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‘Hollendertiden’ 
Noorse zeelieden in Zierikzee in de achttiende eeuw

door Ruud Paesie

Inleiding
In de achttiende eeuw zeilden vrijwel 
alle koopvaarders uit Zierikzee op Eu-
ropese bestemmingen. Veelal gebeurde 
dit op relatief korte vaarafstand van 
Zeeland, zoals Frankrijk, Engeland en 
Noorwegen. Op de laatstgenoemde be-
stemming werden naast hout en vis 
vooral levende kreeften gekocht. Soms 
waren dat wel veertig tot ruim vijftig 
scheepsladingen per jaar, bestaande uit 
zo’n zes- tot twaalfduizend zeekreeften 
per hoekerschip. De Zierikzeese me-
dicus Job Baster (1711-1775) berekende 
dat er halverwege de achttiende eeuw 
jaarlijks zo’n 624.000 levende kreeften 
in Zierikzee werden aangevoerd, die 
bij aankomst in speciale bakken aan 
het havenhoofd werden gelost.1 Daarna 

werden ze naar Vlaanderen en Holland 
geëxporteerd. Zo adverteerde de Am-
sterdamse viskoopman Jan Swart aan de 
Heerenstraat in 1769 dat hij driemaal per 
week zeekreeften ontving uit Zierikzee. 
Die konden bij hem worden gekocht, 
‘alsmede gekookt voor 10 stuivers per 
stuk’.2 Zierikzee was in de zeventiende 
en achttiende eeuw de enige stad in de 
Republiek met kreeftenhandel. 
Op de Zierikzeese handelsvloot mon-
sterden veel Europese migranten aan, 
vooral uit Scandinavië en in het bijzon-
der uit Noorwegen. De Lutherse kerk in 
Zierikzee staat nog steeds bekend als de 
Noorse kerk en herinnert aan die tijd.3 

Nu rijst de vraag waarom vooral Noorse 
migranten in Zierikzee neerstreken. 
Waren dit gespecialiseerde zeelieden 

Aanmonstering van scheepsvolk. Pentekening van Johannes Hermanus Koekkoek, 
achttiende eeuw, (Zeeuws Archief, ZI-III-1010)
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rollen dezelfde stuurman aan, alsmede 
een van zijn matrozen en de Zierikzeese 
kajuitsjongen. Dit voorbeeld maakt dui-
delijk dat we bij gebruik van de boven-
staande tabel rekening moeten houden 
met het feit dat een deel van de gemon-
sterde zeelieden meerdere scheepsrei-
zen uit Zierikzee maakte. Het absolute 
aantal bij zowel Nederlanders als bui-
tenlanders lag dus lager.7
De genoemde registers van certificatien 
vermelden weliswaar de namen van 
schippers, maar op een enkele uitzon-
dering na geen plaats of land van her-
komst. Ook in de bewaard gebleven 
administratie van de Zierikzeese Slaven-
kas, het verplichte verzekeringsfonds, 

waarin alle zeelieden ter koopvaardij 
een percentage van hun gage moesten 
storten, treffen we alleen namen aan 
van schippers.8 Vervolgens kunnen we 
te rade gaan bij de poorterboeken van 
Zierikzee. Wie in de vroegmoderne tijd 
een ambachtsgilde wilde uitoefenen 
of een openbaar ambt wilde bekle-
den, moest poorter of burger zijn van 
de betreffende stad. Alleen kinderen 
van burgers en zij die met een poorter 
trouwden, verwierven het burgerschap 
automatisch. Alle anderen moesten het 
poorterschap kopen.9  
Het zeemansberoep was geen poorter-
nering en zodoende treffen we nauwe-
lijks schippers aan in poorterboeken. 

met kennis van kreeftenhandel, die met 
zeewater gevulde ‘bunhoekers’ op en 
neer zeilden? Of waren het economi-
sche gelukzoekers die hun heil zochten 
in Zierikzee?

Zeelieden ter koopvaardij
In 1720 bestond de handelsvloot van 
Zierikzee uit ongeveer 75 koopvaardij-
schepen, voornamelijk hoekerschepen 
met twee masten. Zo’n 25 jaar later was 
dat aantal aanmerkelijk gegroeid en 
telde de vloot bijna honderd schepen. 
Dit was het achttiende-eeuwse hoogte-
punt, want daarna nam dat aantal ge-
staag af. Oorlogshandelingen en protec-
tionistische maatregelen van Europese 
staten lagen daaraan ten grondslag. Zo 
waren er rond 1760 nog zestig schepen 
in de vaart en in 1785 waren dat er wel-
geteld nog slechts 21.4  
Afhankelijk van de bestemming maak-
ten deze schepen vaak meerdere reizen 
per jaar. Zo vertrokken er in de jaren 50 
van de achttiende eeuw jaarlijks gemid-
deld zo’n 225 koopvaarders vanuit Zie-
rikzee. Alle schepen waren bemand met 
een schipper, een stuurman, een aantal 
matrozen en een of twee jongens. Het 
aantal zeelieden varieerde per scheeps-
type, -grootte en het te verrichten werk 
aan boord, van zes tot vijftien koppen. 
De kleine hoekers voor de Noorse kreef-
tenvaart telden doorgaans niet meer 
dan zes bemanningsleden.5 
Voordat het anker werd gelicht werd 
een zogenoemde zeebrief, ook wel cer-
tificatie of nationaliteitsverklaring van 
het betreffende zeeschip, aan de schip-
per verstrekt. Daarin stonden de naam 
en het laadvermogen van het schip, 
alsmede de thuishaven, het reisdoel 
en de naam van de schipper vermeld. 
De registers van … certificatien van Bur-
germeester en Schepenen van de stad 
Zierikzee, waarin alle afgegeven zee-

brieven staan vermeld, zijn deels be-
waard gebleven. Bovendien is aan een 
deel van de zeebrieven uit de periode 
1756-1760 een ‘volks- of monsterrol’ toe-
gevoegd. Daarin treffen we niet alleen 
de namen van stuurlieden, matrozen 
en jongens aan, maar ook het land of 
plaats van herkomst.6 In zijn onder-
zoek naar de omvang en ontwikkeling 
van de Zierikzeese koopvaardij tussen 
1746 en 1775 heeft Erik van der Doe ook 
de herkomst van zeelieden onderzocht 
en raadpleegde daarvoor de genoemde 
bron. Bij ruim een derde (338) van alle 
928 schepen die tussen 1756 en 1760 uit-
liepen, trof hij een monsterrol aan. 
Uit de tabel hiernaast blijkt dat bijna 
80 procent van de stuurlieden in de 
tweede helft van de jaren 50 uit de Re-
publiek afkomstig was. Voornamelijk 
uit Zierikzee. Onder de buitenlandse 
migranten scoren Noren veruit het 
hoogst. Dat geldt overigens ook voor 
de categorie matrozen en jongens. 
Er kwam zelfs meer scheepsvolk uit 
Noorwegen dan uit Zierikzee en soms 
bestond het merendeel van de equi-
page uit Noorse zeelieden. Zo vermeldt 
de monsterrol van het hoekerschip  
Waakende Kraanvogel, dat in oktober 
1756 naar Frankrijk uitzeilde, een ne-
genkoppige bemanning onder leiding 
van schipper Teunis Beek. Maar liefst 
zeven bemanningsleden, de stuurman, 
kok en vijf matrozen kwamen uit Noor-
wegen. Alleen de kajuitsjongen was 
afkomstig uit Zierikzee. De Waakende 
Kraanvogel zeilde in de daaropvolgen-
de jaren meermaals op Frankrijk, steeds 
onder dezelfde gezagvoerder. Wan-
neer we de bemanningslijst van een 
scheepsreis uit 1758 vergelijken met die 
van 1756 vallen de overeenkomsten op. 
Ook ditmaal bestond de negenkoppige 
bemanning hoofdzakelijk uit Noren. 
Bovendien treffen we op beide monster-

Geografische herkomst van zeelieden ter koopvaardij te Zierikzee, 1756-1760

Herkomst Stuurlieden Matrozen en jongens
Zierikzee 253 669
rest Zeeland 6 108
Holland 3 111
rest Republiek 2 64
Totaal Republiek 264 952

Noorwegen 54 693
Zweden 8 164
Duitsland 2 46
Oostzeegebied  - 43
Zuidelijke Nederlanden 3 39
Denemarken  - 31
Schotland 7 29
Ierland  - 19
Frankrijk  - 1
Portugal  - 1
Oostenrijk  - 1
Totaal buitenland 74 1067
Totaal algemeen 338 2019

Bron: Van der Doe, Het welvaren van Zierikzee, tabel 7
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van burgerschap. Een sterke aanwijzing 
dat zij hun schippersbaan met die van 
partenreder combineerden. Zo vermeldt 
het certificatieregister dat aan schip-
per Barend Valentijnse, ‘borger en in-
woonder alhier’, een Franse zeebrief op  
14 september 1756 was verleend. Va-
lentijnse was een van de negen Noren, 
afkomstig uit Stavanger, die het poor-
terschap had gekocht. Noorse migran-
ten treffen we dus niet uitsluitend aan 
onder het scheepsvolk. Een deel wist 
uiteindelijk op te klimmen tot stuurman 
en zelfs tot schipper.10 

Migratieonderzoek
Vanaf het eind van de zestiende eeuw 
nam de vraag naar arbeid in Zeeuwse en 
Hollandse steden snel toe. De arbeids-
vraag was vooral hoog in gebieden met 
opkomende industrieën, waar scheeps-
bouw met haven-, opslag- en distri-
butiefaciliteiten zich ontwikkelden of 
waar bepaalde vormen van nijverheid 
ontstonden. Naast trek- of seizoenarbei-
ders, die vanuit de oostelijke provincies 
en aangrenzende Duitse streken naar 
de Noorzeekusten trokken, ontstond er 
in de zeventiende eeuw ook een zoge-
noemde sedentaire migratie. Migranten 
keerden na gedane arbeid niet meer te-
rug naar het land of de streek van her-
komst en vestigden zich permanent in 
de snel groeiende steden langs de Noor-
zeekust.11   
Historisch-wetenschappelijk onderzoek 
naar arbeid en migratie in Nederland 
heeft sinds de jaren 80 van de vorige 
eeuw een hoge vlucht genomen. Een 
van de eerste, uitvoerige studies naar 
migratie en het functioneren van de 
Amsterdamse arbeidsmarkt in de zeven-
tiende eeuw werd uitgevoerd door Ab 
Knotter en Jan Luiten van Zanden. Voor 
dit onderzoek maakten zij dankbaar 
gebruik van de nagelaten, omvangrijke 

datacollectie van ondertrouwakten, 
bijeengebracht door de Amsterdamse 
stadsarchivaris Simon Hart. Zij kwamen 
tot de conclusie dat de Amsterdamse ar-
beidsmarkt als een immigrantenmarkt 
kan worden gekarakteriseerd en dat 
deze arbeidsmigranten sterk vertegen-
woordigd waren in bepaalde beroepen. 
Volgens de onderzoekers bestond er 
een verband tussen herkomst en eco-
nomische specialisatie. Daarbij onder-
scheidden zij drie Europese rekrute-
ringsgebieden met specifieke regionale 
specialisaties. Uit België en Frankijk 
kwamen vooral drukkers, chirurgijns 
en werkers in de zijdenijverheid. Uit 
Nederland, Duitsland en Scandinavië 
vooral havenwerkers en lieden die in 
de scheepvaart werkzaam waren, die 
zij samenvatten onder de noemer ‘ma-
ritiem-commerciële regio’. Uit het derde 
herkomstgebied, bestaande uit de Ne-
derlandse en Duitse landprovincies, het 
zogenoemde ‘agrarisch- ambachtelijk 
gebied’, kwamen vooral bakkers, kleer-
makers en schoenmakers.12 
Het onderzoek van Knotter en Van Zan-
den riep echter de vraag op in hoeverre 
regionale beroepsspecialisatie een al-
gemene geldigheid had voor migratie. 
Vervolgonderzoek toonde aan dat ook 
andere factoren een rol speelden bij 
deze migrantenstromen. Bij een deel 
van hen bestond weliswaar een zekere 
specialisatie, maar dat gold zeker niet 
voor alle migranten die uit dezelfde 
regio afkomstig waren. Een flink deel 
bleek gewoon met de vaklui te zijn 
meegetrokken en het was vooral ket-
tingmigratie die richting gaf aan de 
migratiestroom.13 Van kettingmigra-
tie is sprake wanneer familieleden en 
anderen naar dezelfde arbeidslocatie 
emigreren waar al bekenden wonen en 
werken. Kennis over woon-, werk- en 
arbeidsomstandig heden van het betref-

Wel duikt er af en toe een op die buiten 
Zierikzee geboren is. De reden voor zijn 
inschrijving als burger ligt besloten in 
zijn nevenactiviteiten. Een deel van de 
schippers werd namelijk partenreder 
van of deelgenoot in de rederij en in 
die hoedanigheid was hij koopman of 
ondernemer. Dit inkopen in het bedrijf 
was niet zonder doel. Een goede ver-
standhouding tussen reders en schip-
pers was van groot belang voor het wel-
slagen van de reis. Als aandeelhouder 

zou de schipper immers de belangen 
van de rederij optimaal behartigen. 
Sloot hij zijn handelsmissie met succes 
af, dan kon hij naast zijn gage rekenen 
op een aandeel in de winst. 
Tussen 1746 en 1775 werden in totaal 231 
verschillende schippers aangesteld op 
schepen uit Zierikzee. Daarvan werden 
er 25 poorter van de stad, een teken dat 
zij geen ingeborenen waren. Onder hen 
waren negen Noren en hun aanstelling 
van schipper viel samen met het jaar 

Hoekerschip met een mast, (RP-P-OB-55.942)
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loonvorming zal worden besproken. 
In de achttiende eeuw nam de Middel-
burgse scheepvaart een hoge vlucht. 
Zo bloeide de Europese vaart, met be-
stemmingen aan de Middellandse Zee, 
Noord- en Oostzee en kende de kamer 
Zeeland van de Vereenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC) haar hoogtij-
dagen. 
Ook de West-Indische handel verwierf 
een niet eerder vertoonde omvang, 
mede door de oprichting van de Middel-
burgse Commercie Compagnie (MCC) in 
1720. Om de krachten zoveel mogelijk 
te bundelen en handel en scheepvaart 
te stimuleren werden daar nog een As-
surantie Compagnie (1720) en een So-
ciëteit der Geoctroyeerde Zaagmolens 
(1722) opgericht. Bovendien faciliteerde 
en participeerde het stadsbestuur volop 
in nieuwe ondernemingen. Zo had Mid-
delburg al in 1720 een College van Koop-
lieden, de voorloper van de hedendaag-

se Kamer van Koophandel, en werd de 
stad grootaandeelhouder van de MCC.19  
Door de verhoogde bedrijvigheid nam 
de vraag naar arbeid toe. Daarin kon 
echter niet volledig worden voorzien 
door plaatselijk personeel. Dit toene-
mende arbeidstekort hing nauw samen 
met de stagnatie van de Nederlandse 
bevolking in de kustprovincies, waar-
door de vraag naar binnen- en buiten-
landse arbeidsmigranten steeg. Het 
werven van zeelieden vond grotendeels 
buiten Zeeland plaats. Hoofdzakelijk 
in Amsterdam, gevolgd door Rotter-
dam. Bij dit rekruteringproces speel-
den correspondenten en ronselaars van 
scheepvaartbedrijven een belangrijke 
rol.20 Ook Zierikzeese rederijen maakten 
veel gebruik van correspondenten. Zo 
had de firma Heshuijsen & De Jonge een 
groot netwerk van handelscontacten in 
binnen- en buitenland.21 
Onderzoek naar de gebieden van her-
komst van bemanningsleden bij de 
twee grote Nederlandse handelscom-
pagnieën laten een algemeen beeld 
zien. Kapiteins en officieren kwamen 
veelal uit de Republiek en een groot 
deel van het zeevolk uit het buitenland. 
Bij de VOC vooral uit de Duitstalige ge-
bieden en Scandinavië. Dat geldt trou-
wens ook voor de Zeeuwse Admiraliteit. 
Ook daar was een substantieel deel van 
de bemanningsleden afkomstig uit de 
genoemde herkomstgebieden. Soms 
lag hun aandeel zelfs boven de 50 pro-
cent. Bij de MCC lag dit percentage ove-
rigens lager. Een teken, aldus Matthias 
van Overtveldt, dat de Compagnie ‘een 
sterke positie innam op de Zeeuwse ar-
beidsmarkt voor zeelieden’.22 
Daarmee komen we aan bij de loonvor-
ming, die, zoals gezegd, door vraag en 
aanbod werd bepaald. Daarbij speelden 
overigens meerdere factoren een rol. 
Lange en risicovolle intercontinentale 

fende migratie gebied spelen daarbij 
een belangrijke rol. 
Op dat laatste aspect ging historicus Clé 
Lesger dieper in en betoogde dat toe-
gang tot deze informatie een sleutelrol 
speelde bij kettingmigratie. Zo onder-
hielden Amsterdammers al vanaf de 
zestiende eeuw nauwe handelsrelaties 
met Noorse havensteden en informatie 
over bestaansmogelijkheden in Amster-
dam was daar in ruime mate beschik-
baar. Op basis van deze informatie kon 
de potentiële migrant zich een beeld 
vormen over bijvoorbeeld huisvesting, 
arbeidsbemiddeling en het niveau van 
lonen in Amsterdam, om vervolgens 
een reële afweging te maken om te mi-
greren. Het was dus niet opmerkelijk 
dat veruit de meeste Noorse migranten 
in Amsterdam en enkele Noord-Hol-
landse havensteden neerstreken, van 
waaruit van oudsher al handelslijnen 
liepen naar de Noorse kusten.14 
De Noorse migranten waren in Amster-
dam vooral actief in de genoemde ma-
ritiem-commerciële sector. Zij werden 
daar geen zeeman, zo vervolgt Lesger, 
‘omdat er in Noorwegen veel fjorden 
zijn en men daar maritieme ervaring 
had opgedaan’. Integendeel. De meeste 
hadden juist geen enkele ervaring in 
handel en scheepvaart. Veelal waren 
het boerenzonen die door bepaalde ge-
bruiken en tradities rond de erfopvol-
ging, zoals het eerstgeboorterecht, wei-
nig kans maakten om het boerenbedrijf 
van hun ouders over te nemen. Eenmaal 
in Amsterdam vonden zij vooral onge-
schoold werk en laagbetaalde banen, 
die nauw verbonden waren met handel 
en scheepvaart. De gages waren daar 
weliswaar laag, maar nog altijd hoger 
dan in Scandinavië. En dat was de be-
langrijkste reden voor hun vertrek.15

In de loop van de zeventiende eeuw ont-
stond er in de zuidelijke kuststreken van 

Noorwegen een migratiecultuur. Deze 
kettingmigratie naar Holland had een 
zichzelf versterkend effect en dat leidde 
ertoe dat tussen circa 1640 en 1740 een 
enorme landverhuizing op gang kwam. 
Deze was zo omvangrijk dat zelfs sprake 
was van ontvolking. Volgens de Noorse 
historica Sølvi Sogner wordt deze pe-
riode uit de Noorse geschiedenis nog 
altijd omschreven als de ‘Hollenderti-
den’. Overigens waren het niet alleen 
mannen, maar ook veel Noorse vrouwen 
die naar de Republiek emigreerden. De 
meeste vonden emplooi in de huishou-
ding. Het absolute hoogtepunt van de 
Noorse emigratie lag in het derde kwart 
van de zeventiende eeuw.16 

Arbeidsmigranten in Zeeland
In de achttiende eeuw nam de Noorse 
migratiestroom naar Amsterdam af. Bo-
vendien verschoof het herkomstgebied. 
Noren kwamen nu veel vaker uit het 
zuidwestelijk deel van het land, uit stre-
ken rond Bergen, Stavanger en Mandal. 
Ook het migratiepatroon en het bestem-
mingsgebied kenden veranderingen. Zo 
kreeg het aantal niet-sedentaire of tijde-
lijke migranten de overhand en streken 
er ook meer Duitsers en Scandinaviërs 
neer in de zuidelijke havensteden van 
de Republiek. Met name in Rotterdam 
en Middelburg.17  
Deze demografische verschuiving laat 
zich verklaren door vraag en aanbod. 
Daaruit mogen we vervolgens afleiden 
dat arbeidsvraag en lonen daar relatief 
hoog waren. Reders waren bij arbeids-
schaarste immers bereid om meer te 
betalen.18 Om deze stelling verder te 
onderbouwen nemen we de situatie in 
Middelburg onder de loep, waarover 
meer informatie beschikbaar is dan 
over die in Zierikzee. Als eerste bekij-
ken we de aan scheepvaart gerelateerde 
arbeidsmarkt, waarna het proces van 

Logo's MCC en VOC
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scheepsreizen bijvoorbeeld, zoals die 
van de VOC en de trans-Atlantische 
slavenschepen, waren een stuk minder 
aantrekkelijk dan de relatief korte vaart 
in Europese wateren. Daarom betaalde 
de VOC in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw de hoogste gages en moch-
ten de opvarenden bovendien een be-
perkte hoeveelheid handelswaar voor 
eigen rekening meenemen. Voor Zierik-
zee zijn helaas geen looncijfers bekend. 
We mogen aannemen dat de hoogte 
van de gages ook daar door vraag en 
aanbod werden bepaald en dat ook de 
reisomstandigheden daarbij een rol 
hebben gespeeld.23 
In zijn onderzoek heeft Van Overtveldt 
de gages van zeelieden van de MCC 
vergeleken met die van andere Middel-
burgse scheepvaartbedrijven. Hij con-
stateert dat die lager waren dan bij de 
VOC, maar hoger dan bij West-Indische 
Compagnie (WIC) en Admiraliteit. Bo-
vendien signaleert hij een significant 
verschil in de herkomst van gemonster-
de zeelieden en de bestemming van de 
reizen. Voor de retourhandel op West-
Afrika was 56 procent afkomstig uit het 
Zeeuwse gewest. Op slavenschepen was 
dat percentage slechts 38. De kans om 
een eventuele besmettelijke ziekte op 
te lopen was daar immers aanzienlijk. 
Toen de MCC zich halverwege de acht-
tiende eeuw bijna volledig op de slaven-
vaart toelegde, vond een opmerkelijke 
loonsverhoging plaats. Vooral voor het 
lagere personeel, waar veel vraag naar 
was. De lonen van matrozen, oplopers 
en jongens stegen met maar liefst 20 
tot 30 procent en bereikten het hoogste 
loonniveau in de Zeeuwse maritieme 
sector van die jaren.24

Conclusie
Op basis van bewaard gebleven mon-
sterrollen weten we dat veel Noorse 

arbeidsmigranten halverwege de acht-
tiende eeuw werkzaam waren in de 
handel en scheepvaart van Zierikzee. 
Dit waren geen ervaren zeelieden, 
maar veelal boerenzonen met weinig 
toekomstperspectief, die tijdens de 
‘Hollendertiden’ naar de Republiek 
vertrokken. Net als enkele Noord-Hol-
landse havensteden kende Zierikzee al 
een lange scheepvaartgeschiedenis op 
Noorse bestemmingen. Informatie over 
woon-, werk- en arbeidsomstandighe-
den was daar dus ruim voorhanden. 
Er was sprake van kettingmigratie en 
Noorse migranten vonden vooral onge-
schoold werk en laagbetaalde banen in 
de maritieme sector. Vergelijken we de 
situatie met Middelburg dan mogen we 
aannemen dat de meeste eerst in Am-
sterdam of Rotterdam terechtkwamen, 
waar ze door correspondenten werden 
gerekruteerd.
De Zierikzeese koopvaardij, die domi-
neerde in Europa, zal in het algemeen 
als een gunstige arbeidsvoorwaarde 
zijn beschouwd. De scheepsreizen wa-
ren relatief kort en met minder risico’s 
omgeven dan de intercontinentale 
vaart. Dat had zijn weerslag op de lo-
nen voor het gewone scheepsvolk. Deze 
zullen om en nabij de gages van de MCC 
hebben gelegen, uit haar beginperiode. 
Dus nog voor de flinke loonsverhoging 
van de jaren 50 van de achttiende eeuw, 
toen de Compagnie zich bijna volledig 
op de slavenhandel richtte.  
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