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 “Hoe is het mogelijk, dat een afgelegen, moerassig gebied in 
de delta van grote rivieren –waar bijna niets wil groeien- zich 
kan ontwikkelen tot een dynamisch centrum van de 
wereldeconomie in de zeventiende eeuw?”.

 (L.J. van Zanten (1993), The Rise and Decline of Holland’s
Economy, Manchester: Manchester University Press, blz. 19)



 In “Kleine ijstijd” werd de temperatuur gemiddeld 2 graden 
kouder

 Daardoor mislukten steeds meer oogsten in het Zuiden van 
Europa

 Dit leidde tot nieuwe handelsstromen met graan van de 
Oostzeelanden naar Middellandse Zee-gebieden terwijl 
omgekeerd wijn en wol naar het Noorden werden verscheept

 In deze handel vervulde Hoorn een belangrijke rol mede door 
het gebruik van efficiënte schepen (Fluitschip)

 De handel werd verder uitgebouwd naar Oost-Indië door de 
VOC





 Venetië heeft geen goud en zilvermijnen. Wat dan wel?

 Verklarende factoren

- Gunstige geografische positie

- Omvang en variatie industrie (textiel en scheepsbouw: Arsenaal)

- Ondernemende bevolking

- Uitgebreide handel en enkele handelsmonopolies (zout en handel 
op Levant)

- Uitgebreide kapitaalmarkt

- Wetgeving van de koning



 Verbeteren veengebied 
 Inklinken
 Van wintergraan naar zomergraan en veeteelt
 Vetweiderij
 Invoer graan uit Baltische landen
 Ontwikkeling aanvullende activiteiten op platteland 

(turfsteken, visvangst, vrachtvaart, kledingproductie)
 Snelle groei bevolking
 Afwezigheid feodale structuren
 Trek naar de steden





 Nooit volledige scheiding tussen stad en platteland

 Industrie vaak ten dienste van de landbouw

 De stad kon niet zonder markten 

 Grote stad maakt industriële specialisatie mogelijk

 Stad had nieuwkomers nodig. Sterftecijfer in stad tot 18e eeuw 
hoger dan geboortecijfer

 Groot aantal wezen en armenhuizen

 Nieuwkomers kregen de laagstbetaalde baantjes

 ‘Archipel’ van kleine steden rond dominante centrumstad

 Het centrum verschuift in de tijd (Brugge → Antwerpen → 
Amsterdam)



 Scheepsbouw

 Textiel

 Kaasmakerijen

 Vleeskuiperijen

 Bierbrouwerijen

 Aardewerk

 Glasblazerijen



 Rond 1600 hadden de Noordelijke Nederlanden 2000 
schepen, waarvan 400 in de handel op de Oostzee

 Import voornamelijk van graan en hout

 Export van wol uit Vlaanderen en Schotland en wijn uit 
Frankrijk. Later ook export van zuivelproducten en specerijen

 Hout voornamelijk gebruikt voor scheepsbouw en woningen

 Fluitschip. Reduceert de tolheffing in de Sont

 Vanaf de 15e eeuw militaire conflicten met Lübeck en 
Denemarken

 Vrede van Spiers (1544)



 In 14e eeuw kwam de haring uit Scandinavië

 1400 haringkaken Willem Beukelszoon?

 Haring volksvoedsel in Vlaanderen en Brabant

 Haringvangst verschoven naar Zeeland en Holland

 Rol haringbuis

 Rotterdam en Enkhuizen grootste haringhavens

 Rond 1600 haringindustrie even belangrijk als de handel

 Vangst 40 duizend ton (even groot als huidig vangstquota)

 Verval na 1700





 Amsterdam
- Regionale stad, afgezien van graanhandel
- Inwonerstal 1570: 30.000
- Export regionale producten
- Import regionale benodigdheden

 Antwerpen
- Wereldhandelsstad
- Inwonerstal 1570: 100.000
- Op export gerichte nijverheid
- Stapelmarkt voor Portugese specerijen
- Financieel centrum wereld

-





 Spaanse furie (1575)

 Godsdienstoorlogen

 Val van Antwerpen (1586)

 Hongersnood Zuid-Europa

 Verval Portugal 

- Verdrag van Tordesillas (1494)

- Tussen 1580 en 1640 opgegaan in Iberisch koninkrijk









 Immigratie uit Zuidelijke Nederlanden

 Gevolgen voor bevolkingssamenstelling in 1622

- Leiden 67%

- Middelburg 50%

- Rotterdam 40%

- Amsterdam 33%

 Immigratie Portugese joden



 Snelle groei bevolking

 Actieve ondernemers

 Hoge urbanisatiegraad

 Snel industrialisatieproces

 Synergie tussen sectoren (voorbeeld Delft)

 Modern platteland (hoge productiviteit in landbouw en 
veeteelt)



 Cluster van activiteiten, die elkaar beïnvloeden
- wetenschap
- zeevaart
- textielindustrie
- aardewerk en porselein
- kunst

 Wetenschappelijke productie van lenzen (Van Leeuwenhoek)
- verrekijkers voor scheepsvaart
- loepen voor textiel (dradenteller)

 Artistieke ontwikkelingen
- olieverf
- schilderen op doek
- gebruik van ‘Camera Obscura’



 Stapelmarkt

- Constante bevoorrading

- Snelle doorstroming

- Beperkte prijsschommelingen

 Financieel wereldcentrum

 Industriële productie

- Trafieken

- Textiel

 Schaarste aan arbeid

- Hoge lonen

- Immigratie



 Bundeling Voorcompagnieën in 1602

 Monopolie handel op Azië

 Uitgifte aandelen

 Eigen leger

 Indische buitenhandel

 Monopolie specerijhandel

 Economische en politieke macht



 Voorfinanciering zeereizen

 Partenrederij

 Amsterdamse kapitaalmarkt

 Amsterdamse beurs

 Termijnhandel





 Externe redenen

- In- en uitvoerbeperkingen door Frankrijk en Engeland
- Acte van Navigatie
- Dure Engelse oorlogen

- Verlies delen wereldrijk

 Interne redenen

- Hoge lonen
- Imitatie
- Van ondernemen naar rentenieren en speculatie



 Tulpen geïmporteerd uit Turkije

 Statussymbool aristocratie en middenstand

 Geleidelijke stijging prijzen na 1600

 Openstelling handel na 1634

 Speculatie, opties

 Crash in 1637


