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HET AANDEEL VAN MEDEMBLIK IN DE 17E EEUWSE HOUTHANDEL MET NOORWEGEN

Inleiding
Dat Medemblik in de 16e en 17e eeuw een havenplaats was van enige importantie, is 
algemeen bekend. Waar die betekenis precies op berustte is echter veel minder 
duidelijk. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van geschikt bronnenmateriaal. Uit 
de weinige ter beschikking staande bronnen blijkt echter een opvallende rol van 
Medemblik in de houthandel op Noorwegen. In deze eerste bijdrage zal gepoogd worden 
om op deze rol wat meer licht te werpen.
De aandacht voor de scheepvaart vanuit Medemblik op Noorwegen is overigens niet 
geheel nieuw. In de Medemblikker Courant, jaargang 1934, heeft J. ten Have een serie 
artikelen gewijd aan de geschiedenis van Medemblik. In zijn bijdragen is ook aandacht 
besteed aan de haven- en handelsaktiviteiten van Medemblik. Zonder gedetailleerde 
informatie te verstrekken stelt de auteur in zijn 13e bijdrage, dat ook Medemblik 
deelnam aan de vaart op Noorwegen: "Inderdaad, Medemblik had heel wat schepen in de 
vaart naar Noorwegen. Dat wil niet zeggen, dat al het hout van deze schepen te 
Medemblik werd aangevoerd en gelost: veel schippers waren niets anders dan
vrachtvaarders en namen vrachten voor alle steden aan".

De "Noordsvaart"
De handelsbetrekkingen tussen Holland en Noorwegen bestonden reeds sedert de 
middeleeuwen. De belangrijke produkten in de handel tussen beide landen waren stokvis 
en hout. De export vanuit Holland bestond evenwel uit een veel breder assortiment aan 
produkten. Te noemen zijn: textiel, wijn, zout, tabak, kaas, stenen en specerijen. 
Ondanks al deze produkten was de handelsbalans met Noorwegen negatief.
Over de stokvishandel is overigens weinig bekend. De handel was hoofdzakelijk 
geconcentreerd rond de stad Bergen in Noorwegen. Het belang van deze handel is altijd 
overschaduwd geweest door de houthandel. Importcijfers over de jaren 1667-1668 geven 
echter aan dat alleen in Amsterdam 5.000.000 pond stokvis werd aangevoerd. Stokvis 
moet daarom regelmatig op het menu van de Hollandse gezinnen hebben gestaan. 
Amsterdam was in de 17e eeuw verreweg de belangrijkste haven in de Republiek. In 
deze stad waren alle belangrijke handels- en scheepvaartaktiviteiten geconcentreerd. 
Naast het belangrijke aandeel van Amsterdam in de "Noordsvaart", waren ook 
Medemblik, Hoorn en in mindere mate Enkhuizen sterk vertegenwoordigd in deze vaart. 
De intensieve vaart op Noorwegen had overigens niet alleen een uitwisseling van 
goederen tot gevolg. De expanderende economie in de Republiek had in toenemende 
mate behoefte aan arbeidskrachten. Ook voor de omvangrijke vloot van koopvaardij- en 
oorlogsschepen werd het steeds moeilijker om de schepen van voldoende bemanning te 
voorzien. Deze omstandigheid trok een grote groep van buitenlanders aan. Ook uit 
Noorwegen probeerden velen hun geluk in De Nederlanden. Van de mannen die in Hoorn 
tussen 1605 en 1610 in het huwelijk traden, was niet minder dan 23% uit het buitenland 
afkomstig. De meesten kwamen uit Duitsland. In de jaren 1655-1660 was de situatie 
vrijwel ongewijzigd. Van 871 mannelijke huwelijkskandidaten was ook nu weer 23% uit 
het buitenland afkomstig. De helft bestond uit Duitsers, maar van de anderen waren er 
50(!) afkomstig uit Noorwegen. In dezelfde periode vonden 18 Noorse dames een huwe
lijkspartner in Hoorn.
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De houthandel: enige achtergronden
Hout kan worden aangemerkt als een van de belangrijkste materialen van de 17e eeuw. 
Hout werd voor veel verschillende doeleinden gebruikt, De snelle groei van de bevolking, 
gecombineerd met een expanderende visserij- en handelsvloot, deed de behoefte aan 
hout zeer snel stijgen. Vooral de scheepsnieuwbouw zorgde voor een grote vraag 
Per jaar werden immers honderden schepen gebouwd. Van kleine schepen voor de 
visserij tot grote retourschepen voor de vaart op Oost-lndië en niet te vergeten: oor
logsschepen. Door de afwezigheid van houtproduktie van eigen bodem was men in de 
Republiek sterk aangewezen op houtimport.
Het meeste van het ingevoerde hout was afkomstig uit een viertal gebieden: uit zuide
lijke regio's langs de Rijn, uit noordelijke regio's langs de Weser en Elbe, gebieden rond 
de Baltische Zee en uit Noorwegen. Het gebruikte eikehout kwam in hoofdzaak uit 
Duitsland, met Hamburg en Bremen als voornaamste exporthavens. Ook werd (eike) hout 
door middel van grote houtvlotten via de Rijn uitgevoerd naar ons land. De Dord- 
rechtse tolrol van 1287 maakt reeds melding van "houten, dat nederkomt met vlotten". 
Vanuit de Baltische gebieden kwam voornamelijk eike- en vurehout. Uit Noorwegen 
kwamen tenslotte vooral de zachtere houtsoorten: denne- en sparrehout.
Hoewel Dordrecht een belangrijke stapelplaats voor hout was, ging het meeste aange
voerde hout naar Amsterdam dat weldra uitgroeide tot een van de belangrijkste centra 
van de houthandel in Nederland. Wat niet voor binnenlands gebruik bestemd was, werd 
weer uitgevoerd naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Men had het hout inmiddels wel een 
hogere handelswaarde gegeven door het te bewerken en te zagen. Hierdoor ontstond er 
gaandeweg een nieuwe zelfstandige tak van industrie: de houtzagerij, in deze "industrie" 
vonden duizenden mensen hun bestaan. Met name de uitvinding van de op windkracht 
aangedreven houtzaagmolen aan het einde van de 16e eeuw veroorzaakte een grote 
omwenteling in de techniek van het zagen. Vooral in de Zaanstreek schakelde men snel 
over op deze techniek, in Amsterdam daarentegen werden tot en met 1621, op 
aandringen van het houtzagersgilde, keuren afgekondigd waarin het verboden was om 
gezaagd hout in de stad in te voeren. Ook is wel betoogd dat de Amsterdamse 
houtzagers niet kapitaalkrachtig genoeg waren om op de nieuwe (machinale) houtbe- 
werkingsmethoden over te schakelen. Pas in 1630 zijn het de houtkopers van Amsterdam 
die de handen ineen slaan en een compagnie tot exploitatie van houtzaagmolens 
oprichtten. Het aantal houtzaagmolens neemt daarna snel toe, In 1655 waren er reeds 
zoveel gebouwd, dat er bijna "geen bequame plaats meer (was) om neer te setten".

De houthandel op Noorwegen
Reeds in de middeleeuwen behoorde Noorwegen tot de houtexporterende landen. Aan het 
begin van de 16e eeuw nam de export vanuit Noorwegen een zeer hoge vlucht. Hout 
werd gaandeweg exportartikel nummer 1 van Noorwegen. In de tweede helft van de 17e 
eeuw vertoonde de import van ongezaagd hout uit Noorwegen echter een duidelijke 
daling. Een van de oorzaken hiervan was het mercantilistisch (= het bevorderen van de 
industrie, met achterstelling van de landbouw) streven van de koning van Denemarken 
die verschillende handelsbelemmeringen met de Republiek opwierp en de uitbreiding van 
de waterzaagmolenindustrie in Noorwegen. Het totale exportvolume aan hout bleef 
desondanks zeer groot.
In de houthandel met Noorwegen speelden de zelfstandige Hollandse schippers een be
langrijke rol. Zij kochten zelfstandig de lading hout op in de exporthavens in het zuiden 
van Noorwegen. Met name Trondheim gold als een belangrijke houthaven. Veelal deden 
ze jaren achtereen zaken in een en dezelfde haven en raakten zo vertrouwd met lokale 
omstandigheden en gebruiken. Uit notariële archieven is vast komen te staan dat de 
lading veelal contant betaald werd met uit Nederland afkomstig zilveren muntgeld. Bij 
gunstige weersomstandigheden was het mogelijk om drie tot vijf reizen op Noorwegen te 
maken. Een retourreis duurde in de regel zes tot acht weken.
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De rol van Medemblik in de Noorse houthandel
In de inleiding is reeds aangegeven dat door het ontbreken van uitgebreid bronnen
materiaal het moeilijk is om een exact beeid te krijgen van de scheepvaartaktiviteiten 
tussen de Republiek en Noorwegen in het algemeen en die van Medemblik in het 
bijzonder.

Houtzaagmolen Braak-Poort (thans Westereiland) in 1726

Uit onderzoek van Schreiner ') is wel vast komen te staan dat in het midden van de 17e 
eeuw een Nederlandse vloot van 387 schepen van 100 ton of meer, waarvan 224 uit 
Amsterdam, 90 uit Hoorn en 36 (!) uit Medemblik, jaarlijks (tenminste) twee maal naar 
Noorwegen voer. De rol van Medemblik in deze vaart valt ook af te leiden uit het feit 
dat onder andere Medemblik door de Staten van Holland in 1646 het recht wordt gegund 
tot het innen van de tolgelden aangaande de vaart op Noorwegen: "nopende ... de 
Noordtsche tollen werdt ghestelt ter directie van de steden des meest gheïnteresseert 
zijnde, te weten Amsterdam, Hoorn, Enckhuysen en Medenblicq".
Veel schepen hadden niet hun thuishaven als eindbestemming maar voeren direct door 
naar buitenlandse bestemmingen. Schreiner heeft van de 959 in Amsterdam 
geregistreerde bevrachtingscontracten vastgesteld dat ongeveer 2/3 een haven bulten 
de Republiek ais bestemming had. In de meeste gevallen was dat Frankrijk,
Dat Medemblik duidelijk zijn partijtje in de houtverwerkende industrie meeblies blijkt 
naast de aanwezigheid van onder meer 4 houtzaagmolens in de stad ook uit de 
aanwezigheid van een bloeiende scheepsbouw op het Westereiland. Deze laatste 
activiteit is door Joannes Schagen prachtig in beeld gebracht op een plattegrond uit 
1649!

Ad Kamma
oktober 1992 (wordt vervolgd)

') Schreiner heeft bij zijn naspeuringen de Amsterdamse scheepsrollen van de jaren 
1647 en 1648 en de Noorse tolregisters van 1625-1650 onderzocht.

volgende pagina: 
Plattegrond uit 1649 van Joannes Schagen
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