 12.000 1627 30.000

1612 12.000 1628 30.000

1613 10.000 1629 30.000

1614 10.000 1630 28.000

217 Van Vliet, Vissers en kapers 251.

218 Ibidem.

219 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 448.
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De bescherming van Nederlandse handelsschepen viel onder verantwoordelijkheid 

van de admiraliteitscolleges. Er bestonden vijf admiraliteitscolleges: in Amster-

dam, Rotterdam, Zeeland, Friesland en het Noorderkwartier. De admiraliteitscol-

leges verzamelden de zogenaamde konvooien en licenten: belastingen op in- en 

uitgaande handel die ten goede kwamen aan de bescherming van de internationale 

handel en aan de bekostiging van oorlog op zee.220 Zij rustten bovendien de oorlogs-

schepen uit die de handelsschepen konvooieerden. Koopvaarders werden meestal 

niet van haven tot haven gekonvooieerd, maar om kosten te besparen alleen daar 

waar het op de handelsroute het gevaarlijkst was.221 Soms haalden oorlogsschepen 

de koopvaarders op bij een afgesproken haven.222 Op 1 april 1615 besloten de admi-

raliteitscolleges bovendien tot het instellen van permanente aanwezigheid van krui-

sende (patrouillerende) oorlogsschepen op risicovolle knooppunten. In het Kanaal, 

langs de kusten van Ierland, en langs de kust van Frankrijk, tot aan Bayonne, zou-

den drie oorlogsschepen aanwezig zijn. Ook langs de Portugese kust moesten drie 

oorlogsschepen permanent kruisen. En ten slotte zouden tussen Kaap St. Vincent 

en de Straat van Gibraltar vijf schepen patrouilleren.223 De Nederlandse konvooi-

dienst stond goed bekend, ook schepen van andere nationaliteiten konden er tegen 

vergoeding gebruik van maken. Overigens hadden de Hollandse konvooien een 

betere reputatie dan de Zeeuwse ‘alsoo de convoyen van Amsterdam veel preciser 

vertrecken als van Middelborch gelijck genoech per experientie weten.’224

 Het uitrusten van kruisers en konvooiers kostte de admiraliteiten jaarlijks 

miljoenen guldens.225 Omdat de admiraliteitscolleges net als het College van vis-

serij aan chronisch geldgebrek leden, ontvingen ook zij kredieten, en wel van de 

Staten-Generaal. Deze subsidies werden vanaf 1599 een standaardpost op de Staat 

220 Marjolein ‘t Hart, ‘Freedom and restrictions. State and economy in the Dutch Republic 1570-

1660’, in: Carel Davids, ed., The Dutch economy in the Golden Age (Amsterdam 1993) 107.

221 Bijl, Nederlandse convooidienst 72.

222 Ibidem.

223 Ibidem.

224 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 235.

225 Van Vliet, Vissers en kapers 255.
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van Oorlog, de begroting van de Republiek.226 Het chronische tekort aan middelen 

van de admiraliteitscolleges kwam voornamelijk door de hoge kosten van het be-

strijden van de Vlaamse kaapvaart. Bovendien betekende het verbod op handel met 

Spanje en Portugal tussen 1599 en 1603 en tussen 1621 en 1636 een totale ontre-

geling van de inkomsten van de admiraliteiten. De colleges liepen grote bedragen 

mis omdat ze geen konvooien en licenten konden heffen. Verder waren ontduiking 

van de belastingen en fraude een groot probleem.227 De subsidies die aan de ad-

miraliteitscolleges werden toegekend lagen aanmerkelijk hoger dan die voor het 

College van de Grote Visserij, zoals in tabel 8 te zien is; vooral vanaf 1626 namen 

de subsidies toe. Overigens zou tot aan 1648 de subsidie van de Staten-Generaal 

aan de admiraliteiten nooit minder dan een miljoen gulden per jaar bedragen. De 

reden voor de stijging tussen 1626 en 1648 was dat na het Bestand de Duinkerkse 

kaperij in alle hevigheid losbartte, terwijl de admiraliteitscolleges door de Spaanse 

handelsembargo’s juist over minder inkomsten beschikten. (Zie hoofdstuk 2).

Tabel 8. Subsidies van de Staten-Generaal aan de admiraliteitscolleges, o.a. voor de 

blokkade van de Vlaamse kust, in guldens (1599-1607 en 1623-1631) 228

Jaar Bedrag Jaar Bedrag

1599 225.000 1623 1.000.000

1600 600.000 1624 600.000

1601 900.000 1625 600.000

1602 900.000 1626 1.250.000

1603 600.000 1627 1.800.000

1604 600.000 1628 4.500.000

1605 400.000 1629 2.000.000

1606 400.000 1630 2.000.000

1607 400.000 1631 2.000.000

226 Idem 248.

227 Idem 254.

228 Idem 253.
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2.2 Verplichte bewapening

Het varen in konvooi en het geregeld patrouilleren op gevaarlijke knooppunten 

waren twee manieren om het potentiële belagers van Nederlandse schepen moeilijk 

te maken. Een andere maatregel was het verplicht stellen van bewapening, een idee 

dat in de loop van 1600 in de Republiek ontstond. Het initiatief kwam uit Amster-

dam: bestuurders uit deze stad dachten dat als schepen zich allemaal zouden bewa-

penen, men op konvooiering zou kunnen bezuinigen. De Staten-Generaal vonden 

dit een goed idee en vaardigden op 9 april 1603 de ‘Ordre op de wapeninge en 

manninge der schepen’ uit, die voorschreef hoeveel bemanningsleden en wapens er 

minimaal aanwezig moesten zijn op de verschillende Nederlandse schepen. 229 Ook 

vaardigden de Staten-Generaal vanaf 1613 specifi eke plakkaten uit met voorschrif-

ten over bemanning en bewapening voor schepen die door de Straat van Gibraltar 

voeren. Fregatten van vier- tot achthonderd ton werden bijvoorbeeld verplicht 24 

tot veertig kanonnen aan boord te hebben, en vijftig tot zeventig bemanningsleden. 

Fluiten en pinassen van twee- tot vierhonderd ton moesten over twaalf tot vieren-

twintig kanonnen beschikken en over dertig tot vijftig bemanningsleden.230 Volgens 

Bruijn was het ontduiken van bewapenings- en bemanningsvoorschriften overi-

gens aantrekkelijk, omdat men op die manier op de uitrustingskosten van een schip 

kon bezuinigen.231 Ook volgens Henriette de Bruyn Kops was ontduiking van de 

verplichte bewapening wijd verbreid: ‘as evidenced by the stream of the decree’s 

renewals the following years.’232 Volgens haar kwam dat niet alleen door de hoge 

kosten die gemoeid waren met bewapening, maar ook omdat een schip laadruimte 

moest opofferen om zich adequaat te bewapen: een offer dat niet alle reders bereid 

waren te brengen.233  

229 K. Heeringa, Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Deel I 1590-1660 (Den 

Haag 1910) 631.

230 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 237.

231 Idem 237-238.

232 Henriette de Bruyn Kops, A spirited exchange. The wine and brandy trade between France and 

the Dutch Republic in its Atlantic framework 1600-1650 (Leiden [etc.] 2007) 165.

233 Ibidem.
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Voor haringvissers werd de afdracht aan het Visserijcollege zelfs gekoppeld aan de 

bewapening van een schip (hoewel dit een tijdelijke maatregel was). Iedere keer als 

een schip uitvoer betaalde een reder voor een bewapend schip dertig stuivers, voor 

een half bewapend schip veertig stuivers en voor een onbewapend schip vijftig stui-

vers per last vis.234 Kleine handelsschepen, zoals zoutschepen of houtschepen wa-

ren meestal licht – of in het geheel niet bewapend.235 Grotere koopvaarders waren 

meestal goed bewapend, en maakten als de situatie echt risicovol was vaak gebruik 

van particuliere oorlogsschepen, die voor de reis werd gehuurd.236

3. ‘Offensieve’ preventie: van diplomatie tot militaire actie

De hierboven beschreven maatregelen vallen in de categorie ‘defensieve preven-

tie’: ze waren bedoeld om Nederlandse schepen zo lastig mogelijk te veroveren te 

maken. De Nederlandse overheid nam echter ook maatregelen die concreet bedoeld 

waren om een einde te maken aan geweld of geweldsdreiging. Er bestonden ver-

schillende vormen van deze ‘offensieve’ preventie, variërend van diplomatie, de 

minst dreigende vorm, tot militaire actie. In deze paragraaf zal ik de verschillende 

vormen van ‘offensieve’ preventie bespreken die in het begin van de zeventiende 

eeuw door Nederlandse bestuurders werden gehanteerd. Ook bekijk ik de factoren 

die bestuurders deden kiezen voor een specifi eke maatregel. 

3.1 Diplomatie

Het onderhouden van internationale betrekkingen via diplomatie was een praktijk 

die in het zeventiende-eeuwse Europa veel voorkwam. Staten konden het zich niet 

veroorloven om over ieder geschil de wapenen op te pakken. Via diplomatieke on-

derhandelingen konden ontluikende confl icten met zo min mogelijk gezichtsverlies 

worden opgelost. De Staten-Generaal maakten bijvoorbeeld gebruik van diploma-

tie om andere overheden te bewegen maatregelen te nemen, als hun onderdanen al 

234 Van Vliet, Vissers en kapers 250.

235 Bijl, Nederlandse convooidienst 71.

236 Idem 72.
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dan niet onterecht geweld tegen Nederlandse schepen gebruikten. In 1625 bijvoor-

beeld, werd het schip ‘De Orangienboom’ van de bekende Nederlandse koopman 

Elias Trip onterecht in Genua vastgehouden. Trip klopte aan bij de Staten-Gene-

raal, die vervolgens ten behoeve van de koopman bij de bestuurders van Genua op 

terugkeer van het schip aandrongen. (Overigens is niet bekend of deze voorspraak 

het gewenste effect had.)237

 Niet alle Nederlandse diplomaten vielen onder directe verantwoorde-

lijkheid van de Staten-Generaal. Amsterdamse ondernemers stelden in 1625 met 

toestemming van de Staten-Generaal de ‘Directie van de Levantse handel en de 

Navigatie op de Middellandse Zee’ in. Dit college van kooplieden kreeg de taak 

voorschriften op te leggen voor de bescherming van handelsschepen (bijvoorbeeld 

over bewapening, bemanning, konvooiering) en een netwerk van consulaten in het 

Middellandse Zeegebied te onderhouden.238 Vanaf de oprichting controleerde de 

Directie van de Levantse handel dus de Nederlandse gezanten in bijvoorbeeld de 

Barabarijse stadsstaten.

 Verschillende geweldsdreigingen die in hoofdstuk 2 aan de orde geko-

men zijn, werden allereerst via diplomatie geprobeerd op te lossen, zoals het pro-

bleem van de Engelse zeerovers die vanaf circa 1604 in het Kanaal Nederlandse 

handelsschepen belaagden. Nederlandse diplomaten drongen er bij Jacobus I op 

aan maatregelen te nemen tegen de zeerovers. Ook in het Middellandse Zeegebied 

probeerde de Republiek de geweldsrisico’s die afkomstig waren van de Barbarijse 

rovers vanaf circa 1610 te verminderen door diplomatie. Bruijn stelt dat ‘onderhan-

delingen, verdragen en consuls in de voornaamste Barbarijse steden de middelen 

[waren] waarmee doorgaans gepoogd werd de verliezen aan schepen binnen de per-

ken te houden.’239 De gezanten onderhandelden niet met de Barbarijse rovers, maar 

met de bestuurders van de stadstaten, om hen zo te bewegen maatregelen te nemen 

tegen de rovers in hun gebied. Een andere taak van de Nederlandse gezanten was 

237 Klein, De Trippen in de 17e eeuw 308.

238 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800 447.

239 Bruijn ‘Vaart in Europa’ 236.
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de vrijlating te bewerkstelligen van Nederlanders in Barbarijse gevangenschap, het 

liefst zonder betaling van losgeld. En verder hadden de gezanten als opdracht vrije 

vaart voor Nederlandse schepen in de Middellandse Zee te bedingen, ongeacht uit 

welk land de lading afkomstig was.240 In verschillende Noord-Afrikaanse havenste-

den werden gezanten van de Republiek ondergebracht. Ook in de hoofdstad van het 

Ottomaanse Rijk, Constantinopel, in naam gezaghebbende over Algiers, Tunis en 

Tripoli, was een gezant gevestigd.241 

 Het gebied rond de Oostzee was eveneens bekend terrein voor Nederland-

se diplomaten. Via diplomatieke betrekkingen probeerde de Republiek invloed uit 

te oefenen op de politieke situatie in Scandinavië, om zo Nederlandse economische 

belangen te beschermen. Het patroon was als volgt: als Denemarken in de machts-

strijd de overhand dreigde te krijgen zocht de Republiek toenadering tot Zweden en 

vice versa.242 Als gevolg van deze steeds wisselende machtsverhoudingen was aan 

het begin van de zeventiende eeuw Zweden een belangrijkere bondgenoot van de 

Republiek dan Denemarken. Diplomatieke betrekkingen met Denemarken waren 

koel; Christian IV bejegende de Nederlandse gezanten die tijdens de Oorlog van 

Kalmar op een spoedige beëindiging van het confl ict aandrongen met een zekere 

botheid. In Stockholm werden de gezanten uit de Republiek echter hartelijk ont-

vangen.243 Betrekkingen tussen de Republiek en Zweden werden na het einde van 

de oorlog in 1613 alleen maar inniger. De Zweedse koning Gustaaf Adolf leende 

niet alleen grote sommen geld van Nederlandse kooplieden als Elias Trip en Louis 

de Geer voor het fi nancieren van andere oorlogsactiviteiten, maar ook van de Sta-

ten-Generaal.244 

240 Weber, Beveiliging 101.

241 Tussen 1612 en 1639 was de gezant voor Constantinopel Mr. Cornelis Haga. De consul Wijnant 

de Keyser had een dubbele opdracht. Vanaf 1616 werd hij gezant voor de Republiek in zowel Tunis als 

Algiers. Hij kreeg vanaf 1622 in Algiers assistentie van Cornelis Pijnacker, die tot 1625 in Algiers de 

Nederlandse belangen verdedigde. (Zie O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers 

residerende in het buitenland, 1584-1810 (Den Haag 1976) 302, 368,374)

242 Van Tjaden, ‘The Dutch in the Baltic’ 67.

243 Ibidem.

244 Idem 68. Zie ook Klein, De Trippen in de 17e eeuw 335.
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Een voordeel van diplomatie was dat als bemiddeling lukte de hoge kosten van 

een gewapend confl ict vermeden kon worden. Dat betekende overigens niet dat 

het houden van diplomaten in een stad goedkoop was. De twee gezanten die in 

1627 in Algiers gestationeerd waren, Pieter Martensz. en Cornelis Pijnacker, kost-

ten de Directie van de Levantse handel samen f 11.000,- per jaar.245 Maar diploma-

tie had niet altijd het gewenste effect. Tegenover de diplomatieke successen die 

de Republiek in Zweden behaalde stond de totale mislukking van de diplomatieke 

onderhandelingen met bijvoorbeeld Algiers. Al in 1615 ging het helemaal mis met 

een van de eerste diplomatieke reizen van de Republiek naar Algiers en Tunis. De 

Staten-Generaal gaven Hillebrant Gerbrantsz Quast de leiding over twee oorlogs-

schepen op een diplomatieke expeditie. Zijn taak was om geschenken en brieven 

te overhandigen aan de pasha’s van deze twee steden. Vervolgens moest hij om de 

vrijlating van alle Nederlandse gevangenen vragen en om vrije vaart voor Neder-

landse schepen. Jan Pellecoren was uiteindelijk de kapitein die in opdracht van 

Quast de onderhandelingen voerde. Deze gingen allerminst volgens plan: slechts 

een aantal Nederlandse gevangenen in Algiers zouden worden vrijgelaten en al-

leen tegen hoge betaling. Pellecoren verloor zijn geduld, en toen de Nederlandse 

schepen Algiers verlieten liet hij de kanonnen afvuren.246 ‘Dit is een canaille... sy 

[houden] haer woort niet langer als haer proffyten en syn’, was zijn verklaring toen 

hij bij terugkomst in de Republiek over het incident werd ondervraagd.247

 Na 1615 waagden nog meer diplomaten zich aan het bemiddelen in de 

kwestie van de Barbarijse rovers en vrijhandel voor Nederlandse schepen. Maar 

alle onderhandelingen over vrije vaart van Nederlandse schepen ten spijt, hielden 

bestuurders van Algiers zich het recht voor om lading afkomstig uit vijandelijke 

gebieden in beslag te nemen. Zij weigerden Nederlandse schepen te ontheffen van 

controles op lading en huldigden het standpunt dat wie zich tegen deze controles 

245 Schutte, Repertorium 381.

246 Weber, Beveiliging 95-97.

247 Idem 97.
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verzette zijn lijf en lading verbeurde.248 Bovendien gingen Algerijnse rovers onver-

minderd door met het veroveren van Nederlandse schepen. 

 Weber beschouwt de diplomatieke manoeuvres van de Republiek in het 

Middellandse Zeegebied dan ook als mislukkingen. Volgens hem was de onbevre-

digende uitkomst van de diplomatieke betrekkingen tussen bijvoorbeeld Algiers en 

de Republiek te wijten aan de onoverkomelijke kloof tussen de wensen van de Re-

publiek en de bereidheid van Algiers om aan deze wensen tegemoet te komen. Wat 

echter ook meespeelde bij het mislukken van de onderhandelingen, stelt hij, was 

de trage besluitvorming van de Staten-Generaal, de gewoonte van de Algerijnse 

bestuurders om beloften niet na te komen en de algehele gebrekkige communicatie 

tussen beide partijen.249 Een ander probleem bij het tegengaan van de activiteiten 

van de rovers, was dat de pasha’s met wie de Nederlanders onderhandelden, in 

werkelijkheid geen enkele controle hadden over de rovers. Weber zegt hierover: 

‘Bevelen uit Constantinopel noch vertoogen van Europeesche staten konden succes 

hebben bij een dergelijke situatie, en gezanten keerden meestal terug in wanhoop 

over zulk een staatsbestuur.’250 

 Webers oordeel over de diplomatieke manouevres van de Republiek in de 

Barbarijse stadstaten lijkt aan de harde kant. Hoewel de Republiek ontevreden was 

over het aantal Nederlanders dat werd vrijgelaten, betekenden de inspanningen van 

de gezanten voor een aantal Nederlandse zeelieden dat zij - tegen de verwachtingen 

in - toch kon terugkeren naar de Republiek. Maar wat betreft de Barbarijse rovers 

is Webers oordeel terecht. De bestuurders van de Directie van de Levantse handel 

beschouwden de diplomatieke acties in ieder geval ook als ‘mislukt’. In 1629 rie-

pen zij Pieter Martensz en Cornelis Pijnacker, de eerder genoemde gezanten voor 

Algiers, terug naar Nederland. De Barbarijse rovers gingen gewoon door met het 

veroveren van Nederlandse schepen, en de bestuurders vonden de f11.000,- gulden 

248 Idem 101.

249 Idem 102.

250 Idem 90-91.
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per jaar die nodig was om ze te onderhouden weggegooid geld.251 Pas vanaf 1659 

werd er weer een Nederlandse gezant naar Algiers gezonden.252 

 Ook de diplomatieke gesprekken met Engeland aangaande het geweld van 

de Engelse zeerovers, rond 1610, leverden de Republiek weinig op. Het probleem 

was niet dat Jacobus I de Republiek onwelwillend was: hij stond bekend om zijn 

afkeer van piraterij. Toen de Venetiaanse ambassadeur bijvoorbeeld in 1603 zich bij 

de vorst had beklaagd over de activiteiten van verschillende Engelse piraten en de 

steun die zij volgens hem hadden gekregen van de Lord Admiral, zei Jacobus naar 

verluid: ‘By God I’ll hang the pirates with my own hands, and my Lord Admiral 

as well.’253 Maar het bleek voor de vorst onmogelijk de Engelse zeerovers onder 

controle te krijgen. In de eerste plaats hadden de piraten vanaf 1604 de Noord-

Afrikaanse havenstad Mamora overspoeld: dat betekende een extra vrijplaats om 

veroverde schepen en goederen te slijten. Ten tweede was de Engelse marine te 

zwak om effectief tegen de zeerovers op te treden.254 

 Hoewel diplomatie dus in beginsel een uitgelezen manier leek om de hoge 

kosten van een gewapend confl ict te vermijden, hadden diplomatieke betrekkingen 

niet altijd de gewenste effecten. Een eerste voorwaarde voor succes was dat beide 

partijen welwillend tegenover elkaar stonden. De koele ontvangst van de Neder-

landse gezanten in Denemarken was bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat overleg 

zinloos was. Ook in Algiers werd snel duidelijk dat de wensen van de Republiek 

de Algerijnen te ver gingen. Verder kon het zo zijn, dat de partij waarmee de Repu-

bliek in bespreking was simpelweg geen invloed had op de geweldsdreiging: in het 

geval van de Engelse zeerovers was dit duidelijk een probleem, en ook de pasha’s 

van de Barbarijse stadstaten bleken in werkelijkheid geen controle over de rovers in 

hun gebied te kunnen uitoefenen. En ten slotte kon ook gebrekkige communicatie 

tussen de partijen, zoals in Algiers gebeurde, een negatieve invloed hebben op de 

251 Schutte, Repertorium 381.

252 Idem 375.

253 Hebb, Piracy and the English government 9.

254 Senior, A nation of pirates 50, 71.
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uitkomsten van diplomatieke besprekingen.

3.2 Politieke druk en militaire dreiging

Als diplomatieke onderhandelingen over het tegengaan van geweld mislukten, kon 

de overheid van de Republiek ervoor kiezen om de druk op andere overheden op 

te schroeven. Deze tweede vorm van ‘offensieve’ preventie was politieke druk, 

meestal gecombineerd met militaire dreiging. Deze maatregel lag in het verlengde 

van diplomatie, maar was beduidend dwingender. Politieke druk en militaire drei-

ging werden niet alleen toegepast als diplomatie ontoereikend was gebleken, maar 

ook als de geweldsdreiging zo groot was, dat actie onontbeerlijk was. Deze maat-

regelen vergden wel meer middelen dan diplomatieke betrekkingen, omdat een ge-

loofwaardige sanctie achter de hand gehouden moest worden als pressiemiddel. 

Baltisch gebied: politieke allianties en militaire dreiging

Eén voorwaarde voor het effectief uitoefenen van politieke druk en militaire drei-

ging om zo Nederlandse handelsbelangen te verdedigen, was dat de Republiek de 

handen vrij had. In de praktijk betekende dit dat de Republiek deze middelen ei-

genlijk alleen kon toepassen als het confl ict met Spanje op een laag pitje stond, 

zoals tijdens het Twaalfjarig Bestand. Zo nam de Republiek in deze periode een 

aantal keer forse maatregelen in het Baltisch gebied ter bescherming van de Neder-

landse handel. Dat bleek hard nodig. Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, stelde Chris-

tian IV van Denemarken na afl oop van de Oorlog van Kalmar in 1613 een nieuwe 

heffi ng in voor Nederlandse schepen in die door de Sont voeren. Verder verbood 

hij Nederlandse handel tussen Zweden en Finland, en confi sceerde hij een aantal 

Nederlandse schepen dat dit verbod ontdook.255 Amsterdamse kooplieden waren 

woedend over deze maatregelen, die een negatieve invloed hadden op de Baltische 

handel. Volgens Jonathan Israel werd pijnlijk duidelijk dat ‘if the Dutch Republic 

could not intervene succesfully to ensure that the Danish Sound remained open ... 

255 Israel, Dutch primacy 94.
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and that the Sound tolls remained low, then the Dutch Baltic carrying trade traffi c 

simply could not thrive.’256 

 Johan van Oldenbarneveldt stelde een aantal maatregelen voor om Chris-

tian IV te dwingen zijn maatregelen te herroepen. Allereerst sloot de Republiek 

een aantal defensieve politieke allianties met vijanden van Denemarken. Zo werd 

in 1613 een verdrag met Lübeck ondertekend (die later zelfs werd uitgebreid tot 

alle andere Hanzesteden) waarin beide partijen verklaarden manschappen, geld en 

schepen te zullen leveren om vrij verkeer door de Baltische Zee te waarborgen, 

mocht dat nodig zijn.257 Een jaar later sloot de Republiek bovendien een vijftien-

jarig defensief verdrag met Zweden.258 Ook daarin stond in niet mis te verstane 

bewoordingen dat Zweden en de Republiek niet zouden terugschrikken voor het 

gebruik van geweld tegen Denemarken. Christian IV voelde zich door deze acties 

van de Republiek zo bedreigd, dat hij de tolheffi ng uit 1611 afschafte.259 Dat de 

Republiek er niet voor terugschrok militaire middelen in te zetten in het Oost-

zeegebied, bleek verder in 1617. Volgens Weber stond in dat jaar een Nederlands 

oorlogseskader klaar om zich te mengen in de Baltische confl icten, mochten die uit 

de hand lopen.260 

 Hoe cruciaal het was, dat de Republiek de handen vrij had om in het Bal-

tisch gebied politieke druk en militaire dreiging toe te passen, bleek wel na 1621. 

Het confl ict met Spanje eiste direct alle aandacht en alle middelen op. Hoewel de 

Nederlandse handelsbelangen vanaf 1620 in het Oostzeegebied ernstig onder druk 

kwamen te staan, lukte het de Republiek nu niet meer om deze adequaat te bescher-

men. De boosdoener was ditmaal niet Denemarken, maar de vroegere bondgenoot 

Zweden. Tijdens de Pools-Zweedse Oorlog blokkeerden Zweedse schepen de ha-

ven van Dantzig, waarmee ze controle kregen over de handel vanuit die stad. Ze 

256 Ibidem.

257 Idem 95.

258 Van Tjaden, ‘The Dutch in the Baltic’ 67.

259 Israel, Dutch primacy 95.

260 Weber, Beveiliging 121.
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blokkeerden ook grote delen van de Baltische kust en het achterland. Dit had zeer 

negatieve gevolgen voor de Nederlandse handel. ‘In other circumstances’, zegt Is-

rael, ‘the Republic would not have stood by and watched its Baltic interests being 

trampled on by Sweden, but, at this time, there was no alternative.’261 Hij stelt 

vervolgens dat ‘the Dutch merchants were left to absorb their losses as best they 

could.’262 Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, besloot de de Neder-

landse handelselite eind jaren twintig deze gevarenzone te omzeilen en graan te 

importeren vanuit Archangel.

Duinkerkse kapers: politieke druk 

Het grote probleem van de Duinkerkse kapers was niet een probleem dat de Repu-

bliek geneigd was door middel van diplomatie op te lossen. Dat had natuurlijk ook 

weinig zin, aangezien de Republiek op voet van oorlog stond met Spanje, die de 

kapers opdracht gaf Nederlandse schepen aan te vallen. De Republiek ondernam 

herhaaldelijk militaire actie tegen de Duinkerkse kapers, zoals we in de volgende 

paragraaf zullen zien. Maar de Staten-Generaal voerden ook de politieke druk te-

gen Zuid-Nederland op door veranderingen aan te brengen in de wetgeving omtrent 

gevangen genomen kapers.

 Vanaf 28 augustus 1587 besloten de Staten-Generaal de Duinkerkse kapers 

niet als langer als legale kapers te beschouwen, maar als piraten, een onderscheid 

dat in de zeventiende eeuw wezenlijk was. Vanaf die tijd waren Nederlandse ka-

piteins van staatswege verplicht gevangen genomen Duinkerkse kapers de ‘voeten 

te spoelen’, een eufemisme voor ‘overboord gooien’, een praktijk waar Adri van 

Vliet veel onderzoek naar heeft verricht.263 Duinkerkse kapers die toch levend aan 

Nederlandse wal kwamen, werden geëxecuteerd ‘metter coorde’; ofwel opgehan-

gen.264 Nederlandse scheepslui waren niet te spreken over deze maatregel van de 

261 Israel, Dutch primacy 144.

262 Idem 145.

263 Van Vliet, Vissers en kapers 105.

264 Ibidem.
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Staten-Generaal, omdat het represaillemaatregelen in hand werkte. De Vlaamse ad-

miraliteit werd in feite verplicht dezelfde maatregelen op Nederlandse gevangenen 

toe te passen.265 Dat betekende dat opvarenden van Nederlandse schepen hun leven 

niet meer zeker waren als ze werden veroverd door een Duinkerkse kaper. Zo zetten 

in 1601 twee Zuid-Nederlandse kaperkapiteins in totaal 130 á 140 vissers over-

boord.266 De verschillende Nederlandse admiraliteitscolleges drongen er tot 1609 

keer op keer bij de Staten-Generaal op aan de wetgeving te versoepelen, omdat 

Nederlandse vissers en scheepslieden er indirect het slachtoffer van waren.267 Bo-

vendien bleek het voetenspoelen geen effectieve maatregel tegen de Duinkerkers 

te zijn. De Vlaamse kapers lieten zich er namelijk niet door afschrikken. Alleen in 

1590 kon de Vlaamse admiraliteit volgens Van Vliet vanwege het voetenspoelen 

niet genoeg bemanningsleden voor de kaperschepen vinden.268

 De Staten-Generaal lieten het idee van voetenspoelen slechts heel moei-

zaam los. Na afl oop van het Bestand bleef het voetenspoelen van Duinkerkse ka-

pers een vast onderdeel van de instructies voor Nederlandse oorlogs-en handels-

schepen: overgave van de kapers werd niet geaccepteerd.269 Vanaf 1628 konden 

Nederlandse scheepslieden die Duinkerkers weigerden de voeten te spoelen zelfs 

hun gage verliezen.270 Het einde van de praktijk van het voetenspoelen kwam pas 

defi nitief in 1632. Vanaf dat jaar werden Noord- en Zuid-Nederlandse gevangenen 

uitgewisseld.271

3.3 Militaire actie

De ingrijpendste vorm van offensieve preventie van geweld, en tevens de duurste, 

was militaire actie. Deze maatregel om geweld tegen Nederlandse schepen te voor-

265 Idem 107.

266 Idem 108.

267 Idem 106.

268 Idem 107.

269 Idem 211.

270 Ibidem.

271 Idem 214-215.



85

komen werd vanwege de zwaarte en de kosten alleen in bepaalde gevallen door 

de overheid van de Republiek toegepast. Een aantal factoren waren van belang 

bij het bepalen of er militaire actie zou worden ondernomen. Ten eerste moest de 

omvang van de dreiging groot zijn. Ten tweede was het belang van de locatie van 

het geweldsprobleem een overweging: had de handelsroute waarop zich een ge-

weldsprobleem voordeed een grote commerciële of logistieke waarde, dan was de 

overheid eerder geneigd militaire actie te ondernemen om Nederlandse schepen te 

beschermen tegen geweld. De geweldsdreigingen van Engelse zeerovers en Duin-

kerkse kapers in de Noordzee en het Kanaal konden bijvoorbeeld rekenen op veel 

aandacht, omdat dit een zeer belangrijk handelsknooppunt en vissersgebied was. 

 Het succes of de mislukking van andere maatregelen tegen een gewelds-

probleem had ook invloed op de beslissing van de Nederlandse overheid om al dan 

niet over te gaan op militaire actie. De mislukking van diplomatieke betrekkingen 

in het Middellandse Zeegebied deden bestuurders bijvoorbeeld omzien naar andere 

mogelijkheden om Nederlandse schepen daar te beschermen tegen geweld. In deze 

paragraaf zal ik bekijken welke verschillende militaire maatregelen de bestuurders 

van de Republiek namen om Nederlandse schepen tegen geweldsdreigingen te be-

schermen. 

Duinkerkse kapers: Blokkade en militaire expedities 

De Duinkerkse kapers vormden, zoals we hebben gezien, een groot probleem voor 

de Nederlandse handel en visserij. Naast de poging van de Staten-Generaal om 

door middel van scherpere wetgeving de schade te beperken, namen zij ook mili-

taire maatregelen. De eerste was de blokkade van de Schelde en de Vlaamse kust. 

Al in 1585 had de Republiek de Scheldemond afgesloten voor vrij handelsverkeer, 

niet als maatregel tegen kapers, maar om de Antwerpse economie schade toe te 

brengen. In de jaren 1590 werd deze blokkade uitgebreid met een blokkade van 

de gehele Vlaamse kust, waarbij het tegengaan van kaapvaart wél een overwe-

ging was. De bedoeling was, dat de blokkadeschepen de Duinkerkse kapers zouden 

verhinderen uit te varen. En als de kapers onverhoopt de blokkade zouden weten 
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te omzeilen en toch een Nederlands schip zouden weten te veroveren, ze dan niet 

terug zouden kunnen keren om hun prijzen te verkopen. Het blokkeren van de 

Vlaamse kust kostte Holland en Zeeland, die het grootste gedeelte van de fi nancie-

ring voor hun rekening namen, ruim 1 miljoen gulden per jaar.272 

  Volgens Israel was de Nederlandse blokkade een effectieve maatregel te-

gen het uitvaren van de Duinkerkse kapers. Hij is van mening dat de blokkade dan 

ook de oorzaak is van de beperkte Nederlandse verliezen aan Vlaamse kapers in 

de jaren 1590.273 Israels mening wordt door andere historici niet gedeeld. Van Vliet 

stelt dat de blokkade economisch gezien wel een succes was: de Zuid-Nederlandse 

economie stagneerde volledig door de blokkade. Maar militair gezin was de blok-

kade volgens hem ‘een fi asco’.274 Hij stelt dat de Duinkerkse kapers over het alge-

meen ongehinderd door de blokkadeschepen de Vlaamse kust konden bereiken. 

Volgens hem was het grootste probleem het gebrek aan controle op de blokkade-

schepen, een gevolg van de gedecentraliseerde structuur van de admiraliteitscol-

leges. ‘Kapiteins konden wekenlang ongestoord en ongecontroleerd in Zeeuwse 

havens blijven liggen om hun schepen schoon te maken en proviand in te slaan,’ 

schrijft hij.275 

Tabel 9. Omvang Nederlandse oorlogsvloot voor de Vlaamse kust in het zomerseizoen 

(1599-1609) 276

Jaar Aantal schepen

1599 45

1600 42

1601 42

1602 38

272 Idem 125.

273 Israel, Dutch primacy 41-42.

274 Van Vliet, Vissers en kapers 124.

275 Idem 125.

276 Idem 122.
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1603 38

1604 38

1605 38

1606 37

1607 28 (Zeeuwse schepen niet meegerekend)

1608 ?

1609 13 (Zeeuwse schepen niet meegerekend)

 

Ook Baetens deelt de mening dat de Nederlandse blokkade geen effectieve maat-

regel was tegen de Duinkerkse kapers. Dat kwam zijns inziens omdat de middelen 

ontbraken voor een permanente blokkade en omdat de blokkadevloot meestal te 

weinig schepen telde.277 De reden daarvoor was dat de admiraliteitscolleges hun 

verplichtingen lang niet altijd nakwamen: nagenoeg ieder jaar klaagden schippers 

bij de Staten van Holland of de Staten-Generaal dat zij niet over alle toegezegde 

blokkadeschepen konden beschikken.278 In tabel 9 is te zien hoeveel schepen in 

het zomerseizoen betrokken waren bij de blokkade van de Vlaamse kust. Opval-

lend is dat het aantal blokkadeschepen na verloop van van tijd daalde. Bestond 

de zomerse blokkadevloot in 1599 nog uit 45 schepen, in 1606 was dat aantal al 

teruggelopen tot 37. En als het slecht weer was of donker, wisten de kapers deze 

steeds kleinere blokkadevloot handig te omzeilen.279 De oorzaak voor de beperkte 

Nederlandse verliezen aan Duinkerkse kapers in de jaren 1590 lijkt dan ook eerder 

te liggen in de relatief geringe omvang van de kapervloot dan in de effectiviteit van 

de Nederlandse blokkadevloot. 

 Tijdens het Bestand bleef de Nederlandse blokkade van de Schelde van 

kracht. Alleen de blokkade van de Vlaamse kust werd opgeheven.280 Na afl oop van 

277 Baetens, ‘Organization and effects’ 64. 

278 Van Vliet, Vissers en kapers 122.

279 Baetens, ‘Organization and effects’ 64.

280 Israel, Dutch primacy 113. Zie ook Van Vliet, Vissers en kapers 125.
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het bestand werd deze blokkade weer ingesteld, met een vloot van 29 schepen.281 

Volgens Stradling was de hernieuwde blokkade in 1621 aanvankelijk succesvol, 

omdat de Zuid-Nederlandse koninklijke kapervloot onvoldoende rekening gehou-

den had met een hernieuwde blokkade van de kust. Maar vanaf 1624 begon het tij 

ten gunste van de kapers te keren en wisten de Duinkerkse kapers niet alleen steeds 

vaker de blokkadeschepen te omzeilen, maar zelfs met succes aan te vallen.282 Net 

als vóór het Bestand kampte de Nederlandse blokkadevloot met een chronisch ge-

brek aan schepen.283 Ook liet de inzet van de bemanning van de blokkadeschepen 

veel te wensen over. Dat kwam omdat het werk eentonig was, de gages laag en de 

uitbetaling onregelmatig.284 

 Naast de blokkade van de Vlaamse kust ondernam de Republiek verschil-

lende offensieve militaire acties om de kaperactiviteiten van de Duinkerkse kapers 

een halt toe te brengen. Aan het einde van de zestiende eeuw werd tot vijf keer toe 

een poging ondernomen om kaperschepen in havensteden als Duinkerken, Calais 

en Nieuwpoort te vernietigen. Prins Maurits beraamde in 1590 een verrassingsaan-

val op Duinkerken beraamd, maar die mislukte, omdat de Vlaamse admiraliteit via 

een tip van een boer van de plannen op de hoogte werd gebracht. Drie landingspo-

gingen in 1593 werden vervolgens door Vlaamse kapers verijdeld. Een een geza-

menlijke actie van Frankrijk en de Republiek in 1594 mislukte vervolgens omdat 

hun informant, de Vlaamse kapitein Willem Pietersz. Hoppesacq, werd ontmaskerd 

en onthoofd.285 Er werden in de Republiek nog veel meer plannen bedacht om de 

Duinkerkse kaperactiviteiten te verhinderen. Zo ontstond bijvoorbeeld het idee om 

de Duinkerkse havengeul te versperren door oude schepen daar tot zinken te bren-

gen, of de havens van Duinkerken en Nieuwpoort te verzanden door kleiaarde in 

de geulen te storten. Van deze – en vele andere – wilde plannen kwam uiteindelijk 

281 Stradling, Armada of Flanders 39.

282 Idem 41.

283 Van Vliet, Vissers en kapers 224.

284 J.R. Bruijn, The Dutch navy of the seventeenth and eighteenth centuries (Columbia 1993) 21. Zie 

ook Van Vliet, Vissers en kapers 225.

285 Van Vliet, Vissers en kapers 126.
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niets terecht.286

 Een plan dat wel tot uitvoer werd gebracht was de bekende Slag bij Nieuw-

poort, in 1600, die onder meer bedoeld was om de kaapvaart vanuit Nieuwpoort 

en Duinkerken een zware slag toe te brengen. Opvallend was, dat deze actie niet 

over zee, maar over land werd gevoerd. Maurits, aan het hoofd van tienduizend 

manschappen, trof bij Nieuwpoort de aartshertog Albrecht, die hem met driedui-

zend manschappen opwachtte. Hoewel de Nederlanders volgens Geoffrey Parker 

met ‘lachwekkende zorgeloosheid’287 te werk gingen (ze zonden bijvoorbeeld geen 

verkenners vooruit en hadden geen idee van de negatieve stemming van de Vla-

mingen jegens hun invasieleger) wist het leger van Maurits dat van Albrecht te 

verslaan. Vanwege het slechte weer en de vrees voor de komst van een Spaans 

ontzettingsleger brak Maurits zijn belegering van Nieuwpoort echter al snel weer 

op. De slag bij Nieuwpoort bracht de Republiek geen enkele verbetering wat betreft 

de Duinkerkse kapers. Het gevolg van de Slag was per saldo zelfs negatief voor de 

Republiek, enerzijds omdat Zuid-Nederland vanaf die tijd meer middelen ontving 

van Spanje voor haar verdediging, en anderzijds omdat de Spanjaarden zich met 

hernieuwde ijver op de Republiek stortten. Zo was er in de jaren direct na de Slag 

bij Nieuwpoort niet alleen een Spaans beleg van Oostende (vanaf 15 juli 1601) dat 

toen nog in Nederlandse handen was, maar vonden ook belegeringen van Rhein-

burg (1601), Grave (1602) en Den Bosch (1603) plaats.288

 Noch de blokkade van de Vlaamse kust, noch de militaire expedities van 

het einde van de zestiende eeuw, noch de Slag bij Nieuwpoort konden de Duin-

kerkse kaperactiviteiten dus effectief tegengaan. In het geval van de blokkade van 

de Vlaamse kust kwam dat door de gebrekkige fi nanciering en organisatie. Ook 

de verschillende militaire expedities leken te lijden onder een gebrek aan voorbe-

reiding. De Slag bij Nieuwpoort was daarop geen uitzondering. Men zou op basis 

van deze observaties kunnen concluderen dat militaire acties die bedoeld waren 

286 Idem 127.

287 G. Parker, Van beeldenstorm tot bestand (Haarlem 1978) 225-226.

288 Ibidem.
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om geweld tegen te gaan niet altijd even effi ciënt waren. Ze kostten de Republiek 

handen vol geld, maar leverden uiteindelijk per saldo weinig resultaat op. Toch 

was de mislukking van de militaire acties tegen de Duinkerkse kapers wellicht uit-

zonderlijk. We zullen in de volgende paragrafen onderzoeken hoe andere militaire 

operaties tegen diverse geweldsdreigingen uitpakten.

Engelse zeerovers: Nederlandse oorlogsschepen op jacht

Zoals we eerder in dit hoofdstuk zagen, hadden diplomatieke betrekkingen tussen 

de Republiek en Engeland geen einde gemaakt aan het probleem van de Engelse 

zeerovers in de Noordzee. De Staten-Generaal vroegen Jacobus I in 1611 daarom 

toestemming om met Nederlandse oorlogsschepen langs de westkust van Engeland 

en Ierland te mogen patrouilleren, om op Engelse piraten te jagen. De Republiek 

had al sinds 1604 last gehad van deze zeerovers, maar in 1611 was het Bestand met 

Spanje van kracht. Nu de overheid zich dus minder hoefde te concentreren op de 

Spaanse dreiging werden dit soort problemen, net als de situatie in het Oostzeege-

bied, hoger op de prioriteitenlijst geplaatst. Op 29 juli 1611 verleende Jacobus I 

Nederlandse oorlogsschepen toestemming om in Engelse wateren te patrouilleren. 

Volgens Senior was dit ‘tantamount to admitting that the royal navy was incapable 

of doing the job.’289 Tussen 1611 en 1614 patrouilleerden Nederlandse oorlogssche-

pen de Engelse westkust, op zoek naar piraten. Ze wisten in deze periode ten minste 

drie zeeroversschepen te veroveren in de buurt van Ierland, en in 1613 ook een 

buitgenomen schip te heroveren op de beruchte Engelse zeerover Henry Mainwa-

ring.290 

 Maar al gauw bleek dat de Nederlandse oorlogsschepen hun uitzonde-

ringspositie ook misbruikten. Volgens Senior maakten ze zelfs van de gelegenheid 

gebruik om ook Spaanse schepen lastig te vallen.291 Als hij daarin gelijk heeft, 

dan betekent dat dat de Republiek zich dus niet strikt aan de voorwaarden van het 

289 Senior, A nation of pirates 142.

290 Idem 76.

291 Idem 142.
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Bestand hield, maar toch geweld tegen Spaanse schepen gebruikte. In 1614 zorgde 

bovendien een actie van admiraal Lambrecht Hendricksz Verhouven, alias Moyen 

Lambert, bij de havenstad Crookhaven voor een gespannen relatie tussen Engeland 

en de Republiek. De admiraal viel een piratenschip aan dat zich had overgegeven, 

doodde daarbij een aantal burgers, verwondde een Engelse offi cier en ging er met 

een deel van de buit – ter waarde van vijfduizend pond – vandoor.292 Dit incident 

betekende een einde aan de ‘indignity’293 van Nederlandse patrouilles in Engelse 

wateren. Jacobus I begon de Engelse marine langzaam maar zeker te versterken. 

Aan het einde van zijn koningschap, in 1625, patrouilleerden tien Engelse oorlogs-

schepen geregeld het Kanaal, ‘a larger force than had probably ever been employed 

before for merely protective duties.’294

 Uit dit voorbeeld blijkt nog eens hoe belangrijk het was voor Europese 

staten aan het begin van de zeventiende eeuw om het interne geweldsmonopolie te 

handhaven. Engeland maakte zich kwetsbaar door het probleem van de zeerovers 

aan een andere staat over te dragen. De Republiek maakte van de zwakheid van 

Engeland gebruik om bijvoorbeeld onderhands de handel van aartsvijand Spanje 

aan te tasten.

Spanje: galeien en andere militaire acties 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw ondernam de Republiek verschillende mili-

taire acties tegen Spanje en Portugal, zowel op de kust van Iberisch schiereiland als 

in andere wateren. Het ging hierbij allereerst om operaties die bedoeld waren om de 

Spaanse handel en de Spaanse handelsvloot zoveel mogelijk schade toe te brengen. 

Zo ondernamen Engeland, Frankrijk en de Republiek met dit doel in 1596 en 1597 

tweemaal een expeditie naar de Iberische kust. De eerste was een succes, maar de 

tweede expeditie faalde vanwege slecht weer en ruzie tussen de commandanten.295 

292 Weber, Beveiliging 68-69, en 82-83. Zie ook Senior, A nation of pirates 142.

293 Senior, A nation of pirates 142.

294 Idem 143.

295 Bruijn, Dutch navy 21.



92

In 1599 ondernam admiraal Pieter van der Does een expeditie naar de Azoren. Hij 

voer uit met 73 schepen, en had meer dan achtduizend manschappen aan boord.296 

De buit die Van der Does uiteindelijk behaalde viel echter in het niet bij de hoge 

kosten van de expeditie. Tenslotte kregen in 1603 zes oorlogsschepen onder leiding 

van Paulus van Caerden de opdracht op Brazilië een fort te bouwen en vandaar uit 

Spaanse handelsschepen te belagen. Deze actie had ook geen succes.297 

 Andere militaire expedities van de Republiek hadden specifi ek als doel 

Spaans geweld tegen Nederlandse handelsschepen te voorkomen, zoals een expe-

ditie onder leiding van Jacob van Heemskerck in 1607. Om ervoor te zorgen dat 

de Spaanse vloot niet zou kunnen uitvaren richting de Republiek of richting Azië, 

besloten de Staten-Generaal in dat jaar tot een aanval op de Spaanse vloot in de 

Baai van Gibraltar, met als doel deze te vernietigen. Deze actie was een succes: op 

25 april 1607 wisten 26 Nederlandse oorlogsschepen tien Spaanse galjoenen totaal 

te vernietigen. Van Heemskerck overleefde de expeditie overigens niet.298 

 Ook succesvol waren de Nederlandse galeien, die aan het begin van de 

zeventiende eeuw door de Republiek gebouwd werden. Zoals in hoofdstuk 2 aan 

de orde is gekomen, voer Frederigo Spinola in september 1599 in opdracht van 

Spanje met een galeivloot de wateren bij de havenstad Sluis binnen. Deze Spaanse  

galeien begonnen vandaaruit Zeeuwse handels- en vissersschepen te belagen.299 

De Staten-Generaal namen deze dreiging uiterst serieus. Zij lieten zelf een aan-

tal galeien bouwen, waaronder de zogenaamde ‘Rode’ of Vlaardingse galei en de 

‘Zwarte’ of Dordtse galei.300 De Nederlandse galeien werden bemand door veroor-

deelde gevangenen, een praktijk die de Republiek had afgekeken van landen als 

Italië en Spanje.301 De belangrijkste taak van de galeien was de konvooidienst, in 

296 Ibidem.

297 Idem 22.

298 Ibidem.

299 Bijl, Nederlandse convooidienst 56. Zie ook Kernkamp, Handel op den vijand II 253.

300 Bruijn Dutch navy 22.

301 A. Hallema, ‘Vlaardingen en Dordrecht als oudste Nederlandse galeiendepots,’ in: Tijdschrift voor 

Geschiedenis 66 (1953) 74.
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de open zee-en riviermondingen van Zuid-Holland en West-Brabant. Zo kreeg Van 

Buyren, de verantwoordelijke voor de Rode galei, op 12 juni 1601 opdracht ‘dat 

hij niet naerlate hem dagelycx met sijn galeye met convonyeren ende andersints 

te laten gebruycken.’302 Verder werden de galeien ingezet om te patrouilleren aan 

de mond van de Dintel en om struikrovers die zich onder Bergen op Zoom hadden 

gevestigd en die vandaaruit de scheepvaart tussen Holland en Zeeland benadeelden 

te bestrijden.303 

 Maar het bekendst werden de Nederlandse galeien wel vanwege hun over-

winning in 1603 op de Spaanse galeien van Spinola. De Spaanse galeien waren al in 

oktober 1602 de confrontatie aangegaan met Engelse en Nederlandse schepen, die 

een gezamenlijke actie tegen Spinola op touw hadden gezet vanwege de schade die 

zijn galeien toebrachten aan handelsschepen. Bij die gevechten had Spinola grote 

verliezen geleden.304 Maar op 26 mei 1603 verscheen Spinola wederom met acht 

galeien in het Kanaal, volgens Gray ‘with no other object than to fi ght.’305 Hij had in 

totaal 1.130 musketiers aan boord. De Nederlanders waren veruit in de minderheid. 

Vice-admiraal van Zeeland Joost de Moor had dienst als blokkade-commandant. 

Hij had tot zijn beschikking: het oorlogsschip de ‘Gouden Leeuw’, de ‘Zwarte’ 

galei, en nog een galei en een galjoot. Maar De Moor had slechts 36 musketiers aan 

boord.306 Omdat hij echter wist dat er vanuit Vlissingen nog vijf schepen onderweg 

waren, besloot hij de confrontatie met Spinola aan te gaan.307 Spinola’s doel was 

de manschappen die hij aan boord had bij Walcheren aan wal te brengen om het 

eiland te veroveren. Er ontstond tussen de Spaanse en Nederlandse galeien een fel 

gevecht. Na twee uur vechten werd Spinola geraakt door een kanonskogel, die zijn 

arm eraf rukte en zijn zwaard in zijn gezicht kapotsloeg. Even later werd hij in zijn 

maag geraakt door een tweede kogel. De Spaanse galeien trokken zich direct terug, 

302 Idem 90.

303 Idem 90.

304 Voor een volledig verslag van de de confrontatie uit 1602 zie: Gray, ‘Spinola’s galleys’ 80-81.

305 Gray, ‘Spinola’s galleys’ 82.

306 Ibidem.

307 Ibidem.
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net toen de Nederlandse versterkingen zich aandienden. Spinola overleed binnen 

een uur. Aan Spaanse zijde vielen verder nog vierhonderd doden, aan Nederlandse 

zijde 47, waarvan 27 op de ‘Zwarte’ galei. 308 

 Ook na afl oop van het Bestand voerde de Republiek militaire actie tegen 

Spanje om Nederlandse schepen te vrijwaren van Spaans geweld. In 1621 versloeg 

admiraal Joachim Hendrickszoon Swartenhondt een Spaanse vloot in de buurt van 

Gibraltar, en versloeg Moyen Lambert, die we al eerder tegenkwamen tegen de 

Engelse zeerovers, een aantal Duinkerkse kapers nabij Calais.309 Maar na een aantal 

mislukte operaties aan het einde van de jaren twintig, en vanwege de steeds toene-

mende kracht van de Duinkerkse kapers, hadden de admiraliteitscolleges vanaf on-

geveer 1630 geen geld meer voor dergelijke kostbare militaire expedities en begon 

het accent te verschuiven naar defensieve preventieve maatregelen als konvooie-

ring.310

 Over het algemeen, op een enkele uitzondering na, kostten militaire expe-

dities tegen geweld de Nederlandse overheid doorgaans meer dan ze opleverden. 

De oorzaak voor deze scheve verhouding was volgens Bruijn dat de Republiek 

‘tended to overrate its capacity to wage war covering vast distances.’311 Ook, zegt 

hij, werden de expedities vaak met te weinig en te kleine schepen uitgerust.312 

Barbarijse zeerovers: strafexpedities

Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk hebben gezien, leverde in het Middel-

landse Zeegebied de diplomatieke benadering geen vermindering van geweld tegen 

Nederlandse schepen op. De Staten-Generaal deden daarom aan het begin van de 

zeventiende eeuw, en wel tijdens het Bestand, verschillende pogingen om met of-

fensieve militaire middelen hetzelfde doel te bereiken. Uiteindelijk zouden deze 

308 Ibidem.

309 Bruijn, Dutch navy 25.

310 Ibidem.

311 Idem 22.

312 Ibidem.
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militaire acties even onsuccesvol blijken als de diplomatieke betrekkingen. De 

moeilijkheid lag er ook in, dat de Republiek een ambivalente houding had ten aan-

zien van de Barbarijers. Aan de ene kant ondervonden Nederlandse schepen veel 

last van de rovers en wilden bestuurders ver gaan om deze schade te voorkomen. 

Aan de andere kant wilden zij de Barbarijse stadsstaten liever via diplomatie en 

geschenken dan door middel van brute militaire actie bewegen tot een vriendschap-

pelijke houding, omdat deze staten mogelijke bondgenoten waren tegen Spanje als 

het Bestand afl iep.313

 Dit dilemma werd pijnlijk duidelijk, toen Engeland in 1617 en 1619 de 

Republiek benaderde om een gezamenlijke actie tegen de Barbarijse staten te on-

dernemen. De Republiek moest economische en strategische belangen tegen elkaar 

afwegen. Aanvankelijk had de Republiek wel oren naar het Engelse voorstel, aan-

gezien Nederlandse schepen zoals gezegd veel hinder ondervonden van de Barba-

rijse rovers en diplomatie zo weinig opleverde. Het plan was om een blokkade rond 

Algiers in te stellen, vergelijkbaar met die rond de Vlaamse kust.314 

 Maar gedurende de onderhandelingen tussen de beide landen over de pre-

cieze uitvoering van het plan, kwam het einde van het Bestand met Spanje steeds 

dichterbij. Als gevolg daarvan kregen strategische overwegingen in de Republiek 

steeds meer prioriteit boven economische overwegingen. Aan de ene kant zou een 

gezamenlijke actie tegen de Barbarijers naast een economisch voordeel, de Re-

publiek ook een kans bieden hun aanwezigheid in het Middellandse Zeegebied te 

vergroten en Spanje te laten zien dat ze militair nog altijd sterk waren. Maar als de 

actie tegen Algiers succesvol zou zijn, zou dat ook een verlichting voor de Spaanse 

handel betekenen, die ook gehinderd werd door de Barbarijse rovers. Spanje zou 

veel minder oorlogsschepen hoeven inzetten in de Middellandse Zee en rond het 

kustgebied, en de kans was groot dat deze vrijgekomen middelen juist tegen de 

Republiek zouden worden ingezet. Strategisch was het misschien beter om af te 

313 ‘T Hart, ‘Kaapvaart en staatsmacht’ 432.

314 Hebb, Piracy and the English government 51.
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zien van de gezamenlijke actie met Engeland. Een andere overweging om van de 

actie af te zien, was, zoals gezegd, dat de Barbarijers potentiële bondgenoten tegen 

Spanje waren, als het Bestand afl iep.315 

 Maar de Republiek had veel te verliezen als ze niet meedeed met de En-

gelsen. Als de relatie met Engeland door de weigering zou bekoelen, hetgeen niet 

ondenkbaar was, zou Engeland toenadering tot Spanje kunnen zoeken en Spanje 

daarmee een veilige route richting de Republiek kunnen verschaffen. Uiteindelijk 

was het struikelblok voor de Republiek de wens van Engeland om Spanje ook bij 

de actie betrekken. Daar wilde de Republiek niets van weten. De gezamenlijke 

militaire actie ging niet door en Engeland zocht vanaf 1620 inderdaad toenadering 

tot Spanje.316 

 Intussen was de schade aan Nederlandse schepen door Barbarijse rovers 

te groot geworden om te negeren. Na een onderzoekende expeditie van Hilbrand 

Quast in 1617-1618, en na lang overleg en aarzelen, besloten de Staten-Generaal 

in mei 1618 daarom toch een strafexpeditie tegen de Barbarijse zeerovers goed te 

keuren.317 Admiraal Moyen Lambert kreeg de opdracht met ‘continuele tochten 

de roovers te soucken, gantsch ende gaer te destrueren ofte onder hen soodanigen 

schrik ende vreese te veroosaecken, dat zij hen nyet meer op zee zullen derven 

begeven.’318 In 1619 en in 1620 volgden nog twee gelijksoortige expedities naar 

het Middellandse Zeegebied op last van de Staten-Generaal. Tijdens de drie expe-

dities werden een aantal piratenschepen veroverd of tot zinken gebracht. Gevangen 

genomen rovers konden vervolgens geruild worden tegen Nederlandse gevangen 

in Algiers en Tunis.319 Overigens gebeurde dat lang niet altijd. De praktijk van het 

voetenspoelen was ook in de Middellandse Zee een beproefde methode om een 

straffe daad te stellen. Eén marineoffi cier berichtte na het overmeesteren van een 

315 Ibidem.

316 Idem 51-59.

317 Weber, Beveiliging 123.

318 Ibidem.

319 Idem 142.
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Barbarijs roverschip tijdens een van deze expedities aan de Staten van Holland: ‘De 

Turcken ende Mooren ten getale van LXXXI toe...deed ick conform d’instructie ende 

met advys als voren, terstond daer na mede gelijckelick over boord werpen.’320

Toch konden de Nederlandse vloten in de havens van Algiers en Tunis over het 

algemeen weinig uitrichten, aangezien zij relatief klein waren (de vloot van Moyen 

Lambert was bijvoorbeeld slechts veertien schepen groot321). Meestal losten zij een 

aantal salvo’s en voeren dan weer verder.322 Na afl oop van het Bestand konden de 

Staten-Generaal zich niet meer veroorloven zulke omvangrijke expedities naar het 

Middellandse Zeegebied te ondernemen. Vanaf toen werd ook in dit gebied de na-

druk verlegd naar konvooiering en patrouillering.323

 Het volgende hoofdstuk zal onderzoeken welke maatregelen particuliere 

kooplieden namen om hun schepen te beschermen tegen geweld en geweldsdrei-

ging.

320 Klein, De Trippen in de 17e eeuw 309.

321 Weber, Beveiliging 122.

322 Idem 127.

323 Bruijn, Dutch navy 24.
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Hoofdstuk 4: 

Private oplossingen voor geweldsrisico’s: 

compensatie en preventie

1. Strategieën om risico’s te verkleinen

Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, namen bestuurders van de Republiek 

diverse preventieve maatregelen om te proberen Nederlandse handelsschepen te 

beschermen tegen geweld of geweldsdreiging in Europese wateren. Maar zoals 

ook duidelijk is geworden, hadden deze maatregelen niet altijd het succes waarop 

gehoopt was. Vooral de Duinkerkse kapers en Barbarijse rovers bleven een per-

manente bedreiging voor de Nederlandse handel, alle preventieve maatregelen 

van de Nederlandse overheid ten spijt. Het was daarom voor de reder of koopman 

noodzakelijk om ook zelf maatregelen te nemen om zijn handel tegen geweld te 

beschermen. 

 Ondernemers konden verschillende strategieën hanteren om risico’s voor 

hun handel zo klein mogelijk te maken. Allereerst kon men kiezen voor de preven-

tieve benadering: de ondernemer kon bijvoorbeeld een paspoort aanschaffen dat 

hem tegen kapers beschermde, of ervoor zorgen dat zijn schepen niet alleen voeren. 

In de tweede plaats kon de ondernemer kiezen voor een strategie van compensatie. 

Hij accepteerde dat hij een risico liep, maar trof maatregelen die hem in geval van 

verlies daarvoor zouden compenseren.324 De meest voor de hand liggende compen-

serende maatregel was de verzekering: bij schade werd het verlies geheel of gedeel-

telijk vergoed, in ruil voor een regelmatig betaalde premie. Maar de ondernemer 

kon ook andere maatregelen nemen die ervoor zorgden dat een verlies hem niet 

teveel zou kosten. Hij kon bijvoorbeeld diversifi ëren: niet één soort handelswaar 

in zijn portefeuille, maar meerdere. Verder kon hij zijn goederen verspreiden over 

verschillende schepen. Een andere compenserende maatregel die in de Republiek 

324 J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen, ed., Studies over zekerheidsrarrangementen. Risico’s, 

risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam [etc] 1998) 11.
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wijd verbreid was, was de partenrederij: een systeem waarbij de eigendom van een 

schip over verschillende aandeelhouders werd verspreid, om in het geval van ver-

lies de schade te kunnen verdelen over verschillende mensen.325 

 Een gegeven waar men rekening mee moet houden bij het categoriseren 

van de individuele maatregelen om risico’s te verkleinen, is dat wie op zee voer 

niet alleen te maken had met geweldsrisico’s. Volgens Karel Davids lag in de ogen 

van de zeventiende-eeuwer het grootste risico in het ‘gedrag van de zee zelf’. Een 

schip kon verloren gaan of beschadigd raken door natuurlijke oorzaken: ijsgang, 

stroming, onweer, bliksem, stortzeeën of vliegende storm.326 Naast deze natuurlijke 

risico’s bestond ook het risico van geweld. Een aantal van de compenserende maat-

regelen die ik in dit hoofdstuk bespreek, zoals de hierboven genoemde partenrede-

rij of verzekering, waren bedoeld om alle risico’s van de scheepvaart te bedwingen: 

ze waren dus niet specifi ek bedoeld om het geweldsrisico te verkleinen. Ik heb ze 

echter wel in dit hoofdstuk opgenomen, omdat de schade die geweldsrisico’s met 

zich meebrachten door deze maatregelen ook werd beperkt. 

 Verder stipte ik in hoofdstuk drie al aan, dat de overheid en economische 

elite nauw met elkaar verbonden waren. Dat betekende niet alleen dat individuele 

kooplieden door lobbyen en netwerken invloed konden uitoefenen op het beleid 

van de staat, maar ook dat bestuurders invloed konden uitoefenen op particuliere 

initiatieven. De oprichting van een particuliere organisatie als de Directie voor de 

Levantse handel in 1625 gebeurde bijvoorbeeld op gezag van bestuurders van Am-

sterdam. Ook andere particuliere initiatieven waren uiteindelijk wellicht minder 

particulier dan op het eerste gezicht zou lijken. 

 Ten slotte een korte opmerking over de rol van de markt bij het compen-

seren van geweldsrisico’s door individuele reders. We zullen zien dat er een aantal 

maatregelen bestond om risico te spreiden of over te dragen, zoals de lading over 

verschillende schepen verdelen of een zeeverzekering afsluiten. Dit soort maat-

325 Karel Davids, ‘Zekerheidsregelingen in scheepvaart en landtransport 1500-1800’ , in: idem 185.

326 Idem 184.
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regelen werkte het best als men op drukbevaren handelsroutes voer, of als er een 

grote kapitaalmarkt aanwezig was. Aangezien steden als Amsterdam hiertoe mo-

gelijkheden boden, trokken steeds meer kooplieden naar dit soort steden. Van hier 

uit konden ze gemakkelijker diversifi ëren, of de lading over verschillende schepen 

spreiden. Bovendien waren de verzekeringsmarkt en de fi nanciële markt daar dicht 

bij de hand. De maatregelen die reders troffen werden dus mogelijk gemaakt door 

de dynamische Nederlandse economie.

 Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld: in de eerste paragraaf zal ik de com-

penserende maatregelen bespreken die individuele ondernemers namen om onder 

meer het geweldsrisico van de zee te te verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn ri-

sicodeling, risicospreiding en risico-overdracht, maar ook bijvoorbeeld smokkel-

handel. In de tweede paragraaf zullen de preventieve maatregelen tegen geweld 

die ondernemers konden gebruiken aan bod komen, zoals paspoorten, alternatieve 

handelsroutes en het varen in een groep.

 

2. Compenserende maatregelen tegen risico’s 

2.1 Risicospreiding

Lading in verschillende schepen 

Eén van de manieren om te compenseren voor de gevaren van de zee, was het 

spreiden van het risico. In de zeventiende-eeuwse Republiek kwam het vaak voor 

dat ondernemers hun vracht over verschillende schepen verdeelden, om er zo voor 

te zorgen dat niet hun hele vracht verloren zou gaan als één schip in moeilijkheden 

kwam. Deze spreiding van vracht was vooral gebruikelijk op drukbevaren handels-

routes, omdat het zo niet te lang duurde voor een vracht weer compleet was.327 Een 

dergelijke drukbevaren handelsroute was bijvoorbeeld die naar de Oostzee, een 

route waarop volgens Van Tielhof vrachtspreiding veel voorkwam. Precieze gege-

vens over deze praktijk ontbreken helaas, omdat er geen contracten voor werden 

327 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 222.
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opgesteld.328 

 Eén product dat verspreid over verschillende schepen de Oostzee bereikte 

was natuurlijk graan. Schepen werden vaak geladen met graan van verschillende 

bevrachters. De hoeveelheid graan van iedere bevrachter in een schip lag gemid-

deld tussen de 5 en 10 last.329 De ladingen graan van elkaar gescheiden houden was 

overigens niet eenvoudig: men gebruikte daarvoor een soort matten. Als de matten 

niet goed werden neergelegd, of het schip raakte verzeild in een grote storm, dan 

ontstonden er in de aankomsthaven grote problemen omdat niet meer te zien was 

welk graan van welke bevrachter afkomstig was. Voor het scheiden van slechts een 

aantal ladingen graan waren honderden matten nodig.330 Maar niet alleen graan 

werd over verschillende schepen verspreid; ook zout, wijn, suiker, textiel en vooral 

luxe-goederen als specerijen werden door Nederlandse ondernemers in de zeven-

tiende eeuw gespreid vervoerd.331

 Aksel Christensen heeft in zijn bekende publicatie Dutch trade to the Bal-

tic about 1600 veel aandacht besteed aan de praktijk van vrachtspreiding. Onder-

staande tabel geeft een overzicht van het aantal bevrachters op schepen die vanuit 

Stockholm naar West-Europa vertrokken, in de periodes 1580-1610, 1615-1622 en 

het jaar 1648. Volgens Christensen hadden respectievelijk 61, 69 en 79 % van de 

genoemde schepen de Republiek als bestemming. Het aantal Nederlandse schepen 

was ongeveer 50, 60-65 en 50-60 %.332

 

328 Idem 223.

329 A. Christensen, Dutch trade to the Baltic about 1600. Studies in the sound toll register and Dutch 

shipping records (Kopenhagen 1941) 174.

330 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 223.

331 Christensen, Dutch trade to the Baltic 170.

332 Idem 166.
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Tabel 10. Aantal bevrachters voor schepen vanuit Stockholm naar West-Europa in de 

loop van de 17e eeuw (in procenten) 333

1580-1610 1615-1622 1648

Zonder bevrachter 13 6 1

1 bevrachter 20 2 22

2-5 bevrachters 45 19 28

6-10 bevrachters 18 23 29

11-15 bevrachters 3 25 10

16-20 bevrachters 1 18 7

Meer dan 20 bevrachters - 7 3

Totaal (in procenten) 100 100 100

Total (in absolute aantal-

len)

142 schepen 218 schepen 92 schepen

Uit deze tabel blijkt dat het aantal schepen zonder bevrachter (waarbij de eigenaren 

van het schip voor de vracht zorgden) in de loop van de zeventiende eeuw afnam. 

Bevrachting en scheepseigendom werden steeds meer twee verschillende onderne-

mingen. Verder nam het aantal bevrachters van één schip vanaf 1610 drastisch toe, 

om tegen het midden van de eeuw weer af te nemen. Wellicht hangt de toename van 

het aantal bevrachters in de tweede periode samen met de toenemende dreiging in 

het Oostzeegebied die we in hoofdstuk 2 hebben gesignaleerd: de oorlog van Kal-

mar (1610-1613) bracht een acute bedreiging van de Nederlandse handelsbelangen 

in de Oostzee met zich mee. Na 1621 was de overheid van de Republiek niet meer 

in staat de Nederlandse handelsbelangen in de Oostzee adequaat te beschermen. 

Daardoor moesten ondernemers zelf maatregelen nemen om hun handel tegen de 

toegenomen geweldsrisico’s te beschermen. 

 De praktijk van vrachtspreiding was een maatregel die van relatief groot 

belang was voor de Nederlandse handel. Dat blijkt vooral uit het feit dat onderne-

333 Ibidem.
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mers het succes van deze spreiding als voornaamste argument gebruikten tegen een 

Amsterdams voorstel in 1629 voor een algemene, verplichte zeeverzekering. Vol-

gens de tegenstanders van deze verplichte verzekering was de spreiding van lading, 

of zoals men het destijds formuleerde ‘haere goederen herwaerts en derwaerts ... 

soveel doenlijck is, op verscheyden schepen ... (te) verdeelen’ een afdoende maat-

regel tegen eventuele schade en was een verplichte zeeverzekering dan ook over-

bodig.334 Christensen onderschrijft deze conclusie. Hij stelt dat de trage opkomst 

van de zeeverzekering in de Republiek voortkwam uit het relatieve succes van 

vrachtspreiding als maatregel tegen de risico’s van de zee.335 De zeeverzekering in 

de Republiek komt verderop in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde.

2.2 Risicodeling

Partenrederij

Naast risicospreiding was ook het principe van risicodeling een gangbare strate-

gie voor ondernemers om te compenseren voor eventuele schade door natuurlijke 

oorzaken of door geweld. Een reder investeerde bijvoorbeeld niet al zijn geld in 

één schip. Al sinds de vijftiende eeuw bestond in de Republiek het gebruik van 

de partenrederij: schepen werden in delen, zogenaamde parten, verdeeld, waarna 

investeerders een part konden kopen.336 De eigenaren van de parten heetten reders, 

en alle reders tezamen vormden de rederij. Een of meerdere reders werden gemach-

tigd de belangen van de rederij te behartigen bij de afrekening van de reis. Op die 

manier hoefde een reder niet bij iedere afrekening aanwezig te zijn.337 

 Een schip kon in verschillende parten worden opgedeeld. Een vierde part, 

een achtste, en een zestiende, of combinaties daarvan waren veel voorkomende 

verdelingen. Maar investeerders konden ook parten kopen van bijvoorbeeld 1/128 

334 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 185.

335 Christensen, Dutch trade to the Baltic 173.

336 S. Hart, ‘Rederij’, in: G. Asaert, e.a. ed., Maritieme geschiedenis der Nederlanden, deel II (Bus-

sum 1977) 106.

337 Ibidem.
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of 1/256. Dit betekende dat het bezit en dus het risico van een schip over tientallen 

of zelfs honderden mensen kon worden verdeeld.338 De parten konden bovendien 

verhandeld worden.339 Het voordeel van dit systeem was natuurlijk, dat de risico’s 

die inherent waren aan het handel drijven over zee, dus ook het risico van geweld, 

op deze manier verspreid werden over verschillende mensen. Een reder was slechts 

aansprakelijk voor zijn deel van het schip. 

 Veel investeerders hadden meerdere parten in hun bezit. De weduwe van 

de zeilmaker Jacob Gerritsz Out, Trijn Claes, liet bijvoorbeeld in 1610 een vrij 

groot aantal scheepsparten na. Daarvan werden er in januari 1610 22 geveild: 1/16 

part in dertien schepen, 1/17 part in één schip, 1/28 part in één schip, en 1/32 parten 

in zeven schepen.340 De Amsterdamse koopman Pieter Allen liet bij zijn dood in 

1644 parten in 78 schepen na.341 Hoewel de kans op verlies volgens Van Tielhof 

groter werd naarmate een investeerder minder parten in zijn bezit had, trok het 

systeem trok naast deze grote investeerders toch ook veel kleine investeerders aan, 

die hun geld staken in een klein aantal scheepsparten. 342 Deze kleine investeerders 

waren voornamelijk mensen die al in hun beroep te maken hadden met scheepvaart, 

zoals scheepsbouwers of zeilmakers. Zij investeerden omdat een aandeel in een 

schip ook een zekere inspraak betekende.343 Ook mensen die geen enkele connectie 

hadden met de scheepvaart investeerden overigens in scheepsparten: bijvoorbeeld 

de geestelijkheid.344 

Averij grosse

Een tweede vorm van risicodeling was de zogenaamde ‘averij grosse’. Schade die 

door de bemanning opzettelijk werd toegebracht aan een schip, met als doel om te 

338 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 185.

339 Hart, ‘Rederij’ 106.

340 Idem 108.

341 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 185. Zie ook Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 221-222.

342 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’  222.

343 Hart, ‘Rederij’ 108.

344 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’  222.
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voorkomen dat het zou vergaan, werd omgeslagen over zoveel mogelijk betrokke-

nen.345 Men kan hierbij denken aan het overboord zetten van een deel van de lading 

vanwege een storm, het omhakken van de grote mast, vanwege bijvoorbeeld nood-

weer, of het kappen van een aantal ankerkabels. Ook als de bemanning van een 

schip kapers of zeerovers een afkoopsom moest betalen om het schip te behouden, 

viel dat onder ‘averij grosse’.346 Omdat de schade werd toegebracht om het schip 

van de ondergang te redden, werd deze schade verdeeld over alle betrokken koop-

lieden en reders. In 1598 werd in Amsterdam de Kamer van Assurantie en Averij 

opgericht, die de precieze schade door averij grosse vaststelde en dan doorbere-

kende aan kooplieden en reders. 347 Nadat de reders en kooplieden hun deel hadden 

betaald, werd uit de opbrengst degene gecompenseerd van wie bijvoorbeeld de 

lading overboord was gezet.348 

Onderlinge verzekering

De onderlinge verzekering was de derde vorm van risicodeling uit het begin van de 

zeventiende eeuw. Aanvankelijk kwam het vooral voor in de haringvisserij en de 

walvisvaart. In de tweede helft van de achttiende eeuw drong deze vorm van ver-

zekeren pas echt door tot de koopvaardij.349 Reders en stuurlieden gingen vooraf-

gaand aan het visseizoen een overeenkomst aan. Daarin werd overeengekomen dat 

als een schip en de uitrusting door natuurlijke oorzaken of door kapers/zeerovers 

verging tijdens het visseizoen, de schade achteraf gedragen zou worden door de 

deelnemers aan de overeenkomst (‘smaldeelen’). Een andere mogelijkheid was dat 

de deelnemers vooraf geld in een fonds legden, waaruit in geval van verlies van het 

schip de schade zou worden betaald. In de contracten werden soms ook bepalingen 

345 M. van Tielhof, ‘Behouden vaart!’, in: R. Daalder, e.a. eds., Goud uit Graan. Nederlanders en het 

Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998) 29.

346 Ibidem.

347 J.P. Vergouwen, De geschiedenis der makelaardĳ in assurantiën hier te lande tot 1813 (Den Haag 

1945) 45.

348 VTielhof, ‘Behouden vaart’ 30.

349 Van Leeuwen, De rĳke Republiek 261.
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opgenomen over het verlenen van fi nanciele steun aan weduwen van omgekomen 

zeelieden.350 

 De onderlinge verzekering was vermoedelijk goedkoper dan een com-

merciële verzekering, vooral omdat men geen makelaar nodig had. Deze verze-

keringsvorm was bovendien ook meer dan de commerciële verzekering gebaseerd 

op onderling vertrouwen. Daarom functioneerde hij het best op kleine schaal.351 

Vanaf het Twaalfjarig Bestand kwamen dit soort onderlinge verzekeringen steeds 

vaker voor: alle belangrijke visserplaatsen in het Maasmondgebied maakten er in 

deze periode gebruik van, net als Veendam en de Zaanstreek, waar vissers elkaar 

goed kenden. Andere namen voor de onderlinge verzekering waren ‘bent’, ‘bent-

contract’, of ‘redersbent’.352

2.3 Risico-overdracht

Kooplieden en reders konden dus risico’s spreiden of ze zoveel mogelijk onder-

ling verdelen. Er bestond echter een derde manier om de risico’s van de zee te 

verkleinen, en dat was de zogenaamde risico-overdracht. Daarbij werd het risico 

afgewenteld op een derde partij. 

 

Bodemerij

Allereerst de bodemerij. Dit was een zekerheidsregeling die het midden hield tus-

sen een lening en een verzekering. Het risico werd overgedragen op een geldschie-

ter.353 Een bodemerij werkte als volgt: de reders leenden van de geldschieter een 

som geld, met het schip, een part van een schip, of de lading als onderpand.354 Om-

dat vaak het schip als onderpand werd gegeven, noemde men een dergelijke lening 

een lening op de kiel, ofwel de bodem van het schip. De term bodemerij komt hier 

350 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 187.

351 Van Leeuwen, De rijke Republiek 261.

352 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 187.

353 Idem 186.

354 Hart, ‘Rederij’ 121-122.
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vandaan.355 De lening hoefde alleen (met rente) te worden terugbetaald indien het 

schip veilig terugkeerde. Het verschuldigde geldbedrag moest vrij snel nadat het 

schip ongedeerd was aangekomen worden terugbetaald. Wanneer de bodemerijne-

mer  de schuld niet, of niet snel genoeg, afl oste, mocht de bodemrijgever het onder-

pand in beslag nemen.356 Verging het schip, of werd het buitgemaakt door kapers, 

dan hoefde het geldbedrag niet te worden terugbetaald.357 Wanneer een schip dus 

verging, had de rederij een som geld achter de hand om het verlies te compense-

ren. Een bodemerij kon worden afgesloten door individuele reders, een rederij, de 

schipper, de bemanningsleden of de bevrachter van een schip. 

 Bemanningsleden mochten vaak kosteloos een bepaalde hoeveelheid 

laadruimte gebruiken voor eigen handelswaar, de zogenaamde voering. Over deze 

lading konden zij, als zij dat wilden, ook een bodemerij afsluiten.358 Bij de zout- en 

graanhandel naar het Oostzeegebied werd aan het begin van de zeventiende eeuw 

ongeveer vijf procent van de totale laadruimte gereserveerd voor de schipper en de 

bemanning.359 De toegestane voering werd overigens in het bevrachtingscontract 

nauwkeurig vastgelegd.360 

 De rente op de bodemerij hing voornamelijk af van de problemen die men 

op de reis verwachtte, hoewel de bodemerijgever ook de kredietwaardigheid van de 

bodemerijnemer in acht nam. In oorlogstijd was de rente, ook wel opgeld genoemd, 

uiteraard hoger dan in vredestijd.361 Er bestond ook een relatie tussen de rente en 

de reisduur. Hoe langer de reis, hoe groter de kans dat er iets mis zou gaan en hoe 

hoger de rente. Was de rente op een bodemerij voor een schip naar de Oostzee aan 

het begin van de zeventiende eeuw meestal niet hoger dan zo’n 10%, voor een reis 

naar Brazilië werd een rente gerekend van 70%!362 

355 Van Tielhof, ‘Behouden vaart’ 31

356 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 224

357 Van Tielhof, ‘Behouden vaart’ 30. 

358  Hart, ‘Rederij’  123.

359 Idem 116.

360 Idem 117.

361 Winkelman, Bronnen voor de Nederlandse Oostzeehandel xlix.

362 Idem xlix.
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Voor een reis van Holland naar Koningsbergen of Dantzig werd in het eerste kwart 

van de zeventiende eeuw een rente gerekend tussen 5 en 12%. In de 25 jaar daarna 

lag de rente tussen de 3,5 en 13%. Volgens Van Tielhof waren er verschillende 

redenen voor deze relatief lage rentepercentages. Een reis naar de Oostzee was re-

altief veilig en verder duurde een reis naar de Oostzee niet lang, meestal maar een 

maand.363 De bodemerij werd in de oostvaart vooral aan het einde van de zestiende 

en in het eerste kwart van de zeventiende eeuw toegepast. In de west- en straatvaart 

was deze vorm van risico-overdracht aanmerkelijk populairder. In het eerste kwart 

van de zeventiende eeuw werden er meer dan twee keer zoveel bodemerijen afge-

sloten op andere Europese handelsroutes als op de oostvaart: 45 op de oostvaart en 

101 op andere Europese routes, waaronder de west- en straatvaart.364 Na het eerste 

kwart van de zeventiende eeuw maakten reders en kooplieden op de oostvaart meer 

gebruik van de zeeverzekering, maar op andere handelsroutes bleef de bodemerij 

tot in het eerste kwart van de achttiende eeuw bestaan.365 

Zeeverzekering

De zeeverzekering kwam in de Republiek op aan het eind van de zestiende en het 

begin van de zeventiende eeuw. Het was een praktijk die afkomstig was uit de 

Zuidelijke Nederlanden, waar het het gebruik van verzekeringen op premiebasis 

al in de late middeleeuwen voorkwam. De drie oudste verzekeringspolissen die in 

Holland zijn opgesteld dateren uit 1592, en zijn afkomstig uit een archief van een 

Antwerpse koopman die naar het noorden was uitgeweken. Deze polissen betrof-

fen de verzekering van ladingen rogge richting Genua.366 Bij de zeeverzekering 

werd een lading of een schip voor de duur van een reis voor de volle waarde, of 

een gedeelte ervan verzekerd. De specifi eke voorwaarden werden vastgelegd in 

363 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 225.

364 Winkelman, Bronnen voor de Nederlandse Oostzeehandel xlviii

365 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 186. Zie ook Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 224.

366 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 186. Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 226.  
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een overeenkomst de verzekeraar.367 Volgens Tielhof verliep de introductie van de 

zeeverzekering in de Republiek langzaam en had dat alles te maken met het succes 

van de combinatie van de eerder genoemde maatregelen om risico’s te temmen.368 

 Als voorbeeld voor de weerstand die er in de Republiek bestond tegen de 

zeeverzekering noemt Van Tielhof de mislukte oprichting van de zogenaamde Ge-

nerale Compagnie van Assurantie. In 1628 stelden vier Amsterdamse kooplieden 

voor, om alle schepen die uit de Republiek vertrokken verplicht te laten verzekeren, 

ongeacht de route die ze zouden varen (schepen naar Oost- en West-Indië uitgezon-

derd). Er zou een compagnie moeten worden opgericht die deze verplichte verze-

kering voor haar rekening zou nemen en tevens de konvooiering van de koopvaar-

dijschepen zou moeten organiseren. De reden voor het plan was de grote schade die 

de Duinkerkse kapers de Nederlandse handelsvloot in deze periode toebrachten. 

Onder andere Amsterdamse en Haarlemse kooplieden bestond grote weerstand te-

gen dit idee, omdat men bang was dat verplichte verzekeringspremies teveel op 

de winstmarges zouden drukken. Zes van de zeven leden van de Staten-Generaal 

waren voorstanders van het plan, maar de kooplieden uit onder meer Amsterdam 

en Haarlem wisten het idee, telkens als het weer geopperd werd, te torpederen.369 

Volgens Van Tielhof is dit een aanwijzing dat zeeverzekering rond 1630 nog steeds 

eerder uitzondering dan regel was.370 Bruijn stelt dat de tegenstanders van het voor-

stel zo min mogelijk bemoeienis wilden met hun handel.371 

 Toch waren er wel degelijk vormen van samenwerking op zeeverzeke-

ringsgebied tussen kooplieden. In 1601 richtten tien Amsterdamse kooplieden een 

eenjarige verzekeringscompagnie op: een ‘compaignie, in materie van asseurantie.’ 

En in 1615 maakten een aantal andere Amsterdamse kooplieden afspraken om een 

367 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 187.

368 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 225. Dit komt overigens niet overeen met de opmerking van 

J.R. Bruijn in Maritieme geschiedenis der Nederlanden. Bruijn stelt juist dat de zeeverzekering ‘in de 

Republiek aan het einde van de zestiende eeuw tot snelle ontwikkeling’ kwam (‘De vaart in Europa’ 

202).

369 Bruijn, ‘De vaart in Europa’ 204.

370 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 227.

371 Bruijn, ‘De vaart in Europa’ 204.
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minimumniveau van verzekeringspremies te waarborgen.372 Niet alleen uit deze 

samenwerkingsverbanden blijkt dat er aan het begin van de zeventiende eeuw wel 

degelijk vraag bestond naar zeeverzekeringen in de Republiek. Al in het begin van 

de zeventiende eeuw begonnen Nederlandse bestuurders toezicht te houden op de 

verzekeringsmarkt om misstanden te voorkomen. Ook uit de prijscourant van de 

beurs in 1626, waarin verzekeringspremies voor verschillende bestemmingen wer-

den opgenomen, blijkt dat er interesse bestond voor deze vorm van risico-over-

dracht.

 Volgens Karel Davids kwam de grootste vraag naar zeeverzekeringen uit 

de vaart binnen Europa. Daarbij liep de straatvaart voorop: van de tien bestemmin-

gen waarvoor in 1626 de premies voor zeeverzekeringen in de prijscourant van de 

beurs werden genoteerd lagen er vijf ten oosten van de Straat van Gibraltar.373 Op 

de tweede plaats kwam volgens Davids de westvaart. In dezelfde prijscourant lagen 

drie bestemmingen aan de westkust van Frankrijk. Tenslotte hadden de overige 

twee premies betrekking op de vaart naar Hamburg en de zuidkust van de Oost-

zee.374 Dit is interessant omdat het suggereert dat de straatvaart de meest risicovolle 

Europese handelsroute van de Republiek was, gevolgd door de westvaart en ten-

slotte de oostvaart. Dat hangt vermoedelijk samen met de reisduur: de reizen naar 

de Oostzee duurden veel korter dan die naar de Middellandse Zee en zoals we al bij 

de bodemerijen zagen betekende een langere reis meer risico. 

 Verzekeraars en verzekerden kwamen niet zomaar met elkaar in contact. 

Tussen de verzekeraars en reders stonden de verzekeringsmakelaars. Wie zijn schip 

of lading wilde laten verzekeren zocht een makelaar op, die vervolgens op zoek 

ging naar een geschikte verzekeraar. Het systeem van de verzekeringsmakelaar was 

eveneens afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.375 Het beroep van verzekerings-

makelaar werd enigszins beschermd. Zo bepaalde bijvoorbeeld het Amsterdamse 

372 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 194.

373 Idem 190.

374 Ibidem.

375 Van Leeuwen, Rijke Republiek 264.
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stadsbestuur wie er in die stad als makelaar mocht werken. Desondanks waren er 

veel onbeëdigde verzekeringsmakelaars actief, die in die tijd werden aangeduid 

met de term ‘beunhazen.’376 

 Om deze beunhazen zoveel mogelijk uit het verzekeringswezen te we-

ren besloten bestuurders van verschillende Nederlandse steden als Amsterdam en 

Rotterdam toezicht te gaan houden op de zeeverzekeringspraktijk. Zo vaardigde 

Amsterdam in 1598 een zogenaamde ‘keur’ uit, waarin richtlijnen stonden vermeld 

voor de zeeverzekering. Verzekeringen die afgesloten waren onder voorwaarden 

die niet waren goedgekeurd door de bestuurders werden ongeldig verklaard.377 Zo 

moest bijvoorbeeld een gedeelte van de waarde van een schip, tenminste 10%, 

onverzekerd blijven, om zo te voorkomen dat een schipper onnodige risico’s zou 

nemen omdat hij ervan uit ging dat de verzekering alle schade zou vergoeden. Een 

soort eigen risico dus.378 Om beter te kunnen controleren of alle partijen zich wel 

aan de van overheidswege gestelde regels hielden, waren verzekeraars bovendien 

verplicht standaard-polisformulieren te gebruiken.379  

 Om geschillen op te lossen en de controles goed uit te voeren, richtte 

Amsterdam in hetzelfde jaar de eerder genoemde Kamer van Assurantie en Averij 

op. Deze bestond uit drie commissarissen, een secretaris en een bode. De Kamer 

van Assurantie was belast met de rechtspraak voor geschillen over verzekeringen 

en averij grosse. Ook als de verzekerde en verzekeraar een geschil in der minne 

wilde schikken bemiddelde de Kamer hierin. Wie in hoger beroep wilde gaan, kon 

terecht bij de schepenen van de stad en daarna het Hof van Holland.380 Steden als 

Middelburg, Rotterdam en Enkhuizen stelden in de loop van de zeventiende eeuw 

ook een keur in, en Rotterdam stelde bovendien in 1604 een vergelijkbare recht-

bank in, die belast werd met rechtspraak over geschillen.381 Maar Amsterdam was 

376 Ibidem.

377 Idem 266.

378 Ibidem.

379 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 197.

380 Vergouwen, Geschiedenis der makelaardĳ 45.

381 Idem 81 en 109-110.
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het onbetwiste ‘assurantiecentrum van Europa.’382 Grote risico’s konden vanwege 

de enorme kapitaalovervloed alleen in Amsterdam verzekerd worden, tegen relatief 

lage premies. Amsterdamse verzekeraars kregen opdrachten uit havensteden door 

heel Europa, vaak via verzekeringsmakelaars, die uitgebreide buitenlandse netwer-

ken onderhielden.383

 Tijdens de zeventiende en achttiende eeuw was er in heel Europa een sig-

nifi cante daling in de premies voor zeeverzekeringen. Frank Spooner publiceerde 

in 1983 een onderzoek naar Nederlandse zeeverzekeringspremies.384 Hoewel het 

grootste gedeelte van zijn onderzoek de achttiende eeuw betreft, besteedt hij ook 

aandacht aan de verzekeringspremies in de zeventiende eeuw. Spooner vergeleek 

in zijn onderzoek de premies voor reizen vanuit Amsterdam naar verschillende be-

stemmingen. Hij nam de tarieven van de maand juni als uitgangspunt, omdat deze 

over het algemeen de laagste van het jaar waren. Voor schepen die naar Reval en 

Riga voeren daalde de verzekeringspremie van 2-4% rond 1630 naar 1,25-2,25% 

rond 1730 en naar 1-1,5% rond 1760.385 Premies varieerden overigens per seizoen. 

Het vaarseizoen naar het Baltisch gebied duurde van maart tot oktober, maar de 

premies begonnen al tegen het einde van de zomer op te lopen. In oorlogstijd liepen 

de premies zelfs op tot het viervoudige van in vredestijd.386 Dat kwam niet alleen 

vanwege het verhoogde risico, maar volgens Van Tielhof ook omdat kooplieden die 

in vredestijd hun geld belegden in verzekeringen dat geld in tijden van oorlog vaak 

terugtrokken, ‘leaving in their wake a shrinking supply of insurance.’387

 De premies voor de westvaart lagen hoger dan die voor de oostvaart. De 

bestemming had invloed op de premie: hoe dichter bij de Republiek, hoe goedko-

per. Wie naar Bordeaux, La Rochelle en Saint Jean-de-Luz (bij Bayonne) in het 

382 Idem 58.

383 Idem 59.

384 Frank C. Spooner, Risks at sea. Amsterdam insurance and maritime Europe, 1766-1780 (Cam-

bridge 1983)

385 Idem 56.

386 Van Leeuwen, De rijke Republiek 240.

387 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 229
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zuidwesten wilde varen, betaalde in 1631 een verzekeringspremie tot 8%. Wie St. 

Malo of Nantes als bestemming had betaalde tussen de 4 en 7%, en richting Rouen, 

Dieppe of Calais was de premie 2,5 tot 5%. Als de Duinkerkse kapers actief waren 

stegen de premies navenant, en vice versa.388 Overigens signaleert Spooner ook in 

de west- en straatvaart een dalende trend in de zeeverzekeringspremies in de loop 

van de zeventiende en achttiende eeuw. Volgens Spooner daalde de premie richting 

Noord-Frankrijk van 3-4% in 1630 tot 1-1,5% in 1730 en vervolgens tot 0,75-1% 

in 1760. Ook naar het oostelijke gedeelte van het Middellandse Zeegebied daalden 

de premies. Van 8-9% in 1630 tot 3-4% in 1730 en tot 2-2,5% in 1760.389 

 Van Tielhof noemt drie oorzaken voor de daling van de verzekeringspre-

mies voor de Europese handel van de Republiek in de loop van de zeventiende en 

achttiende eeuw. Ten eerste was er sprake van toenemende concurrentie binnen het 

verzekeringswezen, waardoor de prijs daalde. Verder kende Europa over het alge-

meen een lage rentekoers, vanwege de integratie van de verschillende fi nanciële 

markten. En ten slotte deed zich in het Nederlandse verzekeringswezen steeds meer 

specialisatie voor. Voor verschillende sectoren bestonden aparte verzekeraars, die 

hoe langer hoe meer ervaring kregen in het afwegen van de risico’s, waardoor de 

premies konden dalen.390 

 Deze ontwikkelingen van de verzekeringsmarkt, zowel in de Republiek 

als in Europa, is een belangrijke aanwijzing dat de zeeverzekering een succesvolle 

maatregel was om te compenseren voor bijvoorbeeld schade door geweld. Hoe 

succesvol de maatregel precies was is echter moeilijk te meten, stelt P. Mathias. 

‘Hoewever,’ zegt hij, ‘not being able to quantify the effect should not mean that the 

signifi cance of insurance should be down-played.’391

388 De Bruyn Kops, A spirited exchange 165-166. 

389 Spooner, Risks at sea 56.

390 Tielhof, ‘Mother of all trades’ 229. Zie ook Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 194-196.

391 P. Mathias, ‘Strategies for reducing risk by entrepreneurs in the early modern period’, in: C. Les-

ger en L. Norrdegraaf, eds., Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants and 

industrialists within the orbit of the Dutch staple market (......) 22.
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1.4 Geval apart: smokkel

Nederlandse schepen zagen zich in de periode 1600-1630 veelvuldig geconfron-

teerd met economische oorlogvoering van Spanje, zowel vóór als na het Twaalf-

jarig Bestand. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2, stelden de Spaanse vorsten 

geregeld handelsembargo’s in tegen Nederlandse handelsschepen, waarbij zij sche-

pen confi sceerden en Nederlandse kooplieden gevangen zetten. Een manier om 

te compenseren voor misgelopen inkomsten door deze embargo’s was de smok-

kelhandel. 

 Smokkelhandel week als compensatiestrategie wel af van de hierboven 

beschreven methodes als risicopreiding, risicodeling en risico-overdracht. Wie 

smokkelde nam immers juist grote risico’s. Wie gesnapt werd was zijn leven niet 

zeker, en zoals we hebben gezien werden ook mensen die verdacht werden van het 

helpen van Nederlandse smokkelaars opgepakt en gemarteld.392 Maar: wie slaagde 

kon enorme winsten behalen, en deze potentiële winsten wogen blijkbaar op tegen 

de risico’s. Een probleem met het in kaart brengen van Nederlandse smokkelhandel 

naar Spanje is natuurlijk het gebrek aan harde gegevens. Wie heimelijk goederen 

vervoert, houdt daar immers geen administratie over bij. Toch zijn er veel aanwij-

zingen dat de Nederlanders er in Spanje een levendige smokkelhandel op nahiel-

den. 

 In Dutch primacy stelt Israel dat de Nederlandse handel met Spanje door 

de Spaanse handelsembargo’s in feite tot stilstand kwam, maar hij lijkt zijn eigen 

bewering direct te ontkrachten door een opsomming te geven van de vele sluiprou-

tes die Nederlandse kooplieden gebruikten om ondanks een embargo toch handel 

te drijven op Spanje. Eén manier was om Nederlandse goederen vanuit Calais in 

Franse schepen, met Franse scheepspapieren, naar Noord-Spaanse havensteden te 

vervoeren. Een nadeel van deze Franse detour waren de hoge kosten. Bovendien 

was het riskant.393 Een andere sluiproute waar de Nederlandse kooplieden gebruik 

392 Kernkamp, Handel op den vijand II 260

393 Israel, Dutch Primacy 131. Zie ook Israel, Dutch Republic 213.
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van maakten, was via Bayonne en St Jean de Luz. Vandaaruit werden de goederen 

over land Spanje binnengebracht: over de Pyreneeën, via Navarra en dan naar Ma-

drid. Omdat deze sluiproute nog duurder was dan de Franse, was het enkel rendabel 

voor hoogwaardige goederen als specerijen.394 In de eerste twee jaar na het afl open 

van het Bestand kwamen er ongeveer dertig Nederlandse schepen naar Bayonne 

met goederen die bestemd waren voor de Spaanse markt.395 Verder maakten Hol-

landse en Zeeuwse kooplieden ook gebruik van kleine en geïsoleerde havensteden 

(Viana en Aveiro) in Noord-Portugal om de embargo’s te omzeilen, tot aan het 

einde van de jaren twintig.396 

 Ook Kernkamp noemt de smokkelhandel die Noord-Nederlandse kooplie-

den voerden op Spanje. Zeep, boter, kaas, vis, en zelfs buskruit werden verhandeld, 

tot groot ongenoegen van de admiraliteitscolleges, die inkomsten misliepen terwijl 

ze met torenhoge kosten zaten voor het versterken van de oorlogsvloot.397 Om dit 

probleem op te lossen stonden de Staten-Generaal, in het geheim, een beperkte 

handel op de vijand toe, maar met de voorwaarde dat er belasting over de goederen 

werd betaald, die ten goede kwam aan de admiraliteitscolleges.398 De Spaanse staat 

wist net als de Nederlandse dat vaak de hand gelicht werd met de embargo’s. In 

Noord-Spanje en Portugal kwamen Hollandse en Zeeuwse schepen gewoon aan wal 

om handel te drijven. Spaanse douane-ambtenaren bleken corrupt en omkoopbaar, 

en Nederlandse kooplieden kregen steun van Portugese en Spaanse handelspartners 

die profi teerden van de verboden handel.399 Uit het feit dat dat de handelsverboden 

met de Republiek in Spanje steeds opnieuw werden uitgevaardigd, bleek dat het 

‘tot nu toe gevolgde systeem niet deugde.’400 Filips III stelde daarom in 1603 een 

keurmerk verplicht voor alle ingevoerde goederen. Kernkamp stelt, dat Nederland-

394 Israel, Dutch Primacy 131.

395 Ibidem.

396 Ibidem.

397 Kernkamp, Handel op den vijand II 253.

398 Idem 254.

399 Idem 260.

400 Idem 280.
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se kooplieden toch grote hoeveelheden Nederlandse goederen bleven verschepen 

naar Spanje, ‘voorzien van merken uit Hondschoote en Rijssel.’401

 De handelsembargo’s van Spanje tegen de Republiek hadden naast een 

toename in deze smokkelhandel ook een zoektocht naar nieuwe productiegebieden 

tot gevolg. Nederlandse ondernemers werden weliswaar afgesneden van de Portu-

gese zoutvoorraden, maar compenseerden daarvoor door extra Frans zout te kopen 

en in Zuid-Amerika nieuwe zoutbronnen aan te boren. En het toenemende geweld 

van Barbarijse kapers dwongen Nederlandse kooplieden die de geweldsrisico’s te 

groot vonden op zoek te gaan naar alternatieve productiegebieden van bijvoorbeeld 

zuidvruchten.402 

 

3. Preventieve maatregelen tegen risico’s

De maatregelen die in de vorige paragraaf aan bod zijn gekomen (uitgezonderd de 

smokkelhandel) waren maatregelen die kooplieden en reders troffen om te compen-

seren voor eventuele schade of verlies door de risico’s van zee. Deze maatregelen 

waren niet specifi ek gericht tegen geweldsrisico’s, maar de geweldsrisico’s werden 

er wel degelijk door verkleind. Het grootste voordeel van deze maatregelen voor 

ondernemers, was het feit dat zij zelf konden kiezen of en wanneer ze er gebruik 

van zouden maken. Zij konden zelf dus afwegen of de kosten van de maatregelen 

opwogen tegen de risico’s. Als maatregelen te dwingend werden, ervoeren koop-

lieden ze al gauw als een rem op de winstmarges, zoals we bijvoorbeeld zagen bij 

het idee om een verplichte verzekering in te voeren.403

 Ondernemers konden ook kiezen om preventieve maatregelen tegen ge-

weldsrisico’s te treffen. Ook voor deze maatregelen gold dat ze aantrekkelijk waren 

voor ondernemers vanwege de relatieve vrijblijvendheid. Deze preventieve maat-

regelen waren specifi ek gericht waren op het voorkomen van geweld. Het was ook 

moeilijk om preventieve maatregelen te treffen tegen stormen of andere natuur-

401 Idem 291.

402 Israel, Dutch Primacy 59.

403 Bruijn, ‘Vaart in Europa’ 204.
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rampen. Men kon de meest risicovolle plaatsen wel mijden, of aandacht besteden 

aan de kwaliteit van de schepen en navigatiemiddelen, maar de ontwikkeling in de 

scheepsbouw bracht in de loop van de zeventiende eeuw niet veel bescherming te-

gen natuurgeweld.404 In de volgende paragraaf komen de verschillende preventieve 

maatregelen aan bod die kooplieden konden treffen tegen geweldsrisico’s.

3.1 Omzeilen en alternatieve routes

Een voor de hand liggende manier om geweld tegen handelsschepen te voorkomen 

was natuurlijk door de gevarenzones letterlijk te omzeilen, en op zoek te gaan naar 

alternatieve handelsroutes. Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen, voerden 

Zweden, Polen en Denemarken vanaf het einde van de zestiende eeuw verschil-

lende oorlogen over de beheersing van het Oostzeegebied. Amsterdamse reders die 

handel dreven op Riga ondervonden veel overlast van deze krijgsactiviteiten in het 

Oostzeegebied.405 Het gevolg was, dat in een groot aantal bevrachtingscontracten 

instructies werden opgenomen voor de schipper, om bijvoorbeeld uit te wijken naar 

Dantzig ingeval hij onderweg naar Riga in de problemen zou komen.406

 Deze instructies voor de schippers verschilden van jaar tot jaar. Rond 1601 

werden schippers op het hart gedrukt Riga te proberen te bereiken, maar indien dat 

door oorlogsomstandigheden moeilijk was uit te wijken naar een andere haven.407 

Na een jaar of twee kregen veel bevrachters echter het idee dat schippers Riga wel 

erg gemakkelijk omzeilden. Zij beschouwden de risico’s als minder groot dan de 

schippers hen voorspiegelden en vaardigden strengere instructies uit. In de loop 

van 1603 stipuleerden zij dat een schipper niet meer mocht afgaan op geruchten 

over oorlogsgeweld, maar zelf moest onderzoeken of het mogelijk was Riga te be-

reiken. Als andere schepen wel naar Riga vertrokken, was een schipper bovendien 

verplicht mee te varen. De bepaling van een contract uit 1604 was wel heel strikt: 

404 Davids, ‘Zekerheidsregelingen’ 193-194.

405 Winkelman, Bronnen voor de Nederlandse Oostzeehandel xxxvix. 

406 Idem xxxviii.

407 Idem xl.
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‘Ende soo sijn masten door ‘t schieten van hartoch Carel oft sijn schepen overboort 

raeckte, oft dat hij reddeloos oft leck geschoten werde, ende oversulcx niet moge-

lijck was tot Riga te commen, sal in dien gevalle ende niet anders niet loopen naer 

Dantsicq oft Conincxbergen.’408 

 Ook toen in de jaren 1628-1630 Spanje, Oostenrijk en Polen de Neder-

landse handelsbelangen in het Baltisch gebied probeerden te ondermijnen, begon 

de Nederlandse handelselite Scandinavië te omzeilen. Zij beschouwden het risico 

op verlies of schade door geweld te groot en besloten graan te halen uit Archangel  

in de Witte Zee. De piek in deze graanhandel op de Witte Zee lag in de jaren 1629 

en 1630. In 1630 voeren zo’n honderd schepen naar Archangel. Normaal gesproken 

waren dat er slechts dertig, dus voeren in dat jaar zeventig extra handelsschepen 

naar Archangel om daar graan te halen.409 

 

3.2 Paspoorten

Een tweede maatregel om geweld tegen Nederlandse handelsschepen te voorko-

men, was het zogenaamde ‘papieren harnasch’, of paspoort. Door middel van een 

paspoort konden schepen zich beschermen tegen aanvallen van kapers of rovers. 

Schippers of reders konden bijvoorbeeld van de Vlaamse overheid een paspoort 

aanschaffen, waarmee men aanvallen van Duinkerkse kapers afkocht. De hertog 

van Parma en de aartshertogen gaven vanaf 1589 aan Hollandse en Zeeuwse vis-

sers tegen betaling paspoorten uit. Duinkerkse en andere Vlaamse kapers was het 

ten strengste verboden vissers met een dergelijk paspoort schade toe te brengen.410 

Het geld werd, soms in termijnen, betaald aan de admiraliteitsraad te Brussel, die 

er veel geld aan verdiende. Ook van de Barbarijse zeerovers konden Nederlandse 

kooplieden vanaf het einde van de zestiende eeuw paspoorten kopen die hen van 

een ongehinderde vaart verzekerden.411 En om naar de Noordkaap of Moermansk in 

408 Idem xl-xli.

409 Israel, Dutch Primacy 144-145.

410 Van Vliet, Vissers en kapers 95.

411 Bijl, Nederlandse convooidienst 73.
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Rusland te varen, moest een schip beschikken over een paspoort van de koning van 

Denemarken, in de Republiek verkrijgbaar via de gemachtigde van de koning.412 

Ook voor de vaart naar Spanje en Portugal waren paspoorten voor een onbelem-

merde handel onontbeerlijk. In 1633 kostte een dergelijk paspoort overigens 1300 

gulden.413 Een nadeel van het paspoort was, dat men door de aanschaf kapers, ro-

vers en andere vijanden in feite fi nancieel ondersteunde. Zo ontving de Brusselse 

admiraliteit in 1597 70.696 gulden aan paspoortgelden, in 1598 zelfs 128.460, in 

1604 35.800 gulden en in de jaren 1605-1607 66.907 gulden.414 De Nederlandse 

overheid verbood deze vorm van bescherming dan ook, maar vissers prefereerden 

het kopen van bijvoorbeeld een Duinkerks paspoort boven het verlies van hun schip 

en lading.415

  Er werd fl ink handel gedreven in paspoorten: vaak kocht men een groot 

aantal paspoorten in om door te verkopen aan derden. Het maximum aantal Spaan-

se paspoorten dat men jaarlijks mocht kopen was vierhonderd. In 1635 kocht een 

zekere Folckert Douwes voor dertigduizend gulden honderd van deze Spaanse pas-

poorten, die hij vervolgens doorverkocht.416 Ook in het Middellandse Zeegebied 

was de paspoort voor de Barbarijse rovers een grote bron van inkomsten. Net als de 

Duinkerkse kapers waren zij erg terughoudend met het aanvallen van schepen die 

over een paspoort beschikten.417 

 Er bestond zoals gezegd onder de bestuurders van de Republiek grote 

weerstand tegen het paspoortensysteem. Voor het geld dat aan de Zuid-Nederlan-

ders werd betaald, kon de Republiek immers zelf oorlogsschepen uitrusten om de 

activiteiten van de vijand tegen te gaan.418 De Staten-Generaal en de Staten van 

Holland vaardigden geregeld plakkaten uit tegen het aankopen van paspoorten. 

412 Hart, ‘Rederij’ 124.

413 Ibidem.

414 Van Vliet, Vissers en kapers 95.

415 Idem 96.

416 Hart, ‘Rederij’ 124.

417 Spencer, Algiers 129

418 Van Vliet, Vissers en kapers 96.
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Wie betrapt werd op het kopen van een Duinkerks paspoort liep het risico gearres-

teerd te worden. Maar reders en vissers trokken zich weinig aan van deze verboden. 

In 1598, bijvoorbeeld, toen een dergelijk plakkaat werd uitgevaardigd, kochten al-

leen al de Maassteden 22 paspoorten.419 Onverwacht kwam de Brusselse admira-

liteitsraad de Republiek te hulp. Hoewel het paspoortensysteem Zuid-Nederland 

geld opleverde, betekende het ook dat kapers vaak hun energie verspilden met het 

aanvallen van schepen die ze naderhand moesten laten gaan omdat ze een paspoort 

hadden. De Raad pleitte voor een paspoortenverbod. Maar de aartshertogen gingen 

tot aan het begin van de vredesonderhandelingen met de Republiek gewoon door 

met het verkopen van paspoorten aan Nederlandse vissers.420 

 Na het Bestand werd de paspoortenverkoop door Zuid-Nederland aan Ne-

derlandse vissers door Filips IV oogluikend toegestaan, maar het aantal verkochte 

paspoorten lag beduidend lager dan voor het Bestand. Dat kwam aan de ene kant 

door een stijging in de prijs, waardoor de kosten van het paspoort niet meer opwo-

gen tegen de besparing op schade. Aan de andere kant daalde het aantal paspoorten 

omdat de negatieve houding van de Staten van Holland ten opzichte van het pas-

poortensysteem zijn vruchten begon af te werpen.421

 Naast het paspoort was het principe van rantsoenering een veel voorko-

mende praktijk bij de Duinkerkse kapers. De kapers lieten de schepen vrij, nadat 

voor het schip en/of de bemanning een bedrag als losgeld werd beloofd. Vaak werd 

tot het complete bedrag was betaald de schipper als gijzelaar genomen. Het gang-

bare tarief van de Duinkerkse kapers aan het begin van de zeventiende eeuw was 

honderd á tweehonderd gulden per bemanningslid, en twee á drieduizend gulden 

voor een vissersschip.422 Het voordeel voor de reder was natuurlijk dat hij zijn schip 

kon behouden. Maar de Staten-Generaal verboden ook het betalen van losgeld aan 

kapers, omdat het de kapers fi nanciële middelen verschafte. Ook dit verbod werd 

419 Idem 98.

420 Idem 99-100.

421 Idem 209-210.

422 Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest 102.
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overigens niet strikt nageleefd. Het is bekend dat in de jaren 1622-1630 jaarlijks 

gemiddeld twaalf stuurlieden van vissersschepen aan Duinkerkse kapers losgeld 

betaalden.423

3.3 Admiraalschap en Directie

De derde en vierde preventieve maatregel die kooplieden konden treffen om ge-

weld tegen hun schepen te voorkomen waren gebaseerd op saemnwerking met an-

dere ondernemers. Het begin van de zeventiende eeuw bracht, zoals we hebben 

gezien in hoofdstuk 3, een regulering van het konvooiwezen met zich mee, onder 

meer op aandringen van vissers en kooplieden. Zoals we ook zagen kampten de 

admiraliteitscolleges met een chronisch tekort aan fi nanciën, waardoor de Neder-

landse konvooidienst, al stond deze goed bekend, niet overal even uitgebreid was. 

Particuliere kooplieden bedachten daarom verschillende manieren om zichzelf op 

een vergelijkbare wijze te beschermen tegen geweldsrisico’s.

 Ten eerste maakten ze gebruik van het varen in admiraalschap. Dit was in 

feite een particulier geregelde vorm van konvooi. Een aantal handelsschepen sprak 

af gezamenlijk uit te varen, met de bescherming van enige bewapende schepen. 

Een van de schippers fungeerde als admiraal. Mochten de schepen toch veroverd 

worden, dan werd de schade over alle deelnemers omgeslagen. Een en ander werd 

in een contract vastgelegd.424 Een voordeel van het admiraalschap was volgens De 

Bruyn Kops dat ‘[it] enabled inexperienced men to follow in the wake of the more 

senior captains.’425 In 1603 probeerden de Staten-Generaal het varen in admiraal-

schap door middel van plakkaten te reguleren. Maar uit het feit dat tussen 1621 

en 1648 herhaaldelijk nieuwe plakkaten werden uitvaardigden blijkt dat reders en 

schippers liever ad hoc besloten tot admiraalschap.426

 Het varen in admiraalschap kwam op alle Europese handelsroutes voor. 

423 Van Vliet, Vissers en kapers 211.

424 Hart, ‘Rederij’ 125

425 De Bruyn Kops, A spirited exchange 167.

426 Ibidem.
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In 1609 besloten enkele kooplieden bijvoorbeeld in admiraalschap van Riga naar 

Amsterdam te varen, aangezien de Pools-Zweedse Oorlog de situatie op de Oostzee 

aanzienlijk bedreigde. Toch werden acht handelsschepen door de Zweden veroverd. 

Pas in 1617 werd tussen de deelnemers een akkoord bereikt over de verdeling van 

de kosten.427 Ook op de west- en straatvaart werd in admiraalschap gevaren. Zo voe-

ren een aantal Nederlandse schepen in 1628 in admiraalschap van Nantes naar de 

Republiek. Als admiraal werd de 25-jarige Arent Heyndrickz De Lieffde gekozen, 

omdat zijn schip het snelst was. Hij werd in zijn taak echter wel bijgestaan door 

drie andere, meer ervaren, schippers.428 In 1631 sloten vier schippers een contract 

van admiraalschap richting Livorno, waarbij ze kwistig strooiden met titels. Een 

van hen kreeg de titel generaal, de tweede werd admiraal, de derde vice-admiraal 

en de vierde kreeg de functie van schout-bij-nacht!429

 Het ad hoc varen in admiraalschap was voor sommige reders niet genoeg. 

Zoals we hebben gezien richtten een aantal kooplieden in 1625 de Directie van de 

Levantsche handel op, om geweld tegen Nederlandse handelsschepen in het Mid-

dellandse Zeegebied actief tegen te gaan. Een ander voorbeeld van een particulier 

initiatief tegen geweldsrisico’s was de oprichting van de Directie der Oostersche 

Handel en Reederijen in 1689. Het valt weliswaar buiten het tijdsbestek van deze 

scriptie, maar is toch een goede illustratie voor mogelijke maatregelen tegen ge-

weldsrisico’s. De late oprichtingsdatum staaft bovendien de veronderstelling dat de 

oostvaart tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw een relatief veilige han-

delsroute was: blijkbaar was georganiseerde beveiliging pas nodig na het uitbreken 

van de Negenjarige Oorlog (1688-1697).430

  Na het uitbreken van deze oorlog en de daarmee gepaard gaande oorlogs-

dreiging rond de Oostzee, verenigden kooplieden zich, om zich beter tegen het ge-

weld te kunnen verdedigen. Zij wezen uit hun midden verschillende vertegenwoor-

427 Hart, ‘Rederij’ 125.

428 De Bruyn Kops, A spirited exchange 167.

429 Hart, ‘Rederij’ 125.

430 Van Tielhof, ‘Mother of all trades’ 234.
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digers aan, die enerzijds bij de admiraliteitscolleges lobbyden voor konvooien431 en 

anderzijds zelf maatregelen ter bescherming namen. Als er sprake was van geweld 

op zee, stuurden de vertegenwoordigers een snel schip, een galjoot, met bericht 

over de onveilige situatie naar de Oostzee. De schepen die daar waren voeren dan 

niet terug, maar wachtten op een bericht dat de kust weer veilig was. Omdat het 

sturen van galjoten tamelijk kostbaar was, een paar honderd gulden per reis, gaven 

de admiraliteitscolleges de vertegenwoordigers in de loop van de achttiende eeuw 

toestemming om van oostvaarders een bedrag ter compensatie te vragen. Dit was 

het zogenaamde ‘galjootsgeld.’432 

 

431 Van Tielhof, ‘Behouden vaart’ 33.

432 Idem 33-34.
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Conclusie

Op de drie belangrijkste handelsroutes van de Republiek binnen Europa, de oost-

vaart, de westvaart en de straatvaart, was het risico op geweld aan het begin van 

de zeventiende eeuw altijd aanwezig. Nederlandse schepen ondervonden niet al-

leen grote hinder van het confl ict met aartsvijand Spanje, maar ook van militaire 

confl icten waar de Republiek niet eens direct bij betrokken was, zoals in het Oost-

zeegebied het geval was. Ook gedelegeerd staatsgeweld vormde een grote bedrei-

ging voor de Nederlandse handel. Spanje zette de kaapvaart in om de Nederlandse 

zeehandel te verzwakken. Zo waren voor de Vlaamse en Zeeuwse kust in opdracht 

van Spanje Duinkerkse kapers actief en wemelde het in de Golf van Biskaje van 

Spaanse kapers. En of dat niet genoeg was waren de Nederlandse handelschepen 

ook voor andere rovers een mooie prooi. In het Middellandse Zeegebied was de 

grootste dreiging afkomstig van de Barbarijse rovers, maar ook in het Kanaal wa-

ren zeerovers actief.

 Het risico op elk van de handelsroutes was niet altijd even groot. Politieke 

ontwikkelingen zorgden voor vermindering of verheviging van het geweldspro-

bleem. Het Twaalfjarig Bestand bracht weliswaar een vermindering van Spaans ge-

weld tegen de zeehandel van de Republiek met zich mee, maar Nederlandse sche-

pen ondervonden in dezelfde periode juist een toename van geweld en gewelds-

dreiging in het Middellandse Zeegebied. Het Bestand betekende dus allerminst een 

einde aan geweld tegen Nederlandse handelsschepen in Europese wateren.

 Zoals we hebben gezien probeerden de bestuurders van de Republiek de  

Nederlandse handelsbelangen op de drie besproken handelsroutes te beschermen 

tegen geweld en de dreiging van geweld. De overheidsmaatregelen waren preven-

tief van aard. Allereerst gebruikte de staat ‘defensieve’ preventie als strategie: deze 

maatregelen waren bedoeld om Nederlandse schepen zo lastig mogelijk te ver-

overen te maken. Voorbeelden van deze strategie waren bijvoorbeeld het invoeren 

een gereguleerd konvooisysteem, patrouillering op gevaarlijke knooppunten en 

verplichte bewapening op handelsschepen. Maar bij deze maatregelen bleef het 
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niet. De staat nam ook maatregelen die bedoeld waren om actief een einde te maken 

aan geweld of geweldsdreiging tegen Nederlandse handelsschepen. Er bestonden 

verschillende vormen van deze ‘offensieve’ preventie, variërend van diplomatie, de 

minst dreigende vorm, tot militaire actie. 

 Een aantal factoren bepaalde of bestuurders van de Republiek maatre-

gelen troffen tegen een geweldsprobleem en ook hoe verreikend die maatregelen 

dan waren. Een belangrijke factor was natuurlijk het commerciële belang van de 

handelsroute voor de Nederlandse economie. Hoe groter dat belang, hoe meer de 

staat geneigd was deze tegen vijandelijkheden te beschermen. De handel in het 

Baltisch gebied was van groot belang voor de Nederlandse economie, niet alleen 

vanwege de inkomsten voor individuele kooplieden, maar ook vanwege de verwe-

venheid van de oostvaart met de westvaart. Door middel van diplomatie en poli-

tieke druk wist de overheid van de Republiek invloed uit te oefenen op het politieke 

machtsevenwicht in het Balticum en zo de Nederlandse economische belangen te 

beschermen. Hoewel bij de straatvaart minder schepen betrokken waren dan bij de 

oost- en westvaart, en deze bovendien ook meer op zichzelf stond, was deze ‘rich 

trade’ toch van groot belang voor bijvoorbeeld de Amsterdamse stapelmarkt, en het 

beschermen waard. 

 Een tweede factor was het logistieke belang van een handelsroute. Het 

operatiegebied van de Duinkerkse kapers lag precies op het knooppunt van ver-

schillende routes. Niet alleen schepen richting Frankrijk, Spanje en het Middel-

landse Zeegebied (of juist weer terug) moesten de Zeeuwse en Vlaamse kust passe-

ren, maar ook schepen die richting Azië voeren. En niet alleen voor handelsschepen 

was dit gebied van groot belang: lange tijd was het ook het belangrijkste gebied 

voor Nederlandse vissersschepen. Het is niet zo vreemd dat Spanje juist dit gebied 

koos om de Nederlandse economie zo veel mogelijk schade toe te brengen en het is 

ook begrijpelijk dat juist de Duinkerkse kapers door de overheid van de Republiek 

als een van de grootste dreigingen werden gezien.

 Een derde en voor de hand liggende factor was natuurlijk de omvang van 

de geweldsdreiging. Van één of twee Engelse piratenschepen die op Nederlandse 
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schepen aasden zou de overheid van de Republiek niet wakker liggen, van vijftig 

waarschijnlijk ook niet. Maar van vijfhonderd wel. Hetzelfde gold voor de Bar-

barijse rovers in het Middellandse Zeegebied en voor de Duinkerkse kapers, die 

vooral na het Twaalfjarig Bestand enorm in aantal toenamen.

 Een vierde factor die de mate van overheidsingrijpen in de geweldsdrei-

ging op zee bepaalde, was de mate van bewegingsvrijheid van de staat. Dat wil 

zeggen: in hoeverre de overheid de handen vrij had om actie te ondernemen. Voor 

en na het Bestand had de Spaanse dreiging de hoogste prioriteit. Opvallend is, dat 

zodra het Bestand van kracht werd, de Nederlandse bemoeienis met bijvoorbeeld 

de politieke situatie in het Baltisch gebied toenam. De overheid kon de middelen 

die voorheen werden ingezet tegen Spanje nu inzetten in het Oostzeegebied. Het-

zelfde geldt voor het Middellandse Zeegebied: de grootste acties tegen Barbarijse 

zeerovers werden tijdens het Bestand gevoerd. Ten slotte kon de Nederlandse tij-

dens het Bestand ook actie ondernemen tegen Engelse zeerovers.

 Logischerwijs was ook de afstand tot de Republiek een factor waar de 

overheid rekening mee hield. De Duinkerkse kapers en de Engelse zeerovers vorm-

den alleen al vanwege hun fysieke nabijheid tot de Republiek een in het oog sprin-

gende bedreiging. Een ander voorbeeld van een dreiging die uiterst serieus werd 

genoemen vanwege de fysieke nabijheid tot de Republiek waren de galeien van 

Spinola, die rond 1600 bij Sluis een grote bedreiging vormden voor Nederlandse 

handelsschepen.

 Met de factor ‘afstand’ hangt de factor van de kosten natuurlijk nauw sa-

men. Het was nu eenmaal goedkoper om dicht bij huis actie te ondernemen dan 

om een vloot vanuit de Republiek richting de Middellandse Zee te sturen. De kos-

tenfactor lijkt ook de reden dat de Republiek in het Middellandse Zeegebied de 

geweldsdreiging in eerste instantie veel meer via de diplomatieke weg probeerde 

tegen te gaan. Ook de introductie van een systematisch konvooisysteem aan het 

begin van de zeventiende eeuw heeft met het kostenprobleem te maken. De staat 

probeerde met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk effect te sorteren. 

Deze defensieve maatregelen leverden per saldo meer op dan de zeldzamere (en 
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duurdere) offensieve acties.

 Wat ook invloed had op de mate van overheidsoptreden in een gebied, was 

in hoeverre kooplieden en ondernemers lobby voerden voor maatregelen. Zo kwam 

de betere organisatie van het konvooisysteem onder meer op aandringen van vis-

sers en kooplieden tot stand. De Staten-Generaal stelden bijvoorbeeld in april 1600 

op aandringen van vissers uit Den Briel en Vlissingen een permanente patrouille in 

van minstens drie oorlogsschepen rond de monding van de Maas en het Goereese 

gat, om zo de vissersvloot tegen Duinkerkse kapers te beschermen. En in 1621 

legden 68 kooplieden de Staten-Generaal een ontwerp voor een konvooidienst rich-

ting de Middellandse Zee voor, vanwege de ‘groote en onverdraechelijcke zeerove-

rije.’

 Hoewel de maatregelen van de bestuurders van de Republiek allemaal 

preventief van aard waren, speelde het principe van compensatie toch een rol bij 

het ingrijpen door de overheid. Als reders in staat waren de verliezen die zij leden 

door geweld of geweldsdreiging afdoende te compenseren was de overheid minder 

geneigd in te grijpen in het geweldsprobleem dan wanneer dit niet het geval was. 

Ter illustratie: een visser die één of twee keer een schip aan Duinkerkse kapers ver-

loor, kon deze verliezen wellicht nog compenseren. Maar als hij iedere keer dat hij 

uitvoer opnieuw het risico liep zijn schip te verliezen (of losgeld te moeten betalen) 

werden de kosten door het geweld te hoog om te kunnen compenseren. Als dit voor 

een grote groep ondernemers het geval was, was de overheid eerder geneigd maat-

regelen te treffen.

 

In hoeverre hadden de maatregelen van de Republiek voor het voorkomen van 

geweld tegen de Nederlandse handel op Europese wateren succes? De Nederlandse 

konvooidienst stond goed bekend en over het algemeen betekende de invoering 

ervan dat geweld tegen Nederlandse schepen inderdaad verminderd werd. Het 

grootste probleem bij de handhaving van de konvooidienst was geld: het uitrusten 

van kruisers en konvooiers kostte de admiraliteiten jaarlijks miljoenen guldens, 

geld waar zij niet altijd over beschikten. De staat moest de konvooidienst constant 
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subsidieren. De verplichte bewapening, een andere maatregel die de Nederlandse 

staat nam, was minder succesvol. Ontduiking van de bewapeningsvoorschriften 

betekende dat kooplieden op de uitrustingskosten van een schip konden bezuinigen 

en tegelijkertijd meer laadruimte overhielden. Het feit dat de bewapeningsverorde-

ningen telkens opnieuw werden uitgevaardigd geeft aan dat kooplieden en reders 

zich niet aan deze regels hielden.

 Diplomatie was een goed middel om te voorkomen dat een confl ict es-

caleerde. In het Baltisch gebied was het lange tijd succesvol bij het beschermen 

van de Nederlandse handelsbelangen. Een groot voordeel van diplomatie was dat 

het relatief goedkoop was, maar omdat sancties vaak ontbraken betekende het ook 

dat het soms te vrijblijvend was. Een eerste voorwaarde voor succes was dat beide 

partijen welwillend tegenover elkaar stonden. Verder kon het zo zijn, dat de par-

tij waarmee de Republiek in bespreking was simpelweg geen invloed had op de 

geweldsdreiging: in het geval van de Engelse zeerovers was dit duidelijk een pro-

bleem, en ook de pasha’s van de Barbarijse stadstaten bleken in werkelijkheid geen 

controle over de rovers in het gebied te kunnen uitoefenen. En ten slotte had een 

gebrekkige communicatie tussen de partijen, zoals in Algiers gebeurde, soms een 

negatieve invloed op de uitkomsten van diplomatieke besprekingen.

 Politieke druk en militaire dreiging waren beduidend dwingender dan di-

plomatieke besprekingen. Bovendien vergden zij meer middelen, omdat een ge-

loofwaardige sanctie achter de hand gehouden moest worden als pressiemiddel. 

De belangrijkste voorwaarde voor het effectief uitoefenen van politieke druk en 

militaire dreiging om de Nederlandse handelsbelangen te verdedigen was dat de 

Republiek de handen vrij had. Wanneer dit het geval was had deze maatregel re-

delijk veel succes. In het Oostzeegebied kon de Republiek bijvoorbeeld tijdens het 

Twaalfjarig Bestand de Nederlandse handelsbelangen door deze combinatie van 

middelen heel goed beschermen. Na afl oop van het Bestand eiste het confl ict met 

Spanje echter direct alle aandacht en alle middelen op en hoewel de Nederlandse 

handelsbelangen vanaf 1620 in het Oostzeegebied ernstig onder druk kwamen te 

staan, lukte het de Republiek toen niet meer om ze adequaat te beschermen.
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Militaire actie om geweld tegen Nederlandse schepen te voorkomen werd vanwege 

de zwaarte en de kosten alleen in bepaalde gevallen door de overheid van de Repu-

bliek toegepast, bijvoorbeeld bij extreem grote geweldsproblemen, op belangrijke 

knooppunten en op handelsroutes met een grote commerciële en logistieke waarde. 

Soms hadden deze acties succes. Een gezamenlijke vloot van Engelse en Neder-

landse schepen wist bijvoorbeeld in mei 1603 de galeien van Frederigo Spinola 

vernietigend te verslaan. Onder leiding van Jacob van Heemskerck vernietigden 

26 Nederlandse oorlogsschepen in april 1607 tien Spaanse galjoenen. Ook in 1611 

hadden Nederlandse oorlogsschepen succes tegen Engelse zeerovers. Maar over 

het geheel genomen kostten militaire expedities de Nederlandse overheid meer 

dan ze opleverden. De Republiek overschatte haar militaire kracht meer dan eens 

en de expedities werden vaak met te weinig en te kleine schepen uitgerust. Deze 

zelfoverschatting bleek bijvoorbeeld duidelijk uit de onbevredigende afl oop van 

de Slag bij Nieuwpoort in 1600. En de omvangijke blokkade van de Vlaamse kust 

leed onder een gebrekkige fi nanciering en organisatie. Ook de militaire acties in 

het Middellandse Zeeegebied sorteerden weinig effect, voornamelijk vanwege de 

te kleine omvang van de expeditievloten.  

 Uiteindelijk was geld het grootste probleem van de Nederlandse overheid 

bij het tegengaan van geweld op de Europese zeehandelsroutes. In feite was er 

was teveel dreiging en waren er te weinig middelen om die dreiging tegen te gaan. 

Daardoor werd de Republiek constant gedwongen prioriteiten te stellen en de pri-

oriteiten weer te verleggen. De overheid van de Republiek was op zoveel fronten 

tegelijk bezig met het tegengaan van geweld, dat zij onmogelijk overal even suc-

cesvol kon zijn. Zo was de Republiek bijvoorbeeld de enige West-Europese staat 

die zich actief inzette om zeeroverij op Europese wateren tegen te gaan, maar het 

probleem was gewoonweg te groot om door één staat te kunnen worden opgelost. 

Deze stelling wordt ondersteund door het feit dat gezamenlijke acties die later te-

gen Duinkerken en Barbarijers werden genomen (door Frankrijk, Engeland en de 

Republiek) wél succes hadden. 
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Individuele kooplieden namen het zekere voor het onzekere en troffen ook zelf 

maatregelen om hun schepen tegen geweld en de dreiging van geweld te bescher-

men. Zij konden daarbij kiezen tussen twee strategieën: compensatie of preventie. 

In het eerste geval accepteerde de ondernemer dat hij een risico liep, maar trof hij 

maatregelen die hem in geval van verlies daarvoor zouden compenseren. In het 

tweede geval probeerde hij geweld tegen zijn handel te voorkomen. De meeste 

maatregelen die individuele kooplieden troffen waren compenserend van aard.

 Deze compenserende maatregelen waren bijna allemaal gericht tegen alle 

risico’s van de zee, niet specifi ek tegen geweldsrisico’s. Maar: de geweldsrisico’s 

werden door deze maatregelen wel degelijk verkleind. Ten eerste maakten onder-

nemers gebruik van risicospreiding. Op drukbevaren handelsroutes zorgden onder-

nemers dat ze hun lading verdeelden over verschillende schepen, zodat ze in geval 

van verlies slechts een deel van hun lading kwijt waren. Een tweede compense-

rende maatregel was risicodeling. Een voorbeeld hiervan was de partenrederij: de 

eigendom van een schip werd over meerdere investeerders verdeeld. Dat betekende 

dat verlies van of schade aan een schip verdeeld werd over een grote groep men-

sen. Andere voorbeelden van risicodeling in de scheepvaart waren de averij grosse 

en de onderlinge verzekering. Tenlotte was een derde compenserende maatregel 

risico-overdracht, waarbij het risico afgewenteld werd op een derde partij, zoals bij 

de bodemerij en de zeeverzekering het geval was. Vooral de zeeverzekering was 

een compenserende maatregel die in de zeventiende-eeuwse Republiek succes had. 

Smokkelhandel was een vorm van compensatie die afweek van de hierboven ge-

noemde compenserende maatregelen, want wie smokkelde nam immers juist grote 

risico’s. Wie gesnapt werd was zijn leven niet zeker, maar wie slaagde kon enorme 

winsten behalen, en deze potentiële winsten wogen vaak op tegen de enorme ri-

sico’s.

 Kooplieden namen naast compenserende maatregelen ook preventieve 

maatregelen tegen geweld. Wat opvalt in vergelijking met de preventieve maat-

regelen van de overheid is dat dat deze individuele preventieve maatregelen veel 

pragmatischer van aard waren. Als een geweldsprobleem te groot werd, zoals aan 
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het begin van de zeventiende eeuw in het Baltisch gebied, omzeilden veel schip-

pers de gevarenzones gewoonweg. Verder hadden kooplieden of reders er ook geen 

probleem mee om een paspoort aan te schaffen, als dat een vermindering van ge-

weld tegen hun schepen betekende. Als het betalen van losgeld aan een Duinkerkse 

kaper ervoor zorgde dat het schip behouden bleef, waren ze bereid het geldbedrag 

af te staan. De Nederlandse overheid was het met deze pragmatische houding in 

veel gevallen niet eens. De laatste twee maatregelen werden door de overheid van 

de Republiek verboden, omdat ze kapers en rovers geld opleverden. 

 Kooplieden zochten altijd naar een balans tussen bescherming en vrij-

heid. Als een geweldsprobleem te groot werd om zelf te beheersen, klopten ze bij 

de Nederlandse bestuurders aan voor bescherming. Tegelijkertijd waren ze erop 

gebrand dat de maatregelen die de overheid dan trof hen niet zouden aantastten 

in hun handelsvrijheid. De verplichte bewapening werd massaal ontdoken omdat 

ondernemers bijvoorbeeld geen laadruimte wilden opofferen aan bewapening. Ook 

initiatieven van andere ondernemers die beschouwd werden als een aantasting van 

deze vrijheid ondervonden hevig verzet. Een mooi voorbeeld is de weerstand die er 

onder Nederlandse kooplieden bestond tegen de oprichting van de Generale Com-

pagnie van Assurantie in 1628. De grootste angst onder kooplieden was dat ver-

plichte verzekeringspremies teveel op de winstmarges zouden drukken.

 Hoe succesvol waren de maatregelen van individuele kooplieden bij het 

verkleinen van de geweldsrisico’s? Dat kooplieden zelf maatregelen troffen wijst 

erop dat ze er in ieder geval enige fi ducie in hadden. Maar het kan zijn dat onderne-

mers zich gedwongen zagen om deze maatregelen te nemen, omdat de maatregelen 

van de overheid niet afdoende waren. Voor de verzekering geldt in ieder geval dat 

het zeker een succesvolle maatregel was om te compenseren voor bijvoorbeeld 

schade door geweld. Ook de partenrederij en het spreiden van lading waren veel-

vuldig toegepaste maatregelen om risico’s te verkleinen. Het grootste voordeel 

van de individuele maatregelen die kooplieden troffen tegen geweld, zowel van de 

compenserende als de preventieve maatregelen, was evenwel dat ze vrijblijvend 

en fl exibel waren: de koopman kon altijd zelf het risico tegen de potentiële winst 
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afwegen en op basis van zijn eigen observatie een beslissing nemen. Hoewel het 

succes van compenserende maatregelen als zeeverzekering niet kan in harde cijfers 

kan worden gevangen, waren het vermoedelijk effi ciënte manieren om te com-

penseren voor schade door geweld. De pragmatische toepassing van individuele 

preventieve maatregelen doet vermoeden dat kooplieden ook dit soort maatregelen 

beschouwden als effectief voor het voorkomen van geweld. 

 Toch mag de rol die de overheid van de Republiek speelde bij het verklei-

nen van geweldsrisico’s voor Nederlandse handelsschepen niet onderschat worden. 

Weliswaar hadden sommige maatregelen geen succes, maar andere maatregelen 

zorgden wel degelijk voor een vermindering van geweld of de dreiging van geweld 

op de drie besproken handelsroutes. En blijkbaar hadden kooplieden ook een ze-

kere mate van vertrouwen in de rol die de overheid kon spelen, want er waren altijd 

kooplieden die lobbyden voor overheidsingrijpen op bepaalde routes. En áls de 

maatregelen van de staat succes hadden, betekende dat uiteindelijk voor de koop-

man lagere beschermingskosten en dus een hogere winst.
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Bijlage: beeldverhaal

Via luiken in de scheepshuid 

wordt hout in een fl uitschip 

geladen, vermoedelijk aan 

de Zweedse kust. Anoniem 

schilderij, begin 17e eeuw. 

Amsterdams Historisch Museum

Bron: Daalder, R., e.a. ed., 

Goud uit Graan. Nederlanders en het Oost-

zeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998) 20. 

In de jaren 1580-1650 breidde het 

Nederlandse overzeese handelsnetwerk zich 

naar alle kanten uit. 
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De belangrijkste drie Europese 

handelsroutes waar Nederlandse schepen 

op actief waren waren de oostvaart, 

richting het Baltische gebied....

Gezicht op de Sont. Het kasteel 

op de achtergrond is kasteel 

Kronborg, dat diende als 

tolkantoor. Schilderij Hendrick 

Cornelisz Vroom, ca 1620.

Bron: G. Asaert e.a. ed., Maritieme 

geschiedenis der Nederlanden Deel II 

(Bussum 1977) 220.
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...de westvaart, richting Spanje, Portugal en 

Zuid-West-Frankrijk...

...en de straatvaart, naar het 

Middellandse Zeegebied.

Kaart van de Straat van 

Gibraltar, gegraveerd door 

Jodocus Hondius, 1595

Bron: Asaert e.a. ed., Maritieme 

geschiedenis der Nederlanden II 210

Gezicht op de haven van Nantes. Gravure 

gepubliceerd door Jean Boisseau, Parijs 1645.

Bron: Henriette de Bruyn Kops, A spirited exchange. The wine 

and brandy trade between France and the Dutch Republic in its 

Atlantic framework, 1600-1650 (Leiden [etc.] 2007 fotokatern.
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Nederlandse handelsschepen in een Middellandse Zeehaven. Door Reinier Nooms, 

genaamd Zeeman. Scheepvaartmuseum Amsterdam 

Bron: Asaert e.a. ed., Maritieme geschiedenis der Nederlanden II 221
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Op deze routes konden Nederlandse 

handelsschepen allerlei soorten geweld of 

geweldsdreiging tegenkomen.

Zo ondervonden ze in het Baltisch 

gebied hinder van de krijgsactiviteiten 

van Karel IX van Zweden.

Verder probeerden Spaanse vorsten 

als Filips III de handel van de 

Republiek te belemmeren door 

confi scaties, embargo´s...

Een standbeeld van Karel IX in Karlstad

Bron: www.wikipedia.org

Portret van Filips III (1578-1621)

Bron: www.wikipedia.org
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...of grof geweld. Nederlandse handelsschepen 

in gevecht met Spaanse 

oorlogsschepen, in de Straat 

van Gibraltar, in augustus 

1621. De Spaanse schepen 

wonnen het gevecht.

Bron: David Goodman, Spanish naval 

power, 1589-1665. Reconstruction and 

defeat (Cambridge 1997) 18.
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Ook gaf Spanje Duinkerkse kapers 

opdracht om jacht te maken op 

Nederlandse handels- en vissersschepen.

Hollandse vissers worden door 

Vlaamse kapers ‘de voeten 

gespoeld’, ofwel overboord 

geworpen.

Bron: M. Sabbe, Brabant in ’t verweer. 

Bĳdrage tot de studie der Zuid-Neder-

landsche strĳdliteratuur in de eerste helft 

der 17e eeuw (Antwerpen 1933) 112 

[Prent bij Nieuwe Spaensche Tyrannie]
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Nederlandse 

koopvaardijschepen 

worden aangevallen 

door Duinkerkse kapers. 

Schilderij van Willem 

vaan de Velde de Oude, 

omstreeks 1640.

Bron: Asaert e.a. ed., Maritieme 

geschiedenis der Nederlanden II 

324.
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En een schip dat naar het Middellandse Zeegebied voer moest op 

de hoede zijn voor Barbarijse rovers uit Algiers of Tunis.

Nederlandse schepen 

worden aangevallen door 

Barbarijse rovers.

Bron: www.anno.nl
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Een van de maatregelen die de overheid van de Republiek nam 

om Nederlandse schepen tegen geweld was het konvooisysteem. 

Haringvissers doen hun werk 

onder bescherming van een 

konvooischip, zeventiende eeuw.

Bron: A. Bijl, De Nederlandse convooidienst 

1300-1800 (Den Haag 1951) afbeelding 3.
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De konvooidienst van de Republiek stond goed bekend.

Lofzang op het Nederlandse 

oorlogsschip, gravure door R. 

Velthuysen. 

Bron: Luc Eekhout, Het admiralenboek. De 

vlagoffi cieren van de Nederlandse marine, 

1382-1991 (Amsterdam 1992) 23.
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Een andere manier om geweld tegen 

Nederlandse schepen te voorkomen was 

door diplomatie.

Pieter Spiering (?-1652), 

ambassadeur voor de 

Republiek in Zweden. 

Buste door François 

Dieussart, circa 1645.

Bron: www.rijksmuseum.nl

Cornelis Haga (1578-

1654), Nederlands 

gezant aan het Tirkse 

hof, circa 1645.

Bron: www.rijksmuseum.nl
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De overheid van de Republiek ondernam ook 

militaire actie om de Nederlandse tegen geweld te 

beschermen, bijvoorbeeld door een blokkade van 

de Vlaamse kust.

Boven: Nederlandse 

blokkadeschepen voor de 

Vlaamse kust bij Duinkerken.

Bron: Asaert e.a. ed., Maritieme 

geschiedenis der Nederlanden II 57.

Rechts: De Zeeuwse vice-

admiraal Joost van Trappen 

versloeg in 1637 zeven 

Duinkerkse kaperschepen.

Bron: Eekhout, Admiralenboek 79.
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Ook de Slag bij Nieuwpoort in 1600 had als doel de 

Duinkerkse kaperij een zware slag toe te brengen. 

Deze militaire acties hadden niet altijd succes...

Prins Maurits te paard, terwijl 

hij de Slag overziet.

Bron: www.rijksmuseum.nl
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De ‘Tijger’, onder leiding van 

kapitein Jacob Pietersz Mol, 

vaart op de Noordzee een 

Spaanse galei doormidden. De 

‘Tijger’ maakte deel uit van een 

Nederlands eskader, bijgestaan 

door Engelse oorlogsschepen. 

Gezamenlijk versloegen 

zij in 1602 acht Spaanse 

oorlogsgaleien van Frederigo de 

Spinola. 

Hendrick Cornelisz Vroom, 

1617, Rijksmuseum Amsterdam

Bron: www.rijksmuseum.nl

...maar soms waren de resultaten wél spectalculair.

Uiteindelijk bleef het voor kooplieden noodzakelijk om ook 

zelf maatregelen te treffen om hun handel tegen geweld te 

beschermen.
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Een ‘pre-emptive strike’ avant le 

lettre: op 25 april 1607 verrasten 

dertig Nederlandse schepen de 

Spaanse vloot in de Baai van 

Gibraltar. Op deze afbeelding 

is te zien hoe het Spaanse 

admiraalschip ontploft.

Cornelis Claesz. van Wieringen, 

ca. 1621.

Bron: www.rijksmuseum.nl
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