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Nederland en Turkije hebben dankzij het 
verdrag van 1612 nu 400 jaar diplomatieke 
betrekkingen. In het kader hiervan zijn in 
2012 tal van culturele activiteiten in beide 
landen georganiseerd. Zo is een grote 
collectie meesterwerken uit de Gouden 
Eeuw door het Amsterdamse Rijksmu-
seum in Istanbul tentoongesteld. Ook in 
Nederlandse musea zijn tentoonstellingen 
ingericht en daarnaast zijn diverse boeken 
over de betrekkingen tussen Nederland 
en Turkije verschenen. De archeologie 
kan hieraan nog een hoofdstuk toevoe-
gen. In de bodem van de Westfriese ste-
den Enkhuizen en Hoorn zijn namelijk 
de laatste jaren vondsten gedaan die een 
tastbaar overblijfsel vormen van de han-
del met Turkije en Perzië.

Tussenhandel in de 16de eeuw
Het Ottomaanse Rijk was voor de Hol-
landers tot ongeveer 1600 een ver en 
onbekend gebied. De koning van Span-
je stond pas in 1590 toe dat Hollandse 
schippers door de Straat van Gibraltar 
naar de landen rond de Middellandse Zee 

In 2011 is binnen het plangebied ‘De Vij-
zeltuin’ in de binnenstad van Enkhuizen 
een zeer bijzondere scherf van aardewerk 
uit Venetië gevonden. De scherf is afkom-
stig van een bord dat behoort tot het ‘ce-
ramica graffita’ en dateert uit de periode 
rond 1550. De voorstelling is uitgevoerd in 
witte slib met ingekraste details en voor-
zien van een laagje loodglazuur. Op de 
scherf is een deel van een zuil en de ach-
terkant van een gevleugelde leeuw zicht-
baar. De gevleugelde leeuw is het symbool 
van de apostel Marcus, de beschermhei-
lige van de Republiek Venetië. Een zuil 
met daarop een gevleugelde leeuw staat 
nog steeds aan het Plein van St. Marcus, 
het belangrijkste plein van de eens mach-
tige stadsstaat. Voor zover bekend is deze 
aardewerksoort nog niet eerder in Neder-
landse bodem aangetroffen.
Een scherf van Turks aardewerk uit de 
Enkhuizer bodem dateert net als de Vene-
tiaanse scherf uit de periode voordat di-
recte handelscontacten bestonden tussen 
Holland en Turkije. Het is een fragment 
van een bord dat is gemaakt in de voor-

Kaart van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten met daarop  de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden,  het Ottomaanse Rijk en  het Perzische Rijk rond 1600.

In 1612 gaf de Turkse sultan Ahmed I aan de Republiek der Verenigde  
Nederlanden officieel het recht handel te drijven met het Ottomaanse Rijk.  
De Staten-Generaal zond Cornelis Haga naar Constantinopel, het huidige  
Istanbul, waar hij werd aangesteld als eerste ambassadeur. Zijn belangrijkste 
taak was het bevorderen van de handel. Het verdrag opende voor de Hollandse 
schippers niet alleen de handel met het huidige Turkije, maar ook met alle  
provincies die deel uitmaakten van het uitgestrekte Ottomaanse Rijk.  
Het verdrag uit 1612 vormde de aanzet tot een uitbreiding van de Hollandse 
handelsactiviteiten tot in Perzië aan toe.

voeren. Voor die tijd voeren de Hollandse 
schepen uitsluitend op de landen in het 
Oostzeegebied, Noorwegen, Engeland, 
Frankrijk, Portugal en het Atlantische deel 
van Spanje. Toch tonen archeologische 
vondsten aan dat producten uit het Me-
diterrane gebied op de Hollandse markt 
belandden. 
Vanaf 1500 komen regelmatig prachtige 
veelkleurige scherven van borden en 
kommen voor die zijn gemaakt in het Ita-
liaanse Montelupo. Deze plaats ligt mid-
den in Toscane. De keramiek werd via de 
havenstad Pisa verscheept. 

Bord, gemaakt in Montelupo  
(Italië), 1500-1520. Gevonden  
in 2005 bij de opgraving  
van klooster Bethlehem  
in de Bangert-Ooster- 
polder, Westerblokker  
(gem. Hoorn).

Scherf van een bord van ‘ceramica graf-
fita’ uit Venetië, rond 1550. Gevonden in 
2011 bij de opgraving aan de Vijzelstraat 
in Enkhuizen.

Voorzijde van een scherf van Turkse  
faience met de typerende blauwe spiralen, 
1530-1550. Vondst van het terrein van de 
opgraving De Baan in 2004, Enkhuizen.
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de Turken vooral als heidense vijanden 
gezien. Na 1575 veranderde de houding 
van de Hollanders langzaam ten opzich-
te van de Turken. Door de protestanten 
werd de godsdienstvrijheid in het Turkse 
Rijk gebruikt om zich af te zetten tegen 
de katholieken. Uit deze tijd dateert de 
leus “Liever Turks dan Paaps”. De protes-
tanten gebruikten zelfs de Turkse halve 
maan als symbool. De halve maan vormt 
bijvoorbeeld de bekroning van de preek-
stoel uit de 17de eeuw in de Westerkerk 
van Enkhuizen.

In 1590 werd de Straat van Gibraltar ook 
voor Hollandse schippers opengesteld 
en hiermee ving de scheepvaart op de 
kusten rond de Middellandse Zee aan. 
Gebrek aan graan in Italië noodzaakte 
hiertoe: de Hollandse schepen waren on-
misbaar om bulkgoederen als graan uit 
het Oostzeegebied aan te voeren. Een 
levendige handel met de kooplieden in 
havensteden als Genua, Livorno en Vene-
tië volgde snel. De kroniekschrijver Velius 
vermeldt in zijn kroniek over Hoorn dat 
in 1590 vier of vijf schepen vanuit Hoorn 
op Italië voeren en in 1591 maar liefst vijf-
tien of zestien schepen.
In de jaren na 1591 zeilden de Hollan-
ders naar steeds meer en steeds verdere 
bestemmingen. In 1593 voeren de eerste 
schepen uit Hoorn en Medemblik naar 

de Goudkust in Guinee (Afrika). De be-
kende Enkhuizer burgers Jan Huygen van 
Linschoten en Dirck Gerritszoon Pomp 
(beter bekend als Dirk China) stonden 
aan de basis van de handel op Indië. 
Al vanaf 1566 reisden zij met Portugese 
schepen naar diverse gebieden in Azië. 
Hun verhalen en gepubliceerde verslagen 
betekenden een grote stimulans voor de 
Hollandse ontdekkingsreizen. In 1595 
werd vanuit Amsterdam de eerste vloot 
naar Indië gezonden. De tweede vloot 
werd in 1598 uitgerust en was een groot 
financieel succes. 
Door de grote opmars van de Hollan-
ders en Westfriezen konden de Venetia-
nen, Engelsen en Fransen die in de 16de 
eeuw al handel met het Ottomaanse Rijk 
dreven, hun monopolie niet behouden. 
Het begin van een periode van wapen-
stilstand van de Republiek met Spanje 
in 1609 (het Twaalfjarig Bestand) bete-
kende een erkenning van de Republiek 
als onafhankelijke macht. Hierdoor kon-
den diplomatieke betrekkingen met an-
dere landen worden aangegaan. In 1610 
ontstonden de eerste officiële contacten 
met de sultan van het Ottomaanse Rijk. 
Na het handelsverdrag van 1612 verrezen 
in Constantinopel Hollandse handelshui-
zen. De Ottomaanse havensteden werden 
sindsdien regelmatig aangedaan door 

name keramische centra Iznik of Kütahya 
in Turkije tussen 1530 en 1550. Het wordt 
gerekend tot het zogenaamde ‘Golden 
Horn’-aardewerk dat zich kenmerkt door 
kleine blauwe spiraalvormige motieven. 
Nog een tweede scherf uit Enkhuizen 
heeft een link met Turkije. Het is een frag-
ment van een bord van porselein uit Chi-
na, met daarop een Arabische tekst die de 
grootsheid van Allah beschrijft. Porselein 
met Arabische teksten is omstreeks 1550-
1570 in China vervaardigd voor de Ara-
bische markt, vermoedelijk op bestelling. 
Een compleet nagenoeg identiek bord 
bevindt zich in het Topkapi Museum in 
Istanbul.  

Zowel de Italiaanse als Turkse scherven 
zijn waarschijnlijk via tussenhandel in 
Enkhuizen terecht zijn gekomen. In ste-
den als Sevilla (Spanje), Lissabon (Portu-
gal) en Antwerpen (Zuidelijke Nederlan-
den) kwamen de Hollandse schippers in 
contact met deze Mediterrane goederen.

Van vijand naar vriend
Hoewel indirect handelswaar uit Turkije 
op de Hollandse markt belandde, werden 

De achterzijde van hetzelfde bord met een 
band blauw bladwerk.

Scherf van Chinees porselein met Arabi-
sche tekst, 1550-1570. Vondst uit de bodem 
van Enkhuizen.

Een compleet Turks bord van het ‘Golden Horn’ type met blauwe spiralen.
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Westfriese schippers, en een enkele keer 
door een reiziger zoals Gerard van Hin-
lopen (1644-1691) uit Hoorn die in 1670 
Constantinopel bezocht en daarover een 
reisjournaal schreef. In Turkije kochten de 
Hollanders vooral luxegoederen als zijde, 
angorawol en de beroemde Turkse tapij-
ten. De Turken waren van een vijand een 
handelspartner geworden. 

Borden uit Iznik
Bij opgravingen in Enkhuizen en Hoorn 
zijn enkele scherven van in Iznik ge-
maakte borden gevonden. Iznik was de 
belangrijkste productieplaats van bont 
beschilderde borden en tegels in Turkije. 
De eerste scherf is onlangs ontdekt bij de 

herbestudering van aardewerk dat is ge-
vonden bij een opgraving door de Arche-
ologische Werkgroep van de Vereniging 
Oud Enkhuizen in 1984. Het onderzoek 
vond plaats op de locatie van de in 1489 
gebouwde verdedigingstoren de ‘Spijt-
broektoren’, op de hoek van de Paulus 
Potterstraat en het Spaans Leger. Deze 
toren is kort na 1600 afgebroken. Na de 
sloop is het terrein geëgaliseerd en zijn 
hier woonhuizen gebouwd. De tweede 
scherf is afkomstig van de opgraving De 
Baan in 2004. De scherf is gevonden in 
een ophogingslaag met vondstmateriaal 
uit de periode 1620-1640. Tot slot is een 
derde scherf van een klein bord afkom-
stig uit Hoorn. De precieze vindplaats is 
niet bekend.

Kenmerkend voor de borden uit Iznik 
zijn de kleine spiraalvormige motiefjes 
op de rand. In de meeste gevallen zijn de 
borden op het centrum gedecoreerd met 
bloemen, zoals tulpen en anjers. Comple-
te stukken zijn te vinden in diverse kunst-
historische collecties, bijvoorbeeld in het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Ondanks 
dat de vondsten uit Enkhuizen en Hoorn 
slechts kleine scherven zijn, zijn deze toch 
uitzonderlijk en zeldzaam. In Nederland is 
vooralsnog verder slechts één scherf van 
Turks aardewerk in Edam gevonden. 

De VOC en Perzië
De succesvolle eerste reizen naar Azië 
leidden in 1602 tot de oprichting van de 
VOC en tot een verdere uitbreiding van 
de handelscontacten van de Hollandse 
schippers. Hoewel bij de VOC vooral 
wordt gedacht aan de handel met lan-
den in Zuidoost-Azië had de Compagnie 
ook handelsbetrekkingen in het Midden-
Oosten, waaronder Perzië. In 1623 sloot 
de VOC een officieel handelsverdrag met 
Sjah Abbas I, koning van de Perzen (1588-
1629) en een van de grootste leiders bin-

nen de dynastie van de Safaviden. Tot 
het einde van deze dynastie in 1722 had 
de VOC handelsposten in vier Perzische 
steden. Dit waren de havenstad Gamron 
(nu Bandar Abbas) en de plaatsen in het 
Perzische binnenland Kerman, Shiraz en 
Isfahan, de toenmalige hoofdstad. 
De belangrijkste drijfveer voor het aan-
doen van de Perzische Golf was het ver-
krijgen van zijde en edelmetaal. Deze 
werden geruild tegen goederen die door 
de VOC in Azië waren gekocht, terwijl de 
producten uit Perzië met name in Azië 
werden afgezet.
Inwoners van West-Friesland zijn na 1623 
regelmatig in Perzië geweest. Zo is be-
kend dat diverse schepen gebouwd op de 
VOC-werf van Enkhuizen de havenstad 
Gamron hebben aangedaan. Verder heeft 
het einde van de VOC-periode in Perzië 
een bijzonder Enkhuizer tintje. Na de val 
van de Safaviden in 1722 trok de Com-
pagnie zich geleidelijk terug uit het ge-
bied. In 1750 gaf de VOC opdracht om de 
Perzische Golf te verlaten. De Enkhuizer 
gouveneur-generaal Jacob Mossel wilde 
de handel echter nieuw leven inblazen en 
liet op het eiland Kharg in de Perzische 
Golf de handelspost en vesting Mossel-
stein bouwen. De handelspost bleek ech-
ter niet winstgevend en werd enkele jaren 
later weer opgedoekt. Het huidige Iraanse 
olie-eiland heeft nog steeds een zeer stra-
tegische positie in de Perzische Golf.

Scherf van een bord, gemaakt in Iznik, 
Turkije, 1625-1675. Vondst van de opgra-
ving Spijtbroektoren in 1984, Enkhuizen.

Scherf van een bord, gemaakt in Iznik, 
Turkije, 1625-1650. Gevonden in 2004  
tijdens de opgraving De Baan  
in Enkhuizen.

Scherf van een klein bord, gemaakt in 
Iznik, Turkije, 1625-1675. Gevonden in de 
binnenstad van Hoorn.

Een compleet Iznik bord (1600-1650) uit 
het Rijksmuseum, Amsterdam.
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‘Porselein’ uit Perzië
De VOC importeerde tussen 1602 en 1795 
grote hoeveelheden porselein uit China. 
Deze werden in de Hollandse, Zeeuwse en 
Westfriese steden op de markt gebracht. 
Rond 1650 kwam de inkoop van het Chi-
nese porselein tijdelijk tot stilstand, onder 
meer door het instorten van de Ming-dy-
nastie in 1644. Om toch aan de vraag naar 
porselein te kunnen voldoen, bestelde de 
VOC porselein in Japan en, op veel klei-
nere schaal, in Perzië. In tegenstelling tot 
hun collega’s in Japan konden de Perzi-
sche pottenbakkers geen echt porselein 
maken doordat zij niet de beschikking 
hadden over de juiste grondstoffen. Des-
ondanks bestond hier een traditie van het 
vervaardigen van imitaties van porselein 
in faience, aardewerk met een witte laag 
tinglazuur. De stukken konden qua uiter-
lijk doorgaan voor Aziatisch porselein: de 
vorm en beschildering van de objecten 
was ontleend aan Chinees porselein. De 
producten hadden echter een zachter bak-

sel en de kostprijs lag vrij hoog, waardoor 
het ‘imitatie-porselein’ uit Perzië nooit een 
groot succes is geworden. 
De keramiek uit Perzië werd door de VOC 
uitsluitend naar overzeese vestigingen in 
Azië vervoerd, met name naar Batavia, en 
nooit naar Europa. De producten waren 

bestemd voor het VOC-personeel dat in de 
handelsposten woonde. Tussen circa 1650 
en 1683, het jaar dat de productie van por-
selein in China werd hervat, zijn jaarlijks 
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Kaart van Turkije van de Hollandse carto-
graaf Johan Blaeu uit 1635. Inzet: Cornelis 
Haga, tussen 1612-1639 de Hollandse 
gezant voor het Ottomaanse Rijk. 

Kaart van het Midden-Oosten met de in de 
tekst genoemde plaatsen.
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Perzië afkomstige scherven ontdekt. De 
scherven kunnen het beste als faience 
worden omschreven. Ze wijken af van 
de ‘normale’ Nederlandse faience (Delfts 
blauw) door het relatief harde baksel en 
het dunne doffe glazuur met parelmoer-
glans. Ze worden tot het zogenaamde 
‘Safavid blue and white’ gerekend. Deze 
scherven zijn voor zover bekend de eer-
ste vondsten van deze keramieksoort uit  
Nederlandse bodem.
De eerste Perzische scherf is net als een 
van de Iznik-scherven in 1984 gevonden 
op de locatie van de Spijtbroektoren. Het 
fragment is een randscherf van een thee-
kop (diameter 10,5 cm). Aan de buiten-
zijde is in blauw een eenvoudige decoratie 

ongeveer 1600 stuks Perzisch aardewerk 
naar Batavia vervoerd. In vergelijking 
met de jaarlijkse aankoop van Chinees en  
Japans porselein in de 17de eeuw is deze 
hoeveelheid zeer klein. 

Perzische scherven
Hoewel het imitatie-porselein uit Perzië 
alleen bestemd was voor de VOC-vesti-
gingen in Azië zijn toch enkele vondsten 
van deze keramieksoort in Enkhuizen 
gedaan. De afgelopen jaren zijn name-
lijk bij de bestudering van archeologisch 
vondstmateriaal uit de havenstad drie uit 

Kaart van Hollandse cartograaf Joan 
Blaeu van Perzië en omgeving uit 1635.

Detail van het schilderij van Hendrick Vroom uit 1614. Westerse kooplui drijven handel met hun Islamitische partners.

Scherf van een kop van Perzische faience 
met parelmoerglans uit de omgeving van 
Kerman, 1675-1700. Gevonden tijdens 
de opgraving Spijtbroektoren in 1984, 
Enkhuizen.

Schilderij van Jacob Mossel, de uit  
Enkhuizen afkomstige gouverneur- 
generaal van de VOC in Nederlands- 
Indië van 1750 tot 1761. Hij liet in 1750 
fort Mosselstein op het eiland Kharg in  
de Perzische Golf bouwen.

Wadway
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Een Hollandse kom met een gele tulp, 
1620-1640. Opgegraven in 2010 aan de 
Molenweg in Enkhuizen.

In 2010 werden de rioolwerkzaam-
heden in de Noorderhavendijk in  
Enkhuizen archeologisch begeleid.  
Bij dit onderzoek zijn enkele scherven 
van Perzisch aardewerk gevonden.

tief komt op Perzisch aardewerk vaker 
voor. De andere scherf is vermoedelijk af-
komstig van een kleine kop. Beide scher-
ven dateren uit de periode 1650-1700.
De vondsten van Perzisch ‘porselein’ in 
Enkhuizen tonen aan dat incidenteel 
voorwerpen van deze keramieksoort zijn 
meegekomen met een VOC-schip naar de 
thuishaven. Het gaat waarschijnlijk niet 
om handelsgoed, maar om persoonlijk 
bezit van mensen in dienst van de VOC, 
Enkhuizers en Horinezen, die de wereld-
zeeën bevoeren.

Scherf van een kom van Perzische faience 
uit de periode 1650-1700. Gevonden bij de 
begeleiding van de rioolwerkzaamheden 
in Enkhuizen in 2010. 

Scherf van een kleine kop van Perzische 
faience uit de periode 1650-1700. Gevon-
den bij de begeleiding van de rioolwerk-
zaamheden in Enkhuizen in 2010.

Vaas van Perzische faience.

porselein dat vanaf 1602 de Hollandse 
markt overspoelde. De eigen Hollandse 
aardewerkindustrie werd wat betreft stijl 
en decors niet beïnvloed door de Turkse 
of Perzische decors. Indirect drukte  
Turkije wel zijn stempel op de Hollandse 
beeldtaal. De tulpenbollen die kort voor 
1600 in Holland werden geïntroduceerd, 
leidden tot de tulpenmanie in de periode 
rond 1635. De van oorsprong Turkse tulp 
komt veel op tegels en borden voor. Wat 
ooit Turks was, wordt sindsdien als typisch 
Hollands gezien.

Vier eeuwen handel
De Turkse en Perzische scherven die in 
de Westfriese bodem worden gevonden, 
tonen aan dat kleine hoeveelheden aarde-
werk uit het huidige Turkije en Iran naar 
havensteden als Enkhuizen en Hoorn 
zijn verscheept. Om grote hoeveelheden 
zal het zeker niet zijn gegaan: de Turkse 
en Perzische productie kon kwalitatief 
niet op tegen het hoogwaardige Chinese 

Wandtegel met blauwe tulp uit de periode 
1600-1650, opgegraven aan de  Zuiderdijk 
nabij Venhuizen in 2012.

aangebracht die is gekopieerd van thee-
kopjes van Chinees porselein. De kop is 
vermoedelijk in de omgeving van Kerman 
tussen 1675 en 1700 gemaakt. De twee an-
dere scherven zijn beide gevonden bij de 
begeleiding van de rioolwerkzaamheden 
in de binnenstad in 2010. De ene scherf is 
een deel van de bodem van vermoedelijk 
een kom. Op de buitenzijde is een band 
met een soort golfjes geschilderd. Dit mo-

Muntgewichten
Omdat soms stukjes van gouden en zilveren munten werden afgeknipt, werd het gewicht 
van de munten bij een transactie gecontroleerd. Hiervoor had de handelaar een houten 
doos met muntgewichten en een kleine weegschaal. Voor iedere munt bestond een eigen 
muntgewicht met het juiste gewicht. Uit de bodem van West-Friesland komen twee munt-
gewichten die waren bestemd voor het wegen van Arabische munten. Op de voorzijde 
van de gewichten staat Arabische tekst. Op het ene gewicht staan daaronder de letters TD 
en op het andere de letters MD. TD staat voor ‘Turks ducaat’ en MD voor ‘Moors ducaat’. 
Op de achterzijde van de gewichten staan de initialen van de maker en het jaar van ver-
vaardiging. De eerste is gemaakt door Guilliam de Neve in Amsterdam in 1614 en is ge-
vonden bij de begeleiding van de rioolwerkzaamheden in Enkhuizen in 2010. De tweede 
is gemaakt door Gerrit Matthijsz. Man in Amsterdam in 1643. Dit gewicht is aangetroffen 
in Schellinkhout in 2012. De muntgewichten tonen aan dat in de 17de eeuw munten 
uit de Arabische wereld in de Republiek der Verenigde Nederlanden in omloop waren.
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Schilderij ‘Handel drijven in het Oosten’ van de Hollandse 
zeeschilder Hendrick Vroom uit 1614. Links en in het  

midden drie handelsschepen met Zeeuwse, Engelse en 
Spaanse vlaggen. Rechts een handelsschip uit Amsterdam. 

Op de steiger staan in het zwart geklede West-Europese 
handelaren en Oosterse handelaren met kaftans en 

tulbanden op. Twee sloepen meren aan. Rechts op de 
voorgrond een pink, een typisch Hollandse vissersschip.
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