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Inleiding
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oor-
log begon met de veldslag bij Dalem1 op 25 april 1568. 
Daarmee werd de ontstaansgeschiedenis van Nederland 
als nieuwe zelfstandige staat ingeluid.2 Dit begin van 
de vijandelijkheden pakte rampzalig uit. De slag verliep 
dramatisch voor Willem van Oranje en zijn troepen, 
en illustreerde de grote kracht van het oppermachtige 
Spaans-Habsburgse Koninkrijk. Een Rijk waarin de zon 
nooit onderging en dat over het sterkste leger ter wereld 
beschikte.3

Toch verwierf de nieuwe Nederlandse staat aan het einde 
van de lange strijd haar onafhankelijkheid en was ze 
bovendien een dominante maritiem-economische groot-
macht geworden, terwijl het Spaanse Koninkrijk diep in 
verval was geraakt. 
Hoe kon een lokale opstand tegen een dergelijke supe-
rieure macht succes hebben? En hoe kon vervolgens de 
nieuwe staat uitgroeien tot een machtig maritiem han-
delsrijk? Daar gaat dit artikel over. 
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Oproer in de Lage Landen en het begin van 
de volksopstand in 1572
De zeventien gewesten van de Nederlanden waren in het 
midden van de zestiende eeuw onderdeel van het Spaans-
Habsburgse Koninkrijk, waar Portugal vanaf 1580 ook 
toe behoorde. Zelden was er een zo groot en machtig rijk 
geweest. Het vormde een immense, door zeeroutes ver-
bonden wereldmacht.

Het midden van de zestiende eeuw was voor heel West-
Europa een roerige tijd door de Reformatie. De sterk 
verstedelijkte Nederlanden ontkwamen daar niet aan. In 
1566 woedde er de Beeldenstorm. Om zijn Nederlandse 
gewesten weer in het gareel te krijgen, stuurde de Spaan-
se koning Phillips II in 1567 zijn vertrouweling generaal 
Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva met een ge-
harde troepenmacht naar Brussel. Alva’s aanpak bestond 
uit niets ontziende terreur.4

Willem van Oranje trok een conclusie die hij had willen 
vermijden: een vergelijk met Alva was onmogelijk. Al-
leen de weg van gewapend verzet stond nog open.5 Met 
invallen in de Nederlanden in1568 door vrijwilligers en 
huurlingen begon zijn verzet. Een succes was het niet. 
Zijn legers bleken kansloos. Het enige actieve verzet in de 
jaren 1568-1572 kwam van de Watergeuzen, guerrillero’s 
te water.6 Zij tartten het gezag met kaapvaart en invallen 
vanuit zee. Voor veel vreedzame burgers waren het ter-
roristen. Ze vormden een ongeregelde macht zonder dui-
delijke strategie. Toch zouden ze beslissend blijken voor 
de opstand. 
In Vlissingen brak in 1572 in de nacht van 5 op 6 april 
een hevig oproer uit na alarmerende berichten over gar-
nizoensuitbreidingen. De opstandige bevolking wist de 
Waalse garnizoenssoldaten de stad uit te zetten.7 Een 
paar dagen later kwam met hulp van de toegesnelde 
Watergeuzen ook Veere in opstand. Meer plaatsen in Zee-
land volgden.8 
Een paar maanden na de omwenteling in Zeeland kozen 
ook de meeste Hollandse steden voor de opstand. Op 19 
juli 1572 werd in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergade-
ring van Holland gehouden. Een belangrijk besluit daarbij 
was de omvorming van de Watergeuzen tot een geor-
ganiseerde zeemacht, een voorloper van de Koninklijke 
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De opstand onder druk
Alva’s reactie was snel en in zijn vertrouwde stijl. Via 
Zutphen en Naarden liet hij zijn leger optrekken naar Hol-
land. Deze steden werden ingenomen en uitgemoord. 
Tegen Alva’s verwachting in werd het Hollandse verzet 
door zijn terreur alleen maar extra vastberaden. De bele-
geringen van Alkmaar en Leiden mislukten. De opstande-
lingenvloot speelde daarbij een hoofdrol.9 Ze heerste op 
de vele Hollandse en Zeeuwse binnenwateren, ondergelo-
pen polders en op de Zuiderzee.

Alva, gedesillusioneerd, werd naar Madrid teruggeroepen. 
Philips II had van het echec van Alva geleerd10: Alexander 
Farnese, hertog van Parma, zijn nieuwe legeraanvoer-
der, was niet alleen een bekwaam veldheer, maar ook 
diplomaat en een innemende persoonlijkheid. Door zijn 
gewiekste optreden kwamen Noordelijke en Zuidelijke 
gewesten onverzoenlijk tegenover elkaar te staan: de op-
standige Unie van Utrecht tegenover de loyale Zuidelijke 
Unie van Atrecht.11

Systematisch begon Parma opstandige steden en gebie-
den weer onder Spaans gezag te brengen. Zijn opmars 
leek onstuitbaar. De climax was de val van Antwerpen in 
1585. Philips voerde de druk nog verder op met een han-
delsboycot tegen de resterende rebellen in de noordwes-
telijke kustgebieden.12

De opstand gered
Philips II wilde het liefst afrekenen met alle ketterijen in 
zijn Spaans-Habsburgse invloedsfeer. Dat leek ook haal-
baar: tegenover zijn machtig wereldrijk stonden alleen 
de Hugenoten in Frankrijk, de in het nauw gedreven Ne-
derlandse opstandelingen en vooral Engeland met haar 
protestantse koningin Elisabeth.13 Parma leek de rebellie 
in de Nederlanden snel te onderdrukken. Zijn formidabele 
leger zou daarna tegen Engeland ingezet kunnen worden. 
Elisabeth zag dat gevaar en besloot de opstand in de Ne-
derlanden te steunen met een jaarlijkse som geld en een 
kleine legermacht. Dat was voor Philips een goede aanlei-
ding om Engeland aan te pakken.

Een grote Armada zou de sterke Engelse oorlogsvloot 
op afstand moeten houden zodat Parma’s invasieleger 
zich vanaf de Vlaamse kust zou kunnen inschepen. In 
1588 voer de Spaanse Armada uit. De Vlaamse kust werd 
echter geblokkeerd door een Zeeuws-Hollandse scheeps-
macht.14 Parma had genoeg vaartuigen voor de inschep-
ing. Maar zonder bescherming op zee riskeerde hij zijn 
leger niet. De Armada kon onvoldoende naderen en daar-
mee viel het aanvalsplan in duigen.15 

Engeland was voorlopig gered maar de opstandige Ne-
derlanden waren dat zeker niet. Een even plotselinge 
als onverwachte gebeurtenis bracht redding. In Frankrijk 
werd de katholieke koning opgevolgd door een Huge-
noot: onacceptabel voor Philips die vreesde voor een 
protestants Frankrijk. Philips gelastte Parma om zijn pri-
oriteiten te verleggen naar Frankrijk. In 1590 werd de 
Spaanse hoofdmacht vanuit de Nederlanden naar Frank-
rijk gedirigeerd.16 Dit bleek het keerpunt van de opstand. 
De opstandelingen hadden nu met Engeland en Frankrijk 
twee machtige bondgenoten, terwijl de Spaanse militaire 
aanwezigheid drastisch verminderd werd.17

De Republiek der Zeven Verenigde  
Nederlanden
De opstandige Noordelijke gewesten wisten zich te ver-
enigen binnen een nieuwe staat: de federale Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden.18 De vindingrijke Johan 
van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van Holland, was 
daarvan de architect. De hoogste soevereiniteit werd bij 
de Staten-Generaal gelegd. Een unieke constructie die 

Zeeslag bij Gibraltar 1607. Schilderij uit ca. 1621 door Cornelis Claesz 

van Wieringen. Het ontploffen van het Spaanse admiraalsschip tijdens 

de zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607. De slag was de eerste grote 

overwinning van de Staatse vloot. (Bezit Rijksmuseum)
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delsvloot. Men onderscheidde zich door lage vrachttarie-
ven voor bulkgoederentransport die vooral op de Oostzee 
was gericht. Deze specialisatie dwong efficiëntie af en 
rendeerde bij grootschaligheid. 22

Door deze efficiëntie konden de Noordelijke Nederlanders 
nieuwe markten snel penetreren en op termijn domine-
ren. Een blokkade van Antwerpen en de Vlaamse havens 
bood kansen om de rijke handel van de Zuidelijke Neder-
landen over te nemen.23 Een buitenkans kwam in 1589. 
Philips zag zich toen genoodzaakt om zijn handelsboycot 
tegen de Nederlandse scheepvaart weer op te heffen; er 
was in heel Europa niet voldoende vervangende scheeps-
capaciteit te vinden.24 Holland en Zeeland werden daar-
door bijna op slag de stapelmarkten voor Iberische en 
koloniale waren van Europa.25

Met de explosieve groei van de handel ging ook een groei 
van ondersteunende diensten en hoogwaardige nijver-
heid gepaard.26 Door de spectaculaire economische groei 
konden versterkingen van leger en vloot betaald worden, 
waardoor Maurits zijn veroveringen kon maken in de 
landgewesten. De verbindingen met Duitse en Italiaanse 
gebieden kwamen daardoor weer open waardoor de sta-
pelmarkten nog verder in betekenis toenamen.27 De jonge 
Republiek was in korte tijd een maritiem-economische 
grootmacht geworden.28

De oorlog breidt zich uit naar alle 
wereldzeeën

Oost-Indië  
Philips II overleed in 1598. Hij liet grote schulden na aan 
zijn opvolger Philips III. Die hervatte het handelsembargo 
tegen de Republiek. Dit had een cruciaal en averechts ef-
fect. Toen de scheepvaart op Lissabon voor Oost-Indische 
goederen onmogelijk werd, gingen Nederlandse kooplie-
den zelf zaken doen met het Verre Oosten.29

twee eeuwen zou blijven bestaan. De staatsfinanciën wer-
den geregeld en betalingen aan vloot en leger op orde 
gebracht. Nooit zou haar strijdmacht in deze oorlog te 
maken krijgen met de grote muiterijen door wanbetaling, 
waarmee Spanje zo vaak te kampen had.19

De oorlogsvloot werd federaal bestuurd met uiteindelijk 
vijf Admiraliteiten. Het landleger was centraler georga-
niseerd. De jonge Maurits van Oranje werd naar voren 
geschoven als bevelhebber van het Staatse leger. Hij ont-
popte zich als uitzonderlijk kundig veldheer. Vanaf 1590 
tot ongeveer de eeuwwisseling wist hij, tegen een welis-
waar verzwakte tegenstander,20 heel Oost-Nederland en 

een deel van het Zuiden onder Staats gezag te brengen.21 
In amper tien jaar tijd had de nieuwe Republiek haar vei-
ligheid zeker gesteld, haar grondgebied verdubbeld en 
haar militaire macht sterk vergroot. 
Tijdens het verdere verloop van de landoorlog zou, op 
een paar kleinere uitzonderingen na, alleen de ligging 
van het zuidelijke front met de Spaanse Nederlanden nog 
enkele wijzigingen ondergaan, waarbij een noordoostelijk 
deel van Brabant en Maastricht aan de Republiek toevie-
len. Niettemin zouden de gevechten en vele belegeringen 
over en weer nog tientallen jaren doorgaan en kostbaar 
zijn in geld en mensenlevens. 

De maritieme handelsmacht van Europa
De economische basis van de Republiek om de oorlog te 
kunnen financieren lag bij haar macht op zee. Al in het 
begin van de 16e eeuw beschikten de zeegewesten van 
de Nederlanden over een ongeëvenaard omvangrijke han-
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’In amper tien jaar tijd had de nieuwe 
Republiek haar veiligheid zeker gesteld, haar 
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(Bezit Rijksmuseum)

Dit leidde in 1602 tot de oprichting van de roemruchte 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), die van meet 
af aan was opgezet voor winst waarmee ook de staatskas 
werd gespekt èn offensieve oorlog overzee.30 

Binnen drie jaar waren de Portugezen verdreven uit de 
specerijeneilanden en had de VOC daar een monopolie-
positie.31 De compagnie maakte ook snelle vorderingen in 
het Indische Oceaangebied en elders in het Verre Oosten, 
deels daarbij ondersteund door haar in dat tijdsbestek 
kleinere Engelse tegenhanger, de East India Company.32

Niet eerder had het Spaans-Portugese overzeese rijk zo 
onder druk gestaan als door de VOC met haar combinatie 
van militaire, economische en diplomatieke middelen.33

De VOC had zich onder Jan Pieterszoon Coen in de jaren 
20 gevestigd als dominante handelsmacht binnen Azië 
met Batavia als centrum voor het Verre Oosten en Surat 
als centrum voor handel in het Indische Oceaangebied.34

Gouverneur-Generaal Anthonie van Diemen zette de ex-
pansie krachtig voort. Na een lang beleg werd Malakka 
veroverd op de Portugezen. Daarmee beheerste de VOC 
de zeeverbinding tussen het Verre Oosten en het Indische 
Oceaangebied en versterkte ze haar greep op de Aziati-
sche handel.35

West-Indië 
In 1607 ging Spanje andermaal bankroet. Philips III wilde 
de geldverslindende oorlog met de Republiek beëindigen. 
Spanje bood onafhankelijkheid aan als de VOC maar ont-
bonden zou worden, en tevens afgezien zou worden van 
een vergelijkbare compagnie voor West-Indië: de WIC. 
Dit was onacceptabel voor de Republiek. Maar de bespre-
kingen leidden in 1609 wel tot het 12-jarig bestand.36 De 
WIC zou pas na dit bestand van start kunnen gaan. Het 
bestand werd niet altijd nageleefd. De eerste zeeslag tus-
sen vlooteskaders in de Stille Oceaan werd in 1615 tussen 

schepen van de VOC en Spanje uitgevochten. Het werd 
een overwinning voor de VOC.37

In West-Indië waren geen handelspartners zoals in Oost-
Indië. Daar lagen grote Iberische vestigingskolonies. Het 
eerste WIC-project was een aanval met 26 schepen en 
3.300 man op de hoofdstad Bahia van Portugees-Brazi-
lië.38 De Spaans-Portugese reactie was echter gedecideerd 
met het sturen van een overmacht aan schepen en man-
schappen die de WIC weer verdreef. Ook verdere WIC-
expedities in de beginjaren waren geen succes.39 De WIC 
veranderde van aanpak en begon een handelsoorlog. Het 
grootste wapenfeit was de iconische overwinning van Piet 
Hein bij Matanzas (Cuba) in 1628. Het was de enige keer 
dat Spanje een zilvervloot verloor.40

Gesterkt door deze triomf, waagde de WIC in 1630 weer 
een verovering van een vestigingskolonie: Pernambuco, 
ten noorden van Bahia; deze keer grootschaliger met 67 
schepen en 7.000 man, en met succes.41 De WIC vocht 
verscheidene grote zeeslagen uit. De grote zeeslag bij 
Itamaracá in 1640 was de langste uit de hele Tachtigjarige 
Oorlog. Om Pernambuco te heroveren, zette Madrid sa-
men met Bahia een uitzonderlijk grote Armada in van 110 
oorlogsschepen. Een WIC vloot van 41 schepen ving ze 
op en wist de vijandelijke formatie na vijf dagen vechten 
uit elkaar te slaan waardoor Pernambuco behouden bleef. 
Het zou de laatste gezamenlijke Spaans-Portugese actie 
zijn.42 

Europa 
De Staatse oorlogsvloot opereerde in de Europese wate-
ren. Haar hoofdtaak was de bescherming van handels-
vaart en visserij.43 In Spanje viel het einde van het bestand 
samen met de troonopvolging door Philips IV. Bij de her-
vatting van de vijandelijkheden begon Ambrogio Spinola, 
markies de los Balbases, sinds 1602 de legeraanvoerder 

Verovering Zilvervloot 1628. 

Ets uit periode 1649-1651 naar 

prent van Claes Jansz Visscher. 
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de Baai van Matanzas door een 

vloot van de WIC onder bevel van 

admiraal Piet Heyn, 8 september 

1628. Bovenaan een rond portret 

van admiraal Piet Heyn. (Bezit 

Rijksmuseum)
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van de Spaanse Nederlanden, aan een serie belegeringen. 
In Madrid werd weinig enthousiast gereageerd. Men vond 
de kosten en verliezen buitensporig. Langs die weg werd 
een eindoverwinning onhaalbaar geacht.44 
Philips IV besloot in 1625 tot een radicale koerswijziging: 
niet langer de oorlog te land zou prioriteit krijgen, maar 
die op zee om de Republiek dodelijk te raken in de econo-
mische basis van haar macht.45 
De Vlaamse Armada kon vanuit haar thuishaven Duinker-
ken alle vitale handelsroutes van de Republiek treffen. Zij 
werd versterkt ten koste van het Spaans-Nederlandse le-
ger dat alleen nog defensief ingezet zou worden.46 Vlaam-
se scheepsbouwers ontwierpen in de jaren 20 een nieuw 
scheepstype: het fregat. Het was snel en toch zwaar be-
wapend.47 De Vlaamse Armada werd daarmee het meest 

geduchte onderdeel van de Spaanse marine.48 De Vlaamse 
Armada, samen met private Vlaamse kapers, werd een 
steeds groter probleem voor de Nederlandse koopvaardij 
en visserij.49 De Staatse vloot stond onder toenemende 
druk bij haar beschermende taken. De versterkingen waar 
vlootbevelhebber Maarten Harpertszoon Tromp op aan-
drong, kreeg hij niet.50 

Het succes van de Vlaamse Armada bracht Philips IV ertoe 
om weer een grote Armada uit te rusten. Dit niet alleen 
om het Spaans-Nederlandse leger te bevoorraden, maar 
vooral om de Staatse vloot een vernietigende slag toe 
te brengen.51 Deze Armada telde 67 oorlogsschepen en 
ongeveer 30 transportschepen. Ze stuitte in het Kanaal op 
het kruiseskader van Tromp met maar 17 schepen. Tromp 
voer in kiellinie en was daarmee effectief. Zijn tegenstan-
der zag geen kans om haar grote numerieke overwicht te 
benutten.52 De Armada vluchtte naar de Engelse kust bij 
Duins. De Admiraliteiten wisten snel een grote scheeps-
macht te mobiliseren van 120 schepen. Het lukte de 
geslepen Vlaamse Armada echter om ‘s nachts met het 
leeuwendeel van de troepenversterkingen te ontglippen. 
Toen Tromp op 31 oktober 1639 aanviel lagen er nog 38 
gevechtsklare Spaanse oorlogsschepen waarvan er maar 
zes wisten te ontkomen. Deze Armada was de laatste 
grootschalige poging van Spanje om het tij in de Neder-
landen te keren.53

In 1640 braken grote revoltes uit in Catalonië en Portugal. 
Portugal scheidde zich af. Een forse Staatse vloot werd 
te hulp gestuurd naar Lissabon. Deze hulp ging wel ten 
koste van haar beschermende taken. In de jaren 1640-
1644 werden dan ook de grootste scheepvaartverliezen 
geleden door de Spaans-Vlaamse tegenstander.54 
Daar kwam pas een einde aan na een gecombineerde 
inspanning van de Nederlandse vloot en het Franse leger 
tegen de Vlaamse kuststeden. Met Frankrijk was Spanje 
inmiddels weer in oorlog geraakt. In 1646 werd Duinker-
ken door Franse troepen ingenomen.55 Daarmee was het 
Spaans-Vlaamse gevaar bezworen en verdween ieder per-

spectief voor Madrid op een gunstige afloop van de oor-
log. In 1648 werd de vrede tussen Spanje en de Republiek 
getekend en werd de nieuwe Nederlandse staat formeel 
door Spanje erkend.
De laatste slag in de Tachtigjarige Oorlog werd geleverd 
door de VOC in de binnenlanden van het verre Ternate 
in juli 1649. Het nieuws van de vrede was daar nog niet 
doorgedrongen.56 De Republiek was als maritieme en eco-
nomische grootmacht uit de strijd gekomen.57 Ze was het 
centrum van de wereldhandel geworden. Ze domineerde 
de zeevaart en handel in en tussen Europa en Azië.58 Ze 
was prominent aanwezig in West-Afrika, Zuid-Amerika en 
het Caribisch gebied.59

Intussen raakte Spanje uitgeput. Haar overzeese inkom-
sten werden onder andere ondermijnd door WIC en VOC. 
De talloze oorlogen werden haar te veel. Ze werd geteis-
terd door opstanden in Catalonië en Zuid-Amerika. Ze was 
in uitzichtloze oorlogen verwikkeld met Portugal en Frank-
rijk. Het ooit zo machtige Spaans-Habsburgse Rijk kwam 
deze slagen nooit meer te boven.

Conclusie
De Nederlandse staat ontstond uit een opstand tegen het 
machtigste rijk op aarde. Deze opstand liep uit op de eer-
ste wereldwijd uitgevochten oorlog, waar de jonge staat 
zegevierend uit tevoorschijn kwam. 

Cruciaal voor dit succes waren de bondgenootschappen 
juist toen die hard nodig waren. Maar het meest beslis-
send voor het slagen van de Nederlandse opstand en de 
grote voorspoed daarna was toch haar kracht op zee. 
Dat was al bij de Watergeuzen begonnen: het landleger 
van Alva was onverslaanbaar maar zijn onmacht te water 
werd hem fataal.60 De enorme handelsvloten van de Re-
publiek voedden een steeds sterkere Staatse oorlogsma-
chine.61 De Staatse oorlogsvloot samen met die van WIC 
en VOC ging de Spaans-Habsburgse krachten te boven.6263
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‘De laatste slag in de Tachtigjarige Oorlog  
werd geleverd door de VOC  

in de binnenlanden van het verre  
Ternate in juli 1649’

Noten
1    Bron 1, p. 42, Dalem is nu het Duitse Rheindalen ten oosten van Roermond.
2    Traditioneel wordt in Nederland het begin van de militaire campagne door 

Van Oranje als het startpunt van de Tachtigjarige oorlog beschouwd. Door 
historici worden ook wel het begin van de korte Vlaams-Brabantse opstand 
van 1566/1567 als zodanig gezien (Bron 1, p.37) of de volksopstand in Vlis-
singen van april 1572 (Bron 2, p.187). 

3   Bron 1 spreekt in haar inleiding over “de machtigste Europese mogendheid 
van de 16e eeuw. Daarmee wordt haar macht nog te kort gedaan. Overige 
grootmachten zoals het Ottomaanse Rijk of China betroffen regionale mach-
ten en hadden niet de mondiale reikwijdte van het Spaans-Habsburgse Rijk.

4   Zie bijvoorbeeld Bron 2, p.169.
5   Bron 2, p. 174.
6   Bron 3, pp. 18-22, p. 107.
7   Bron 3, pp. 101,102. 
8   Bron 8 p. 6 Citaat “ The loss of Zeeland was one of the most ominous set-

backs in the Spanish imperial history”.
9   Zie bijvoorbeeld Bron 1, p. 73.
10   Bron 1, p.76. Aan de opdracht voor de jonge Parma gingen nog de benoe-

mingen van Requesens en Don Juan vooraf. Beiden stierven echter onver-
wacht al in korte tijd. 

11   Zie bijvoorbeeld Bron 4, p. 30. Parma wist eerst de Waalse zuidelijke gewes-
ten tot het sluiten van de unie van Atrecht te verleiden, waarna in reactie de 
Utrechtse unie tot stand kwam. De breuk tussen noord en zuid bleek onher-
stelbaar. 

12   Zie bijvoorbeeld Bron 5, p 31.
13    Bron 7, p.157. Verder waren de omstandigheden in de tweede helft van de 

jaren 80 voor Philips II gunstig: zijn financiën waren op orde; Portugal maakte 
inmiddels onderdeel van zijn Rijk uit; De Ottomanen hielden zich rustig want 
ze waren in oorlog met Persië.

14   Bron 4, p 69.
15   Bron 4, p. 69; Bron 7, pp.159, 160. 
16   Zie bijvoorbeeld Bron 4, p. 79.
17   Zie bijvoorbeeld Bron 2, p. 269, Bron 7, p.160.
18   Zie bijvoorbeeld Bron 2, p. 267.
19   Zie bijvoorbeeld Bron 1, p. 399.
20   Zie bijvoorbeeld Bron 2, p. 280.
21   Zie bijvoorbeeld Bron 1, p. 234. 
22   Bron 5, pp.20,21. 
23   Bron 5, pp.41,42. 
24   Bron 8, p.18, 19. Citaat: “ The Dutch had a stranglehold on naval and food 

supplies”.
25   Bron 5, pp.38,40.
26   Bron 2, pp.340, 341, Bron 5,: pp.73-79, 187-196).
27   Bron 5, p. 40.
28   Bron 5, pp. 38-80.
29   Zie bijvoorbeeld Bron 2, p. 351, Bron 7, p.167, p.170.

30   Zie bijvoorbeeld Bron 5, p.70.
31   Bron 5, p. 73.
32   Bron 7, p. 171, 173. Overigens kwam het in de eerste helft van de zeven-

tiende eeuw ook tussen beide concurrerende compagnieën sporadisch tot 
schermutselingen.

33   Bron 7, p. 170.
34   Bron 5, pp.178,179.
35   Bron 5, pp.184,185.
36   Bron 5, p. 81.
37   Bron 7, p.171.
38   Bron 7, pp.173, 174.
39   Bron 7, p.174.
40   Bron 7, p.174.
41   Bron 6, p455, citaat: “Sugar was more valuable for Portugal than its Asian 

trade, and its profits now accrued to the Dutch.”
42   Bron 7, p175.
43   Bron 1, p.326.
44   Bron 8, pp.53, 54, 65.
45   Bron 8, pp46-57, in het bijzonder: p54.
46   Bron 8, p. 52 Citaat: “Maritime thinking came to dominate Madrid’s overall 

conception of the war” (rond 1620). 
47   Bron 8, pp.166,167,168. 
48   Bron 8, p.156 Citaat: “ the Flemish warships and their crews were undoubtely 

the pampered elite of the Monarchy’s armed forces.”
49   Bron 8, p.45.
50   Bron 9, p143, citaat: “Tromps brieven vormden één litanie over tekort aan 

schepen, de vele mankementen aan zijn oorlogsbodems, gebrekkige ravitail-
lering.” 

51   Bron 7, pp.180, 181.
52   Bron 7, pp181,182.
53   Bron 7, p.182.
54   Bron 7, p.183.
55   Bron 8, pp.139, 140.
56   Bron 5, p185.
57   Bron 5, p12, citaat: “Except for the British around 1780, no one power in the 

history ever achieved so great a preponderance over the processes of world 
trade as did the Dutch for a century and a half.”.

58   Bron 5, p.187, citaat; ”The VOC indeed ruled the seas in the East”.
59   Bron 5, pp.198, 199. 
60   Bron 8, p.3.
61   Bron 1, p.437. 
62   Bron 8, p.20. Citaat (vanuit Spaans perspectief): “The enemy was able to bring 

superiority in firepower to bear on any preselected point (op aarde)”.
63   Bron 7, p. 187 Citaat: “The Dutch used their superior maritime technology 

and entrepreneurship to …. substantially reduce Iberian power in Asia and 
Europe…and become the first global centre for commerce and shipping”.


