Thema 6.2 Les 1
Stinkend rijk

Amsterdam
de gouden stad
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In de zeventiende eeuw was Amsterdam één van de hipste steden van de
wereld. Je kon er alles kopen wat je maar wilde. Je zag er de mooiste
kunst, de prachtigste huizen, de nieuwste snufjes en bovenal: daar was geld…
De haven van Amsterdam was een
groot deel van de zeventiende eeuw de
belangrijkste haven van de wereld. Grote
schepen voeren er vanuit alle delen van de
wereld naartoe om spullen te kopen en te
verkopen. Amsterdam was de hoofdstad
van het gewest Holland. En Holland was
door het rijke Amsterdam de belangrijkste
provincie van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.

Wat moet je met dat geld?

6. Wijn en zijde uit Italië
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1. Peper uit Ambon en Java
in Nederlands Oost-Indië

2. Porselein
uit China

Weetje

3. Graan
uit Zweden
7. Bevervellen uit Noord-Amerika.
Op dit schilderij zie je een man
met een hoed van beverbont.

Er werden twee
grote bedrijven opgericht die
de handel gingen organiseren:
De Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) voor de handel
met Azië en de West-Indische
Compagnie (WIC) voor de
handel met Amerika
en Afrika.

Hoe werd Amsterdam zo rijk?
4. Kaas (gemaakt door boeren in
Holland) en Hollandse haring
(gezouten in tonnetjes, zodat het
lang bewaard kan blijven)

5. Kaneel uit India
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Wat kon je in
Amsterdam
allemaal kopen?

Goede kooplieden in Amsterdam waren
écht stinkend rijk. Zij hadden geld genoeg.
Waar gaven zij hun geld aan uit?
Grote huizen aan de grachten
Een gloednieuw stadhuis
Mooie schilderijen
Prachtige poppenhuizen
Goede doelen (weeshuizen en
arme mensen)

En waar gaven
die rijke
Amsterdammers
hun geld NIET
aan uit? Nou,
dure spullen en
kleren kopen
was prima, maar
die mochten niet
te veel opvallen.
Geen bling bling dus!
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Amsterdam had in de zeventiende eeuw een grote en belangrijke haven.
Talrijke schepen brachten en haalden hun lading uit Amsterdam. Ze
vertrokken uit Amsterdam en voeren naar allerlei plekken op de wereld
om daar producten te kopen, te verkopen of te ruilen. Als ze weer terug
in Amsterdam waren hadden ze producten uit verre landen bij zich die
de kooplieden weer konden verkopen. En ze hadden al geld verdiend
door producten in verre landen te verkopen. Zo werden kooplieden in
Amsterdam steeds rijker en was Amsterdam toen de belangrijkste stad van
de wereld.

Gouden handel

Amsterdam was in de 17e eeuw
de belangrijkste havenstad van de
wereld. Daarom was het een erg
rijke tijd. We noemen deze tijd
de Gouden Eeuw. Het geld werd
verdiend met de handel over zee.
Met het geld dat ze verdienden
maakten Amsterdammers hun stad
een van de mooiste van de wereld:
er werden grachten aangelegd
en overal bouwden ze pakhuizen
en prachtige grachtenpanden.
Later gingen de koopmannen
steeds verder de zee op: ze voeren
helemaal naar Azië waar ze kostbare
specerijen haalden.
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