
 

 

 

 
1600 – 1700  Tijd van de regenten en vorsten 

 
De Republiek. Mauritius, Hollandia en Amsterdam, zo heetten de drie koopvaarders die met het kleine schip 
Duyfken op 2 april 1595 vanaf Texel naar ‘de Oost’ vertrokken. Deze ‘eerste Nederlandse schipvaart’ naar Azië 
was een succes, want ze had daarmee de handelsroute naar de Oost geopend. Kooplieden van Zeeland en 
Holland met hun sterke en zwaar bewapende koopvaarders overtroefden met hun reizen de Portugezen en de 
Engelsen. Rijk beladen met koloniale waar, zoals peper en nootmuskaat, keerden de schepen terug. Om 
onderlinge concurrentie in te dammen, nam Johan van Oldenbarnevelt het initiatief tot de oprichting van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op 20 maart 1602 verkreeg deze compagnie het Nederlandse 
monopolie op alle handel in de Aziatische wateren. De VOC ontwikkelde zich tot een geduchte macht. Jan 
Pieterszoon Coen veroverde in 1619 Jayakarta en stichtte er Batavia. Delen van Java werden bezet, Ambon en 
Ternate in de Molukken werden onderworpen en de bevolking werd gedwongen om specerijen te verbouwen. 
Ook elders in Azië kreeg de VOC voet aan de grond. Er werden forten gebouwd in Zuid-Afrika, India, Ceylon en 
Makassar. China werd aangedaan en toen de Shogun van Japan in 1641 zijn land sloot voor buitenlanders, 
kreeg de VOC als enige toestemming om vanaf het eilandje Decima bij Nagasaki handel te blijven drijven. De 
VOC vulde de Nederlandse pakhuizen met koloniale waar en de huizen van de burgers met curiosa uit een 
vreemde wereld. Ze speelde een belangrijke handelsrol binnen Azië tot het in 1799 werd opgeheven.  

 
 
  

 

 
 

 
Kruik uit Frechen met alliantiewapen 
Bronckhorst-Batenburg en Kettler. 

 

 
Susannakruik 

 
Heerlijkheid Stein: Willem van Bronckhorst-Batenburg had in 1573 een testament gemaakt, waarin bepaald was dat, mocht 
zijn zoon Herman Dirk kinderloos overlijden, zijn jongste zuster Elisabeth de heerlijkheid Stein zou erven. Dit was in strijd met 
het testament van zijn ouders, waarin was bepaald dat Stein in de mannelijke lijn zou vererven. Toen Willem was overleden 
hebben broer Karel en zijn moeder veel overredingskracht nodig gehad Elisabeth te laten afzien van Willems legaat ten 
gunste van Karel en zijn kinderen. Wel stelde Elisabeth als voorwaarde dat haar afstand slechts zou gelden voor Karel en 
diens zonen. Zouden er in Karels nakomelingschap slechts vrouwen overblijven, dan zou Stein overgaan naar Elisabeth of 
haar nazaten. Karel overleed kort daarna in 1580 en Herman Dirk overleed kinderloos in 1602. Karels zoon Maximiliaan van 
Bronckhorst-Batenburg was daarmee rechtmatig eigenaar van de heerlijkheid Stein. Boudewijn van Luxemburg, de zoon van 
Elisabeth, heeft met hulp van Staatse soldaten in april 1604 op gewelddadige wijze het kasteel in bezit genomen. Hij beriep 
zich op zijn vermeed recht op het kasteel. Maximiliaans vrouw die net bevallen was werd zonder plichtplegingen op straat 
gezet. Het duurde ruim een jaar dat Maximiliaan met hulp van de Aartshertogen te Brussel en graven van Valkenburg het 
kasteel weer in bezit kon nemen. Maximiliaan trouwde met Agnes van Kettler en werd daarmee ook heer van Frechen. 
Daardoor kreeg hij een belangrijk productiegebied voor steengoed in bezit. Uit zijn huwelijk worden slechts meisjes geboren. 
Maximiliaan vergeeft Stein in 1624 als huwelijksgoed aan zijn oudste dochter, Anna Maria Sidonia. Na de dood van Anna van 
Kettler trouwt Maximiliaan met een burgervrouw, bij wie hij een zoon had, Frederik Willem. Maximiliaan overlijdt in 1641. Zijn 
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 vrouw en zoon slagen er niet in zich te doen erkennen als erfgenamen en toen de zoon in 1659 kinderloos overleed was elk 

erfopvolgingprobleem van de baan.  

 


