
Hoofdstuk 1 – Gouden Eeuw – Samenvatting par 1.1 : Nederland wordt rijk  
 
 
Handel  
 

In de Gouden eeuw zijn veel 
mensen in Nederland 
(Holland) rijk geworden met 
handel. Maar al vóór 1600 is 
Holland een echt 
handelsland.  
 
Handel naar noorden:  
kaas en stoffen (textiel, 
laken, linnen)  
 
Handel uit noorden:  
graan, hout, leer  
 
Handel naar Zuid-Europa: 
graan, hout en leer  
 
Handel uit Zuid-Europa:  
wijn en olijfolie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specerijen  
 
Het eten in de Gouden Eeuw was niet altijd even lekker. Vaak zat er teveel zout in 
(om het langer goed te laten blijven) en meestal zaten er geen kruiden in waardoor 
alles flauw smaakte. Met specerijen kon je het eten een stuk lekkerder maken. Dat 

wilde iedereen wel. Maar die specerijen moesten van ver 
komen. Uit Indië en Indonesië. Daardoor waren ze duur 
en alleen voor rijke mensen. Maar handelaren wilde wel 
in specerijen gaan handelen. Daar was veel geld mee te 
verdienen.  
 
>>> specerijen:   
peper, kruidnagel, nootmuskaat, kaneel, foelie  
 



Handelverenigingen  
 
De specerijen moesten van ver komen en werden vervoerd met schepen. Dat kostte 
de kooplieden veel geld. Daarom gingen ze samenwerken. Ze gingen samen boten 
kopen en bemanning betalen. Ze deelden de kosten en de winst. De 
handelsverenigingen waren natuurlijk elkaars concurrenten.  Daarom leek het beter 
te gaan samenwerken. 
 
VOC 
De eerste grote handelvereniging (compagnie) ontstond in 1602 en was de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Die was speciaal opgericht voor de 
handel in specerijen. De VOC was dus een bedrijf. Er werd veel winst gemaakt en de 
kooplieden werden rijk.  
Later werd er ook een compagnie opgericht voor de handel met Noord- en Zuid- 
Amerika. Dat was de WIC (de West Indische Compagnie). Die handelde veel in 
slaven.  
 

 
 
 
Nieuwe polders  

In de Gouden Eeuw groeide de bevolking snel en was er ook 
steeds meer voedsel nodig. Er moest landbouwgrond 
bijkomen waarop voedsel verbouwd kon worden. Daarom 
werden in Noord-Holland grote meren en moerassen droog 
gemaakt (met behulp van molens die het water weg 
maalden). Het nieuwe land werd landbouwland. Degene die 
deze polders bedacht, heette Jan Adriaanszoon Leeghwater. 
(mooie naam).  
De nieuwe polders waren: de Beemster, de Schermer en de 
Purmer.  
 
 
>>> portret van Leeghwater  

 


