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Woord vooraf

Tussen 1438 en 1441 woedde er een kaperoorlog ter zee tussen Holland en 
Zeeland met de zes Wendische steden, Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Rostock, 
Wismar en Stralsund – belangrijke steden binnen de Hanze. Over de politie-
ke, culturele en economische achtergronden van dit laatmiddeleeuwse conflict 
gaat het in dit boek, dat zich verdiept in diverse aspecten van het bestuur en 
de cultuur van Holland, Zeeland en de Hanzesteden. Tevens handelt het over 
Amsterdam en Denemarken; over schepen, bemanning en bewapening, over 
de manier waarop er ter zee oorlog werd gevoerd en over de resultaten van de 
gevechten. Wie deden er mee aan die oorlog en waarom en in wat voor wereld 
speelde dit alles zich af?

Dit boek is deels gebaseerd op de doctoraalscriptie waarmee ik meer dan 25 
jaar geleden, in 1990, afstudeerde in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. Mijn begeleiders waren toen dr. C.L. (Kees) Ver-
kerk en prof. dr. P.H.D. (Piet) Leupen. Zij suggereerden mij toen al om het ver-
haal over de Wendische Oorlog om te werken tot een artikel. Maar, zoals dat 
soms gaat, andere prioriteiten streden telkens weer om voorrang en al die tijd 
bleef het plan liggen om dit verhaal in een wat bredere context te vertellen. Tot 
ik bij een laatste verhuizing die scriptie weer eens tegenkwam en uit een doos 
haalde met het vaste voornemen om haar nu écht eens uit te werken.

In de afgelopen paar jaar hebben verschillende mensen mij tips en raad ge-
geven en ik ben hun daarvoor zeer dankbaar. Diederick Wildeman zette mij op 
het spoor van nieuwere literatuur, Sjoerd de Meer maakte mij attent op een bij-
zondere post in het Goudse stadsarchief en Henk den Heijer dank ik voor zijn 
stimulerende opmerkingen in het algemeen. Met Mariëlle Hageman had ik een 
inspirerende correspondentie (via Twitter) over de vijftiende-eeuwse geschie-
denis van Amsterdam. Alice Overmeer praatte me bij over de huidige stand van 
zaken in het scheepsarcheologisch onderzoek en deelde met mij de tekst van 
een nog niet gepubliceerd artikel. Van Benno van Tilburg en Karel Vlierman 
kreeg ik in Lelystad een privérondleiding bij het wrak van de IJsselkogge. Mein-
dert Seffinga dank ik voor het ter beschikking stellen van een afbeelding uit het 
Fries Scheepvaart Museum. Ook Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam dank 
ik om dezelfde reden en Yvonne van Mil voor het vervaardigen van het kaartje 



van Amsterdam in 1450. Louis Sicking en Marcel IJsselstein hebben een laatste 
versie van het manuscript gelezen en van commentaar voorzien. Allen dank ik 
voor hun inhoudelijke ondersteuning, en dat geldt evenzeer voor Anja van Leus-
den en haar collega’s van Uitgeverij Verloren. Maar mijn grootste dank gaat toch 
wel uit naar mijn echtgenote Els, die mij, telkens als ik weer naar de studeerka-
mer vertrok om aan dit boek te werken, thee met chocola kwam brengen en, als 
ik eens een keer niet zo’n zin had, mij desondanks naar mijn kamer dirigeerde. 
Aan haar draag ik dit boek op.

Heemstede, voorjaar 2018
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De folio’s 526 en 527 uit de Kroniek van Kattendijke. Op de linkerpagina het wapen van de 
hertog van Bourgondië, op de rechterpagina het wapen van Isabella van Portugal. Rondom 
aan de rand de wapenschilden van de verschillende landen onder het Bourgondisch gezag. 



De wereld van 1438

Op 16 mei 1438 was het druk op de weg en het water in Holland, Zeeland en 
West-Friesland. Tientallen boden hadden de opdracht gekregen om vanuit Den 
Haag naar alle steden en dorpen van het graafschap te reizen om daar een be-
langrijk besluit van de Raad en ridderschap namens de landsheer mede te de-
len. Janniken de Bode, Claisken, Splinter, Jan van der List, Floris Snider, Lau-
kin de bode, Clays de Wilde, Dirck Lieve Neve, Wisse, Colin en nog vele anderen 
worden in de grafelijke rekeningen genoemd, inclusief hun reisbestemming en 
de inhoud van hun opdracht. Er was oorlog op komst en de boden moesten een-
ieder hier zo snel mogelijk van in kennis stellen. De boodschap luidde aldus: 

Heer Filips, hertog van Bourgondië, tevens graaf van Holland en Zeeland, laat we-
ten dat Holland en Zeeland vanaf nu in oorlog zijn met de hertog van Holstein en 
de zes steden van het Wendische kwartier en dat jullie daarom alle schepen die 
jullie tot je beschikking hebt zo snel mogelijk, binnen drie weken, in gereedheid 
moeten brengen en geschikt maken voor gebruik in de oorlog ter zee. Dat niet al-
leen, jullie moeten ook nieuwe, speciaal voor de oorlog geschikte schepen bouwen 
en ik zal hierna vertellen hoeveel van die schepen elke stad zal moeten bouwen.1 

De opdracht omvatte echter meer dan alleen een oproep tot de bouw van sche-
pen. Behalve de stadsbesturen werd iedereen die een openbaar ambt vervulde 
in Holland en Zeeland gemobiliseerd en werden alle onderdanen opgeroepen 
tot heervaart. Dat betekent dat allen zich gereed moesten maken voor actieve 
dienst in de komende oorlog, zoals men in de middeleeuwse verhoudingen ver-
plicht was te doen aan zijn heer. 

Wij bevelen hierbij al onze baanderheren, ridders, knapen, drossaards, baljuws, 
schouten, kasteleins, burgemeesters, schepenen, raden en onderdanen van onze 
landen in Holland, Zeeland en Friesland, edelen en niet-edelen en ieder in het bij-
zonder op de meest dringende wijze dat zij in navolging van dit bevelschrift hun 
wapenrusting in gereedheid brengen, de schepen zeilvaardig maken en de bouw 
van baardzen in gang zetten zoals hier beschreven staat.

1 Hanserecesse [hierna: hr], ii, 2, 209; Nationaal Archief [hierna: na], Archief Hof van Holland, Memoria-
len Jan Rosa [hierna Mem. Rosa], iv, fol. 9-10. Voor de volledige tekst zie Bijlage 2. 
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14 De wereld van 1438

De Wendische steden, Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Rostock, Wismar en Stral-
sund, waren belangrijke en machtige steden binnen de Duitse Hanze. Het be-
sluit om tot oorlog met deze steden over te gaan werd uitgevaardigd door Raad, 
ridderschap en steden van Holland en Zeeland, uit naam van de landsheer, her-
tog Filips de Goede. Het was niet zozeer een persoonlijk besluit van de hertog 
zelf, maar het resultaat van een besluitvormingsproces, waar ook de steden aan 
deelnamen. De oorlog van 1438 tussen Holland en Zeeland met de hertog van 
Holstein en de Wendische steden, kortweg de Wendische Oorlog, was daarmee 
geen oorlog die voortkwam uit de dynastieke of feodale politiek van de hertog. 
Er was geen persoonlijke eer gekwetst, een feodale schuld niet ingelost of een 
bruidsschat niet voldaan. En ook al verklaarde de hertog plechtig dat die oorlog 
in zijn naam gevoerd werd, hij is hem niet zelf begonnen noch heeft hij het ini-
tiatief ertoe genomen.2 Waar die oorlog dan wel over ging, welke relatie Holland 
en Zeeland met de Wendische steden hadden, waarom ze vonden dat ze oorlog 
moesten voeren en op welke wijze die oorlog voorbereid en gevoerd werd, zal in 
dit boek nader beschreven worden. 

Wat is het belang van uitvoerige bestudering van de Wendische Oorlog? 
 Allereerst blijkt deze een kapstok om de maritieme en militaire geschiedenis 
van Holland en Zeeland in de late middeleeuwen te beschrijven, onder andere 
wat betreft scheepvaart, handelsroutes, de bouw van (oorlogs)schepen, conflict-
beheersing, kaapvaart, oorlogvoering ter zee, scheepstypen en hun bewape-
ning. Een tweede thema wordt gevormd door de diverse handelsrelaties van het 
graafschap Holland, waaronder vooral die met de Hanze. Ook de verhouding 
tussen de Hollandse steden en het landsbestuur laat zich goed bestuderen aan 
de hand van de gebeurtenissen tijdens de Wendische Oorlog. Opmerkelijk daar-
bij was de rol die het (toen nog) kleine Amsterdam speelde door het voortouw in 
de oorlog te nemen, wat de stad duur zou komen te staan. Tot slot zal telkens de 
positie van de Hollandse landsheer Filips de Goede ter sprake komen en zijn in-
vloed op internationale politieke en handelsrelaties. En over handel gesproken, 
waar handelde men zoal in en waarom juist in die bepaalde producten? 

Analyse van het conflict met de Wendische steden en de diverse verhoudingen 
tussen steden en landen, heersers, organisaties en personen draagt aldus bij aan 
een beter begrip van de politieke, economische en maritieme geschiedenis van 
Holland en Zeeland in de late middeleeuwen. Ten slotte kan vastgesteld worden 
dat er nog altijd lijnen te trekken zijn naar onze eigen tijd en dat niet alleen de in 
Oost-Nederland gelegen Hanzesteden, maar ook West-Nederland kan terugkij-
ken op een boeiend en gedeeld verleden met de steden en landen langs de Oostzee.

Dit boek bestaat uit drie delen: het politieke landschap, het maritieme land-
schap en het verloop van de oorlog, gevolgd door een epiloog. Het eerste deel be-
handelt de diverse politieke achtergronden die van belang zijn om de Wendische 

2 Jansma, ‘Philippe le Bon’.


