
TEXEL: MARITIEM KNOOPPUNT VAN 
OOSTZEEVAART EN DE STRAATHANDEL 
 
Aan het einde van de zestiende eeuw kwam de Reede van Texel tot ongekende bloei. 
Dit hield  rechtstreeks verband met de explosieve groei van de economie van de 
Nederlandse Republiek. Vanaf circa 1590 tot 1750 was de Nederlandse Republiek 
wereldleider in handelsactiviteiten. De Reede van Texel was de voorhaven van de 
stapelmarkt Amsterdam. Het was de plek waar de handelsschepen aankwamen en hun 
goederen losten en met nieuwe handelswaar weer vertrokken. Vanaf de Reede voeren 
de schepen naar alle windstreken; de meeste naar de Oostzee en de Middellandse Zee. 
 
GROEI VAN DE HANDEL 
 
De Nederlandse handelaren waren ook vóór de explosieve groei van de economie van de 
Nederlandse Republiek al succesvol in de handel in bulkgoederen op de Oostzee – in graan, vis, 
hout en textiel. Door de economische groei ontstond een nieuw impuls. Nooit eerder werden er 
zoveel handelsnetwerken en kapitaal in Holland geconcentreerd. Tegelijkertijd daalden de 
vrachtkosten scherp en steeg de vraag naar goederen enorm. Door deze combinatie van 
factoren breidden de handelsactiviteiten van de Nederlandse Republiek zich aan het einde van 
de zestiende eeuw in zeer rap tempo uit. Het economisch succes had echter ook een keerzijde 
van uitbuiting, geweld en meedogenloosheid.  
 
HANDELSACTIVITEITEN VERANDEREN 
 
Niet alleen groeide het aantal actieve schepen drastisch, hun activiteiten veranderden ook. Voor 
1590 was de handel vrij eenzijdig: er was vooral graanhandel op de Oostzee. Na 1590 kwamen 
verschillende markten en handelsstromen met elkaar in contact. Zo ontstond er een 
aaneengesloten handelsnetwerk, waarin een diversiteit aan goederen breed werd verspreid en 
goedkoop werd aangeboden. Nederlandse schepen gingen veel meer havens door heel Europa 
aandoen. Inspelend op veranderingen in vraag en aanbod, combineerden ze handel in 
bulkgoederen met de handel in duurdere koloniale goederen.  
 
KOLONIALE PRODUCTEN 
 
De Verenigde Oost-Indische Compagnie en in mindere mate de West-Indische Compagnie 
profiteerden van dezelfde ontwikkelingen als de Europese handel. Zij introduceerden heel veel 
koloniale producten in de groeiende en steeds gevarieerder wordende Europese economie. Met 
name specerijen, suiker, verfhout, edelmetaal en later thee en koffie, werden meegenomen in 
de handelsstromen door heel Europa. De vaart op de Oost en de West was echter niet het 
belangrijkst voor de Nederlandse economie; dat bleef de koopvaardij binnen Europa. Ter 
vergelijking: rond 1650 waren er circa 2000 Nederlandse koopvaarders in Europa actief, terwijl er 
jaarlijks maar zo’n 15 VOC-schepen hun handel op de Europese markt brachten.  
 

STRAATVAART 
 
Toen tussen 1609 en 1621 en na 1648  de oorlog met Spanje stil kwam te liggen, openden de 
markten van de Middellandse Zee zich.  De handelsroute die via de Straat van Gibraltar naar de 
Middellandse Zee loopt, wordt Straatvaart genoemd. Deels dankzij de netwerken van de 
Vlaamse handelselite werden de Nederlanders steeds actiever in die Straatvaart. Nederlandse 



producten, met name textiel, en Oostzeeproducten zoals leer, was, kaviaar en bont, werden daar 
succesvol op de markt gebracht. Lokale goederen van de landen langs de Middellandse Zee als 
zijde, specerijen en fruit, werden in Noord-Europa verkocht. Tussen 1610 en 1620 werd de 
Republiek de onbetwiste marktleider in verschillende mediterrane goederen. Deze handelsroute 
was van cruciaal belang voor de economische groei van de Nederlandse Republiek in de 
zeventiende eeuw. 
 
COMBINATIE EN UITBREIDING EUROPESE HANDELSROUTES 
 
Wel 70 procent van de Oostzeehandel kwam in de jaren 1610-1620 in Nederlandse handen, met 
gemiddeld zo’n 1700 schepen die per jaar onder Nederlandse vlag de Oostzee in voeren. 
Hieronder veel schippers die de tocht meerdere malen per seizoen aflegden. Velen van hen 
voeren rechtstreeks door naar markten in heel Europa. Omdat er op dat moment veel vraag was 
naar graan, voeren de schepen vanuit de Oostzee door naar Franse, Iberische of zelfs Italiaanse 
havens. Daar werden lokale goederen als Franse wijn, mediterraan aardewerk en Portugees zout 
ingeslagen om in Noord-Europa weer te verkopen.  
 

REEDE VAN TEXEL, MARITIEM KNOOPPUNT 
 
Gedurende deze gehele periode fungeerde de Reede van Texel als een cruciaal maritiem 
knooppunt. De twee belangrijkste handelsroutes vertrokken vanaf Texel; de Straatvaart richting 
de Middellandse Zee en de Oostzeehandel naar het noorden. Deze handelsroutes vormden de 
kurk waar de bloeiende economie op dreef, maar zijn relatief onbekend. Meer dan tachtig 
procent van alle handelsinkomsten werden in Europa verdiend.  
 
 


