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HET AANDEEL VAN MEDEMBLIK IN DE 17E EEUWSE HOUTHANDEL MET NOORWEGEN
DEEL 2

Inleiding
In vervolg op de vorige bijdrage is verder gezocht naar bruikbare bronnen op het terrein 
van de 17e eeuwse handel en scheepvaart. Uit de in hoofdzaak bestudeerde Nederlandse 
literatuur en bronnen is duidelijk geworden, dat geschikte documenten om de rol van 
Medemblik in de houtvaart op Noorwegen gedetailleerd in beeld te brengen vrijwel af
wezig zijn. Veruit de belangrijkste bron in dit verband is het proefschrift van de Noor 
Johan Schreiner’ uit 1939. Dit in het Noors gestelde boekwerk bevat, zoals verderop in 
dit artikel zal blijken, interessant materiaal. In mijn vorige bijdrage had ik reeds gemeld, 
dat Schreiner2 Amsterdamse scheepsrollen en Noorse tolregisters uit de 17e eeuw (1625- 
1650) voor zijn onderzoek heeft geraadpleegd. Zijn proefschrift, dat ik met behulp van 
een (uit Noorwegen afkomstige) collega bestudeerd heb, vormt de uiteindelijke basis van 
dit artikel. Naast de gegevens van Schreier is ook gebruik gemaakt van werken van 
andere auteurs.
In het eerste artikel is gepoogd om de houthandel met Noorwegen in een wat breder 
perspectief te plaatsen. Ook in dit artikel zal allereerst wat achtergrond informatie ver
strekt worden. Deze informatie heeft vooral betrekking op de economische situatie in de 
16e en 17e eeuw en de hieruit voortvloeiende economische aktiviteiten en be
trekkingen.

De economische positie van Medemblik nader beschouwd
De monumentale studie van Van der Woude3 bevat tal van interessante gegevens aan
gaande de situatie van het oude Medemblik. Zo blijkt de koopvaardijvloot van Medemblik 
aan het einde van de 15e eeuw geheel te zijn verdwenen. Werd voor Medemblik in de 
zogeheten Enqueste voor het jaar 1477 nog 8 a 9 zeeschepen opgegeven, in 1494 was dat 
aantal tot nul gereduceerd. Ook in de andere Westfriese steden tekende zich een 
soortgelijk verval af. De reden voor deze achteruitgang was vooral gelegen in de vele 
politieke en militaire conflicten welke zich aan het einde van de 15e eeuw voordeden. 
Een en ander vertaalde zich in stagnatie van de handel en verlies van schepen.
De 16e eeuw begint voor Medemblik dus weinig hoopvol. Maar ook aan het begin van 
deze eeuw krijgt Medemblik met de nodige rampspoed te maken. Om te beginnen was 
daar in 1517 de bewuste aanval van Groote Pier met zijn bende. Bij deze overval werden 
inwoners van Medemblik gedood en werd 'haest den geheelen stadt totten grondt toe 
afgebrandt, soodat niet een enckel huys staende bleeff' schrijft Opperdoes4 in zijn kro
niek. Een tweede ramp die Medemblik treft is de brand van 1555. Door deze twee rampen 
is de economische betekenis van Medemblik in het midden van de 16e eeuw nog verre 
van groot geweest. Volgens De Lange5 was Medemblik, door genoemde rampen, in 1574 
nauwelijks groter dan in 1514.
In het midden van de 16e eeuw is het vooral het agrarische karakter dat het gezicht van 
Medemblik bepaalt. Opperdoes bevestigt dit wanneer hij in zijn kroniek van het jaar 1674 
schrijft: 'de meeste men (hield) 2 è 3 koey binnen de stadt en bedroegen over de heel 
burgery achthonderd en seven en seventich koebeesten'. Ook in de Informacie van 1514 
wordt Medemblik en omgeving uitdrukkelijk genoemd als een gebied wat zich nadrukkelijk 
heeft toegelegd op de vetweiderij. Behalve de daartoe uitstekende weidegronden, speelde 
de verkeers-geografische situatie daarbij een grote rol. Het slachtvee werd met name 
afgezet in de grote Hollandse steden. In zijn kroniek gaat Opperdoes uitvoerig in op 
allerlei politiek-bestuurlijke aangelegenheden van de stad Medemblik. Aan economische 
aspecten gaat hij jammer genoeg vrijwel geheel voorbij.
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Dd 3 enige

Fragment uit de Volmaakte Geography uit 1733: 
MEDENBUK legt noch verder ten Noorden ook aan 

de zee; de plaats is klein, maar sterk, met een oud 
slot, en goede haven. Hier is de stapel van al het 
hout, dat uit Noorwegen en Zweden naar Holland 

gevoert word om te verkopen.

Handel en scheepvaart nemen in betekenis toe
In het laatste kwart van de 16e eeuw en later in de 17e eeuw krijgt de internationale 
handel en scheepvaart in de Republiek nieuwe impulsen. Vooral Amsterdam weet zich op 
te werken tot veruit de belangrijkste internationale stapel- en handelsplaats. De controle 
over de steeds complexer wordende handels- en scheepvaartaktiviteiten werd min of 
meer een Amsterdamse aangelegenheid. Ook de vanouds met handel en scheepvaart 
verbonden kleine (Westfriese) steden profiteerden van deze situatie.
Lesger6 heeft in zijn proefschrift overtuigend aangetoond dat het succesverhaal van de 
Westfriese scheepvaart voor een belangrijk deel verklaard moet worden uit de sluipende 
achteruitgang van de kwaliteit van de landbouwgronden. Veel plattelanders zagen zich 
daarom min of meer gedwongen uit te zien naar aktiviteiten buiten de agrarische 
sector.
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Dit reservoir aan goedkope arbeidskrachten vond met name emplooi in de expanderende 
vrachtvaart en haringvisserij. Toen de perspectieven in de agrarische en daarmee ge
lieerde sectoren, als gevolg van de vele droogmakerij-activiteiten in het tweede kwart 
van de 17e eeuw weer een nieuwe impuls kregen, werd de situatie voor de Westfriese 
reders en kooplieden op slag ongunstig. De schaarste aan goedkope arbeid bracht de 
Westfriese scheepvaart- en visserijaktiviteiten in een ongunstige concurrentiepositie. Het 
waren met name schippers en zeelieden van de Waddeneilanden en uit Friesland die hier
van het meeste geprofiteerd hebben. De vooraanstaande rol van de Westfriese scheep
vaart is daarom rond het midden van de 17e eeuw goeddeels ten einde.

De bloeitijd van de Medemblikker scheepvaart
De bloeiende scheepvaart in Medemblik, Hoorn en Enkhuizen doet aan het einde van de 
16e en in het begin van de 17e eeuw een steeds groter beroep op de aanwezige haven
capaciteit. In alledrie de Westfriese havensteden blijken de havenvoorzieningen onvol
doende. Havenuitbreidingen zijn het logische gevolg. Voor Medemblik leidde dat in 1599 
en 1632 tot de volgende nieuwe havens: Nieuwe Haven, Eilandshaven en de Wester- 
haven.
Met de economische bloei aan het einde van de 16e eeuw vertoont het inwonertal van 
Medemblik weer een stijgende lijn. Bedroeg het inwonertal in 1514 nog slechts 1500 
zielen; in 1622 is dit toegenomen tot 4000. Ter vergelijking: Enkhuizen 21.000 en Hoorn 
14.000 inwoners.

De houtvaarders van Medemblik
Omdat ik in het kader van dit artikel slechts uit één bron kan putten, is het zaak om 
eerst enkele toelichtende opmerkingen te maken. Bekend is dat diverse auteurs, waar
onder Lootsma7, reeds benadrukt hebben dat het in scheepvaartkringen gebruikelijk was 
dat alleen voor ladingen van een aanzienlijke waarde schriftelijke bevrachtingscon- 
tracten werden afgesloten. Dit betekent dat heel veel scheepvaartbewegingen een
voudigweg niet meer zijn te reconstrueren door gebrek aan schriftelijke bronnen. Uit de 
door Schreiner onderzochte bevrachtingscontracten wordt min of meer duidelijk dat deze 
documenten in de meeste gevallen betrekking hadden op reizen naar meerdere havens in 
twee of drie landen. De meer eenvoudige reizen, bijvoorbeeld Nederland-Noorwegen vice 
versa, komen in de beschreven bevrachtingscontracten dan ook nauwelijks voor. 
Noorwegen vormt in deze contracten veelal de eerste bestemming. Na lading (hout) inge
nomen te hebben wordt er doorgevaren naar havens in Engeland en/of Frankrijk. Zo voer 
de Medemblikker schipper Pieter Willemz Blauweboer in 1625 met zijn schip 'St. Pieter' 
van Amsterdam naar Trondheim (Noorwegen), vandaar naar La Roebelle in Frankrijk en 
vervolgens weer retour naar bestemmingen in Engeland of Ierland. Dergelijke routes waren 
zeer gebruikelijk.
De 959 door Schreiner onderzochte bevrachtingscontracten maken verder melding van de 
volgende Medemblikker schippers en hun schepen;

naam
Pieter Willemz Blauweboer
Jan Janz Rootjes
Cornelis Jansz Schellinger
Dirck Cornelisz
Albert Pietersz
Dirk Claesz
Jan Wijertsz
Pieter Pietersz
Marten Andriaensz
Jan Cornelis Wiering

schip
St. Pieter
De Orangieboom
De Schellingerman, later St. Jacob 
De Swaen 
De Schol
De Neptunes, later De Rode Leeuw
De Morgenster
De Reus
De Bonte Coe
St. Jan
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Jan Dircksz 
Pieter Dircksz 
Broer Andriesz 
Hendrik Claesz 
Pieter Jansz Hets 
Goslijk Gerritsz 
Jan Petersz Laen 
Tame Hendriksz 
Jan Pietersz Rootges 
Jan Jansz Veddes

De Oude Kistenmaker 
De Gull
De Vergulde Bijl 
De Soutpan 
St. Pieter 
De Jonge Wolf 
Het Lands Welvaert 
De Maijer 
De Stockvisch 
De Eendracht.

Uit het voorgaande kan de konklusie getrokken worden dat het, met alleen het omvang
rijke onderzoek van Schreiner, helaas zeer moeilijk is een juist beeld te vormen van alle 
scheepvaartbewegingen tussen Nederland en Noorwegen in het algemeen en van de 
rechtstreekse scheepvaartbewegingen tussen Medemblik en de Noorse houthavens in het 
bijzonder. Wel is duidelijk, en andere bronnen geven daar duidelijke indicaties voor, dat 
vele scheepvaartbewegingen tussen Medemblik en Noorwegen onzichtbaar zijn en blijven 
door gebrek aan betrouwbare registraties. Het onderzoek van Schreiner bevestigt in ieder 
geval de veronderstelling dat Medemblik in de houtvaart op Noorwegen duidelijk zijn 
partijtje heeft meegeblazen.

Medemblik leek aan het einde van de 16e eeuw een grote toekomst tegemoet te gaan, 
maar in werkelijkheid was het hoogtepunt in haar ontwikkeling slechts van korte duur. De 
bloeitijd van Medemblik, maar ook van andere Westfriese steden, komt in de tweede helft 
van de 17e eeuw definitief tot een einde. Met name Amsterdam ontpopt zich steeds meer 
en meer tot het belangrijkste centrum van internationale handel en scheepvaart. Het 
verval van de Westfriese scheepvaart werd nog eens extra versterkt door het tekort aan 
goedkope arbeidskrachten in de eigen regio. Dit als gevolg van betere vooruitzichten in 
de agrarische sector.

Ad Kamma
Hoogkarspel, maart 1995
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