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Steden en Staten

Handel en visserij

Handel
Rond 1625 brak voor de Republiek een tijd van 
voorspoed aan. Kunst en wetenschap bloeiden in deze 
Gouden Eeuw. Handel, visserij en industrie zorgden 
voor welvaart. 
Vooral kooplieden uit Holland en Zeeland, die hun 
schepen naar alle windstreken stuurden, werden rijk. 
In landen rond de Oostzee en in Rusland kochten de 
schippers hout en graan. Op de heenweg namen ze 
zuidvruchten, zout, wijn en marmer mee uit landen 

De terugkomst in Amsterdam van de tweede expeditie naar Oost-Indië, Hendrik Cornelisz. Vroom, 1599

Jos en Mirthe zien op 5 mei in de krant een foto van de 
Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. 
‘Pap, mam, gaan we ook een keer naar Amsterdam?’ En ja 
hoor, als het zaterdag is, lopen ze met hun ouders langs 
het monument op De Dam. ‘Wel doorlopen, anders zijn we 
niet op tijd voor de rondleiding in het Paleis op de Dam.’ 
Even later gaan Jos en Mirthe door een prachtige hal het 
ontvangstpaleis van de koning in, dat in de Gouden Eeuw 
als stadhuis voor Amsterdam is gebouwd.

Paleis op de Dam

Oostzee

Regenten en Vorsten

De Gouden Eeuw



rond de Middellandse Zee. Haring, zuivelproducten en 
Leids laken uit eigen land konden de schippers overal 
wel kwijt.

Visserij
Vissers van de grote visserij, die in haringbuizen de 
zee opgingen, verdienden veel geld. Ze woonden 
aan de Zuiderzee en langs de Noordzeekust. De 
jacht op walvissen in de Noordelijke IJszee werd 
de kleine visserij genoemd. Walvissen werden met 
harpoenen gevangen en daarna gedood. Op het 
eiland Spitsbergen werd uit spek van walvissen traan 
gekookt. Dat werd vooral gebruikt als lampolie.

Industrie
De scheepvaart leverde veel werk op, zowel op het 
land als op zee. Er was hout, zeildoek, touw en teer 
nodig. Daarom werden in de buurt van havens en 
langs rivieren scheepswerven, touwslagerijen en 

houtzaagmolens gebouwd.
De industrie ging ook gebruik 
maken van molens: wind- en 
watermolens en molens, die 
door mensen of dieren werden 
aangedreven. Deze molens 
werden bijvoorbeeld gebruikt 
om rijst te pellen, papier te 
maken of om kruiden te malen.
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Gevelsteen met vissende haringbuis

Walvisolieraffinaderij nabij Smeerenburg,
geschilderd door Cornelis de Man, 1639

Windmolen

Middellandse Zee
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Land uit water
Rijke kooplieden kochten boerderijen en 
landbouwgrond om aan de boeren te verhuren. Toen 
er in Holland bijna geen grond meer te koop was, 
besloten de rijke heren tot drooglegging van het 
plassengebied. Tussen 1600 en 1650 werden bijna 
alle plassen in Noord-Holland drooggemalen door 
windmolens. Ze werden gebouwd door molenbouwer 
Jan Adriaenszoon Leeghwater (1575-1650). De nieuwe 
polders Schermer, Beemster, Purmer en Wormer 
werden droogmakerijen genoemd. Het waterland 
veranderde in vruchtbaar polderland. 

Amsterdam
Het middelpunt van alle handel was Amsterdam, 
de belangrijkste haven van Europa. Toen de 
Tachtigjarige Oorlog begon, had Amsterdam 
ongeveer 30.000 inwoners. In 1648 waren dat 
er al 160.000! Telkens moest de stad uitgebreid 
worden met grachtengordels. Prachtige 
herenhuizen werden langs brede grachten 
gebouwd, vooral langs de Heren-, Keizers- en 
Prinsengracht. Midden in de stad stond het 
stadhuis, ontworpen door architect Jacob van 
Campen. Dat gebouw is nu het Paleis op de Dam.

Herenhuizen aan een grachtengordel in Amsterdam



Op zoek naar Indië
Hollanders kochten in Portugal specerijen uit Indiё, 
zoals peper en nootmuskaat. Ze vervoerden deze 
door heel Europa. Maar toen in 1580 Portugal was 
veroverd door de Spanjaarden, werd het onveilig in 
de Portugese havens. Zouden de Hollanders zelf naar 
Indiё kunnen varen? Maar een tocht ‘om de zuid’ was 
gevaarlijk vanwege de Duinkerker kapers. 

Zou een tocht ‘om de noord’ gaan? Dominee Plancius, 
die ook zeevaartkundige was en zeekaarten had 
getekend, dacht van wel. In 1596 vertrokken twee 
schepen naar het noorden. Het ene schip onder 
leiding van schipper De Rijp keerde al snel terug. Het 
andere schip met schipper Heemskerck en stuurman 
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De Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1799)

VOC-schepen

Ds. Plancius geeft les in zeevaartkunde
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Barendsz. raakte bekneld in het ijs. 
Op het eiland Nova Zembla moesten 
de bemanningsleden overwinteren. 
Van het hout van hun gestrande 
schip bouwden ze een hut: ‘Het 
Behouden Huys’. Een tocht ‘om de 
noord’ bleek onmogelijk.

In 1595 waren vier schepen 
een verre reis naar het zuiden 
begonnen. De reis, die onder 
leiding stond van Houtman en Keyser, was erg 
moeilijk. Na een jaar kwamen de schepen eindelijk 
in Indiё aan en was de helft van de bemanning 
gestorven. Beladen met kostbare specerijen keerden 
de schepen in 1597 in het vaderland terug.

De VOC
Daarna stuurden rijke kooplieden steeds vaker 
schepen naar Indiё. Sommigen verenigden zich 
en vormden ‘compagnieën van verre’. Maar de 
vaart op Indiё bleef een gevaarlijke onderneming. 
Portugezen, Engelsen en Hollanders bestreden elkaar. 

Indiёrs pleegden overvallen op de blanken. Door 
concurrentie daalden de prijzen voor specerijen. 
Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt stelde 
daarom voor dat de kleine compagnieën zich zouden 
verenigen tot één grote. Zo werd in 1602 de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie opgericht. De VOC kreeg 
het monopolie, het recht van alleenhandel.

Gouverneurs-generaal moesten in Indiё het bestuur 
regelen. Eén van hen was Jan Pietersz. Coen. Hij 
verjoeg de Engelsen en de Portugezen. De inlanders 

onderwierp hij met geweld. Er werd 
een Nederlandse stad gebouwd met 
een sterk fort. De stad werd Batavia 
genoemd. Dankzij de VOC maakten 
de kooplieden grote winsten.

Het zeemansleven
Het zeemansleven was moeilijk 
en gevaarlijk. Toch waren er 
steeds voldoende mannen en 
jongens, die aanmonsterden op 
een koopvaardijschip. Aan de wal 
verdiende men minder. Er voeren 
ook veel buitenlanders mee: Duitsers, 

Denen en Noren. In hun vaderland heerste meer 
armoede dan in de Republiek.

Het drinkwater aan boord van de schepen werd 
bewaard in houten vaten. De maaltijd bestond uit 
hard scheepsbeschuit, erwten of bonen en gezouten 
vlees. Het grootste probleem was het snelle bederf 
van het eten en drinken. Geen wonder dat er ziekten 
uitbraken, bijvoorbeeld scheurbuik. Alleen door het 
eten van verse groenten en vruchten zouden deze 
zieken weer kunnen opknappen. Veel zeelui vonden 
helaas een zeemansgraf.

Behouden Huys
J.P. Coen
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Nieuw Amsterdam
Hollandse, Zeeuwse en Friese kooplieden dreven 
zelfs handel in Noord- en Zuid-Amerika. In 1621 werd 
de West-Indische Compagnie, de WIC, opgericht. 
Gouverneurs-generaal werden belast met het bestuur 
van Nieuw-Nederland en Braziliё. In Nieuw-Nederland 
werd de stad Nieuw-Amsterdam gebouwd. 

De WIC probeerde de Spanjaarden te benadelen. 
Ze stuurden kaperschepen naar Zuid-Amerika om 
Spaanse schepen te onderscheppen en Spaanse 
versterkingen aan te vallen. Zo veroverde Piet Hein in 
1628 een deel van een Spaanse zilvervloot.

Slavenhandel
Ook hield de WIC zich bezig met slavenhandel. 
Mensen uit Afrika werden in overvolle schepen naar 
Amerika gebracht en daar op slavenmarkten verkocht. 

Een handelsschip bij Zuid-Afrika, met op de achtergrond de Tafelberg

De Kaapkolonie
In het jaar 1652 werd scheepsdokter Jan van 
Riebeeck door de bestuurders van de VOC, de 
Heren Zeventien, naar Kaap de Goede Hoop 
uitgezonden. Op het uiterste puntje van Afrika 
stichtte hij de Kaapkolonie. Zieke bemanningsleden 
van de Oost-Indiëvaarders konden er opknappen. 
De schepen namen verse groenten en vers vlees in. 
De watervaten werden gevuld en het tweede deel 
van de reis begon.

De West-Indische Compagnie 
(1621-1792)

Slavenhandel
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Abel Tasman 
(1603-1659)
Hij kreeg opdracht 
om een onbekend 
land, dat nu Australië 
heet, te onderzoeken. 
De eilanden, die 
deze schipper in 1642 op zijn tocht ook 
ontdekte, gaf hij de naam Nieuw-Zeeland.

Nadere Reformatie
De leer van de Reformatie werd gepreekt in de 
Gereformeerde volkskerk. Predikanten als Willem 
Teellinck en Gisbertius Voetius vonden dat een 
Nadere Reformatie nodig was. Een zuivere leer 
moet samengaan met een godvruchtig leven, door 
bijvoorbeeld het heiligen van de zondag. 

Voetius was professor in de theologie aan de 
universiteit van Utrecht. Hij bestreed dwaalleraren in 
de Gereformeerde Kerk, waarvan Jean de Labadie er 
een was. Deze wilde een gemeente van alleen ware 
gelovigen. Dat is in strijd met Gods Woord, want 
God alleen weet wie Zijn kinderen zijn. Uiteindelijk 
werd De Labadie afgezet als predikant van de 
Gereformeerde Kerk. 

De Utrechtse predikant 
en dichter Jodocus 
van Lodenstein wilde 
het Heilig Avondmaal 
niet meer houden in 
een kerk met zoveel 
wereldgelijkvormigheid. 
Toen de Domkerk en 
de Pieterskerk in 1674 
werden getroffen door 
een orkaan zag Van 
Lodenstein dat als teken 
van Gods toorn over de 
volkszonden.

Dominee Jacobus Koelman uit Sluis in 
Zeeuws-Vlaanderen keerde zich fel tegen de 

Is dat niet droevig?
Veel mensen vonden de slavenhandel gewoon. 
Er werd veel geld mee verdiend. Ds. Bernadus 
Smijtegelt uit Middelburg dacht er anders over: 
‘Wij kunnen grove diefstal begaan met het stelen 
van een mens. Dat soort van diefstal wordt 
begaan in de slavenhandel. “Die een mens steelt”, 
zegt God, “zal zekerlijk gedood worden.” Is dat 
niet droevig, daar hebben de christenen een 
handel van gemaakt?’

De Atlas van Blaeu
Zeelieden en kooplieden hadden 
behoefte aan betrouwbare 
wereldkaarten. Rijke burgers wilden 
graag mooie atlassen en globes. In 
het bedrijf van de familie Blaeu in 
Amsterdam werden deze producten 
gemaakt. Bij het samenstellen van 
nieuwe kaarten maakte men gebruik 
van scheepsjournaals, reisverslagen 
en gesprekken met zeelieden. Beroemd werd de 
Atlas Maior met wel meer dan 600 kaarten.

Kaart uit Atlas van Blaeu

Abel Tasman

De kerk en de predikanten
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wereldgelijkvormigheid in zijn gemeente. 
Hij weigerde om de formulieren bij de 
bediening van de Heilige Doop en het 
Heilig Avondmaal voor te lezen. Wel 
hield hij zelf een toespraak. Ook was 
deze predikant tegen het vieren van 
christelijke feestdagen, omdat mensen ze 
hadden ingesteld. Vijanden van Koelman 
zagen kans om hem door de overheid 
uit de kerk te laten verbannen. Zwervend 
door het land preekte hij voortaan op 
gezelschappen, waarop godvrezende 
mensen het geloofsleven met elkaar 
bespraken. 

De predikanten van de Nadere Reformatie vonden dat 
de overheid, als Gods dienares, moest optreden tegen 
allerlei zonden van het volk. Maar dat was veel regenten 
niet naar de zin. Zij vonden juist dat de overheid moest 
regeren over de kerk en de predikanten. 

Diaconie
Het was niet alles goud wat er blonk in de Gouden 
Eeuw. In de steden woonden arbeiders in steegjes vol 
armoedige krotten. Vele mannen, die naar zee waren 
gegaan, kwamen nooit terug. Hun achtergebleven 
vrouwen en kinderen moesten dan hard werken voor 
een boterham. Op het platteland trokken zwervers, 
dieven en bedelaars rond. Natuurlijk werden 
arme mensen geholpen door de diaconie van 
de kerk. Ook liet het stadsbestuur brood en 
kleding uitdelen. Maar er waren zoveel armen. 

Schuilkerken
De Republiek stond bekend om haar 
verdraagzaamheid. Er was geen vrijheid van 
godsdienst, maar wel vrijheid van geweten. Dat 

was in vele landen anders!
De Gereformeerde Kerk 
was de enige toegestane 
kerk. Andersdenkenden 
als rooms-katholieken, 
luthersen, doopsgezinden 
en remonstranten werden 
niet vervolgd. Ze waren 
wel uitgesloten van een 
regeringstaak. Ze mochten 
ook hun godsdienst niet in 
het openbaar uitoefenen. Zo 
hadden bijvoorbeeld de rooms-
katholieken hun schuilkerken.

Oude schrijvers
Andere predikanten uit deze tijd waren 
bijvoorbeeld Abraham Hellenbroek en Wilhelmus 
à Brakel. Hellenbroek schreef een vragenboekje 
voor de catechisatie, dat nog steeds gebruikt 
wordt. A Brakel is bekend geworden door zijn 
boek De Redelijke Godsdienst, een uitleg van 
de gereformeerde leer voor gemeenteleden. 
Predikanten van de Nadere Reformatie worden 
vaak ‘oude schrijvers’ genoemd. Nog steeds 
worden hun boeken en preken gelezen.

Soms zijn scholen naar een 
oudvader vernoemd, zoals 
het Hoornbeeck College 
en de Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap.

De Redelijke Godsdienst

Remonstrantse schuilkerk in Alkmaar
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Kunstschilders
In de Gouden Eeuw was er veel werk voor 
kunstenaars. Onder leiding van bouwmeester 
Hendrick de Keyser werden in Amsterdam de 
Zuider-, de Wester- en de Noorderkerk gebouwd. Als 
beeldhouwer ontwierp hij het praalgraf van Willem 
van Oranje voor de Nieuwe Kerk in Delft.

De rijke heren bestelden bij kunstschilders 
portretten, landschappen en stillevens ter versiering 
van hun woonkamers. Frans Hals maakte vooral 
schuttersstukken en Jan Steen veel vrolijke 
familieportretten. Jacob van Ruisdael schilderde 
prachtige wolkenluchten in Hollandse landschappen 
en Johannes Vermeer Hollandse stadjes. 

De bekendste schilder was Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn (1606-1669). Deftige burgers lieten zich 
graag door hem portretteren. Hij kreeg de opdracht 
om de Amsterdamse schutterij te schilderen. Dit 
wereldberoemde schilderij, ‘De Nachtwacht’, hangt in 
het Rijksmuseum te Amsterdam.

Dichters
Niet ver van Amsterdam ligt het Muiderslot. In de 
Gouden Eeuw woonde op dit kasteel de regent P. C. 
Hooft. Hij was regelmatig gastheer van een groep 
dichters, schrijvers en geleerden. Ze lazen elkaar hun 
gedichten en boeken voor of maakten samen muziek. 
Een van de gasten was de begaafde dichter en 
musicus Constantijn Huygens. Het volk las liever de 
volksrijmpjes van Jacob Cats, zoals ‘Haestige spoet is 
selden goet’. 

Kunstenaars en geleerden

De Nachtwacht van Rembrandt
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Jan Pieterszoon Sweelinck was organist van de Oude 
Kerk in Amsterdam. Hij componeerde orgelmuziek 
en mooie psalmbewerkingen. Deze psalmen 
werden in de huiskamers van deftige burgers 
in het Frans gezongen onder begeleiding van 
muziekinstrumenten. 
Dominee Jacobus Revius, die meewerkte aan de 
Statenvertaling, schreef ook mooie gedichten. 

Geleerden
Geleerden uit de Republiek waren 
in de Gouden Eeuw tot ver over de 
grenzen van ons land bekend. 
Antoni van Leeuwenhoek 
bestudeerde met zijn microscoop 
druppels slootwater. Tot zijn 
verbazing ontdekte hij bacteriën. 
Een groot en wijs rechtsgeleerde was Hugo de Groot. 

Christiaan Huygens, een belangrijk wiskundige 
en sterrenkundige, was de uitvinder van het 
slingeruurwerk. De Joodse filosoof Baruch Spinoza 
(1632-1677) heeft veel invloed gehad. Zijn vrijzinnige 
uitleg van de Bijbel was echter lijnrecht in strijd met 
de leer van de Reformatie. 

De Muiderkring

Antoni van 
Leeuwenhoek

Anna Maria van 
Schurman (1607-1678)
Aan de universiteit in Utrecht 
studeerde Anna Maria van 
Schurman, de eerste vrouwelijke 
student. Ze volgde de colleges 
achter een gordijn. Anna Maria is beroemd 
geworden door haar geleerdheid op het gebied 
van taal, theologie en (dicht)kunst.
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Op school
Niet alle kinderen gingen in die tijd naar school. 
Leerplicht bestond nog niet. Er was vaak maar 
één lokaal, dat overvol zat met jongere en oudere 
kinderen. De grootste jongens, de belhamels, 
moesten vooraan zitten! De meester hield orde met 
de roe en de plak, die aan zijn katheder hingen. 

Kinderen, die hun les niet kenden, moesten een bord 
met een afbeelding van een ezel omhoog houden. 

Op school werd lezen, schrijven en rekenen geleerd. 
Om het alfabet te leren werd het Haneboek gebruikt. 
Daarna was de Bijbel het belangrijkste leesboek. 
De kinderen leerden ook de Tien Geboden en de 
Heidelbergse Catechismus. Voor het schrijven werden 
een lei en een griffel gebruikt. Lukte het schrijven 
goed, dan mochten de kinderen mooie sierletters 
oefenen met een ganzenveer en inkt.

In hun vrije tijd speelden kinderen op straat met 
een hoepel, tol, knikkers of stelten. Of ze moesten 
meehelpen de kost te verdienen.

De hogeschool
Jongens van rijke ouders konden verder leren op de 
Latijnse school en daarna soms op een hogeschool. 
Daarvan waren er vijf in de Republiek. De bekendste 
waren die van Leiden, Utrecht en Franeker.

De schoolmeester
Reizen
Voor reizen in de 
Gouden Eeuw moest 
je de tijd nemen. 
Rijke mensen reisden 
te paard, maar de 
meesten liepen of 
namen de trekschuit. Reizen per koets kon ook, 
maar die had geen vering en de wegen zaten vol 
kuilen. Langzamerhand werden de straten in de 
stad geplaveid. Men gebruikte in de stad ook wel 
een slede, die door een paard over de straatkeien 
werd getrokken.

Een trekschuit

Jan van der Heyden
Jan van der Heyden is de uitvinder van de 
straatlantaarn en de brandspuit. Beide 
uitvindingen 
waren een grote 
verbetering voor 
de veiligheid in 
de stad. 

De brandspuit

De scholen


