
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/107308

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-24 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/107308


DE HANZE 
EN VLAANDEREN 

J. Η. Α. BEUKEN 



ШШІШШШ 



DE HANZE EN VLAANDEREN 



PROMOTOR : PROF. DR R. R. POST 



DE HANZE 
EN VLAANDERE 

A C A D E M I S C H 
PROEFSCHRIFT 
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN 
DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
AAN DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN. 
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS 
Dr H. H. J A N S S E N . HOOGLERAAR IN DE 
FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBE
GEERTE. VOLGENS BESLUIT VAN DE ACA
DEMISCHE SENAAT IN HET OPENBAAR TE 
VERDEDIGEN OP VRIJDAG 27 JANUARI 1950 

DES NAMIDDAGS OM 4 UUR 

DOOR 

JOZEF HUBERT ALOYSIUS BEUKEN 
GEBOREN TE WITTEM 

1950 

DRUKKERIJ „ERNEST VAN AELST" MAASTRICHT 





л an de nagedachtenis van 

mijn Ouders 





INHOUD. 

Biz. 

Voorwoord 9 

Afd. I DE HANZE EN VLAANDEREN IN TIJDEN VAN 
VREEDZAAM COMMERCIEEL VERKEER 

1. Het Vlaamse Emporium aan het Zwin 11 
2. Concentratie van de Hanzesoheepvaart op het Zwin . . 16 
3. De weg van Oostland naar het Zwin 19 
4. De Hanze-organisatie in Vlaanderen 32 
5. De Oosterlingen te Brugge 39 

Aantekeningen 46 

Afd. II SPANNINGEN TUSSEN DE HANZE EN VLAANDE
REN - VERPLAATSING VAN DE STAPEL 

1. Stapel en stapelverplaatsing 60 
2. Verplaatsing van de nederzetting naar Aardenburg in 

1280 63 
3. Verplaatsing van de nederzetting naar Aardenburg in 

1307 64 
4. De handelsblokkade van 1358-1360 66 
5. De hamdelsblokkade van 1388-1392 73 
6. Veranderde situatie na de vestiging van het Bourgondi

sche rijk 89 
7. De periode tussen het einde van de tweede en het begin 

van de derde handelsblokkade 90 
8. De laatste handelsblokkade van 1451—1457 104 

Aantekeningen 119 

Afd. III EINDE VAN DE HANZENEDERZETTING TE BRUG
GE EN VERPLAATSING DAARVAN NAAR ANTWER
PEN 
1. Bouw van het „Comtor" te Brugge 144 

7 



Biz. 
2. Achteruitgang van de Hanze en van Brugge's handels

grootheid 145 
3. Verplaatsing van het Hanzekantoor van Brugge naar Ant

werpen. — Het Antwerpse „Comptoir" 153 
4. De laatste lotgevallen van de Hanzehuizen te Brugge en 

te Antwerpen 177 

Aantekeningen 180 

Toelichting bij de Afbeeldingen 191 

Bronnen 192 

Literatuur 193 

Register 200 



AFB. I 

щт шп het Iteebantuor ^ grujje 





VOORWOORD. 

Dit werk geeft een synthese van de betrekkingen tussen de Hanze en 
Vlaanderen. Het vat de resultaten samen, die tot dusver op dit terrein door 
de Hanzehistoriografie aan het daglicht werden gebracht en is daarnaast 
gebaseerd op studie van de gepubliceerde bronnen. Archiefonderzoek werd 
niet verricht, daar de archieven van de Stad Brugge en van Antwerpen reeds 
door Hanzehistoriografen op Hanseatica werden onderzocht en de gron
digheid van hun onderzoek de resultaten van nieuwe nasporingen twijfel
achtig maakt. 

Uitdrukkelijk wijs ik er hier op, dat, zodra de omstandigheden een der
gelijk onderzoek mogelijk maken, verdere verkenning van het terrein der 
Hanzeatisch-Vlaamse betrekkingen zal moeten uitgaan van de in de Ham-
burgse Staatsbibliotheek berustende archivalia van de Hamburgse „Flan
dernfahrer". 





AFDELING 1. 

DE HANZE EN VLAANDEREN IN TIJDEN VAN 
VREEDZAAM COMMERCIEEL VERKEER. 

1. HET VLAAMSE EMPORIUM AAN HET ZWIN. 

W i r sind ein handellreibend Volk, mein Könltf. 

W a s köstlich wächst in allen Himmelsstrichen. 

W i r d ausgestellt zur Schau und zum Genuss 

Auf uneerm Markt zu Brügg. 

(Schilfer. Die Jungfrau oon Orfeans. 

DsrJe bedrtff, ¿erde toneel l),) 

Wanneer Schiller in deze verzen Philips van Bourgondië de lof laat 
zingen van Brugge's handelsgrootheid, dan ziet de dichter, die, naar eigen 
uitspraak, de geschiedenis als een „Magazin" voor zijn fantasie beschouw
de 2), bewust of onbewust over het hoofd, dat ten tijde van Philips de Goede 
de glorierijke dagen, waarin de goederen van schier alle windstreken te 
Brugge samenstroomden, reeds tot het verleden behoorden. Het was vooral 
in de tijd van het midden der dertiende tot het einde van de veertiende eeuw, 
dat Brugge zich ontwikkelde tot de grote handelsmetropool van Noordwest-
Europa. Een in mercantiel opzicht uiterst gunstige ligging en de zeer ge
zochte voortbrengselen van een in geheel Europa beroemde nijverheid had
den hier de grondslagen geschapen voor de opbloei van een waarlijk 
internationaal handelsleven. 

Brugge's havencomplex, dat wij in de oorkonden van die dagen ontmoe
ten onder de namen: Zwin, Zwyn, Swyn, Swin, Swen, Ceniim, Sincfal, 
Cincval, Cincfala 8) enz., wordt door de middeleeuwse auteurs gaarne de 
„sleutel der zee" genoemd *). Waar zich thans in Zeeuws—Vlaanderen vrucht
bare akkervelden uitstrekken, voeren eertijds diep landinwaarts over de 
brede wateren van de Zwin-baai koggen en hulken 5) uit de meest verschillen
de streken van Europa in de richting van Brugge. Bij het binnenvaren van 
de Wielingen diende de van verre zichtbare St.-Catharinatoren van Knocke 
als oriënteringspunte). 

Reeds vroegtijdig had de beginnende verzanding van het havenbassin 
Brugge zelf zijn haven ontnomen. Sinds het einde van de twaalfde eeuw dien-
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de Damme, dat met Brugge door een kanaal was verbonden, als voorstad en 
voorhaven van Brugge. In de tweede helft van de dertiende eeuw was men 
echter voor de scheepvaart op Damme meer en meer op het gebruik van 
lichters aangewezen, daar de waterdiepte veelal voor grotere schepen te ge
ring was7). Voor korte tijd schijnen kleinere plaatsjes als Oostkerken, Houcke 
en Monekereede enige betekenis als havenplaats te hebben gehad. Maar even
als voor Damme sloot de toenemende verzanding van het Zwin spoedig ook 
voor hen de toegang tot de zee. In de veertiende eeuw nam Lamnisvliet 
of Sluis de taak van Damme over en verwierf als hoofdzeehaven aan het Zwin 
een Europese vermaardheid '). 

Toen in 1213 een Franse oorlogsvloot onder Savary de Mauléon op de 
rede van Damme voor anker was gegaan, beschreef Willelmus Brito, de hof
kapelaan van koning Philips II Augustus, in geestdriftige verzen de rijk
dommen, die Savary op de kade van Damme opgestapeld zag. Voortgedreven 
door gunstige wind liep, aldus Willelmus Brito, de Franse vloot blijde de 
haven binnen, die groot genoeg was om al de Franse schepen te omsluiten: 

Hinc quoque digrediens, flatu propulsa secundo, 
Portum leta subit a dampno nomen habentem, 
(¿ui tam latus erat tanteque quietis, ut omnes 
In se sufficiat nostras concludere naves; 
Quo valde speciosus erat Dan nomine vicus 
Lenifluis iocundus aquis atque ubere glebe, 
Proximitate maris portuque situque superbus. 
Hic Savaricus opes cunctis e partibus orbis 
Navigio advectas supra spem repperit отпет, 
Infecti argenti massas rubeique metalli. 
Stamina Phenicum, Serum Cicladumque labores, 
Et quas hue mittit varias Hungaria pelles, 
Granaque vera, quibus gaudet squarlata rubere, 
Cum ratibus vino plenis, Vasconia quale 
Vel Rupella parit, cum ferro cumque metallis, 
Cum pannis rebusque aliis, quas Anglia vel quas 
Planaria contulerat illue, mittantur ut inde 
In varias partes mundi, dominisque reportent 
Lucra suis, quibus est spes semper mixta timori 
Sorte comes dubia subitique angustia casus9). 

Zeer zeker hebben we een deel van hetgeen Willelmus Brito hier op
somt, te danken aan de stoute fantasie van de hofdichter, b.v. de stamina 
Phenicum, de Serum labores10) en de pelles, quas hue mittit Hungaria u ) . 
Maar toch is het gedicht karakteristiek voor een handel, die ontspruitend 
in vele delen van Europa, zich op Brugge als op een brandpunt concen
treerde. Immers Savary trof er goederen aan cunctis e partibus orbis, die 
daarheen waren gebracht, mittantur ut inde in varias partes mundi. In de
zelfde eeuw heeft Jacob van Maerlant, kind van Vlaanderen en van Damme, 
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de rijke aanvoer van goederen op het Zwin gezien en in de samenspraak 
Dander Martijn zich richtend tot Martijn, weet hij het „Quid prodest ho-
mini" niet beter weer te geven dan aldus: 

Waert al dijn, dat comt int Swin, 
Gout, selver, stael, loot, iser, tin, 

So blevestu verloren, 
Daetstu ter doghet gheen beghin i a ) . 

En nog had in de tijd van Willelmus Brito en Jacob van Maerlant 
Brugge's handel zijn hoogste bloei niet bereikt. De eerste helft van de veer
tiende eeuw zag een regelmatig zeeverkeer van de Italianen op het Zwin tot 
stand komen: in 1309 of 1310 voeren de Genuese karaken voor het eerst 
door de Straat van Gibraltar naar Brugge " ) . In Maart 1314 vond de eerste 
Venetiaanse galeienvaart naar Vlaanderen plaats " ) . Deze door de staat ge
organiseerde galeiendiensten stimuleerden in hoge mate het Italiaanse 
handelsverkeer op Brugge. 

Uiterst bevorderlijk voor de concentratie van het handels- en scheep
vaartverkeer op Brugge moet ook het feit worden geacht, dat Lodewijk van 
N evers in een privilege van 4 April 1323 aan Brugge het zogenaamde stapel-
recht verleende. Dit bepaalde, que toute maniere davoir venant dedanz Ie 
Zwiin, quelque il soit, ancois que Ion vende ou achate, vendra a son droit 
staple a Bruges et non ailleurs " ) . De stad Brugge verwierf hierbij dus het 
voorrecht, dat bepaalde op het Zwin aangevoerde goederen voor veiling en 
verkoop binnen haar muren gebracht dienden te worden. Voor de koop 
lieden vloeide hieruit voort de stapelplicht: te Brugge en niet elders zullen 
zij hun goederen stapelen, of tor vente stellen of pileren 1 β). 

Hiermede had een feitelijk reeds lang bestaande toestand een rechts
geldige grondslag gekregen. De Brugse stapel, die oorspronkelijk berustte 
op de gewoonte der kooplieden, hier hun koopwaren aan de markt te bren
gen, werd door Lodewijks maatregel een de jure erkende stapel. Door latere 
landsheren liet Brugge zich in zijn stapelrechten bevestigen: op 2 Augus
tus 1358 door Lodewijk van Male " ) , in 1384 bij de verandering van dynastie 
door Philips van Bourgondië en zijn gemalin Margaretha ") en nog op 13 
Maart 1477 hernieuwde hertogin Maria van Bourgondië de stapelrechten 
voor Brugge le). 

Het stapelrecht van 1323 dient in de eerste plaats gezien te worden als 
een buitengewone bevoorrechting van Brugge boven de andere Vlaamse 
steden, met name boven het naijverige Sluis. Weliswaar verwierven ook 
enkele andere havenplaatsen voor bepaalde artikelen een stapelrecht, b.v. 
Damme voor wijn, Monekereede of Monnikereede voor stokvis en Houcke 
voor scheepsbouwmateriaal en enige andere goederen ao), maar Brugge's 
handel kon dit geen noemenswaard nadeel berokkenen, temeer daar de 
stapelgoederen van deze drie plaatsen toch ook ten verkoop naar Brugge 
mochten worden gebracht, terwijl echter niet omgekeerd goederen, waar
van alleen Brugge het stapelrecht bezat, te Damme, Monekereede of Houcke 
mochten worden geveild а 1). 
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De stapelplicht, die voor de kooplieden, welke Vlaanderen bezochten, 
voortvloeide uit de stapelrechten, die Lodewijk van Nevers aan Brugge had 
verleend, was niet alleen in het belang van Brugge zelf. Het is duidelijk, dat 
ook de handel der Hanzeaten ervan zou profiteren, wanneer Brugge het 
centrum van het commerciële leven werd. Gelukte het, de kooplieden de 
stapelplicht te doen opvolgen, dan zouden des te meer handelslieden Brugge 
bezoeken, het afzetgebied der Hanzeaten zou des te groter worden, handel 
en prijsbeheersing zouden meer in hun hand berusten. Met ver vooruitzien
de blik heeft Lübeck dit van de aanvang af gezien. Toen in 1252 Duitse 
kooplieden onder leiding van Lübeck zich tot Margaretha van Vlaanderen 
richtten inzake het stichten van een Duitse kolonie aan het Zwin, beloofden 
zij de nieuwe nederzetting met al hun waren te bezoeken22). Het plan tot 
stichting van deze kolonie is weliswaar niet ten uitvoer gebracht, maar 
duidelijk zien we hier in ieder geval het idee der kooplieden om in een 
bepaalde plaats de stapel te vestigen. In 1309 gingen de kooplieden in 
verband met het verwerven van een privilege van Brugge, tegenover deze 
stad de verplichting aan, dat ze den stapel van (w)ulle, van wasse, van 
werke, van capere, van coerne ende van alrande andren goede te Brugge 
zouden houden 2S). Deze artikelen, die dus rechtens op de stapel te Brugge 
moesten worden gebracht, werden in latere tijden „stapelgoederen" ge
noemd. Het waren in het algemeen de duurdere (kostete) artikelen, zoals 
was, koper, tin, pelterijen, vetten en de grondstoffen voor het vervaardigen 
van lakens, o.a. wol. Ook de Schonense haring werd soms tot de „stapel
goederen" gerekend, evenzo het zogenaamde osemunt of Zweeds ijzererts2*). 
Een tegenstelling tot het stapelgud vormde het ventegud, dat buiten de sta
pelbepalingen viel. Het waren in het algemeen artikelen, wier waarde 
hoofdzakelijk door de quantiteit gevormd werd, massale goederen dus, zoals 
hout, pek, teer en bier. Ook de wijn behoorde tot de „ventegoederen" 25). 
Dat de Duitse kooplieden zich in 1309 tegenover Brugge verplichtten, be
paalde goederen voor veiling en verkoop uitsluitend naar Brugge te zullen 
brengen, was zeker een gunst voor Brugge, die echter niet zou nalaten ook 
de Duitsers voordeel op te leveren. 

De verlening van de stapelrechten in 1323 en de grote bloei van de 
Hanzeatische handel maakten, meer nog dan dat in de vorige eeuw het geval 
was geweest, Brugge tot het centrale punt van de Noord- en Westeuropese 
handel. In deze tijd van Brugge's grootste bloei was het Zwin, bekend als 
de stroem van Vlaenderen, de drukste rede van het middeleeuwse Noord-
Europa. Hier convergeerden de scheepsrouten van de Zuid- en Noordeuro-
pese koopvaarders. „Les passes du Zwin étaient aussi connues des marins 
que celles des lagunes de Venise et l'on trouvait sur le „Groóte Markt" une 
animation aussi grande, une foule aussi bigarrée, que sur la place Saint-
Marc" 3 β). Terecht mochten de Bruggenaren van het land hunner vaderen 
zeggen, zoals nog in een vijftiende-eeuws schrijven te lezen staat: est enim 
ventas clara et evidens, quod patria Flandrie patria est mercancialis, quam 
cujuslibet nacionis mercatores cotidie fréquentant ас in eadem benigne red-
piuntur " ) . „Elle (ni. de stad Brugge) était le marché commun des peuples 
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germaniques et des peuples romans" 28). „Bruges était une ville cosmo
polite, dès le commencement du XlIIe siècle: les costumes orientaux s'y 
mêlaient à ceux des races germaniques et des races romanes. Notons 
seulement, qu'en dehors de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande, et de 
l'Ecosse, on y voit figurer l'Espagne et le Portugal, l'Allemagne septentrio
nale et occidentale, ainsique bien des pays et villes qu'on s'étonnerait peut-
être de voir en rapports avec Bruges, à cette époque: la Norvège, la Suède, 
le Danemark et la Russie; la Hongrie, la Bohème et la Pologne; la Bul
garie et la Tartaric; Fez, le Maroc, Bugie, Tunis; Constantinople, Jérusa
lem et l'Arménie" 2e). 

Uit het Zuiden kwamen de kooplieden van Venetië, Genua en Florence, 
die niet alleen de producten van het eigen land meevoerden, maar ook de 
goederen uit de Levant: de zo gezochte specerijen, de voortbrengselen van 
de Oosterse nijverheid: kostbare goud- en zilverlakens, kleurrijke zijden 
weefsels en vooral ook de aluin, destijds voor het fixeren van de kleuren op 
zijde, wol en perkament onontbeerlijk 30). De kooplieden van Zuid-Frank
rijk, Spanje en Portugal voerden de producten van Frankrijk en het Middel-
landse-Zeegebied aan: Franse wijnen, zuidvruchten, olie en zijde. Op de 
markt van Brugge, de brug van Noord- en Zuid-Europa, ontbraken vooral 
de Hanzeaten niet. Zij brachten de exportartikelen van het Noorden: uit 
Rusland en de Baltische landen pelterijen, bijenwas, zo nodig voor de Ka
tholieke eredienst, verder traan en vetten; uit het Oostzee-gebied hout en 
graan; uit Zweden kopererts; van Schonen de haring. Zij wendden ook de 
steven naar het Westen en brachten uit Engeland en Schotland de wol als 
onontbeerlijke grondstof voor de Vlaamse lakenindustrie. En al deze koop
lieden haalden hier de kostbare Vlaamse lakens, vervaardigd in de weverijen 
van Gent, Yperen, Poperingen, Dendermonde, Kortrijk, Oudenaarde en 
talrijke andere nijvere Vlaamse stadjes81). 

Reeds de straatnamen van Brugge bewijzen ons, dat het Vlaamse Empo
rium zoals geen andere stad ten Noorden van de Alpen een cosmopolitisch as
pect vertoonde. Sinds het einde van de dertiende en het begin van de veertien
de eeuw, bestonden te Brugge straten, genoemd naar de burgers van Lü
beck (sinds 1282), van Hamburg (sinds 1306), naar de Spanjaarden en 
Bayonners (sinds 1284), de Engelsen (sinds 1285), de Schotten (sinds 1291), 
naar de Florentijnen, Gascogners en Bordegalesen (sinds 1292), de Denen 
(sinds 1304), de Noren en Portugezen (sinds 1308), tenslotte ook straten ge
noemd naar de burgers van Venetië (sinds 1335) en Bilbao (sinds 1344)S2). 
„Het was — aldus Beaucourt88) — eene wonderlyke zaeke zoo groóte menge-
linge van zoo veel menschen, vremde volkeren en Natiën t'zaemen tezien; 
ja nog wonderlyker alle die verscheyde spraeken en taelen te hooren; zoo 
dat men zonder verre te reyzen in eene Stad alleen, die voorwaer eene 
weireld scheen te wezen, den aert, gewoonten en manieren van alle de be
kende Natiën, uytgenomen de Joden, mogte merken en de zelve navolgen 
die wilden. 

Hier door quam het dat te Brugge, mits die ongeloovelyke menigte van 
Vremdelingen altyd nieuwe tydingen waeren van alle gewesten des weirelds, 
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en de tegenwoordigheyd van d'uytlandsche Kooplieden lokte ook zeer veel 
Vremdelingen errewaers, om de wonderlyke en zeldzaeme veranderingen van 
zulke verschillende Natiën by te woonen, en 't onderscheyd hunder spraeken 
t' hooren, hunne kleedingen te zien en de gewoonten te leeren kennen". 

Met weemoedige herinnering aan de tijd, toen Brugge het emporium 
totius Orbis celeberimmum was, zingt de moderne Vlaamse dichter van de 
vervlogen roem van het land zijner vaderen: 

Als de waatren. 
De groóte wateren der zee daar spoelden, 
Dan kwamen witgevleugeld daar gevaren 
Die schepen uit den Oosten, uit den Westen, 
Den Noorden en den Zuiden, en zij brachten 
Daar rijkdommen onschatbaar en zij laadden 
De rijkdommen des lands en vaarden henen: 
Geen streek of hier had zij' haar handelhuizen 
Geen volk of hier weerklonk zijn tale M). 

Treffend typeert een Hanzehistoriograaf het Vlaamse land van die da
gen als de „stapel der christenheid" en vervolgt dan met deze typische ver
gelijking: „Das Mittelalter, glücklich in der Einheit seiner Weltanschauung, 
kannte nur einen Kaiser und einen Papst. So schuf es sich auch in gemein
samer Arbeit der Völker einen Weltmarkt in Brügge ™). 

2. CONCENTRATIE VAN DE HANZESCHEEPVAART 
OP HET ZWIN. 

De goederen, die de Hanzeatische handel tot zulk een ongekende bloei 
brachten, waren in hoofdzaak enerzijds de Vlaamse lakens, anderzijds de pels
waren en het was van Rusland. Zo kunnen Brugge en Nowgorod aan het II-
menmeer terecht worden beschouwd als de hoekpijlers van de handel der 
Hanzeaten. Binnen dit Balto-Vlaamse handelsverkeer speelden Lübeck en 
Hamburg een leidende rol als bemiddelaars, zowel in de vrachtvaart als in 
de handel zelf. Immers zolang de zogenaamde „Ommelandsvaart" om Kaap 
Skagen nog niet in zwang was, vond de goederenuitwisseling van het Oosten 
naar het Westen en omgekeerd hoofdzakelijk plaats door de isthmus van het 
Cimbrische schiereiland '·). Lübeck, welks bewoners reeds vroegtijdig zowel 
te Nowgorod als te Brugge als kooplieden optraden s7), was het centrum van 
deze tussenhandel. Terwijl de burgers van Lübeck in de eerste plaats als han-
delslieden fungeerden, zien we de Hamburgers vooral als reders en vracht-
vaarders in het Hanzeverkeer werkzaam 8 β). Het was niet alleen de enorme 
betekenis van het Zwin, die hen naar Vlaanderen deed koerszetten. Dat de 
Hanzeatische scheepslijnen meer en meer op het Zwin convergeerden, werd 
ook in de hand gewerkt door de omstandigheid, dat Brugge, ofschoon het de 
grote markt voor het Avondland geworden was, geleidelijk zijn handelsvloot 
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begon in te boeten. De Vlaamse schippers beoefenden ten tijde van Brugge's 
grootste bloei in hoofdzaak slechts de kustvaart. De taak van het transport 
van goederen op de grote vaart daarentegen kwam in de loop van de veer
tiende eeuw in handen van de schippers der Hanze 3·). Hoezeer een stad als 
Hamburg het centrum van haar scheepvaart in het Zwin had, toont ons het 
in 1292 gecodificeerde scheepsrecht van die stad *0). Nadat het eerste artikel 
bevestigd heeft, dat de bepalingen van de scheepvaart krachtens stedelijke 
cora door de meine raet unde dhe borghere van der stat van Hamborch wer
den vastgesteld, verplaatst ons het tweede artikel onmiddellijk naar het 
Zwin " ) : Sowelc use borgher kumt in Flanderen, unde hevet he also vele 
copschattes, also XIII sol. Englis i2) oder mer, he seal gheven enen schilling 
English to hanse unde twe penninghe Vlamis user vrouwen sunte Marien iS). 

Ook het op 8 Maart 1299 door de Raad van de stad Lübeck vastgestelde 
scheepsrecht44), dat gedeeltelijk met het Hamburgse parallel loopt ") , bevat 
grotendeels bepalingen, die betrekking hebben op de scheepvaart op het 
Zwin. Ook hier luidt een der eerste artikelen: So wellich man, de unse bor
ghere ist, de to Vlanderen cumt in de hauene, de dat Swen gheheten is, de ege-
nes ghudes also uele heuet an copmanschap alse XIII scillinghe enghelsch 
eder mer, de schal gheuen XII penninge enghe(l)sch to hense 4e). 

In het begin van de veertiende eeuw werd het Hamburgse scheepsrecht 
ook in het stadsrecht van Bremen opgenomen, vanwaar het omstreeks het 
midden van de veertiende eeuw zijn weg vond naar Oldenburg 47). Zo spreekt 
dan ook het Bremense scheepsrecht Van Segelenn in Vlanderenn en bepaalt 
onmiddellijk: So welk unse burghere kumpt in Vlanderen, unde heft he alzo 
vele copscattes, alzo 13 sol. engelis, efte mer; he seal geven enen schelling eng
lis tho hanze, unde twe pen. vlamis unzer Vruwen Zunte Marie is). 

Wij zien dus, hoe op het einde van de dertiende en in het begin van de 
veertiende eeuw het zeeverkeer van enkele op de voorgrond tredende steden 
van het latere Hanzeverbond, op het Zwin was gericht. Ook blijkt dit uit de 
verzameling van nautische gegevens, die bekend is onder de naam van het 
„Zeeboek", welks handschriften weliswaar vijftiende-eeuws zijn, dat echter 
voor het ontstaan van sommige delen althans, in de veertiende eeuw moet 
reiken. Dit „Zeeboek" geeft in zijn laatste vier hoofdstukken aanwijzingen 
voor reisrouten naar het Zwin en voorziet daarmede blijkbaar in een behoef
te van de Hanzeatische koopvaarders 4e). 

In het Hamburger scheepsrecht vinden we ook de gebieden, m.m.' de ha-
venplaatsen, vermeld, die de Hanzeatische scheepvaart bestreek en van waar
uit de scheepsrouten der Hanzeaten zich op Vlaanderen als op een brand
punt richtten, nl. Noorwegen, Gotland, Rotzeil (la Rochelle), Engeland, Ier
land en Schonen. Noorwegen wordt vermeld met zijn specifiek exportartikel, 
de wintervische *0) of stokvis, ook wel onder de naam Bergervische geëxpor
teerd. Behalve de stokvis brachten de Hanzeaten ongetwijfeld ook andere 
producten van de Noorse visserij en verder hout en huiden uit Noorwegen 
ter markt naar Brugge ") . De hoofdzetel van de handel der Duitse kooplieden 
met Noorwegen was Bergen, waar zich vooral Lübeckers vestigden. Daar
naast bestonden er nederzettingen van Duitse kooplieden langs de kust van 
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de Christiana-fjord ni. te Oslo en te Tönsberg, waar in de zogenaamde 
„Wiek" de Rostockers een leidende rol speelden " ) . 

Gotland met de rijke stad Wisby 6S) was een steunpunt van de Hanzea-
tische Oostzee-handel, steunpunt ook van de handel met Rusland. Het Ham-
burgse scheepsrecht vermeldt o.a. in Artikel 9 0*), dat van Gotland swares 
werd vervoerd, waarmede ongetwijfeld ertsen uit de Zweedse mijnen bedoeld 
zijn. 

Het uiterste Zuidwestelijke punt, dat het Hamburgse scheepsrecht ver
meldt, is Rotzeil, la Rochelle, vanwaar volgens Artikel 9 56), wijnen en zout 
naar Vlaanderen werden vervoerd. Dit zout werd gewonnen in de Baai van 
Bourgneuf, in de taal der Hanze kortweg „de Baai" genoemd. Het is de zee-
inham, Oostelijk van het eiland Noirmoutier, ten Zuiden van de monding 
van de Loire "·). Een belangrijk afzetgebied voor dit Franse zeezout vormde, 
aldus Agats ί 7 ), het dichtbevolkte Vlaanderen. Daarnaast werd het Baai-
zout 58) in grote hoeveelheden naar Schonen vervoerd l>B), waar het gebruikt 
werd voor het inzouten van de Schonense haring e o ) . 

Uit Engeland en Ierland voerden de Hanzeaten volgens Artikel 9 van 
het scheepsrechtβ1), wol naar Vlaanderen. Zolang Engeland zijn wolstapel te 
Brugge had gevestigd, was zijn wolexport wettelijk op Vlaanderen geconcen
treerd. 

Herhaaldelijk wordt in het Hamburgse scheepsrecht Schonen vermeld. 
Een der belangrijkste verkeerslijnen, die door de Hanzeaten bevaren werd, 
was zeer zeker de verbindingsweg Schonen-het Zwin. De betekenis van het 
destijds Deense schiereiland Schonen berustte op de uiterst rijke haringvangst 
aan de kusten van Schonen. Sinds het einde van de twaalfde eeuw trad nl. in 
de wateren van de Zuidelijke Sont tussen Falsterbo-Skanör en het eiland 
Amalgar de haring elk jaar van einde Juli tot einde September in geweldige 
massa's op. Reeds Saxo Grammaticus vertelt, dat de vissen in de Sont zo tal
rijk waren, dat men ze eenvoudig met de hand vangen kon: Tanta siquidem 
sinus omnis piscium frequencia repleri consuevit, ut interdum impasta navi-
gia vix remigii conamen eripiat nee jam preda artis instrumento sed simplici 
manus officio capiatur M). 

De vangst van de haring was te Schonen in handen van de Denen. Zij 
verkochten de vis aan de Duitse kooplieden, die de haring naar hun „vitten" 
brachten, waar hij werd ingezouten en verpakt. Van Schonen exporteerden de 
Hanzeaten de haring, die in de middeleeuwen vooral als vastenvoedsel zeer 
gezocht was, naar Vlaanderen en Duitsland. Schonen was echter niet alleen 
belangrijk voor de handel in haring. Om niet in ballast te varen namen de on-
dei nemenslustige Hanzeaten, die naar Schonen zeilden, behalve lege tonnen 
en zout, vele andere goederen uit Oost en West mede. Allerlei handelstrans
acties werden op Schonen gesloten. De beroemde nundinae in Scanör, ook 
wel nundinae Scanör of nundinae Schanienses *a) geheten, die in de oorkon
den voor het eerst sinds het begin van de dertiende eeuw worden vermeld, 
ontwikkelden zich in de loop van de dertiende en veertiende eeuw tot een 
der belangrijkste centra van het Noordeuropese handelsleven en behielden 
deze betekenis tot diep in de vijftiende eeuw ") . 

18 



Artikel 9 β5) van het Hamburgse scheepsrecht vermeldt tenslotte de pro
ducten van Hamburg en zijn achterland, welke goederen de Hanzeaten o.a. 
naar Vlaanderen exporteerden. Hiertoe behoorden pek en hout, vooral wa-
genschotes d.i. scheepshout. Verder melevate en molden of lucghen (bakkers-
kneedbakken), as, nodig voor het reinigen van de wole(1), tenslotte granen en 
metalen. Een goed beeld van de veelvuldige handelsbetrekkingen, die tussen 
Hamburg en Vlaanderen bestonden, geeft het veertiende-eeuwse handels-
boek van de Hamburgse lakenkoopman Vicko von Geldersen e 7). 

Met de opsomming van bovengenoemde goederen is het belangrijkste 
uitvoerproduct van Hamburg naar Vlaanderen nog niet genoemd, nl. het 
bier, dat in die tijd een veel algemener drank was dan heden ten dage ва). In 
de dertiende eeuw had in Vlaanderen het Bremense bier de voorrang, in de 
loop van de veertiende eeuw werd dit van de markt verdrongen door het 
„Oosterse" of Hamburgse bier ββ). De bierproductie was in de veertiende 
eeuw een der belangrijkste takken van bestaan voor de Hamburgers. De bur
gers van Hamburg werden rike van ereme bere unde begunden to stighende 
in rikedaghen ''"). Een oud-Hanzeatische spreuk noemt Hamburg het „brouw
huis van de Hanze" 7 1). Grote hoeveelheden Oosters bier werden naar Vlaan
deren uitgevoerd. Nog in 1436 noemt een Engels spotdicht de Oosterlingen 
alleen al vanwege hun bier onontbeerlijk voor Vlaanderen 7 2). 

Zoals het Zwin het centrale punt van de Hanzeatische scheepvaart vorm
de, was Brugge het middelpunt van de handel der Hanzeaten. Duidelijk 
blijkt dit b.v. voor een stad als Hamburg. In het jaar 1376 had deze stad 2641 
bui gers. Wat buitenlandse handelsrelaties betreft, worden er vermeld: Mer-
catores de Flandren, Mercatores de Anglia, Braxatores de Aemestelredamne 
en Braxatores de Stauia (d.i. Stavoren) 7 8). Onder dezen komen 84 Vlaande-
ren-vaarders voor, daarentegen slechts 35 mercatores de Anglia, een bewijs, 
hoezeer het handelsverkeer op Vlaanderen overwoog. 

3. DE WEG VAN OOSTLAND ") NAAR HET ZWIN. 

In het Russisch-Vlaamse handelsverkeer fungeerde Lübeck als overlaad-
station. Over de Oostzee bereikten de producten van West-Rusland, Prui
sen, de Baltische gebieden en Lijfland de Trave-stad om, samen met de 
voortbrengselen van het Elbe-gebied, via Hamburg naar Vlaanderen te 
worden vervracht. Niet altijd echter vond het vervoer van Oost naar West 
en omgekeerd over de Oostzee plaats. Dat boden van het Oostelijke Hanze
atische randgebied over land naar Brugge reisden, is bekend. Zo had de stad 
Danzig onder haar koerieren een persoon in dienst, die speciaal voor het 
overbrengen van brieven naar Brugge bestemd was. Hij legde de weg Dan-
zig-Brugge te paard of per wagen af 7 δ). Het geschiedde ook, dat goederen 
van Oostland over land naar Lübeck werden getransporteerd. Zo is er op de 
Lübeckse dagvaart van 6 December 1453 sprake van den lantreysen, de de 
werden gheholden myt kostelen ghuderen, alse myt wasse, myt werke unde 
anderen ruchwaren van Nouwgharden uth Liiflande, uth Prutzen, dor de 
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Marke unde de Wendeschen stede unde so vort na der zee nach Vlanderen 
unde dar de coopman syne residencien holdet τ β). Van Danzig leidde een 
handelsweg over de kustplaatsen der Oostzee Stolpe, Kolberg, Stettin, 
Greifswald, Stralsund, Rostock en Wismar naar Lübeck " ) . Een andere han
delsroute over land van Oost naar West voerde blijkbaar door Midden-
Duitsland. Zo onderscheidt het reces van de Lübeckse Hanzedag van 24 
Augustus 1470 tweeërlei handelswegen, die te land uit Lijfland voeren, nl. 
vooreerst de bovenvermelde route van Nouwgerden uth Lyfflande, uth Prut-
zen, dorch de Marke unde de Wendeschen stede unde so vort na der zee na 
Vlanderen unde dar de kopman syne residencie holdet 7e) en verder de weg 
uth Lyfflande, Lettouwen, Polen unde vort dorch Dutsche lande in Vlande
ren 7e). De Vergadering besloot dit goederenvervoer over land te verbieden, 
welk besluit Reval ad referendum nam. De druk bezochte Hanzedag te Lü
beck van 16 Mei—7 Juni 1507 hernieuwde ten aanzien van het goederenver
voer over land de recesbepaling van 1470: Ock is botracht, wat schade to 
mermalen dem copmanne, by dem he de swaren gudere, ah was, werck unde 
ander, aver lant sendet, wedderfaret, unde darumme den artikell anno 70 
van gemeynen steden derwegen borecesset upt nige ok ingesat unde belevet 
to holden, also dat men sodane swar unde kostel guder aver lant uth Liiflan-
de unde Prusen dorch de Wendesschen stede na Flanderen edder sustes än
derst uth Liiflande, Lettouwen, Palen vort dorch Dudessche lande in Flan
deren edder ok also wedderumme uth Flanderen in Liiflande nu vorbath 
unde namals nicht staden edder voren schall laten 80). Op de Lübeckse dag
vaart van 25 September 1471 verzocht De Duitse Koopman te Brugge, dat 
de stede darup ene ordinancie maken wolden, wo men yd mit der lantreyse 
twisschen Lubeke unde Flanderen holden schale etc.ai). In 1472 kwamen 
Lübeck en Hamburg overeen de steden in Brabant, De Duitse Koopman te 
Brugge en de Zuiderzee-steden te waarschuwen, dat men nyne lakene van 
westen to landewerdes to Lubeke edder Hamborch komende na paschen 
negest komende Uden wille 83). Goederen, die, in strijd met deze bepaling, 
over land naar Lübeck of Hamburg gezonden zouden worden, zouden daar 
een half jaar onverkocht blijven staan e8). De Vergadering te Lübeck van 4 
Maart 1472 trof volgens deze Lübeck-Hamburgse overeenkomst maatrege
len tegen het vervoer van lakens over de landroute 84). Dat de Hanze dit 
transport over land verbood, geschiedde niet alleen, omdat de veiligheid 
destijds op eenzame landwegen veel te wensen overliet, maar ook, omdat bij 
het binnenkomen van Vlaaanderen over land, veel eerder, dan wanneer men 
het met zijn koopwaren te water bereikte, de weg openstond tot het ont
duiken van de Brugse stapelbepalingen. 

Voordat in de loop van de veertiende eeuw de zeemanschap zover ge
vorderd was, dat een geregeld scheepvaartverkeer door Sont, Kattegat en Ska-
ger Rak kon plaats vinden, bewoog de goederenuitwisseling tussen Oost- en 
West-Europa zich over de verbindingsweg Lübeck-Hamburg. De Elbe-stad 
was de los- en laadplaats voor de uit Lübeck aangevoerde goederen en werd 
in deze tijd de „Noordzeehaven voor de Oostzeehandel" 85). Het vervoer van 
Lübeck naar Hamburg gebeurde ofwel per schip over de Trave tot onge-
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veer Oldesloe en vandaar per wagen naar Hamburg, ofwel geheel per as 
over de oude „via regia" tussen Lübeck en Hamburg β β). Over deze traverse 
bewoog zich dus het verkeer de orientali mari ad occidentale mare, (que) 
Osterse et westerse wlgarìter nuncupantur, precise De lubeke deorsum sive 
inferius usque hamburch, et de hamburch sursum usque Lubeke e7). Van 
ouds zien we Hamburg en Lübeck ernaar streven de veiligheid op deze Ol-
desloese handelsweg te verzekeren. In 1241 sloten de Lübeckers een verbond 
met de Hamburgers, waarbij zij zich verplichtten met Hamburg de kosten 
te dragen voor een beveiliging van hun burgers op de weg van de monding 
van de Trave naar Hamburg en vervolgens langs de Elbe naar zee 88). Om 
het gevaar van roofridders tegen te gaan, kwamen Lübeck en Hamburg in 
1306 overeen sterkten of burchten, welke eventueel in de nabijheid van de 
voor hun kooplieden zo belangrijke handelsweg gebouwd zouden worden, 
te verwoesten "·). 

Van Hamburg uit kon men Vlaanderen bereiken: 
a) over land; 
b) over de Noordzee; 
c) over het Almere en vervolgens langs de binnenwateren van 

Holland of die van het Sticht. 
D e l a n d r o u t e Hamburg-Vlaanderen, door de Nederduitse kroniek

schrijver de „Vlaamse straat" genoemd ·0), leidde van Hamburg via het te
genwoordige Altona tot het dorp Blankenese, waar men de Elbe overstak. 
Van de Westelijke oever van deze rivier voerde dan de handelsweg over Bux
tehude naar Stade, vervolgens naar Bremervörde, waarna men via de dorpen 
Basdahl en Osterholz, Bremen bereikte. Hier stak men de Wezer over, om 
vervolgens in Zuidwestelijke richting verder te gaan: over Delmenhorst, Wil
deshausen, Ahlhorn, Kloppenburg, Löningen, Haselünne, Lingen, Nord-
horn, Ootmarsum, Goor, Holten, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Grave, 
's-Hertogenbosch, Tilburg, Hoogstraten, Antwerpen, om tenslotte via Eec-
loo, Brugge te bereiken. Wat betreft de doortocht door onze gewesten, 
verschilt van de aangegeven route een reis de Brugis usque ad Lubeke, be
schreven in het Itinerarium de Brugis van het einde der veertiende eeuw. 
Volgens deze middeleeuwse reiswijzer leidt de tocht van Brugge naar Lü
beck over Antwerpen, Breda, vervolgens naar Geertruidenberg, Dordrecht, 
Schoonhoven, Utrecht, Hattem, Zwolle, Dalfsen, Hardenberg, Veldhausen, 
waarna men te Lingen op de gewone handelsweg, de „Vlaamse straat," 
kwam 91). 

De reis Lübeck-Brugge te land, die ongeveer tien à twaalf dagen duur
de e2), is herhaaldelijk in verslagen der dienstreizen van gezanten en boden 
gedocumenteerd. Over deze route reisde o.a. in de zomer van het jaar 1425 
de Lübeckse burgemeester Jordan Pleskow als gezant naar Vlaanderen met 
echter deze kleine wijziging, dat hij van Haselünne over Meppen naar Oost-
marsum reisde in plaats van via Lingen-Nordhorn. De terugreis legde hij 
over de boven beschreven „Vlaamse straat" af ••). In 1437 werd op zijn te
rugtocht uit Vlaanderen Hendrik Vorrath, burgemeester van Danzig, sa
men met Johan Zwin, klerk van De Duitse Koopman te Brugge, bij Klop 
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penburg door de „Vogt" van de bisschop van Münster gevangen genomen ") . 
Zeker werden over deze weg ook goederen naar en van Vlaanderen ver

zonden Bl1). Zo weten we, dat graaf Gerhard van Oldenburg in 1453 vijf en 
twintig kooplieden, afkomstig uit Lübeck, Hamburg en Brunswijk, die zon
der twijfel met hun goederen op weg waren naar de markt van Antwerpen, 
in Delmenhorst gevangen liet zetten 9e). Deze Oldenburgse graaf, broer van 
koning Christiaan van Denemarken, schijnt in het algemeen als een echte 
roofridder te zijn opgetreden en in zijn gewesten het handelsverkeer naar en 
van Vlaanderen in hoge mate te hebben belemmerd. De kroniekschrijver 
zegt van hem: wente ho rovede uppe der gemenen straten na siner olderen 
dod unde vynk de coplude al, wor se weren her, unde achtede des nicht, oft 
se weren uth Brabant, Zelant, Holland, uth Prutzen, edder uth anderen lan
den, unde nam en ere gud tegen vorsten ere, wan se quemen to Delmen
horst, unde makede aldus de Vlameschen straten wuste, dat nemant de soken 
dorste ·'). Op de Lübeckse dagvaart van 6 December 1453 deden vertegen
woordigers van De Duitse Koopman te Utrecht hun beklag, ιυο dat junkher 
Gherd van Oldenborgh daghelix den unschuldighen coopman to Delmen
horst uppholdetβ8). Dezelfde kwestie werd door de Lijflanders ter sprake ge
bracht. Immers het reces zegt: Item wart darsulvest van den heren ut Liiff-
lande unde ok den olderluden des Dudeschen copmans geklaget over jun
ker Gherde van Oldenborg, de dagelikes den unschuldigen copmann vanget 
unde berovet. Hiirane de rat to Lubeke des besten willen ramen ·"). In ver
band met de ongebreidelde rooflust van deze graaf verbood Lübeck op 14 
Januari 1454 met volmacht en toestemming van de andere steden voor de 
Hanzeaten alle handelsverkeer door het gebied van Delmenhorst, Oldenburg 
en Hoya 100). 

Een ander ridder, die op de „Vlaamse straat", ni. in de buurt van Wil
deshausen, zijn struikroverspraktijken uitoefende, was de heer von Diepholz. 
In de streek van Kloppenburg werden in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw herhaaldelijk kooplieden uit Danzig met hun koopwaar overvallen 101). 

Voor het v e r v o e r t e w a t e r bestonden er van Hamburg uit twee 
mogelijkheden: men voer over de Noordzee, ofwel door de Zuiderzee, waar
na men de route binnen doer of binnen dunen nam, d.w.z. door de wateren 
van het Sticht of van het graafschap Holland om langs de Zuidhollandse en 
Zeeuwse stromen de Schelde-mond en het Zwin te bereiken. 

De scheepvaart door d e v o l l e z e e , die wilde see, werd tot in de der
tiende eeuw door handelsschepen vermeden 102). Wel was men vertrouwd 
met de scheepvaart op de Oostzee. De navigatie was daar echter heel wat 
makkelijker dan op de Noordzee, niet alleen, doordat de Oostzee een binnen
zee is, practisch zonder getijden en met slechts zwakke stromen, maar ook 
doordat de schipper hier, dank zij de vrij hoge kusten, allerlei landmerken 
heeft, die de mogelijkheid tot oriëntering bieden. Geheel anders is de situ
atie op de Noordzee, met name, wanneer de zeevaarder gekomen is bezuiden 
de lijn Texel-Flamboroughhead. Nog heden ten dage doen zich daar voor 
de navigatie bijzondere moeilijkheden voor tengevolge van de lage en zelden 
zichtbare kusten, de uitgestrekte zandbanken, de krachtige getijstromen, de 
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veelvuldige mist en het vaak heiige weer, waardoor het zicht bemoeilijkt 
wordt103). Schier onoverkomelijk waren deze moeilijkheden voor de dertien-
de-eeuwse navigator, die nog niet over een behoorlijk zeewaardig vaartuig 
beschikte, terwijl bovendien de nautische hulpmiddelen als log en chrono
meter, goniometrische tafel en almanac, sextant en lodingstoestel, waarvan 
heden ten dage de schipper zich bedient om behoorlijk de navigatie te voe
ren, zelfs in hun primitiefste vorm nog onbekend waren. Het gecombineerde 
gebruik van kompas en zeekaarten vormt tegenwoordig de grondslag van de 
stuurmanskunst. Tot in de zestiende eeuw bleef in de Noord-Westeuropese 
zeemanschap het gebruik van zeekaarten onbekend, zulks in tegenstelling 
tot de situatie bij het bevaren van de Middellandse Zee 1<H). Wel was de 
magnetiserende kracht van de magneetsteen, de zogenaamde „zeilsteen", 
reeds sedert de tweede helft van de twaalfde eeuw aan de Europese schip-
perswereld bekend. Maar het eigenlijke kompas met windroos was bij de 
Hanzeatische schippers niet vóór de tweede helft van de veertiende, moge
lijk pas sinds de vijftiende eeuw, in zwang 105). Een van de weinige nauti
sche hulpmiddelen, die de zeevaarder van de middeleeuwse tijd ten dienste 
stonden, was het dieplote, d.w.z. het peillood. Zodra hij buiten zicht van het 
vasteland was gekomen, moest hij bij het maken van zijn bestek veel op de 
„gis" doen. Voor de oriëntering en koersbepaling was hij dan aangewezen 
op zijn kennis van plaatselijke stromingen, de kleur van het water, de zee-
bodemgesteldheid, of in andere gevallen zocht hij door dieptepeilin
gen of astronomische „observaties" zijn positie en koers te bepalen loe). Wij 
lezen, dat in een vroeger tijdperk, nl. in de tweede helft van de negende 
eeuw, de ontdekkingsreiziger Floki Vilgerdarson op zijn tocht van Shetland 
naar IJsland af en toe zelfs raven moest laten opstijgen om te weten te ko
men, in welke richting hij het dichtst bij het vasteland was 107). 

De moeilijkheden bij het bevaren van de Noordzee werden voor.de in 
Westelijke richting varende schipper nog vermeerderd door de veelvuldige, 
sterke Westenwinden. Het is waarschijnlijk, dat, voorzover er in de Hanze
atische tijd goederenvervoer van Hamburg naar Vlaanderen over zee plaats 
vond, dit in de eerste plaats hout- en korenzendingen betrof, verder ook me
talen (sivares), terwijl de kostbaarder artikelen, zoals de Russische pelterijen, 
de weg binnen doer namen 10e). Wanneer men langs de buitenweg voer, 
placht men wel ter hoogte van den Briel de kust weer te naderen en via de 
Maas de Zuidhollandse en vervolgens de Zeeuwse stromen in te varen, waar
na men Zuidwaarts koers zette naar het Zwin. Niet alleen werd het aldus 
mogelijk Hollandse en Zeeuwse plaatsen aan te doen, maar ook bereikte men 
op deze wijze het makkelijkste de Oostelijke ingang van het havencomplex 
van het Zwin 10e). 

Hoe geschiedde nu de reis b i n n e n d o o r naar het Zwin? Na de mon
ding van de Elbe te hebben verlaten, voer de Hanzeschipper langs de kust 
van het land van Wursten, vervolgens dwars door de monding van de Wezer 
en de Jade-boezem, waarna hij de kust van Rüstringen bereikte 110). Van 
hieruit ging de tocht langs de Waddeneilanden. Men voer ofwel ach
ter deze eilanden om door de Waddenzee, ofwel bij gunstige weersgesteldheid 

23 



voor de kust van de eilandenketen door de Noordzee, daarbij wel zorgend 
zich niet te ver van de kust te verwijderen om de koers niet te verliezen en 
om bij een eventueel opstekende storm of bij het naderen van zeeschuimers, 
een schuilplaats te zoeken in de luwten en ankerplaatsen tussen of achter de 
eilanden ^ 1 ) . De tocht over de wateren van de Noordzee eindigde, als men 
het huidige Terschelling was gepasseerd en door de Vliestroom het Almere 
invoer. Sedert het begin van de veertiende eeuw vormde ook het Marsdiep 
een zeearm, die breed genoeg was om toegang te verlenen tot de Zuider
zee 1 1 2 ) . 

Er bestonden, zoals boven gezegd werd, twee mogelijkheden om via de 
Zuiderzee door ons land naar Vlaanderen te varen, nl. door de waterwegen 
van het Sticht en door de rivieren en meren van het graafschap Holland l l s ) . 

De S t i c h t s e b i n n e n v a a r t begon in de dertiende eeuw even be
noorden Muiden, waar men de Vecht opvoer. Via Maarsen bereikte men 
Utrecht. Van de bisschopsstad uit ging de reis door de omstreeks 1148 114) 
gegraven Vaartse Rijn, waarna men even voorbij de tolplaats Het Gein bij 
Jutfaas, de keuze had tussen twee vaarrichtingen. De ene mogelijkheid was 
door de Hollandse IJsel te varen, nl. langs Gouda, Moordrecht en IJselmon-
de. Ongeveer bij de grafelijke tolplaats Geervliet voer men de Bernisse in, 
volgde deze in Zuidelijke richting, stak dan het Haringvliet over en bereikte 
over de vaargeulen tussen de Zeeuwse eilanden het Zwin 1 1 5). De andere rou
te leidde over de Lek voorbij Schoonhoven en Ammers, dan door de Noord 
(in de middeleeuwen Merwede geheten 11β) naar Dordrecht. Van hier uit voer 
men eerst in Westelijke richting door Dort, Dubbel en Waal, daarna ging 
de vaart Zuidwaarts. Bij de tolplaats Strienemonde betaalde men zijn tol
geld, voer dan door de Striene, voorbij Tholen in de richting van het Zwin. 
De route door de Hollandse IJsel, die een omweg betekende, volgde men 
waarschijnlijk om te ontkomen aan de Dordtse stapelplichten. In tijden, dat 
Dordrecht zijn stapelrecht ook over de Hollandse IJsel uitstrekte, had het 
geen zin meer over Gouda te reizen. Een andere factor, welke reeds vroegtij
dig ongunstig werkte voor de vaart door de Hollandse IJsel, was de slechte 
bevaarbaarheid van deze rivier 1 1 7 ). 

Bij de tolplaats Het Gein beveiligde de bisschoppelijke burcht Oude-
gein het scheepvaartverkeer. Hier moesten de schippers aan de Utrechtse 
bisschop de verschuldigde tolgelden voldoen. Voor de waterkering was hier 
een dam (in de Latijnse oorkonden: agger) in de Vaartse Rijn opgewor
pen 1 1 8 ) . Het is mogelijk, dat kleinere schepen door middel van een overtoom 
of overdrach over de dijk werden getrokken, nadat eerst, ter vergemakkelij
king van deze manipulaties, de goederen waren gelost l l e ) . In andere geval
len lagen aan de andere zijde van de stroom vaartuigen klaar, die voor het 
verdere vervoer naar Vlaanderen dienst deden. Met een kraan werden de 
goederen uit de van Utrecht komende schepen gehesen en in de nieuwe, 
klaar liggende boten gedeponeerd. Op 23 Augustus 1244 verleende Otto 
(Dei gracia Trajectensis electus) III, aan de kooplieden van Hamburg en 
Lübeck vrijgeleide en stelde de toltarieven en kraanrechten vast, die voor 
hen bij Het Gein zouden gelden 120). Komend de ultra maria in het Sticht, 
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betaalden de Hamburgers en Lübeckers voor elk geladen schip evenveel tol
geld als andere kooplieden. Als zij van Het Gein met hun vaartuigen, in qui
tus bona sua reponunt, verder wilden varen naar Vlaanderen of elders, ga
ven zij acht Utrechtse denarii. Voor ieder vat potas of pek, quod cum instru
mento, quod dicitur cran, ibidem (ni. te Het Gein) ultra aggerem transfer-
tur, betaalden zij als arbeidsloon en tevens als vergoeding voor het gebruik 
\an de kraan, wederom acht Utrechtse denarii. Van hetgeen twee mannen 
humeris, manibus vel gerula over de dam konden brengen, behoefde geen 
tol betaald te worden. Terugkerend versus Het Gein, betaalden zij aldaar 
wederom voor elk schip met de daarin vervatte lading acht Utrechtse dena
rii. Voor elk vat teer moesten zij de mercede transferendi ultra aggerem et 
pro jure debito een tol van vier denarii voldoen. Wanneer zij wijn bij zich 
hadden, dienden zij voor elk vat, dat over de dijk gebracht moest worden, 
zo wel pro mercede laboris als pro jure debito evenveel tol te geven als de 
burgers van Utrecht in dit geval plachten te betalen. 

De scheepvaart van de Duitse kooplieden tussen de Zuiderzee en de 
Lek was dus geen onbelemmerd doorgaand verkeer: bij Het Gein moesten 
de goederen in andere vaartuigen worden overgeladen. Op het einde van 
de dertiende eeuw konden de grotere schepen der Oosterlingen echter blijk
baar ook niet meer van de Zuiderzee-kust langs de Vecht Utrecht bereiken. 
Uit de bepalingen van het in 1292 vastgelegde Hamburgse scheepsrecht 121) 
blijkt, dat de Hamburgse schippers te Maarsen aanlegden. De reden, waar
om men niet verder voer dan deze Noordelijke grensplaats van het Utrecht
se havengebied, kan geen andere zijn geweest dan de geringe diepte van het 
vaarwater in de Vecht 122). Van Maarsen af werden de handelswaren met 
Utrechtse schuiten of lichters naar de bisschopsstad gebracht. De vruchtlu-
de 1!!S) gingen met hun goederen mee naar Utrecht. Hier hadden de Ham
burgse kooplieden en schippers een nederzetting gevormd, een zogenaamde 
„hanze". Utrecht speelde immers tot in de veertiende eeuw voor het Euro
pese handelsverkeer een belangrijke rol. De stad lag ver genoeg van de zee 
om niet blootgesteld te zijn aan plundertochten van Vikingers en zeerovers 
en was anderzijds tot in de twaalfde eeuw over Vecht en Rijn makkelijk be
reikbaar. 

Het Hamburgse scheepsrecht regelt o.m. de verhouding van de schip 
per tot zijn matrozen op de vaart door Utrecht. In dit verband deelt het ons 
een en ander mede over het verkeer van de Oosterlingen in het Sticht 124). 
Artikel 2 stelt allereerst vast, dat de plaatsen, waar de Hamburgers hun ne
derzettingen hebben, zijn Utrecht en Oostkerken: To Utrecht binnen der 
stat seal men dhe hanse holden, also seal men och to Ostkerken in Vlanderen 
dhe hanse holden, unde anders nerghene, de olderman ne lecghe se anders-
wor mit der hansebrodere rade 125). Gekomen te Utrecht, moesten de Ham
burgers allereerst aan hun organisatie drie schellingen afdragen en twee 
penningen offeren ter ere van Onze Lieve Vrouw: To Utrecht seal jewelc 
use borghere gheven III sol. Trechtis to hanse unde twe penninghe user vro-
wen 12e). Als de scheepseigenaar te Utrecht goederen van andere kooplieden 
aan boord nam, diende hij aan ieder bootsman twaalf solidi voor de vaart 
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te geven om het even, of de reis kort of lang was 1 2 7 ) : So welc man sin schip 
verhuret to Uitrecht, de seal gheven jewelkeme schipmanne l s e) Xll sol. to 
der vart, se si cort ofte lane 1 2 9). Het scheepsvolk was verplicht te Maarsen 
veertien dagen te wachten, totdat de scheepseigenaar uit Utrecht was terug
gekeerd. Voor het geval invriezing gedurende dit wachten plaats vond, be
hoefde de eigenaar geen loon te betalen. Wanneer echter het water open 
was en de schiphere ^ 0) toch nog langer wilde wachten, b.v. op lading, moest 
hij het scheepsvolk per week achttien penningen geven of de kost, dit te 
zijner keuze: Dhe schipmanne sin och schuldich to licghende to Marsen na 
ereme schipheren XIIII nacht; unde bevreset se binnen der tit, de schiphere 
ne ghift en nene bate. Mar is dat water open, unde wil de schiphere wachten 
na vrucht, unde leghet he boven ere tit, he seal en gheven to der weken 
XVIII penninghe Trechtis oder dhe cost; unde dat steit an des schipheren 
willen, welc ere he en gheven wille. Unde sowan so de schiphere seghelen 
wil, so scolen se rede wesen unde mit eme varen ^ 1 ) . Wanneer het schip on
derweg invroor, waren de bootsknechten verplicht bij hun meester te blij
ven. Hadden ze in deze tijd gebrek aan voedsel en geld, dan diende de setp-
here hun geld te lenen, dat zij na behouden thuiskomst moesten restitueren. 
Toonde zich de scheepseigenaar weigerachtig, dan was het scheepsvolk ont
slagen van het verbod te deserteren: Unde bevrore dat schip underweghen, 
se scolden sin nene wis vertien, eir se dat schip te hus brechten. Unde unt-
brake en spise unde ghelt, de sciphere seal en ghelt lenen, unde dat scolen 
se ghelden, also dat schip to hus kornet. Unde ne wil he des nicht doen, so 
moten se wol eme unfaren 1 M ) . Een matroos, die ontijdig zijn post verliet, 
diende zijn meester de huur, die hij van hem had ontvangen, geheel terug te 
betalen: Untgheit och ein knape sineme heren mit moetwillen, he seal eme 
wederkeren al sin Ion, dat he van eme untfink 1 8 3 ). Gedurende de tijd van 
lossen en inladen in het gebied van Utrecht diende de scheepseigenaar voor 
het onderhoud van het bootsvolk te zorgen: Sowan so ein man sin schip stive 
ladet to Uthrecht, al dhe wile dat men inschepet, ofte uthschepet, seal he dhe 
knapen becosteghen 1 8 4 ). 

Tussen Hamburg en Utrecht bestonden dus vrij levendige handelsbe
trekkingen. Op hun doorreis door het Sticht hadden de Hamburgse kooplie
den en schippers volop de gelegenheid met de poorters van Utrecht in aan
raking te komen en herhaaldelijk kwam het voor, dat burgers van de ene 
stad voor goed verhuisden naar de andere, of dat er tussen burgers en bur
geressen van beide steden een huwelijk werd gesloten 1βι>). In de tweede helft 
der dertiende eeuw begon het verkeer der Duitsers door het Sticht te slinken. 
Een complex van omstandigheden was daarvan de oorzaak. Men is geneigd 
in de eerste plaats te denken aan de toenemende verslechtering der Utrecht
se waterwegen i a e ) . Van de laatste omstandigheid zal de Vlaanderen-vaart 
door het Sticht zeker nadeel hebben ondervonden. Een andere reden echter, 
waarom de Oosterlingen in het begin van de veertiende eeuw Utrecht be
gonnen te vermijden, was het feit, dat Utrecht in die tijd zijn betekenis van 
internationale marktplaats grotendeels had verloren. Vooral ook mogen 
wij hier niet uit het oog verliezen, dat de weinig vreedzame toestanden, die 
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te dien tijde in het Sticht heersten, allesbehalve geschikt waren, kooplieden 
naar het gebied van Utrecht te lokken. De oorlogen tussen de heren van Am-
stel en de bisschoppen van Utrecht waren er oorzaak van, dat de kooplieden, 
voor wier handel een veilige doorvaart een vereiste was, zich liever niet 
meer met hun handelswaar door het gebied van het Sticht begaven 137). Bis
schop Hendrik van Vianden had, om de kooplieden tegen de stroperijen van 
de heer van Amstel te beschermen, aan de Vecht de sterkte Vreeland ge
bouwd I118), maar zijn zwakke opvolger, Jan van Nassau, die in 1267 elect van 
Utrecht werd, verpandde in 1276 dit slot aan Gijsbrecht IV van Amstel, die, 
als een echte roofridder, ertoe overging bij Vreeland onrechtmatig tol te hef
fen. Gedurende de regering van Jan van Nassau namen de onrust en de on
veiligheid in het gebied van Utrecht toe, zodat de kooplieden steeds meer, 
wanneer zij op hun tocht door het Almere ter hoogte van Kampen gekomen 
waren, in plaats van naar Muiden, koers zetten naar het IJ, waar dan om
streeks 1275 de nieuwe koopstad Amestelredamme verrees. Guy van Aves
nes, in 1301 tot bisschop van Utrecht gekozen, deed een poging de Lübeckse 
kooplieden weer naar het Sticht te lokken. In een open brief van 17 Maart 
1302 richtte de kerkvoogd zich tot het Stadsbestuur van Lübeck. Allereerst 
wees hij erop, dat de kooplieden wegens de onveiligheid, waaraan zij waren 
blootgesteld, opgehouden hadden het Sticht met hun koopwaar te bezoe
ken 13fl). Vervolgens gaf hij uiting aan zijn oprecht streven als bisschop van 
Utrecht weer rustige en vreedzame toestanden in het Sticht te scheppen. Hij 
beloofde de burgers van Lübeck en alle andere kooplieden, die met hun han
delswaar naar Utrecht zouden komen, bescherming en veiligheid. Het is 
mogelijk, dat onder zijn bestuur het handelsverkeer der Oosterlingen door 
het Sticht weer enige opleving vertoonde 140). Maar in ieder geval blijkt uit 
dit schrijven, dat in het begin van de veertiende eeuw de binnenvaart door 
het Sticht in onbruik dreigde te raken 1*1). In wisselwerking daarmede kwam 
er tussen de jaren 1303 en 1345 een einde aan het bestaan van de hanze der 
Hamburgers in de stad Utrecht 142). 

Naast de binnenvaart door het Sticht bestond in de dertiende eeuw voor 
het Noordduits-Vlaamse handelsverkeer de b i n n e n v a a r t d o o r h e t 
g r a a f s c h a p H o l l a n d 143). Op 17 Augustus 1243 verleende graaf Wil
lem II van Holland aan de kooplieden van Lübeck en Hamburg veilig ge
leide in zijn land. Bij deze gelegenheid stelde hij tevens de tolrechten vast, 
welke genoemde burgers bij de tolplaats Geervliet op Putten 144) zouden heb
ben te voldoen 145). Van hun door het land van de graaf te vervoeren goede
ren, zouden de kooplieden aan de tollenaar te Geervliet een procent — een-
tesimam marcarn — van de inkoopsprijs betalen, welke inkoopsprijs zij onder 
ede — juramento suo — dienden op te geven. Voor de uit Vlaanderen mee
gevoerde lakens werd een bijzonder tarief vastgesteld, nl. twaalf Hollandse 
denarii voor een bundel lakens van een tirus — de sarcina unius tiri —. Als 
echter de bundel lakens van groter hoeveelheid was, betaalden zij aan de 
thelonearius twee solidi. Twee jaar nadat graaf Willem II aan Lübeck en 
Hamburg het privilege van vrijgeleide had verleend, bevestigde hij op 1 Juli 
1245 voor de Lübeckers dit privilege en voegde er voor hen aan toe de ont
heffing van het strandrecht binnen zijn lands- en watergrenzen 14e). 
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Aan de oorkonde van 17 Augustus 1243 hebben een aantal Hollandse 
en Zeeuwse edellieden en bovendien de gravin-weduwe Machteld als gravin 
van Zeeland, hun zegel gehecht, daarmede bevestigend, ut dictus conductus 
ratus permaneat et inconvulsus. In deze oorkondende getuigen hebben wij, 
zoals Nanninga opmerkt 147), te zien „de personen, tot wie de Hamburgers 
en de Lübeckers zich gewend hebben om zekerheid; de edelen, die hun 
kasteel of hun burcht hadden aan den handelsweg, dien de kooplieden volg
den". Met behulp van dit materiaal construeerde Nanninga de route van de 
Hollandse binnenvaart, waarmede in grote trekken de door Vogel reeds 
aangegeven ^8) Hollandse handelsweg overeenstemt, nl. door het IJ, het 
Spaarne, het Haarlemmermeer, de Vennep 14e), naar het Leidse Meer; dan 
via Oude Wetering, naar het Brasemermeer, waarna men langs de Oude Rijn 
en de Gouwe Gouda bereikte. Langs de Hollandse IJsel en de Merwede 
voer men naar Geervliet op Putten. Na hier zijn handelswaar vertold te heb
ben, stevende men door de Bernisse, het Haringvliet, de Goude, Ooster-
Schelde, de Zuidvliet of het Schenge naar het Zwin 1S0). 

Zoals de Hamburgers op hun reis door het Sticht te Utrecht een pied-à-
terre hadden, zo was op hun reis door het graafschap Holland Amsterdam 
de plaats, waar zij zich verenigden en sedert de eerste helft der veertiende 
eeuw een nederzetting, een „hanze" hadden. Het verband van dit genoot
schap met de grote Nederduitse Stedenbond blijkt, wanneer in 1358 Mane-
gold Sosendorp, ouderman van de destijds te Dordrecht gevestigde Duitse 
Koopman, naar Amsterdam komt om de hanze der Hamburgers aldaar een 
vaste organisatievorm te geven. Het Hanzeatische verslag hiervan zegt: Um-
me goede ionste ende vrenscap der gheselscap, die tot Aemstelredam pleghen 
te ligghen, so arbeide darom Mangolt vorscreven keghen die oldermanne en
de den ghemenen copman doe [to] Dordrecht wesende, dat si ene vulmach
ttch makeden to Aemstelredam te varende ende daer twe oldermanne to ke-
sende ende die vulmachtich te makene, te doen ende te latene des coepmans 
orbaer ende profite in aller manieren, als des copmans ordinancie inne hevet 
van Almangen, uten wilken dit boek ghescreven is. Ende in den jaer vor
screven doe coes Manegolt Sosendorp vorscreven, die do olderman was to 
Dordrecht van den Lubeschen dordendeel, die eersten oldermanne to Aem
stelredam, als Gebert Ghulsowen ende Jan Papen 161). 

De Amsterdamse hanze van de Hamburgers diende overigens niet zo
zeer voor het transito-verkeer of de Hanzeatische handel in het algemeen, als 
wel heel in het bijzonder voor de distributie van het Hamburgse bier, dat in 
de veertiende eeuw het meest verbreide bier in het Noordzee-gebied was 1>2). 
Zo bedroeg in de periode van 24 Maart 1365 tot 17 Maart 1366 de bier
import te Amsterdam niet minder dan 39298 tonnen 16a). De Hamburgse 
brouwers hadden te Amsterdam hun „liggers", in zekere zin handelsverte
genwoordigers, die belast waren met tolbetaling, de verdere verkoop en ver
zending van het bier in het graafschap, de inning van de verschuldigde gelden 
enz. 1M). Vele jonge Hamburgers vonden te Amsterdam hun practische han
delsopleiding. Schellenberg zegt, dat Amsterdam in die dagen in zekere zin 
beschouwd mag worden als „die Universität für Hamburgs junge Männer 
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im Kaufmannsberuf" 1 5 5 ). De te Amsterdam woonachtige Hamburgers ver
enigden zich op godsdienstig gebied in een broederschap, die in de St. Ni-
colaaskerk of Oude Kerk aldaar het „Hamburgse koor" verwierf, een kapel 
met een altaar, toegewijd aan St. Petrus en Paulus 1 5 β). 

Ook de reis door het graafschap Holland was niet altijd een ongestrem
de doorvaart. Toen omstreeks het midden der dertiende eeuw de bedijking 
van Holland gereed was gekomen, vormde de IJ-bedijking een afsluiting voor 
het scheepvaartverkeer. Aan de Amsteldam gekomen, moesten de Noord-
duitse schippers hun vaart staken. Hun vrachtgoed werd hier overgenomen 
door Hollandse lichters, die aan de andere zijde van de dijk gereed lagen ieTV 
Later werd de door de bedijking veroorzaakte belemmering van het verkeer 
opgeheven door de aanleg van de sluis bij Spaarndam omstreeks 1274 1 6 β ). 
Van die tijd af konden de binnenlandvaarders, na in de sluis geschut te heb
ben, weer zelf hun goederen doorvoeren naar Vlaanderen. 

De veertiende eeuw zag echter met de ontwikkeling van de kustvaarder 
tot zeeschip 1M), de opkomst van d e v a a r t o p d e v o l l e z e e , ook voor 
handelsvaartuigen 1 β 0 ). Dat reeds in de dertiende eeuw de Lübeckers, zij het 
dan wellicht slechts sporadisch, ook over de Noordzee voeren, blijkt uit het 
boven 1β1) vermelde handvest, waarbij graaf Willem van Holland hun ont
heffing van het strandrecht verleende. We mogen echter aannemen, dat in de 
dertiende eeuw van een geregeld zeeverkeer van koopvaardijschepen tussen 
Noord-Duitsland en het Zwin nog geen sprake was. Nanninga zegt: „De 
scheepvaart der Oosterlingen over de volle zee naar Vlaanderen was in het 
midden der dertiende eeuw van geringe betekenis" 1 β 2 ). Zeker waren daar
van in de eerste plaats de boven uiteengezette moeilijkheden op de open zee 
de oorzaak. Ook de vaart door het Skager Rak zal voor de middeleeuwse zee
vaarder met bijzondere moeilijkheden gepaard zijn geweest. Nog heden ten 
dage vereist de passage door het Skager Rak meer dan gewone aandacht. Im
mers de Deense kust van Esbjerg tot Skagen is vrij laag, daarbij biedt de dui
nenrij weinig natuurlijke kenbare punten, welk bezwaar in de tegenwoor
dige tijd ten dele ondervangen is door een goede bebakening en verlichting. 
Schuilplaatsen of baaien vindt men er practisch niet. De Westerstormen, die 
in het Skager Rak vaak plotseling opsteken, brachten de nautisch slecht uit
geruste navigator der middeleeuwen, wanneer hij zich dicht bij de kust be
vond, ongetwijfeld in het gevaar van stranden. Rekent men daarbij de om
standigheid, dat aldaar twee practisch tegengestelde stromen door het vaar
water trekken, en dat verder het Skager Rak evenals de Noordzee een aan
zienlijk aantal mistdagen heeft, dan behoeft men er zich niet over te verwon
deren, dat door de dertiende-eeuwse handelsvaarder de reis buten omme, 
via Kattegat en Skager Rak, „waar namen als Matrozenkerkhof en Jammer-
bocht nog heden herinneren aan de rampen die daar geleden zijn" " · ) , ver
meden werd. Door koene Vikingers en Friese schippers werd de vaart umme 
land reeds vroegtijdig ondernomen 1 β 4). Deze Ommelandsvaart, waaronder 
wij dus te verstaan hebben de directe vaart van de Oost- naar de Noordzee 
en omgekeerd langs de Zuidwestelijke hoek van Schonen en om Kaap Ska
gen, vinden we voor koopvaardijschepen voor het eerst in 1251 vermeld. Op 
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24 September 1251 stelde ni. koning Abel van Denemarken voor hen, qui 
umlandsfarae dicuntur, de koggentol vast en onthief voornoemde umlands-
farae van het strandrecht in zijn rijk 1 β Β). Het vermoeden ligt voor de hand, 
dat de in de bewuste oorkonde met umlandsfarae aangeduide zeevaarders, 
schippers zijn van steden uit het Sticht en het Zuiderzee-gebied, varende op 
Schonen, met name burgers van Utrecht, Deventer en Kampen. Voor de der
tiende eeuw is het echter een exceptioneel verschijnsel, dat koopvaardij
schepen de route om Kaap Skagen nemen. Pas in de veertiende eeuw kreeg 
voor het vervoer van Hanzegoederen van Oost- naar West-Europa vv. de 
vaart over de volle zee de overhand op de route binnen doer. De binnen
vaart kwam daarbij echter niet te vervallen, met name niet de route langs 
de Hollandse waterwegen, hoeveel obstacles deze ook op de lange weg Ham
burg—het Zwin opleverde, o.m. door de noodzakelijkheid van het herhaalde 
omladen en de somtijds geringe diepte van het vaarwater. Uit de boven ge
schetste reisroute bleek reeds, dat alleen al op de Cimbrische isthmus twee
maal gelost en opnieuw ingeladen moest worden, nl. een keer bij het begin
punt Lübeck en eenmaal bij het eindpunt Hamburg. Wanneer het vervoer 
naar Hamburg gedeeltelijk over de Trave geschiedde, moesten bovendien 
nog te Oldesloe de goederen van schepen in wagens worden overgeladen. 
In het Sticht herhaalde zich dit uit- en inladen te Maarsen en Het Gein. Nam 
men de Hollandse binnenweg, dan vormde, alvorens de sluis in het Spaarne 
gebouwd was, de bedijking een belemmering van de doorvaart. Later moest 
hier het tijdrovende schutten gebeuren. Toch heeft zich naast de Omme
landsvaart de reisweg binnen doer geruime tijd gehandhaafd 1 β β). In het con
cept van een nieuw toltarief, dat ingaande 1 September 1395 voor de Hanze 
zou gelden, is er sprake van goederen, die over Amsterdam of Utrecht naar 
Vlaanderen gaan of vandaar geëxporteerd worden: Ende wes goede dat 
Maersdiep incoemt ende van Aemsterdam binnen doer varen wil tot Vlaen
der waert of tot Utrecht waert, of weder wt Vlaenderen tot Aemsterdam of 
tot Utrecht, daer of sullen sie gheven halven tolle van dat ander lude gheven. 
Dit sal gheduren twe jaer lang, ende darentenden een half jaer na miins he
ren wedderseggen 1 β 7). Ook voor de vijftiende eeuw heeft Ketner gegevens 
verzameld, welke wijzen op een „vrij intensief Hanze-verkeer langs de Hol-
landsche en Zeeuwsche binnenwateren" "*). Tot in het laatste kwart der 
vijftiende eeuw bestond, aldus Ketner, „het leeuwendeel der door Holland 
vervoerde vreemde goederen uit „Oostersche" waren: eigendom van koop
lieden uit het Noord- en Oostduitsche kustgebied" l e 9 ) . Behalve uit de op-
brengstcijfers van de tollen te Spaarndam en te Gouda1 7 0), blijkt dit uit in
sti ucties aan de tollenaars van genoemde plaatsen. Zo luidt een vijftiende-
eeuwse instructie van de Rekenkamer aan de tollenaar Wouter Arntsz te 
Gouda: Zoe wat goeden ende coopmanscippen, die men van Oisten off van 
Noerden duer Spaarndamme brengen sal ende die voirt van dair trecken 
Westweert off Zuitweert duer der Goude, die sullen ter Goude vrij zijn, 
mits aldair thoonende den tholnair een teyken, dat zij tot Sperrendamme 
vertolt hebben 1 7 1). Eenzelfde instructie werd aan de tollenaar te Spaarn
dam gegeven voor vreemde oft onvrije goederen, die van Westen oft van 
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Zuyden duer die Goude comen zullen ende voirt van dair trecken Oist-
weert duet Sperrendamme 172). Toen in het negende decennium van de 
vijftiende eeuw in de Nederlanden korenschaarste heerste, kwam het her
haaldelijk voor, dat in Holland Hanzeatische graanschepen, op weg naar 
Brugge, werden aangehouden en de schippers gedwongen werden hun la
ding in Holland te verkopen 173).Op de Lübeckse Hanzedag van 24 Mei 
1487 deed De Duitse Koopman te Brugge zijn beklag over de van Holland, 
wo dat in den jaren en unde twe unde achtentich unde darummetrent, alze 
de grote dure tyt westwart was, syn korne, dat erne to Amstelredame ankö
rnende was, bynnendoT vort na Zelant unde Vlanderen schepen wolde, to 
Amstelredamme unde Dordrecht blyven moste umme der overdracht wil
len, de de Hollander under malk anderen gemaket hadden, neen korne fur-
der dan van Amstelredamme to Dordrecht ofte wederumme van dar na 
Amstelredamme to vorende 17i). 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat in de dertiende eeuw de 
Oosterlingen bij voorkeur gebruik maakten van de binnenvaart. In de 
veertiende eeuw kwam de vaart over de Noordzee op, maar naast een in
tensief zeehandelsverkeer bleef tot laat in de vijftiende eeuw de Hollandse 
binnenroute in gebruik. 

Rest ons tenslotte aan het einde van dit hoofdstuk een blik te slaan op 
de wijze, waarop de op het Zwin aangevoerde goederen naar Brugge wer
den vervoerd 176). Reeds in de tweede helft der twaalfde eeuw reikte het 
Zwin niet meer tot Brugge. De schepen bleven liggen op de rede van Dam
me of Sluis. Van hieruit werden de aangevoerde goederen met lichters of 
schuiten door de Reye of door de kanaalverbinding tussen Damme en 
Brugge, naar het Emporium gebracht. Deze lichters of schuiten voeren door 
de stadsgrachten tot onder de kraan, die bij de St.-Johannesbrug was opge
richt. Hier werd tegen betaling van kraanrechten de handelswaar uit de 
boten gehesen. Vervolgens droegen door de stad aangestelde fertores de 
goederen naar de „hostels" der Oosterlingen. Deze dragers werden piinres 
of draghemans genoemd. Bij privilege van 14 November 1309 werd de 
Duitse kooplieden door Brugge toegezegd, dat op de piinres een keur ge
maakt zou worden, in die zin dat, ware dat sake, dat een piindre onrede-
leec mesdade ieghen de coepmanne vorseid, voor de koopman beroep bij 
de schepenen open zou staan 1 7 β ). 

Vrachten, die voor de piinres te zwaar waren, werden van de kraan af 
per wagen naar de „hostels" vervoerd. Voor het transport van wijn waren 
aparte dragers beschikbaar. Zij werden wiintreckers, ook wel sleiders ge
noemd. Voor de schade, die voor de koopman ontstond, wanneer door hun 
schuld wijn uit het vat vloeide, waren zij aansprakelijk, volgens het privi
lege, dat in 1360 aan de Duitse kooplieden werd verleend, behelzende: 
waert dat zake, dat enighe wiine up den crane, daer men ze huten scepe 
mede trect, iof bi den wiintreckers iof voerers utegheghoten tof verzumet 
worden, die scade zullen de ghone weder doen, bi wien zii verzumet ziin de 
vorseide wiine 1 7 7 ) . 
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4. DE HANZE-ORGANISATIE IN VLAANDEREN. 

De Nederduits-Vlaamse handelsbetrekkingen dateren van vóór de tijd 
der Hanze. Reeds geruime tijd voordat de Stedenbond tot bloei was geko
men, treffen we Noordduitse kooplieden in Vlaanderen aan. 

Belangrijk voor de datering van de handelsrelaties tussen Noörd-
Duitsland en Vlaanderen zijn de privilegiën, die in 1252 zowel door gravin 
Margaretha van Vlaanderen en Henegouwen en haar zoon Guido als door 
Margaretha alleen aan de mercatores Romani imperii werden verleend 178). 
Zij tonen ons de Duitse kooplieden varend naar het Zwin, verblijf houdend 
in de Vlaamse havenplaatsen en bezield met dat streven, dat in latere dagen 
de spil van alle Hanzeatische politiek zou worden, nl. de beveiliging van 
hun handel door het verwerven van privilegiën, het bekende vry varen und 
keren 17β) der Hanzekooplieden. De in 1252 verleende rechten zijn een ze
ker bewijs, dat sedert het midden van de dertiende eeuw handelsbetrek
kingen tussen Noord-Duitsland en Vlaanderen bestonden. 

Nog verder gaande conclusies wettigt het oorkondenmateriaal. Naar 
aanleiding van een petitionnement der Duitse kooplieden, dat door hun ge
zant, de Lübeckse raadsheer Herman Hoyer, aan de gravin van Vlaanderen 
werd aangeboden, richtte Margaretha van Vlaanderen zich op 23 Mei 1252 
in een drieledig antwoord tot de universis mercatoribus Colonie Tremonie 
Sosasti Monasterii Aquensibus et aliis Romani imperii mercatoribus 1 β 0). In 
de eerste plaats ontsloeg ze de kooplieden voor een aanzienlijk deel van de 
tol te Damme. Ten tweede verzekerde zij hun, dat het haar absolute wil 
wTas, dat de kooplieden en hun nakomelingen in de landen en havens der 
gravin dezelfde rechten zouden genieten als hun antecessores daar ab an
tiquo genoten hadden. Tenslotte richtte zij zich tot hen met het verzoek, 
als dank voor de verleende vermindering van tolrechten te Damme, het 
haar en haar voorgangers te willen kwijtschelden, indien ooit door haar en 
haar voorgangers aan voornoemde tol iets ten onrechte — injuste — van de 
kooplieden was geheven. Zij verzocht hun, haar door de overbrenger van het 
schrijven dienovereenkomstige abdicatie-handvesten — de dieta remissione 
per latorem presencium litteras vestras — te willen overhandigen. 

Mocht men in het tweede deel van dit antwoord een niet meer dan 
vormelijke uiting willen zien, dan is dit zeker uitgesloten voor het derde 
lid, waarin uitdrukkelijk om bepaalde oorkonden wordt gevraagd. Uit dit 
schrijven blijkt dus, dat reeds vóór 1252 Duitse kooplieden handelsrelaties 
met Vlaanderen onderhielden m ) . Hiermede is in overstemming de uit
spraak van De Duitse Koopman te Brugge, in October 1440 gedaan tegen
over de drie leden Gent, Yperen en het Vrije van Vlaanderen, dat hij nl. 
hiir in Vlanderen vorkert hefft bynnen twenhundert jaren ende lenck " ^ . 

Van de Duitse kooplieden hebben waarschijnlijk de Keulenaars het 
. eerst Vlaanderen bezocht. Een chronologische lijst van het verkeer van bui
tenlandse kooplieden in Vlaanderen noemt als oudste bezoekers van dit 
gewest, bewoners uit de Provence vóór 1200, vervolgens Engelsen om
streeks 1200, burgers uit Bayonne van 1204-1213, Keulenaars en burgers 
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van Lissabonne omstreeks 1212, Hamburgers en Lübeckers in 1243 en 
1244 188). 

Sedert het midden van de dertiende eeuw neemt het Nederduits-
Vlaamse handelsverkeer toe. Het centrum daarvan is Brugge, waar reeds 
in 1282 een straat naar de Lübeckers, in 1306 een naar de Hamburgers 
wordt genoemd 184). 

Omstreeks het einde van de dertiende eeuw plegen de reeds in Vlaan
deren gevestigde Noordduitse, meest Wendische kooplieden en schippers, 
zich aldaar stadsgewijze samen te sluiten. Het taalgebruik zegt, dat ze in 
bepaalde Vlaamse havenplaatsen dhe hanse holden en er een bepaald be
drag to hanse geven 1 β 5 ). In de eerste uitdrukking betekent het woord hanse 
een „gemeenschap van kooplieden in den vreemde", in casu: de corporatie 
der Hamburgers te Oostkerken. In deze haven legden de Hamburgse 
kooplieden en schippers aan, brachten er hun goederen ter markt en kwa
men in de morghensprake bijeen ter bespreking van hun belangen. Zij be
taalden een bepaald bedrag to hanse, dat is de schatting, die de hansebro-
dere of hensebrodere aan de vereniging moesten afdragen. Door de beta
ling van dit hanzebedrag verkregen zij het recht, te delen in de privilegiën 
van de corporatie 1 β β). 

Van deze „particuliere" hanzen vermeldt het Hamburgse scheepsrecht 
van 1292 die van de Hamburgers te Utrecht 1β7) en te Oostkerken 1 β β). 
Laatstgenoemde plaats lag twee à drie kilometer ten Noord-Westen van 
Damme. Het omstreeks 1299 geredigeerde Lübeckse scheepsrecht 189) noemt 
als zetel van de hanze der Lübeckers to déme Hoke, dat is Houcke 1 β 0 ). 
Waarschijnlijk is later de hanze der Hamburgers ook naar Houcke overge
plaatst 1 β 1). Houcke lag dichter bij het Zwin en het vermoeden ligt voor de 
hand, dat tengevolge van de verzanding van het havencomplex, Oostker
ken in de laatste jaren der dertiende eeuw voor schepen niet meer bereik
baar was. Het Hamburgse scheepsrecht werd in het begin van de veertien
de eeuw ook door Bremen in zijn stadsrechten opgenomen 1 β 2). Ook dit zo
genaamde Stadsboek van Bremen noemt Houcke als zetel der hanze 1 β 3). 

De bijzondere relaties, die de Duitse kooplieden met Houcke hadden, 
komen tot uiting in enkele charitatieve stichtingen. In de tweede helft van 
de dertiende eeuw kocht een Duits koopman — marcheant d'Alemaigne — 
te Houcke een huis met het doel, het tot een Heilige-Geesthospitaal te la
ten inrichten. Dezelfde weldoener stelde, fungerend als executeur-testamen
tair van een ander Duits koopman, Heinrich von Coesfeld — H. de Coiis-
sevelde, marcheans d'Alemaigne —, uit diens nalatenschap een bedrag van 
250 pond ter beschikking voor de bouw van de kerk te Houcke 1 9 4 ). Ook 
is er in een Brugse stadsrekening van het jaar 1402 sprake van een Ooster-
lingenhuis te Houcke 1 9 5 ). 

De universitas mercatorum Romani imperii, die in 1252 bij monde 
van haar gezanten onderhandelingen voerde met Margaretha van Vlaan
deren, was nog geen uniforme gemeenschap, geen autonome vereniging. 
Zij was, zoals Stein zegt, „keine homogene Masse" m ) . Immers er zijn geen 
gegevens, die erop wijzen, dat de Duitse kooplieden en schippers reeds in 
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de dertiende eeuw te Vlaanderen in een organisatie, in de strikte zin des 
woords, verenigd waren. Geleidelijk aan heeft de uitbreiding der verschil
lende boven genoemde „stadshanzen", de toename van het aantal Duitse 
steden, die met Vlaanderen handelsrelaties onderhielden, ertoe geleid, dat 
de kooplieden van die Duitse steden, waarvan burgers gevestigd waren in 
Vlaanderen, hier in het buitenland, waar meer nog dan in het vaderland 
voor hen eendracht macht betekende, met elkander contact zochten en voe
ling gingen houden. Lübeck en Hamburg gingen voor in dit centraliserend 
en uniformerend streven. De ontwikkeling van de relaties, die de Duitse 
steden aldus voor hun handelsverkeer op en in Vlaanderen met elkander 
onderhielden, heeft dan in de eerste helft der veertiende eeuw haar conso
lidatie gevonden in het tot-stand-komen van één grote organisatie te Brug
ge, die meestal kortweg als „De Duitse Koopman" wordt aangeduid. Het 
oudste document, waarin een gemeenschap van Duitse kooplieden te Brug
ge wordt vermeld, dateert uit het jaar 1308 197). Het is een schrijven van de 
universi mercatores Teutonici nunc in partibus Flandrie existentes aan de 
stad Rostock. In dit eerste Hanseaticum wordt verwezen naar vrijbrieven, 
die de communitas marcadizando perseverans Brugis, van de graaf van 
Vlaanderen en van de stad Aardenburg verworven heeft. 

Op 28 October 1347 werden door de ghemenen coplude uten Rome-
schen rike van Almanien te Brugge besprekingen gevoerd, die tot belang
rijke besluiten leidden. In een vergadering, die aldaar gehouden werd ten 
Carmers in den reventer, d.w.z. in het Refectorium van het Carmelieten-
klooster, werden nl. de statuten vastgesteld, welke zouden gelden voor de 
gemeenschap van Duitse kooplieden te Brugge. Hiermede werd aan de 
corporatie het eigenlijke karakter van een vereniging gegeven. Geregeld 
werden de plichten en de rechten van de leden, de samenstelling van het 
college van „ouderlieden" en „achttien-mannen", die samen het bestuur 
in handen zouden hebben. Tevens besloot men, overwegende, dat et gud 
es ende profitelic, die stucke ende sake, der men ghedenken sal, dat men die 
in ghescrifte hebbe ende halde, een Statutenboek aan te leggen, nl. en ghe-
mene bok, daer men in screve alle ordinancien ende wilkore, die men un
der hem luden ordinieren ende maken solde, ende ok wat se in custumen 
ende usazien holden solden 198). 

De besluiten van 1347 werden in 1356 goedgekeurd door een gezant
schap van de Hanze. In Juni van dat jaar kwamen nl. vertegenwoordigers 
van Lübeck, Hamburg en Stralsund, van Dortmund, Soest, Thorn en El-
bing, en tenslotte van Gotland en de Lijflandse steden, naar Brugge om 
onder leiding van de vertegenwoordiger van Lübeck Henric Pleskow, de 
statuten, die de Hanzecorporatie in 1347 had opgemaakt, te bevestigen. 
Blijkbaar was er te Brugge onenigheid onder de ouderlieden ontstaan: het 
reces zegt, dat het gezantschap geschiedde umme twidrachticheit wille, die 
wanne tuschen den alderluden der menen Dutschen ghewesen hevet 1 β β). 

Behalve de bevestiging van de besluiten van 1347 behelsde het Brugse 
reces van 1356 een scherpere omlijning van de bevoegdheden van de ouder
lieden en een regeling omtrent hun eventuele herkiezing. Vastgesteld werd, 
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dat de formule van de eed, waarmede zij hun functie zouden aanvaarden, 
als volgt zou luiden: Dat wi der Duschen recht willen helpen halden ende 
waren na er privilegie ende na er ordinantie also verre, als wi et met onsen 
vif sinnen begripen cunnen ende moghen, eiken manne to sinen rechte te 
helpende, he si arm eder rike, sunder alle arghelist, dat ons God also helpe 
ende alle hillighen, die wile dat wi olderlude sin 200). Belangrijk is, dat de 
hier ordonnerende raadszendboden niet optraden als de ghemenen coplu-
de, maar als raetmanne, die hier ghesant syn van den oostersen steden, 
d.w.z. dat zij de steden in haar autoritaire functie vertegenwoordigden. 
Hiermede plaatsten zij de Brugse nederzetting in zekere zin onder het toe
zicht van de Hanze !!01). Sindsdien is de Brugse nederzetting een der trouw
ste organen van de Stedenbond geweest. „Kein Kontor ist wie dieses der 
Hanse gegenüber in Zeiten der Zwietracht, der Lässigkeit und Entschluss-
losigkeit mit kraftvollen und beherzigenswerten Worten der Mahner zur 
Eintracht, zum Eifer, zur Tat gewesen" 20S). 

Krachtens bepaling van de vergadering van 1347 was de organisatie 
van de Hanzekooplieden te Brugge samengesteld uit drie afdelingen: de 
van Lubeke ende de Wendeschen stede ende die Sassen ende dat dar to be
kort in en derdendeel; ende die van Westfalen ende de van Prucen ende dat 
daer toe behort int ander; ende de van Gotlande ende van Lyflande ende 
van Sweden ende dat dar to behort int derde 208). In overeenstemming hier
mede dienden in een oorkonde van 4 October 1365 de ouderlieden zich als 
volgt aan: Wie (volgen ni. de namen der twee ouderlieden) van Lube
ke, van den Wondesschen steden ende der Zassen steden ende van dat daer 
toe behorende es, van den Westvaeischen steden ende van den Pruus-
schen steden ende van dat daer toe behorende es, van Gotlande ende 
van den Liif landeschen steden, auldermanne in dese tiden 204). 

Het eerste „Derdendeel", het zogenaamde Lübecks-Wendisch-Saksi-
sche, kortweg ook het Lübeckse of het Wendische genoemd, was waar
schijnlijk de oudste kern van de Hanzecorporatie aan het Zwin mi). Het 
bestond uit de kooplieden van Lübeck en van de Wendische en Saksische 
steden. Onder de Wendische steden, soms ook „Zeesteden" — civitates ma-
rilimae — genoemd, verstaat men Lübeck en de hiermede in politiek en 
economisch opzicht ten nauwste verbonden steden: Hamburg, Lüneburg, 
Wismar, Rostock en Stralsund. Behalve deze zes steden worden soms ook 
Greifswald, Anklam en Demmin tot de Wendische gerekend. Hun samen
werking, die door oorkondenmateriaal reeds vóór het jaar 1256 verzekerd 
is, wordt beschouwd als de status nascendi van het Hanzeverbond 20e). 

Met de Wendische steden in een „Derdendeel" verbonden waren de 
Saksische steden, welke groep herhaaldelijk met het collectivum Overhei· 
dessche stede wordt aangeduid 307). Hiertoe behoorden Bremen, Stade, Bux
tehude, Goslar, Hildesheim, Hameln, Halberstadt, Quedlinburg, Halle, 
Aschersleben, Maagdenburg en verder de steden van het Brunswijkse land. 
Met de toevoeging ende dat daer toe behorende es, zijn waarschijnlijk sum
mier aangeduid de kooplieden uit de zogenaamde Mark, waar Frankfurt 
a.d.O., Berlin-Kölln en Brandenburg Hanzesteden waren. 
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Het tweede „Derdendeel" is het Westfaals-Pruisische, ook wel het 
Westfaalse genoemd. Hiertoe behoorden de kooplieden van de Rijnland-
Westfaalse groep met als voornaamste steden: Keulen, Münster, Dort
mund, Soest en Osnabrück. Verder die van Pruisen, waarvan Danzig, El-
bing, Thorn, Braunsberg, Koningsbergen en Kulm de belangrijkste waren. 
De toevoeging ende dat daer toe behorende es vat samen de kooplieden van 
de Nederlandse Hanzesteden, met als grootste contingent de steden van het 
Zuiderzee-gebied, de civitates de Mare meridiano *0*), verder de steden van 
de Beneden-Rijnstreek, zoals Wezel, Emmerich etc. 

Het laatste „Derdendeel", het Gotland-Lijflandse, verenigde de koop
lieden uit Wisby en de Lijflandse steden: Riga, Dorpat en Reval. Ook de 
in Zweedse steden gevestigde Duitse Hanzeaten behoorden hiertoe гС№). 

Deze drie afdelingen, tesamen een uniform geheel vormend, leidden 
in zekere zin een zelfstandig leven. Zij hadden ieder een eigen kas en droe
gen op gelijke wijze bij in de kosten, die voor het algemeen belang, b.v. 
voor het onderhoud van de privilegiën, werden gemaakt. In Januari 1431 
drongen de ouderlieden van het Gotland-Lijflandse „Derdendeel" bij Riga, 
Dorpat en Reval erop aan, dat men dat schot des coepmans hijr moghe unt-
janghen und vergadderen int gemene und daer vort int gemene af doen, so 
wes van noeden sal wesen, welk wal godlick und redelick were, nádeme dat 
wy eener \tungen\ lude zijnt und samentlike eyn dem anderen bistenchi-
cheit doet to vervolghene, daer wy können und moghen 210). In 1447 ging 
de wens der Lijflanders in vervulling en werd een gemeenschappelijke kas 
ingevoerd ^1). 

Ieder „Derdendeel" koos elk jaar acht dagen na Pinksteren twee zijner 
leden tot olderman, aldus overeenkomstig de statuten van 1347 212). Het 
college van oldermanni of olderlude, soms ook seniores genoemd, bestond 
dus uit zes leden. Het tweede „Derdendeel" nam bij deze verkiezingen één 
„olderman" uit de groep van de kooplieden van Dortmund en één uit die 
der Pruisische steden 21s), zodat de invloed van de summier als daer toe be
horende steden wel gering zal zijn geweest. De steden van het Rijnland en 
van de Nederlanden waren trouwens niet de meest solidaire leden van de 
Brugse corporatie. Ter verklaring van dit feit wijst Daenell erop, dat zij, 
gezien hun ligging in het naburige land, toch al over allerlei relaties in 
Vlaanderen beschikten en zodoende minder behoefte hadden aan een hech
te aansluiting bij de Brugse Hanze-organisatie. Overigens waren zij ook de 
jongste leden van de Stedenbond 214). 

De ouderlieden waren de hoogste gezagdragers binnen de corporatie. 
Zij leidden de vergaderingen van de Oosterlingen, voerden de correspon
dentie van de factorij, beheerden haar financiën, waakten over de nale
ving van de privilegiën en statuten en oefenden rechtspraak uit over de leden 
van De Duitse Koopman. Zij hadden ook in zekere zin een poliliek-diplo-
matieke taak als vertegenwoordigers van de corporatie in de betrekkingen 
met het buitenland 2 ls). Naast de ouderlieden oefenden ook de zogenaamde 
„achttien-mannen" een bestuursfunctie uit. De zes ouderlieden kozen nl. 
eveneens telken jare op de verkiezingsdag, acht dagen na Pinksteren, uit 
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hun „Derdendeel" zes leden om deel uit te maken van de commissie van 
„achttien-mannen" 21e). In het jaar 1443 traden deze als jurati van De Duit
se Koopman op ^7). 

De gemeenschap van Nederduitse kooplieden in Vlaanderen treedt in 
de Latijnse bronnen op onder de aanduiding 21e): universi mercatores Ro
mani imperii (1307), communiter et singuli Rom. imp. mercatores (1349). 
In het Rostockse handschrift van 1308 210) treffen we hen aan onder de be
naming: universi mercatores Teutunici nunc in partibus Planarie existen
tes; communitas marcadizando persévérons Brugis. Sinds 1351 verschijnt 
het rex Romanorum in de titel. Zo is er b.v. in 1351 sprake van de alder-
manni Theutonicorum omnesque mercatores regis Romanorum de Alma-
ma Brugis existentes of van de communis mercator regis Romanorum de 
partibus Alm. In de Vlaams-Nederduitse bronnen treffen we de in Vlaan
deren gevestigde Hanzeaten aan als coepmannen van den Roemschen rike 
(1309), coepmanne ghemeenlike van den Roemschen rike (1309), coepman-
ne van den Roemschen rike van der Duutscher tonghen (1349). Bij het 
vaststellen van de statuten in 1347 dient de organisatie zich aan als de ghe-
menen coplude uten Romeschen rike van Almanien. Veelal verschijnt 
het collectivum coopman als aanduiding voor het geheel, zo b.v. wanneer 
er sprake is van de ghemene copman van den Romeschen rike van Alma
nien (1348-'49), of van de ghemeyne copman van Almanien, de to der tiid 
waren toen (1. ten) Carmers to Brucge (1345), van de gemeyne coopman van 
der Duutscher hansen des helieghen Romschen rykes up der tid to Brugghe 
residerende220). In vele bronnen verschijnt kortweg de aanduiding der ge
meyne coopman to Brugghe, of der coopman, ook wel der duutsche coop
man. 

Het verdient de aandacht, dat de corporatie der Hanzeaten te Brugge 
niet als „Duitse Hanze" werd aangeduid J21). Wanneer in 1350 De Duitse 
Koopman de verordening uitvaardigt, dat nen copmann, de tot der Dude-
schen heme behort, sal nene gheselscap noch wederlegginge maken noch 
holden stille noch openbare met Thidemanne Blomenrod "2), dan is hier 
met henze de grote Stedenbond bedoeld, waaraan de organisatie aan het 
Zwin ondergeschikt was 22S). 

De Vlamingen noemden de Hanzeaten ter onderscheiding van de 
niet-Hanzeatische kooplieden „Oosterlingen" 224). Hun gemeenschap noem
de men de „Oosterse natie", zoals men van „Oosterse steden" in de beteke
nis van „Hanzesteden" sprak 225). Temidden van de vele natiën, die te 
Brugge verblijf hielden, was de corporatie der Hanzeaten de nacio Alema-
nie hanse Theutonice nuncupata ï29). 

De Duitse Koopman hield zijn vergaderingen in het klooster der Car-
melieten te Brugge. In de hostels was voor het houden daarvan niet vol
doende ruimte beschikbaar. Bovendien was men in een klooster in een 
veel rustiger sfeer, waar men verder niet bevreesd behoefde te zijn voor on
gewenste luisteraars en toeschouwers en waar bovendien mogelijk was, 
zich onmiddellijk vóór de vergadering in de kloosterkerk in gebed te ver
enigen. Van deze kerk begaf men zich naar het Reventer, nadat hier inmid-
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dels de ouderlieden waren binnengekomen. De statuten van 1347 schre
ven ni. voor, dat eerst de ouderlieden binnen den reventer gingen. Daarop 
stuurden zij hun dienaren naar de kerk om daar het bericht te brengen, dat 
zij, de ouderlieden, in het Refectorium waren en de Hanzebroeders ver
zochten binnen te komen 2 ! ") . De gedragingen van de Hanzeaten bij gele
genheid van zulke bijeenkomsten werden bepaald door de eerbied, die men 
aan de ouderlieden verschuldigd was. Te laat binnenkomen in het Refec
torium, op een tijdstip nl., dat de ouderlieden reeds een aanvang hadden 
gemaakt met hun uiteenzettingen, werd bestraft met een boete van drie 
groten. De toespraak van de ouderlieden werd staande aanhoord. Blijkbaar 
waren deze heren wel eens lanck van reden, zodat de leden der Vergadering 
in de verleiding kwamen te gaan zitten of voor elkander met grappige ge
sprekken de tijd te korten. Zelfs hierin was door de statuten in dezer voege 
voorzien: Vort alse de oldermans over deme contoor staen ende ere rede 
recken, were dat sake, dat enich dar binnen uppe de banc ghenge sitten, 
jof keghen anderen snak beghonde to begripene, it were met ene of met 
tween of wo vele dat er weren, ende se daer nicht na horen, dat die older-
lude segheden: also vele als er weren, en ellic van den solde gheven in de 
busse enen groten, also dicke ende also manich warven, alse id deden. Zelfs 
op het open maken van de deur tijdens de vergadering zonder verlof van 
de ouderman en op het ontijdig verlaten van de bijeenkomst was een boete 
gesteld 2 2 В). 

In het Refectorium van het Carmelietenklooster werden ook door de 
raadszendboden der Hanze of door de gezanten van De Duitse Koopman de 
besluiten van de Hanzedagen afgekondigd. Eveneens vonden hier de on
derhandelingen plaats tussen Hanzeatische delegaties en vertegenwoordi
gers van de Vlaamse autoriteiten. Zaken, die voor De Duitse Koopman van 
bijzondere waarde waren, bewaarde men bij voorkeur binnen de muren 
van het klooster van de Berg Carmel. Zo was hier o.a. oorspronkelijk het 
archief ondergebracht ! !29). Op de slaapzaal der monniken, het dormenter, 
bevond zich de schrijn met de gewichten 2 S 0 ). Hoezeer de Oosterlingen nauw 
verbonden waren met het Brugse Carmelietenklooster, blijkt uit het feit, 
dat zij, ook toen zij in de vijftiende eeuw de beschikking over een ruim 
„Comtor" gekregen hadden 2 S 1), voor het belangrijkste gebeuren van hun 
verenigingsleven, de verkiezing van de ouderlingen, nog steeds naar dit 
klooster kwamen 2 a 2 ) . 

Waarom de Hanzeaten voor hun vergaderingen juist naar het klooster 
der Carmelieten gingen, is moeilijk uit te maken. Het klinkt wel erg ro
mantisch, wanneer Häpke zegt: „Dass sie und andere Kaufmannschaften 
zu dem strengen Orden sich hingezogen fühlten, hatte wohl seine Ursache 
im Glauben an die Wunderkraft der Karmeliter, wer in ihrem braunen 
Ueberwurf starb, hatte das ewige Feuer nicht zu erleiden" 233). Eerder zoekt 
men o.i. de aanleiding tot de bijzondere relaties tussen de Oosterlingen en 
de Brugse Carmelieten, in een feit, dat door Häpke slechts terloops wordt 
vermeld, nl. dat het klooster der Carmelieten te Brugge in 1265 met steun 
van de Duitse kooplieden was gesticht 2S*). 
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5. DE OOSTERLINGEN TE BRUGGE. 

In de buitenlandse handelscentra leefden de Hanzekooplieden, afge
sloten van de rest der bevolking in gemeenschappelijke gebouwen. Zo be
zaten de Hanzeaten te Londen op de linker Theems-oever in de buurt van 
London-Bridge de zogenaamde Staalhof, een complex van gebouwen, ge
groepeerd om het huis (domus), quae Guildhalla Teutonicorum vulgariter 
nuncupatur 3Si). Te Nowgorod had men een tehuis in de Peterhof, die sa
men met de aldaar bestaande St.-Pieterskerk, het eigendom der Hanze 
was. In Bergen bevond zich aan de Noordzijde van de Vaagen 23e) de zoge
naamde „Duitse Brug", een lange rij van houten huizen, waarin de Duitse 
kooplieden verblijf hielden. De toegangen tot deze aparte stadswijk werden 
's avonds gesloten en gedurende de nacht door leden van de nederzetting 
bewaakt 237). Op het schiereiland Schonen verwierven vele Hanzesteden 
krachtens bijzondere privilegiën „vitten". Hieronder verstond men eigen 
grondstukken, waar de Hanzeaten hun „Buden", d.w.z. hun houten hut
ten, mochten opslaan 2 8 β ). Op deze meestal langs de kust gelegen vitten leef
den de Hanzekooplieden gescheiden van de andere bewoners onder het 
toezicht en het bestuur van voogden — advocati — van hun stad, zonder met 
de inheemse bevolking, of in het algemeen met niet-Hanzeaten in nauw 
contact te treden. Hoezeer men ernaar streefde te leven naar eigen zeden 
en gewoonten, blijkt uit het feit, dat de Duitsers hier op Schonen, evenals 
te Bergen, eigen kerken hadden 2 В в). Hetzelfde was te Nowgorod het geval. 
In Engeland bezaten de Hanzeaten weliswaar geen eigen kerken, maar ook 
hier traden ze in het gewone dagelijkse leven vrijwel niet in contact met 
de bevolking. Nog in 1476 verplichtte de Hanze haar kooplieden in Lon
den te wonen in de Staalhof en werd het kwartiermaken bij de burgers ab
soluut verboden, tenzij voor het geval, dat de kamers en opslagplaatsen in 
de Staalhof alle bezet waren. Op de Lübeckse Hanzedag van 28 Mei 1476 
verzocht nl. De Koopman te Londen, een verordening uit te vaardigen, 
nádeme rumes genoch up déme Stalhove nu were, dat de Duitsche kopman 
up den Staelhave unde nicht myt den Engelschen to hus liggen schalde 340). 
Daarop werd door de Hanzeatische raadszendboden besloten, dat de stede 
id so hebben willen ernstafftigen, dat de kopman up dem hove unde in 
nynen herbergen sal wesen, dewile se dar boden ruem edder kameren heb
ben konen, umme mennigerleie sake, umme vorbodendes ok varlicheit 
willen etc. Men weren de kameren, ruem unde boden alle besäet, denne 
mochte de kopman in ene herberge up dat negeste by déme hove, dar he 
bequemicheit hebben mochte, trecken unde wesen, so lange he welke ka
meren up déme hove hebben mochte H1). 

Geheel anders was de situatie te Brugge. Temidden van het kultureel 
hoog staande Vlaamse volk, dat in taal ^12), zeden en volksaard zo zeer met 
de Hanzeaten overeenstemde, gevoelden deze Hanzekooplieden er geen be
hoefte aan, zich in eigen kolonies af te zonderen. De afgeslotenheid, die de 
drie grote factorijen te Londen, Nowgorod en Bergen kenmerkte, waar niet-
Hanzeaten niet zonder meer toegang tot de woonplaats der Hanzekooplie-
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den hadden, is dan ook geheel vreemd aan de Hanzenederzetting in Vlaan
deren. Weliswaar is in de eerste periode van het Hanzeatische tijdvak ook 
hier bij de Duitsers het plan opgekomen, zich in een eigen kolonie te ver
enigen. In 1252 richtten nl. de Duitse kooplieden zich bij monde van Her
man Ноуег 2ІЗ), raadsheer van Lübeck en Magister Jordan van Boizenburg, 
raadsnotaris van Hamburg, tot gravin Margaretha van Vlaanderen met het 
verzoek, in of bij Damme een nieuwe nederzetting — villam novam — te 
mogen vestigen, waar zij terreinen zouden mogen aankopen en waar zij 
hun mansiones zouden hebben 2") . Dat het hier de bedoeling was een duur
zame kolonie in de eigenlijke zin des woords te stichten, blijkt uit het toe
stemmend antwoord van de gravin: Margaretha van Vlaanderen gaf de uni
versi mercatores Romani imperii vergunning tussen Damme en Termuy-
den een villam novam te stichten 2") . De burgenses van deze kolonie zou
den op de door de gravin aan te wijzen terreinen eigen stukken grond ont
vangen en hier huizen mogen bouwen, om er met vrouw, kinderen en per
soneel te wonen. In deze nieuwe stad zou voor de kolonisten vrijheid van 
handel heersen І а в ) . Het plan tot het stichten van deze kolonie Nieuw-Dam-
me, volgens Reincke 2 4 T), Lübecks „Lieblingsidee", is nooit uitgevoerd. In te
genstelling met de situatie te Londen en Nowgorod, hebben de Hanzekoop
lieden te Vlaanderen zich steeds vrij bewogen tussen de Vlaamse bevolking. 

In 1478 waren de Oosterlingen te Brugge in het gemeenschappelijk 
bezit van een huis, de zogenaamde Gromme Ghenthof 248). Echter reeds 
vóór de tijd, nl. in de eerste helft van de vijftiende eeuw is er te Brugge 
sprake van een huis, dat aangeduid wordt als des coepmans huys 249). Blijk
baar deed dit dienst als ambtswoning van de klerken van De Duitse Koop
man. Tenminste in 1442 werden verordeningen, waartoe ouderlieden en 
achttien-mannen besloten hadden, opgehangen te scoopmans huze, dat na
der wordt aangeduid als het huis, daer de clerke pleghen te wonen 250). 
Evenzo is er in een brief van De Duitse Koopman te Brugge aan Lübeck 
en Hamburg d.d. 20 Januari 1466, sprake van, dat men de besluiten van 
het reces solde schriven up een bret unde dat in des coepmans huys appen-
baer uuythanghen 2M). De plechtige mondelinge afkondiging van de Han
zeatische verordeningen daarentegen vond in de regel to Brugge ten Car-
mers int reventer plaats. 

In Houcke bezaten de Nederduitse kooplieden in het begin van de 
vijftiende eeuw een eigen huis 263). In de tweede helft van de vijftiende 
eeuw verwierven de Oosterlingen ook te Antwerpen en te Bergen-op-Zoom 
een eigen huis, in de Schelde-stad in 1468, in Bergen-op-Zoom in 1477 2I8). 
Particulier huizenbezit is voor de Oosterlingen een exceptioneel verschijn
sel en slechts voor het einde van de veertiende eeuw sporadisch door oor-
kondenmateriaal gedocumenteerd 254). Zo diende Johan Scharpen uit Mün
ster een bezwaarschrift in over de schade, die hij had geleden aan zijn hui
zenbezit, do de van Ghent den Dam wonnen: Item nam ich tho schaden, 
dat my verbrant warde 3 hues, ende 2 thobroken, dar ze de veste mede ma-
keden. Desse rekene ich thon minnesten vor 140 ЯР grote 2 5 5). Scharpen be
zat dus in 1383 vijf huizen te Damme. Ruim een eeuw later treffen we de 
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Rigase koopman Jan Duercoop te Brugge aan in het bezit van drie huuse-
kins met hovekens, staende in de Baelgestrate an de zijde van der bleeke-
rye ™). 

De Hanzeaten woonden te Brugge verspreid in de stad in de vreemde-
lingenherbergen, de zogenaamde hostels. Deze hostels boden de Oosterlin
gen in de eerste plaats logeergelegenheid. Met hedendaagse pensions of ho
tels kan men ze niet vergelijken, omdat de Hanzeaten zelf voor eten en 
drinken zorgden. Verder dienden de hostels als opslagplaats voor de waren. 
Bij gebrek aan eigenlijke pakhuizen stapelden de kooplieden hun goederen 
op in de kelders en op de zolders van de huizen, waarin zij verblijf hielden. 
Zeer juist ziegt Häpke van de hosteis: „man muss auf die alten Kaufmanns
häuser unserer deutschen Städte zurückgehen, wo unter demselben Dach 
Wohn- und Lagerräume vereinigt sind, wenn man sich von ihrem Typus 
eine klare Vorstellung machen will" 25T). 

De huurprijs in een hostel werd hostelage genoemd, de Brugse burgers, 
die een hostel hielden, heetten hostellers, ostelliers, sporadisch ook wel 
werde ^8). 

Toen de Duitse kooplieden in 1280 en in 1307 ad interim in Aarden-
burg verblijf hielden, genoten zij aldaar het voorrecht, dat de huurprijs der 
hostels niet door de verhuurders werd vastgesteld, maar door een commis
sie bestaande uit de schepenen der stad en vier „procureurs" van de Duitse 
en Spaanse kooplieden 25e). Zo'n gunstige regeling kende men te Brugge nog 
niet. Wel bestond hier evenals te Aardenburg de bepaling, dat verhoging 
van de hostelage gedurende de overeengekomen huurtermijn of bij vernieu
wing van het huurcontract verboden was, een en ander volgens het privi
lege van 14 November 1309: ÍO wat huuse iof keinare, die de coepmanne 
vorseid hueren willen bin der steide van Brucghe in te woenne iof hare 
goed in te licghene, dat men se hem niet en verdierse hare termine ghedu-
rende. Ende es dat sake, dat zi se langhere begheren, danne hare termine, 
dat zi se moeghen behouden omme de zelve huere zonder verdiersen 2 β 0). 

De hostelier was niet alleen de huisbaas van de Oosterling. In sommige 
gevallen vervulde hij ook de functie van makelaar, d.w.z. van handelsbe
middelaar tussen de Duitse kooplieden en die van Vlaanderen en andere 
landen 2 в 1 ) . Als „ontrent den middag" de kooplieden „ter Borse" versche
nen, waren daar ook de makelaars, „die alsdan in groóte menigte die plaet-
ze bekroonden, staende in de kruysstraeten, om af te wagten de bevelen de
zer zoo roemrugtige Kooplieden, die op een wink ofte oogslag tot hun quae-
men met alle beleeftheyd d'orders tot koopen en verkoopen ontfangen-
de" ™2). Deze makelaars waren vooi de kooplieden onmisbaar. In het jaar 
1293 werd nl. te Brugge bepaald, dat „niemand binnen Brugge koopen, 
nog verkoopen en mag eenige Koopmanschappen, hoedaenig die zyn, zon
der bywezen van Maekelaer" 2 β ϊ ) . Er mocht dus te Brugge geen koop geslo
ten worden zonder bemiddeling van een makelaar 2 β 4). Dat de functie van 
deze hosteliers en makelaars, die pas aangekomen kooplieden konden in
lichten over te Brugge aanwezige goederenvoorraden, over de kwaliteit der 
artikelen, over afzetmogelijkheden voor de geïmporteerde waar enz., zich 
geleidelijk aan tot een vertrouwenspositie kon ontwikkelen, is duidelijk. 
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In vele gevallen deponeerden de Oosterlingen de meegebrachte of in 
Vlaanderen geïnde contanten bij hun hostelier. Daarom alleen al moesten 
deze hostellers in alle opzichten betrouwbare burgers zijn. Zij waren aan
sprakelijk voor alle goederen, die hun gasten aan de dienaren der hostellers 
toevertrouwden. Immers bij het grote privilege van 14 November 1309 2вэ) 
werd bepaald: ware dat zake, dat eens hostellers clerc tof zin cnape ontfin-
ghe der gaste gheld ende dat gheld wech droeghe, danof zal die hostelier 
ghehouden worden г в*). Toen door het geval Lorenz van der Burse veel 
Hanzeatische kooplieden verliezen leden, drong de Hanze erop aan, dat de 
stad Brugge voortaan voor haar hostellers borg zou staan. Hieraan werd 
door Lodewijk van Male gevolg gegeven, door nl. in het privilege, dat op 
14 Juni 1360 aan de Duitse kooplieden werd verleend, een bepaling op te 
nemen, luidende: waert dat zake, dat enich coopman scade ontfinghe van 
den hostelier, daervoren sal die stede ghehouden siin, daer die coopman 
light 2 β 7). Herhaaldelijk echter heeft Brugge zich verzet, wanneer het erom 
ging, de consequenties, voortvloeiende uit deze borgstelling, te aanvaar
den. In 1372 vluchtte een zekere weduwe van Riddervorde, een Brugse 
burgeres, die een hostel hield. De Duitse Koopman stelde de stad aanspra
kelijk voor de gelden, die de gevluchte hostelière aan Duitse kooplieden 
schuldig was, maar Brugge betoonde zich weigerachtig. Daarop bemoeide 
zich de graaf van Vlaanderen ten gunste van de Duitsers met de aangele
genheid in dezer voege, dat hij in een conferentie van zijn Raad met de 
ouderlieden en de burgemeesters van Brugge, volgens verklaring der Duit
se kooplieden aan Brugge bevel gaf, aan de Oosterlingen restitutie te doen 
van hetgeen de Riddervordesche aan de Hanzeaten schuldig was 2 β β). Brug
ge zei toe te betalen, maar enkele maanden later, nl. op 23 Juni 1373, deed 
De Duitse Koopman wederom bij Lübeck zijn beklag, dat, inzake Brugge's 
financiële aansprakelijkheid voor zijn hostellers, geen vorderingen waren 
gemaakt: dat steyt noch also, aise it thovoren was г в в ) . 

Het zullen uitzonderingen zijn geweest, dat Oosterlingen met hun 
hostelier bedrogen uitkwamen. Personen uit de beste kringen der Brugse 
burgerij wijdden zich aan het beroep van hostelier. Häpke noemt namen 
als: Mitteneye, Scoteler en van Curtrike 2~0). In vele gevallen namen de 
zakelijke relaties tussen Oosterling en hostelier een vriendschappelijk, ja 
intiem karakter aan. „Wie in den guten Gasthöfen der Provinz zwischen 
Wirt und Handlungsreisenden häufig aufrichtige Freundschaft besteht, 
so bahnte sich auch in Alt-Brügge ein Vertrauensverhältnis zwischen bei
den Teilen an" 271). 

Voor de vraag naar het aantal Hanzeaten, dat te Brugge gevestigd was, 
bezitten we, voor wat het bloeitijdperk van de Hanzeatische handel betreft, 
geen gegevens. Wel zijn er cijfers voor de latere jaren. Na het einde van de 
handelsblokkade in 1392 en 1457 keerde De Duitse Koopman in een caval
cade van resp. 150 en 200 ruiters naar Brugge terug. In 1440 en 1468 wa
ren er te Brugge resp. 140 en 108 Oosterlingen gevestigd. Einde 1449 be
droeg het aantal van alle te Brugge, Damme en Sluis aanwezige Hanzeaten, 
schippers inbegrepen, 600 272). 
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Hoeveel hostels er te Brugge waren, staat niet vast. We mogen echter 
aannemen, dat de omstandigheden aldaar voldoende berekend waren op 
het aantal Oosterlingen, dat de stad placht te frequenteren. Anders was de 
situatie te Aardenburg. Vreemd doet het ons heden ten dage aan, wanneer 
wij lezen, dat Aardenburg in 1307 de Duitse kooplieden beloofde voor het 
geval, dat de vrijwillig geëxploiteerde hostels niet in de behoefte voorza
gen, de burgers te dwingen ten behoeve van de huisvesting der Ooster
lingen woonruimte af te staan 279). 

Indien enigszins mogelijk, reisden de Duitse kooplieden zelf met hun 
goederen naar Vlaanderen. De Hanzeaat, die hierin verhinderd was, kon 
een handelsbediende, een zogenaamde cnape of coopgeselle naar Brugge 
zenden, aan wie hij volmacht en instructies voor de af te wikkelen zaken 
medegaf. Kooplieden, die geregeld zaken in Brugge hadden af te doen en 
thuis niet gemist konden worden, hadden in Brugge hun liggers, ook wel 
f acteuren (factoren) genoemd. Hieronder verstond men tot handel bevoeg
de vertegenwoordigers of commissionnairs, die in de moderne zin des 
woords „procuratie hadden", voor de koopman de lopende zaken van 
verkoop en inkoop afwikkelden, schulden inden, betalingen deden, bij ge
legenheid ook voor hem processen voerden etc. Zij hadden meer handels
ervaring dan de jongere „knapen" en genoten soms ter stimulering van 
ijver en nauwgezetheid, aandeel in de winst 274). Men onderscheidt liggers, 
wier enige beroepswerkzaamheid die van vertegenwoordiger was, die zich 
dus in algehele dienst van de koopman bevonden en anderen, die zelfstan
dig gevestigd koopman zijnde, daarnaast in het handelscentrum Brugge 
in zekere zin „agenturen" hadden, d.w.z. voor zakenvrienden uit de Neder
duitse geboortestreek tegen provisie handelszaken afwikkelden 2 " і ) . 

De taak, die het kantoor te Brugge vervulde, schijnt men somtijds 
ook gezien te hebben als een paedagogische. Wanneer b.v. in 1521 de bur
gemeester van Lübeck op een Hanzevergadering, die merendeels tegen 
handhaving van de Brugse factorij gekant is, de lof zingt van wat het Han
zekantoor te Brugge in de loop der eeuwen voor het algemeen welzijn der 
gemene steden heeft gedaan, zegt hij o.m. in dit verband: framer lude kin
deren gedieden to mennen, de de stede regeren (konden) 27e). In het alge
meen echter gaven de Hanzeaten, wanneer ze hun zoons voor verdere vor
ming naar Vlaanderen zonden, er de voorkeur aan, hen te plaatsen bij een 
persoonlijke relatie. In de regel vertoefden deze jongens eerst enige tijd 
bij een priester om lezen en schrijven, wellicht ook Frans te leren. Zo liet 
Hinrik van dem Wele, een koopman uit Riga, bij gelegenheid, dat hij per 
schipper Meyer aan een Brugse zakenvriend Philipp Bischof een partij bont 
zond, tegelijk met deze goederen een neefje naar Vlaanderen gaan. Hij ver
zocht, de jongen bij voorkeur bij een priester uit te besteden en hem te la
ten onderwijzen: Philippus, goede vrunt, so sende ik juu enen jungen by 
Wennemer Meye, hee is mynes broeder sone unde het Arnt. Dot wol unde 
bestediget ene bii enen prester off dar he wol zy, dat he leze (1.1ère), dat gy me
nen, dat ome nutte sy, unser leven vrouwen tiden lesen unde de seven salmen 
unde ander bede, dat he schriven und lesen lere to deghen. Ik bidde juu. 
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dat gy jo mede tosen, dat he in dwanghe gheholden werde, dat he synen 
willen nicht en krige. Wes he behoff hevet, dat wol unde kopet eme unde 
schrivet up miine rekenschap; wes Wennemer Mey utegheven hevet, dat 
wol unde ghevet eme dat wedder217). Na lezen en schrijven te hebben ge
leerd, kwamen deze jongens in de leer bij een koopman of bij iemand, die 
in nauw contact met handelskringen stond. Zo werkte een Lübeckse jon
gen Johan van Heynghen als klerk bij de Brugse makelaar Gottschalk Hau
schild 2 7 β). Ouderman Jan Duercoop, een koopman uit Riga, spendeerde 
veel geld aan de opvoeding van zijn natuurlijke zoon Goossin, met name 
om hem ter scolen te houdene buuten ende binnen der stede van Brugghe, 
ten fijne dat hij religieux werden zoude van eenigher observantie ende hem 
daerin begheven, zoo hyt den voornoomden Jan Duercoop zijnen vadere 
belooft hadde te doene ende nochtans niet ghedaen en heift noch willen 
doen, ter cause van denwelcken de voorseide Jan Duercoop zijn vader zij
nen zin ghekeert heift ende hem laten ghewerden ende doen zijn gheliefte. 
Bij zijn dood schonk Duercoop aan Goossin omme hem zelven te behelpe-
ne, thien ponden grooten, niet jeghenstaende dies voorseid es f.')s7e). De
zelfde Jan Duercoop had een dochter in het St.-Agnietenklooster te 
Gent 2 β 0). 

Dat het verblijf der Oosterlingen te Brugge soms van lange duur was, 
blijkt wel uit het curriculum vitae van Hildebrand Venckinchusen 2 β 1). De
ze Hanzeaat was in 1398 ouderman van De Duitse Koopman te Brugge 2 β 2). 
In 1409 kon De Duitse Koopman te Brugge van hem getuigen, dat hij ze
ven en een half jaar niet meer in Lübeck was geweest, maar al die tijd 
hyer enbinnen int lant van Vlanderen gewesen heuet, vmme zyne kopen-
schap to doene, gelyk anderen gueden coepluden van der vorscreuenen 
hanze2ββ). Veel zegen schijnt er intussen op zijn ondernemingen niet gerust 
te hebben: in 1422 werd hij wegens schulden in hechtenis genomen en in 
„den Steen" gelegd, waar hij tot 1425 moest vertoeven. Toen hij in dat jaar 
zijn vrijheid had herkregen, keerde hij terug naar zijn gezin te Lübeck2β4). 

Eigen kerken hadden de Hanzeaten in Brugge niet. De kloosterkerken 
van de Carmelieten, Augustijnen en Dominicanen boden hun ruimschoots 
de gelegenheid, hun godsdienstige plichten te vervullen. Zoals wij reeds 
hebben gezien 2 e s ) , hadden zij zeer bijzondere relaties met het klooster der 
Carmelieten. In de kapel der kloosterkerk aldaar was een begraafplaats van 
de mercatores hansae Theutonicae nunc Brugis residentes2ββ). Andere Oos
terlingen kochten met rijke fundaties een begraafplaats bij de Dominica
nen of de Augustijnen. Immers de Oosterlingen waren volgens privilege 
van 1309, in 1360 door Lodewijk van Male bevestigd, vrij om te kiezen 
hare sepulture waer dat zi willen, met dit voorbehoud echter, dat de ge
wone emolumenten, die voor de kerk en de geestelijkheid uit de begrafenis 
voortvloeiden, ten goede kwamen aan de parochie, waarin de betrokken 
Hanzekoopman gestorven was, zoals de bepaling van het privilege het kort 
en bondig zegt: behouden der prochie recht, daer zi steerven 2 β 7). Zeer in 
de smaak vielen de enorme messingen grafplaten met levensgrote voorstel
lingen van de gestorvenen28e). Zo rustten in de Augustijnenkerk te Brugge 
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in graven „met messing overdekt", Tideman Blomenrod 28B) en Tideman 
van Danzig 2 8 0 ). Aan dezelfde kerk schonken de Oosterlingen in 1444 en 
1485 ramen met de wapens van de keizer en de keurvorsten 2ϋ1), In het ne
gende decennium van de vijftiende eeuw schonken de Oosterlingen ook 
aan de kerk van de fremenueren, alsmede aan die van do predicaren, ra
men met tskeysers ende de zeven koervorsten wapenen W2). 
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AANTEKENINGEN» 

!) Schillers Werke, 7. Band, p. 213. 
2) Schiller in 1788 in een brief aan Karoline von Beulwitz. Zie: Salzer II, p. 904. 
3) De laatste drie aanduidingen zijn identiek met Zwin. Cf. Maerlant: 

Zwene, dat tien tiden hied Sincval. 
De benaming Sink f al is ouder dan Zwin, welke aanduiding sinds 1250 in zwang 

komt. Cf. Häpke, Brügges Entwicklung, p. 212 v. — „Zwin" is een Zuidnederlandse 
aanduiding voor „waterloop". Zie: De Smet, p. 1029; Verwys-Verdam, Mnl. Wdb. VII 
(1912), kolom 2560. 

Het tweede deel der samenstelling Sinkfal betekent „stroom", „rivier". Ook in Lá
tanse oorkonden wordt het Zwin wel fluvius genoemd. Zo bijvoorbeeld in een oorkonde 
van 23 Maart 1297, waarbij Philips van Frankrijk aan de cives et habitatores civitatis 
Lubicensis veilig handelsverkeer verleent voor Brugge en in fluvio Ζ evene. Zie: H.U.B. 
Ι, η. 1237. Cf. Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 64. 
4 ) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 79. 
s) Over het verschil tussen deze twee Hanseatische scheepstypen zie: Vogel, See
schiffahrt I, p. 491 w . 
β) Ibidem, p. 528. 
7 ) Kieeselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 40. 
β) Zie: Häpke, Sluis, passim. 
β ) MG. SS. t. XXVI (Ex Willelmi Brittonis PhUipide. Lib. IX), p. 346, vers 373-392. 
1 0 ) Duelos interpreteert deze zonder meer als „tissus Chinois" (Duelos p. 38). 
1 1 ) Zie voor de interpretatie van het gedicht: Häpke, Zur Genesis, p. 172 w . Daar
tegen: Kiesselbach, Zur Entstehung des Weltmarktes, p. 177. 
i a) Verdam-Leendertz jr., Jacob van Maerlant, p. 46. — Voor het eerst in dit verband 
geciteerd door: Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 581. Daarna ook door: Häpke, Sluis, 
p. 76, voetnoot. 
ι») Vogel, Seeschiftfahrt I, p. 261. 
" ) Schaube, p. 37; Bahr, p. 10; Daenell, Blütezeit I, p. 15; Pirenne, p. 247; Vogel, 
Seeschiffahrt I, p. 261. 
15) H.U.B. II, n. 401 § 2. Cf. Bahr, p. 114; Gönnenwein, p. 46, 393 v.; Rogge, p. 10. 
« ) Deze termen: H.A. Π, 6 η. 470 § 9. 
1 7 ) H.U.B. Ill, η. 411. — Niet alleen bevestigde Lodewijk de stad Brugge in de vri-
heit van haren stapele, maar bovendien beloofde hij nemmermeer enighen stapel te leg-
ghene van enigherhande goede ofte coopmanscepen in enighe andere stede danne bis 
onser stede van Brugghe. — Geciteerd naar: Gönnenwein, p. 400. 
18) H.U.B. IV, η. 796. Cf. Bahr, p. 114; Gönnenwein, p. 49; Dticlos, p. 47. 
19 ) Art. 25: Les négociants étrangers arrivant en Flandre présenteront leurs mar
chandises à l'étaple de Bruges et non ailleurs. — Art. 27: Les pilotes ne conduiront 
aucun navire ailleurs qu' au Zwin, sous peine de 20 lb. gros d'amende. — Zie: Gönnen
wein p. 59, 417 ν. — Uitdrukkelijk wordt in het handvest de stapel der stad le fon
dement de sa grandeur genoemd. — Zie: Gönnenwein, p. 59. 
20) H.U.B. II, η. 401 § 2. Cf. Rogge, p. 10; Gönnenwein, p. 46, 393 v.; Vogel, See
schiffahrt I, p. 260. 
21 ) Bahr, p. 114 v. 
22) Stein, Privilegien der deutschen Hanse, p. 86; Bahr, p. 113; Daenell, Blütezeit 
II, p. 70. 
a8) H.U.B. II, n. 154; n. 155. Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 16; Bahr, p. 122. — Wol, was, 
pelterijen, koper en graan werden in de oorkonde apart opgenoemd, omdat dit in het 
begin van de veertiende eeuw de voornaamste goederen waren, die de Duitse kooplieden 
in Vlaanderen importeerden. 
24) Zie: Gönnenwein, p. 311. 
25) Zie: Rogge, p. 18 w . ; Daenell, Blütezeit II, p. 70 v.; Gönnenwein, p. 311; Vogel, 
Seeschiffahrt I, p. 340. 

Rogge's bewering, dat het onderscheid tussen „stapel-" en „ventegoederen" voor 
het eerst in een oorkonde van 1389 werd gemaakt (Rogge, p. 16), is onjuist. In het helo 
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stuk, waarop Rogge zich beroept, nl. H.R. I, 3 n. 425, komt de term „ventegoed" geen 
enkele maal voor. Voor zover ons bekend, maakte de Lübeckse Hanzedag van 18 Mei 
1447 voor het eerst een onderscheid tussen stapelgud en ventegud. Zie o.a.: H.R. II, 
3 n. 288 § 80. 

Wehrmann's voorstelling (Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, 
p. 81), dat we onder „ventegoederen" aan bederf onderhevige waren hebben te verstaan, 
is althans voor het algemeen-Hanzeatisch taalgebruik onjuist. Wel schijnt de term in 
Keulen in deze betekenis gebruikt te zijn. Zo kon een Keuls burgemeester op de vraag, 
wat ventegud was, antwoorden: men meine daemit alle provande und solichs, dat balde 
verderflieh werde, as alle essende spgse, in sunderheit, die up vente balde verkauft und 
ider daevan zo syner rechter zydiger zyt verneyset werden moesten, as herink, buckinck, 
fisch, butter und kese etc. — Zie: Gönnenwein, p. 310. 
26 ) Pirenne, p. 244 v. 
27) Aldus de vier Leden in een schrijven van 8 April 1418 aan de Hanzesteden. Zie: 
H.R. 1, 6 п. Б72, p. 570. Cf. Rogge, p. 7. 
2 β) Pirenne, p. 246. 
2») Duelos, p. 44. 
«») Von der Ropp, p. 121; Daenell, Blütezeit I, p. 16. 
81 ) Het was de gewoonte, dat de lakens van de plaats van vervaardiging naar Brugge 
gebracht, hier op qualiteit en quantiteit gecontroleerd en pas dan verkocht werden. De 
te Brugge uitgeoefende controle was in het belang van de aankoop van solied goed. In 
1442 werd de gewoonte van de lakenstapel tot verplichting. De Hanzedag van 20 Mei 
1442 te Stralsund, ging nl. naar aanleiding van klachten, die de Duitse Koopman te 
Brugge op deze Hanzedag bf monde van zijn klerk Johan Zwin naar voren liet brengen, 
ertoe over, de lakenstapel opnieuw te regelen. Bepaald werd o.a., dat alle dejenne, de in 
vorledenen Uden unde older wonheit ere takene unde andere draperie to Brugge edder 
anderswor dar de copman sinen stapel holdet, plegen to bringende, na desseme dage 
(d.i. de dag van deze Hanzevergadering, 20 Mei) vortan ere lakene unde draperie torn 
stapele darsulves scholen bringen unde dar vorkopen na older ghuder milder wonheit. 
Het reces verbood voor Hanzekooplieden de handel in lakens, die niet nach alder love-
liken wonheit sin gewesen unde gekoft torn stapele, so van olden tiden dat is gewesen. 
Voor de import van lakens in Hanzesteden behoefde de koopman — bii pene unde ver
lust der vorbenomeden lakene ane gnade — een certificaat van de Brugse ouderlieden 
om nl. te bewijzen, dat de vorscreven lakene sint gewesen unde gekoft tom stapele so 
vorscreven is. Zie voor een en ander: H.R. II, 2 n. 608 § 12. 

Het doel van het besluit van de Stralsundse Hanzedag is duidelijk: in de eerste 
plaats het bevorderen van de stapel te Brugge en verder het tegengaan van de aankoop 
van inferieure lakens. Over verscherping van de stapeldwang in 1447 en 1470, zie p. 
150 w . van dit werk. 
•2) H.U.B. III, p. 474 en ibidem voetnoot 1. Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 14. 
83) Beaucourt, p. 87 v. 
**) Hugo Verriest in het gedicht: De Zee. 
85) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 2. 
äe) Over de weg Hamburg-Oldesloe-Obertrave-Lübeck werd in het jaar 1368 alleen 
aan Vlaamse lakens voor een bedrag van 150.000 R.M. Lub. — dat is een bedrag van 
10 à 12 millioen Mark van de moderne tijd — geïmporteerd. Zie: Vollbehr, p. 19. 
87 ) Lübeckers treffen we te Brugge reeds in 1244 aan, Duitse kooplieden te Nowgorod 
sedert het midden van de twaalfde eeuw. Zie Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grund
lagen, p. 41 v. 
88) Ibidem, p. 66, 204; Schellenberg, р. б; Wilkens, p. 184; Nanninga, De handelsweg, 
p. 98 v. 
8 9 ) Pirenne, p. 245 v. Cf. Van Werveke, p. 13. 
4 0 ) Het Hamburgse scheepsrecht werd voor het eerst gepubliceerd door J. M. Lappen
berg in Die ältesten Stadtrechte, p. 75-86. Daarna door Pardessus in zijn Collection de 
lois maritimes. Tome troisième, p. 337-347. Th. Kiesselbach heeft het Hamburgse 
scheepsrecht uitgegeven en verklaard in Grundlage und Bestandteile. Ibidem p. 86-93 
een afdruk: Van schiprechte. De hierin neergelegde gedachtengang is verder ontwik-
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keld door: G. A. Kiesselbaeh, Die wirtschaftliehen Grundlagen. Tegen beide schrijvers, 
die de Hanzeatische scheepvaart haast uitsluitend in verband met de vaart op Vlaan
deren willen zien, richt zich W. Stein. Zie voor het verloop der polemiek: 

Stein, Die deutsche Genossenschaft. 
Kiesselbaeh, Die Konzentration des hansiechen Seeverkehrs I en II. 
Stein, Hansische Geschichtsblätter 1910, p. 644-668 (onder Rezensionen). 
Kiesselbach, Nochmals zur Frage. 

^1) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 86; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 76; Pardessus, p. 337 v. 
42 ) In de dertiende eeuw werd in de Noord- en Oostzee-havens veelal naar Engels geld 
gerekend. Zie: Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile p. 73 v.; Kiesselbaeh, Die Kon
zentration des hansischen Seeverkehrs I, p. 313 v.; Idem, Die wirtschaftlichen Grund
lagen, p. 63 v.; Stein, Die deutsche Genossenschaft, p. 417. 
« ) Welke Maria-kerk hier bedoeld wordt, is twijfelachtig. Daar volgens Artikel 1c 
van het Scheepsrecht de Hamburgers ook te Utrecht twe penninghe user vrowen beta
len moesten, vermoedt G. A. Kiesselbaeh, dat hier geen Vlaamse Maria-kerk in het ge
ding is, maar „eine Kirche des gemeinsamen Heimatshafens". Zie: Kiesselbaeh, Die 
wirtschaftlichen Grundlagen, p. 80. 
44) Het Lübeckse scheepsrecht is afgedrukt: L.U.B. II, η. CV. Verder Ьц Pardessus, 
p. 404-416. 
4 5 ) Voor de verschillen zie: Lappenberg, Die ältesten Stadtrechte, p. CXLIII w . en 
Reincke, Die ältesten Formen, p. 168. 
4 β ) L.U.B. II, n.CV; Pardessus, p. 404 v.; cf. Kiesselbaeh, Die Konzentration des 
hansischen Seeverkehrs I, p. 280. 
*'·) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 60; Kiesselbaeh., Die Konzentration 
des hansischen Seeverkehrs I, p. 317 v.; Daenell, Blütezeit II, p. 334. 

Het scheepsrecht van Bremen is afgedrukt door Pardessus, p. 317-326 en in Oel-
riehs, Sammlung alter und neuer Gesez-Bücher der Stadt Bremen, p. 291-302. 
48) Pardessus p. 317; Oelrichs, p. 291. 
40) Kiesselbaeh, Die Konzentration des hansischen Seeverkehrs II, p. 373-394 passim. 
50) „Wintervis" vormt de tegenstelling tot „zomervis" of haring. Kiesselbaeh, Grund
lage und Bestandteile, p. 76, voetnoot 1. 
B1) Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 67, 176 v. 
" ) Johnsen, p. 68; Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 177. 
88) Volgens de sage was de rijkdom te Wisby zo groot, dat de vrouwen met gouden 
spinrokken sponnen en de varkens uit zilveren voederbakken aten: 

„Nach Zentner wogen die Goten das Gold; 
„zum Spiel dienten die edelsten Steine, 
„Die Frauen spannen mit Spindeln von Gold; 
„aus silbernen Trögen frassen die Schweine. 

Zie: Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 76. 
'4) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 87 v.; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 77; Pardessus, p. 340. 
" ) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 88; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte en Pardessus, t.a.p. 
5 β ) Agats, p. 1 w.; Vogel, Seeschiffahrt I, p. 291 w., 308 w . 
B 7) Agats, p. 41. 
> β ) In de taal der Hanzeaten Bayesches, Bayes, Baygesz, Bages, Boyons solt of ook 
enkel Baie (Bayge) genoemd. Zie: Agats, p. 17. 
••) Te Schonen werd ook zout uit de Lüneburgse zoutmijnen gebruikt. Het „Baai-
zout" was weliswaar niet zo fijn als het Lüneburgse, maar ondanks de lange transport-
weg was het goedkoper. Zie: Daenell, Blütezeit I, p. 447. 
β 0 ) Zie vervolg van p. 18 en p. 146 van dit werk. 
β 1 ) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 88; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 77; Pardessus, p. 340. 
M) Schäfer, Das Buch des lübeckischen Vogts, Einl. p. XX, voetnoot 3. Cf. Vogel, See
schiffahrt I, p. 177. 
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63 ) Schäfer, Das Buch des lübeckischen Vogts, Einl. passim. 
β*) Ibidem, Einl. p. XX; Idem, Die deutsche Hanse, p. 48; Vogel, Kurze Geschichte, p. 
25; Idem, Seeschiffahrt, I, p. 178. 
e 8 ) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 88; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 77; Pardessus, p. 340 v. 
· · ) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 69; Kiesselbach, Die wirtschaftlichen 
Grundlagen, p. 109. 
67) Uitgave: Nirmheim, Das Handlungsbuch. 
β β) Cf. Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 116: „Auf 20 Mann rechnete 
man durchschnittlich täglich eine Tonne ( = 261 Liter), auf eine Kloster Jungfrau jähr
lich 14 Tonnen". Welk een belangrijke plaats het bier in het dagelijkse leven van die 
tijd innam, blijkt ook uit het feit, dat de verbinding „zijn brood en bier verdienen", sy
noniem was met de moderne uitdrukking: „de kost verdienen". Rüdiger geeft Zeitschr. 
des Vereins für hamburgische Geschichte, Band VI (1876), p. 661 een afdruk van een 
veertiende-eeuws contract van een glazenmakersleerjongen Jacob Planschläger met zijn 
baas Hermann. Laatstgenoemde zal van Planschläger leergeld ten bedrage van 6 Mark 
ontvangen, welk bedrag aan de leerjongen zal moeten worden terugbetaald, indien Her
mann binnen acht jaar zou komen te sterven, zodat Planschläger nog te weinig geleerd 
heeft om zelfstandig zijn „brood en bier" te verdienen. Cf.: Si vero contingeret, ipsum 
Hermannum infra dictas 8 annos decedere, puero sic indocto, quod non posset opere suo 
panem et cerevisiam deservire, redduntur ei 6 marce supradicte, 
89) Bahr, p. 133 v.; Bing, p. 218. 
70 ) Koppmann, Hamburgs Stellung, p. 12. 
71 ) Lübeck ein Kaufhaus 

Köln ein Weinhaus 
Braunschweig ein Zeughaus 
Danzig ein Komhaus 
Hamburg ein Brauhaus 
Magdeburg ein Backhaus 
Rostock ein Malzhaus 
Lüneburg ein Salzhaus 
Stettin ein Fischhaus 
Halberstadt ein Frauenhaus 
Riga ein Hanf· und Butterhaus 
Reval ein Wachs- und Flachshaus 
Krakau ein Kupferhaus 
Wisby ein Pech- und Teerhaus. 

Afgedrukt bij Vogel, Seeschiffahrt I, p. 201. Over het „brouwhuis Hamburg", cf. Bing, 
p. 212. 
72) Bing, p. 221. 
7S) Laurent, p. 147. 
74 ) „Oostland" hier in de betekenis, die het woord in de Hanzeatische bronnen veelal 
heeft, aanduidend ni. het Oostzee-gebied en Noord-Duitsland. Cf. Verwys-Verdam, Mnl. 
Wdb. V (1903), kolom 1626. 
76 ) Hirsch, p. 221. 
7 β ) H.R. II, 4 η. 196 § 33. 
7 7 ) Hirsch, p. 190. 
7 β) H.B. II, 6 η. 366 § 34. Cf. Rogge, p. 21. 
7 β ) Ibidem. 
β») H.A. Ill, б η. 243 § 106. Cf. Rogge, p. 21. 
8 1 ) H.R. II, 6 η. 470 § 10. 
β 2) H.R. II, 6 η. 605 § 2. 
8 8 ) Ibidem. 
8 4 ) H.A. II, 6, η. 514 § 8. 
8 5 ) Nanninga, Het handelsverkeer, p. 11. 
8 β ) Bruns, p. 47 w.; Vollbehr, p. 67; Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, 
p. 204. 
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»7) Aldus in een oorkonde van 12 Maart 1241, waarbij Albert I, hertog van Saksen, 
aan de burgers van Lübeck tolvrijheid voor zijn gebied verleent en hun tegen betaling 
van een geleigeld vrij geleide belooft op de weg tussen Lübeck en Hamburg. Zie: L.U.B. 
I, n. XCI. Cf. Koppmann, Der Vertrag zwischen Hamburg und Lübeck, p. 72, voetnoot 
2; Nanninga, Het handelsverkeer, p. 11, 23, voetnoot 2. 
β β) Met hun dilectis amicis-burgensibus de Hamborch kwamen ni. voogd, raad en ge
meente der stad Lübeck overeen, ut si forte predones aut alii mali homines se contra 
nostras aut eorum burgenses erexerint, a loco ilio, ubi flumen, quod Trauena dicitur, 
mare incidit, usque Hammemborg et sic per totam Albeam usque in mare, et nostras 
uel eorum burgenses hostilìter inuaserint, quicquid sumptus uel expense ad hos pre
dones delendos et extirpandos accesserit, nos cum ipsis et ipsi uersa uice nobìscum 
pariter debeant sustinere. — L.U.B. I, n. XCV. Cf. Koppmann, Der Vertrag zwischen 
Hamburg und Lübeck, p. 69 w . ; Nanninga, Het handelsverkeer, p. 11, 23, voetnoot 3. 
89 ) Bruns, p. 48. 
β 0 ) Koppmann, Die ältesten Handelswege Hamburgs, p. 420; Bruns, p. 61 w . ; Häpke, 
Der deutsche Kaufmann, p. 6 v. 
B1) Lelewel, Epilogue, p. 286; Wilkens, p. 190. 
92) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 4; Idem, Brügges Entwicklung, p. 103, voet
noot 3. 
95) Bruns, p. 61. 
«*) H.R. II, 2 η. 160-180. 
9 6 ) Häpke's opmerking: „Der Landweg ist daher nur für den Personenverkehr, für 
den zu Pferde reisenden Kaufmann wie Mornewech in Betracht gekommen", behoeft 
derhalve correctie (Häpke, Brügges Entwicklung, p. 103). 
96 ) Bruns, p. 54. 
»7) Ibidem, p. 64 v. 

9 β ) H.R. II, 4 η. 196 § 16. 
9 9 ) H.A. II, 4 n. 196 § 29. 
1 0 0 ) H.R. II, 4 n. 203: Wante denne de copman ut den steden van der henze unde de 
varende man nu kortliken in der herschupp to Delmenhorst unde Oldenborg unde ok in 
der herschupp van der Hoye jegen reden unde recht, unvorwaret unde unenzecht, jegen 
God unde alle redelicheit gevangen, geschattet unde dat ere en ia genomen: hirumme so 
hebben de heren de rad desser stad Lubeke mit vulborde unde consente mer anderer 
stede geboden, dat nymant myt sinem live unde gude sodanne straten to Delmenhorst, 
to Oldenborg unde dorch de Hoyeschen straten scholen varen unde keren. 

Deel 4 van H.R. II staat trouwens vol met stukken, die een aanklacht jegens graaf 
Gerhard van Oldenburg behelzen. Zie aldaar: Personenverzeichniss, p. 658. 
1 0 1 ) Hirsch, p. 190 v. 
1 0 2 ) Daenell, Holland und die Hanse, p. 4; Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 29. 
юз) Over de aard en de graad van de moeilijkheden, die zich voor de navigatie voor
doen op de Noord- en Oostzee, in het Skager Rak en Kattegat, mocht ik mij laten voor
lichten door de Commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willems
oord, Kapitein ter Zee F. Th. Burghard. Hem betuig ik hier mijn erkentelijkheid voor 
de met zo veel welwillendheid verstrekte inlichtingen. 
1 0 4 ) Vogel, Seeschiffahrt I, p. 621; Idem, Die Einführung des Kompasses, p. 18. 

Sinds de veertiende eeuw kon het zogenaamde „Zeeboek" met zijn gegevens over 
getijden, zeestromingen, havens en reden, enigermate de dienst doen van de latere zee
kaarten. Cf. Daenell, Blütezeit II, p. 364; Vogel, Seeschiffahrt I, p. 624. Zie p. 17 van 
dit werk. 
106) Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 66; Vogel, Die Einführung des Kompasses, p. 32. 

Tegen het einde van de veertiende eeuw wordt in een Kampense oorkonde voor het 
eerst gewag gemaakt van een kompasvervaardiger. Onder aantekeningen over de kos
ten, besteed voor de uitrusting van vredeschepen, gedateerd: Anno [Ji]54 mensis Maji 
die decima sexta, staat ni. de post: /tem dien selven [dem Maes van Unden] ghegeven 
tea cogghen behoef, van Wychman Oversteghe ende Lubbert Overdiic gheboeirt], van 
Konpassemakers weghen, 180 nyer gulden. Item dien selven ghegeven tes vredecogghen 
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behoef, gheboert van Roever, van dee mannes weghen van den Zonde, 5S1 nyer gulden 
ende 23 Her[_entalsehe'] gulden. — Zie: H.A. I, 4 n. 201 §§ 3, 4. Cf. Vogel, Die Einfüh
rung des Kompasses, p. 23; Idem, Seeschiffahrt I, p. 620. 

Het gaat hier om Ghise Koerling, wiens burgerschap om financiële redenen zowel 
door Stralsund als door Harderwijk werd opgeëist, waarop Kampen kortweg verklaar
de, dat hii een loes man is ende dat ons dat geit vervallen is. — Zie: H.R. I, 4 n. 450. 
l o e) Zie: Vogel, Seeschiffahrt I, p. 192 w . ; Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 65; Nanr-
ñinga, Het handelsverkeer, p. 69 v. 
107 ) Vogel, Die Einführung des Kompasses, p. 12. 
1 0 β ) Kieaeelbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 130, 134. 
loo) Wilkens, p. 203; Sneller, Walcheren, p. 16. Daartegen: Nanninga, Het handelsver
keer, p. 94 w . 
1 1 0 ) Kiesselbach, Die vñrtschaftlichen Grundlagen, p. 130 v. 
111 ) Nanninga, De handelsweg, p. 94 v. 
112) Pas in het begin van de veertiende eeuw, ni. in 1303 wordt het Marsdiep als рог-
tus vermeld. Zie: Te Lintum, De natuurlijke verkeersroutes, p. 17, voetnoot 1 (rechts). 
— Vóór 1397 legde Kampen hier vuurtonnen. Zie: Nanninga-Uitterdijk, p. 4, voetnoot 2. 
113) Zie voor beide binnenvaarten: Vogel, Die Binnenfahrt; Wilkens; Te Lintum, De 
natuurlijke verkeersroutes, p. 16 en passim; Nanninga, Het handelsverkeer. De Stichtse 
binnenvaart is beschreven door De Geer in zijn Bijdragen, Hoofdstuk Hl; de Holland
se door Keiner I, p. 172 w . en in Nirmheim, Hamburg und Amsterdam, p. 3 v. 

Vogel heeft op zijn in Die Binnenfahrt neergelegde conclusies later in een recensie 
in Hansische Geschichtsblätter 1915, p. 356 ν. correcties aangebracht. 
1 1 4 ) Nanninga, Het handelsverkeer, p. 43. 
1 1 6 ) Over de verschillende scheepvaartwegen, die tussen de Zeeuwse eilanden door 
naar Vlaanderen leidden, zie: Sneller, Waleheren, p. 14 w . 
1 , β ) Vogel, Die Binnenfahrt, p. 35. 
1 1 7 ) Ibidem, p. 26. 
1 1 β) Deze dam bestond reeds in 1217. Zie: Nanninga, Het handelsverkeer, p. 43, voet
noot 1; Brugmans, De binnenvaart, p. 3. 
1 1 9 ) Vogel, Die Binnenfahrt, p. 16; Nanninga, Het handelsverkeer, p. 44. 
i a o ) H.U.B. I, n. 334; Poelman I, n. 6. Cf. Vogel, Die Binnenfahrt, p. 19; Idem, See
schiffahrt I, p. 193; Wilkens, p. 176 v.; De Geer, p. 245 v.; Nanninga, Het handels
verkeer, p. 37, 43, 46. 
1 S 1) Zie p. 17 van dit werk. — J. de Geer spreekt abusievelijk van het „oude Hambur
ger stadregt, hetwelk in het jaar 1272 te schrift werd gesteld" (De Geer, p. 246). 
1 И ) Volgens Te Lintum is de monding der Vecht ondiep geworden door het „beruchte 
Muiderzand" (Te Lintum, De natuurlijke voordeelen, p. 638). 
iss) Vruchtlïide of vrachtlude zijn de eigenlijke mercatores, de bevrachters van het 
schip, de huurders van de laadruimte. In de regel reisden zij met hun koopwaar zelf 
mede. Zie: Nanninga, Het handelsverkeer, p. 18, 65. 
124 ) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 86 w . (Van Schiprechte) ; Lappen
berg, Die ältesten Stadtrechte, p. 76 ; Pardessus, p. 338. 
l25) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 87; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 76 ; Pardessus, p. 338. 
" · ) Ibidem resp. p. 87; p. 76; p. 338. 

In aant. 43 merkten wü op, dat Kiesselbach hier denkt aan „eine Kirche des ge
meinsamen Heimathafens". Nanninga oppert de mogelijkheid, dat hier het Maria-altaar 
van de St. Nicolaaskerk te Utrecht bedoeld is, welke kerk de Domproost had afgestaan 
aan de Duitse Orde. Zie: Nanninga, Het handelsverkeer, p. 41. 
127) Deze bepaling doet op het eerste gezicht ietwat eigenaardig aan. Men bedenke 
echter, dat de bemanning het recht der voringhe bezat, het recht nl. een deel van de 
laadruimte te benutten voor eigen goederenvervoer. Dit betekende voor de matrozen een 
bron van inkomsten, die des te meer opleverde, naarmate de reis zich over een groter 
traject uitstrekte. De vorighe werkte dus nivellerend tussen de lengte van de reis en de 
verdiensten van het scheepsvolk. Zie: Vogel, Seeschiffahrt I, p. 369, 371; Nanninga, 
Het handelsverkeer, p. 66 v. 
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128) De schipmanne of schipknapen zijn de eigenlijke bootslieden, de gubernatorea, die 
het nautisch-technische werk verrichten. Zie: Vogel, Seeschi)'fahrt I, p. 370 v.; Nan
ninga, Het handelsverkeer, p. 18. 
128 ) Kiesselbaeh, Grundlage und Beetandteile, p. 91; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 81; Pardessus, p. 344. 
130) ¿)е schiphere is de eigenaar of medeëigenaar van het schip. Zie: Vogel, Seeschiff
fahrt I, p. 376; Nanninga, Het handelsverkeer, p. 18, 64 v. 
181 ) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 91; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 81; Pardessus, p. 344 v. 
132 ) Kiesselbaeh, Grundlage und Bestandteile, p. 91; Lappenberg, Die ältesten Stadt
rechte, p. 81; Pardessus, p. 345. 
13a) Ibidem. 
154) Ibidem. 
155) Het Hamburgse Liber diversorum generum et conditionum vermeldt nog in het 
jaar 1369 een Hamburgse burger Heyne Vulzik als schoonzoon van de Utrechtenaar Jo
hannes Witte. Zie : Nirrnheim in een recensie in Zeitschr. des Vereins für hamburgische 
Geschichte, Band XIV, 2. Heft (1909), p. 372. 
1 Э в) Cf. Schellenberg, p. 6; Wilkens, p. 186. 
1 8 7 ) De Geer, p. 267 w.; Nanninga, Het handelsverkeer, zie: Hoofdstuk III: De tran
sito-handel over Utrecht in de dertiende eeuw, p. 37 w . 
i a s ) De bouw van de burcht werd voltooid omstreeks 1269. Zie: De Geer, p. 268; Νατι-
ninga. Het handelsverkeer, p. 60. 
1 8 9 ) Vestram discretionem — aldus het schrijven van de bisschop — credimue non la
tere, ierrom nostram Traiectensem tam dudum fuisse in statu turbato et bellicoso, ita 
quod propter amissiones rerum suarum et intollerabiles iniurias corporales, quae mer-
catores adueñe septus sustinuerant, terram Traiectensem visitare et mercaturas suas 
adducere dissueuerunt. — L.U.B. II, n. CXXXVII; Poelman I, n. 67. Cf. De Geer, p. 
261 ; Nanninga, Het handelsverkeer, p. 66 v. 

De brief is gedateerd: Datum anno Domini MCCC primo, sabbato post dominicam 
Inuocauit. Volgens de uitgevers van L.U.B. is dit „1301. Febr. 26", volgens Poelman 
t.a.p. „17 Maart 1302". De opgave van Poelman is de juiste; die van L.U.B, kan al 
daarom niet juist zijn, omdat Guy van Avesnes op 26 Februari 1301 nog niet aan de re
gering was. Hij werd pas in Augustus 1301 gekozen. Cf. Berkelbach van der Spren-
kel, n. 14. — Voor de jaarstijlen, die Guy van Henegouwen volgde, zie: Fruin, p. 66 v. 
110 ) De Geer, p. 262 v. 
141 ) Cf. Vogel, Die Binnenfahrt, p. 27; Wilkens, p. 202. — Nanninga formuleert het 
aldus: „Tijdens het bewind van Jan van Nassau (1267-1290) kwam aan het transito-
verkeer over Utrecht een einde door de onveiligheid in het Sticht" (cursivering van 
ons) (Nanninga, Het handelsverkeer. Stelling III). Hiermede is niet in overeenstem
ming het feit, dat de Raad van Hamburg in 1292 in het in dat jaar gecodificeerde Ham
burgse scheepsrecht nog bepalingen opnam omtrent het scheepsverkeer der Hambur
gers in het Sticht 
142) Nirrnheim in een recensie in Zeitschr. des Vereins für hamburgische Geschichte, 
Band XIV, 2. Heft (1909), p. 371. 
ι*») Nanninga is zelfs van oordeel, dat in de dertiende eeuw de Hollandse route voor 
de Oosterlingen de hoofdweg was. Cf. Nanninga, Het handelsverkeer, p. 17, 67, 98, 
102 v., 118 en Stelling I. Tegen Nanninga's conclusies ten aanzien van de Vlaanderen-
vaart langs de Hollandse binnenweg, richtten zich P. A. Meilinck en H. J. Smit, beiden 
in recensies in Tydschr. voor Geschiedenis 1922, resp. p. 206 w., 419 v. Nanninga 
diende hun van repliek in het artikel: De handelsweg door Holland in de dertiende 
eeuw. Smit had reeds in zijn dissertatie (1914), in tegenstelling met Nanninga, aan de 
Hollandse binnenvaart niet dan bijkomstige betekenis toegekend, een mening, waarbij 
Vogel in een recensie van Smit's werk in Hansische Geschichtsblätter 1916, p. 363-362, 
op p. 366 ν. zich schijnt aan te sluiten, na eerst in zijn artikel Die Binnenfahrt (1908) en 
in zijn Seeschiffahrt I, (1916) p. 193 v., 236, 626, het bestaan van de route binnen du
nen aangenomen te hebben. Volgens Smit maakten de Oosterlingen voor de tocht naar 
Vlaanderen slechts in zoverre van de Hollandse binnenwateren gebruik, als ze de bij-
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bedoeling hadden op deze reis Hollandse markten te bezoeken. Prof. Brugmans, stelling 
nemend in het geschilpunt, dat tussen zijn beide promovendi bestaat, erkent het bestaan 
van de Hollandse binnenvaart voor de tochten van Oostland naar Vlaanderen en toont 
met Nanninga aan, dat zij met name in de dertiende eeuw van betekenis is geweest 
(Brugmans, De binnenvaart, p. 96, 98 en passim). Ook na het verschijnen van de pu
blicatie van Brugmans bleef Smit bij zijn standpunt (Cf. Smit, De beteekenis van den 
Noordnederlandñchen handel, p. 40, voetnoot 1). Van geografische zijde is het probleem 
van de binnenvaart door Holland behandeld door A. A. Beekman en C. te Lintum. Eerst
genoemde staat in een recensie van Nanninga's dissertatie in Tydschr. v. h. Koninkl. 
Nederl. Aardr. Genootschap 1922, p. 207-210, sceptisch tegenover de vraag, of de Hol
landse waterwegen in de dertiende eeuw voor het verkeer van zeeschepen geschikt 
waren (Cf. ibidem p. 208). Te Lintum daarentegen spreekt herhaaldelijk van de weg 
der „wadden, plassen en kreeken" en noemt Amsterdam zelfs de „noordelijke voorhaven 
van de wereldstad Brugge" (Te Lintum, De natuurlijke verkeeraroutes, p. 17). Dat de 
Oosterse handel gebruik maakte van de Hollandse binnenvaart, wordt ook erkend door 
Sneller (Sneller, Walcheren, p. 12 v.). 'T Hooft verwerpt zonder enige motivering de 
mening, dat Hanzeatisch handelsverkeer naar Vlaanderen zich door Holland bewoog 
('Γ Hooft, p. 58). 
1 4 4 ) Geervliet en Strienemonde waren de hoofdtolplaatsen, die de Oosterlingen, komen
de uit het graafschap Holland of het Sticht, hadden te passeren. Het waren de zeetol-
plaatsen, in tegenstelling tot de rivier- of zoetwatertollen te Ammer s, Niemandsvriend, 
Moordrecht, Almsvoet en Dubbelmonde. Cf. Wilkens, p. 195; Smit, Amsterdam, p. 6. 
1 4 5 ) H.U.B. I, n. 331; Poelman I, n. 4. Cf. Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grund
lagen, p. 132; Koppmann, Die ältesten Handelswege Hamburgs, p. 421; De Geer, p. 246; 
Vogel, Seeschiffahrt I, p. 194; Wilkens, p. 199; Schellenberg, p. 6; Häpke, Brügges 
Entwicklung, p. 102 v.; Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 157; Idem, De binnen
vaart, p. 88; Nanninga, Het handelsverkeer, p. 16, 18 v., 26 w . , 110. 
1 4 β ) H.U.B. Ι, η. 337; Poelman Ι, η. 6. Cf. Koppmann, Die ältesten Handelswege Ham
burgs, p. 421 v. 
147 ) Nanninga, Het handelsverkeer, p. 26 v. 
1 4 β ) Vogel, Die Binnenfahrt, p. 28 en passim. 
1 4 8 ) Α. Α. B.(eekman) staat in een recensie van Nanninga's dissertatie in Tydschr. 
v. h. Koninkl. Nederl. Aardr. Genootschap 1922, p. 208 v. sceptisch tegenover de vraag, 
of „zeeschepen" door de ondiepe Vennepa konden varen. Zie Nanninga's antwoord in 
De handelsweg, p. 102. 
Χ 5 0) Cf. Nanninga, Het handelsverkeer, p. 28; Vogel, Die Binnenfahrt, p. 28; Keiner I, 
p. 174 v. 
" · ) H. U. B. Ill, p. 180, voetnoot 1. 
1 0 2 ) Zie p. 19 van dit werk. 
"*) Smit, De registers van den biertol, p. 90 v. — Nirrnheim noemt voor deze periode 
abusievelijk een hoeveelheid van 39310 tonnen (Nirrnheim, Hamburg und Amsterdam, 
p. 7). 
1 S 4) Zie: Smit, Amsterdam, p. 46, 66, 66; Idem, De registers van den biertol, p. 6; 
Nirrnheim, Hamburg und Amsterdam, p. 6 w . 

De Hamburgse brouwers hadden ook te Stavoren een nederzetting. Deze nam in 1366 
van de Amsterdamse „hanze" de statuten en de organisatievorm over. Het verslag 
daarvan zegt: In den jaer ons Hem, doe men scree f 1300 ende 65, doe Bode van Scezel 
ende Jan Vomyden ghecoren waren oldermanne to wesen to Amstelredamme, quam 
Heyne Bekerholt, die do een olderman was to Staveren, ende mit hin quam Godefryt 
Hoeyers ende baden, dat si een uutscryft him gheve wilden van den boeken, daer hoer 
privilegyen, recht, ordynancien ende costumen in ghescreven waren, om dat hoer heren 
van Hamborch wilden, dat si hoer hanse tot Staveren holden souden ghelike, alse men 
dede tot Amstelredamme ende elwaer. Ende aldus hebben dese olderlude voerscreven Ы 
goeden rade hoerre ghesellen mit goeder jonste dit uutscryft overghegheven totten 
olderluden ende gheselscap behoef, die tot Staveren вЦп ende comen sullen, in wilken 
uutscrift si alle poynten vinden moghen, die voerscreven syn. — H. U. B. IV, n. 164; 
cf. η. 794, η. 796. Cf. Smit, Amsterdam, p. 60 v., 108 v.; Idem, De registers van den 
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biertol, ρ. β, voetnoot, 2; Kieseelbaeh, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 225, 238; 
Schellenberg, p. 6 ; Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 29 ; Bing, p. 222 ; Boschan, p. 99 ; 
Koppmann, Hamburgs Stellung, p. 13. 
155 ) Schellenberg, p. 7. — Volgens Smit is de oorsprong van Amsterdams handelsbloei 
gelegen in het feit, dat de Hamburgse bierexport naar Holland in de eerste helft der 
veertiende eeuw op Amsterdam geconcentreerd was. Zie in dit verband: Smit, Amster
dam, Hoofdstuk II: De Hamburgsche handel op Amsterdam en de Amsterdamsche 
eigenhandel tot 1358, p. 25 w . en Hoofdstuk III : Uitbreiding van den Amsterdamschen 
eigenhandel door betrekkingen tot de Duitsche Hanze (1358-1396), p. 88 w . 
1 β β ) Smit, Amsterdam, p. 223 v.; Nirmheim, Hamburg und Amsterdam, p. 8; Schel
lenberg, p. 7; Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 29; Nanninga, Het handelsverkeer, 
p. 42, voetnoot 3. 
157) In deze gedwongen lastbreking van het Oosterse handelsverkeer aan de Amstel-
dam en de daarmede gepaard gaande concentratie van boten en schuiten bö de over-
laadplaats, ziet Nanninga de oorzaken van de maritieme en commerciële bloei van 
Amsterdam. Zie: Nanninga, Het handelsverkeer. Hoofdstuk VI: De invloed van het 
handelsverkeer der Oosterlingen op de economische ontwikkeling van Holland tussen 
IJ en Maas, p. 104 w . Cf. Idem, De handelsweg, p. 95 v. H. J. Smit daarentegen 
ontkent dit verband tussen de binnenvaart der Oosterlingen en Amsterdams bloei ten 
enenmale ( Smit, Amsterdam, p. 27 v., 29 en Stelling I). Ook Brugmans ziet de oor
sprong van de Amsterdamse handel „zonder eenig verband met de binnenvaart" (Brug
mans, De binnenvaart, p. 14). Aan de zijde van Nanninga staat Nirmheim, Hamburg 
und Amsterdam, p. 4. Evenzo Te Lintum. Deze spreekt zelfs van de Amsterdamse „Bos
porus", die de verzamelplaats werd van de scheepvaart langs „den ouden Frieschen weg 
der wadden, plassen en kreeken" ( Te Lintum, De natuurlijke verkeersroutes, p. 16). 
Te Lintum richt zich ibidem tegen H. J. Smit (Voetnoot 4 links, p. 16). Ketner helt over 
tot de mening, dat de groeiende betekenis van Amsterdam de binnenvaart heeft gesti
muleerd (Ketner II, p. 56, 58). 
íes) Aldus Nanninga, Het handelsverkeer p. 115 v. Zie daartegen P. A. Meilinck in 
zijn recensie van Nanninga's dissertatie in Tydschr. voor Geschiedenis 1922, p. 205-207. 
is») Nanninga, Het handelsverkeer, p. 62. 
ieo) Volgens Smit werd de zeeweg vooral „na 1300" gekozen (Smit, Amsterdam, p. 5, 
6). 
1 , 1 ) Zie p. 27 van dit werk. 
«2) Nanninga, Het handelsverkeer. Stelling II. Evenzo: Idem, De handelsweg, p. 94: 
„In het midden van de dertiende eeuw bleven ze (nl. de Oosterlingen) in de nabijheid 
van de kust." Cf. Meilinck, p. 97: „de onmiddellijke vaart van de Oostzee in de Noordzee, 
de zoogenaamde Ommelandsvaart, werd in de XIHe eeuw mogelijk, tegen het eind der 
XIHe eeuw zelfs meer en meer gebruikelijk." 
і«з) Nanninga, Het handelsverkeer, p. 8; cf. Vogel, Seeschiffahrt I, p. 184 v. 
км) Vollbehr, p. 18. — Over de Friezen, die „den gevaarlijken toer langs Jutland durf
den ondernemen," zie: Te Lintum, De natuurlijke verkeersroutes, p. 9. 
1 β 0 ) Η. U. Β. Ι, η. 411; Poelman Ι, η. 10. Cf. Vogel, Seeschiffahrt I, p. 185 w.; ScAö-
fer, DCLS Buch des lübeckischen Vogts, Einl. p. LXVII w . ; Nanninga, Het handels
verkeer, p. 8, 39, 80, 117; Häpke, Brügges Entwicklung, p. 101, voetnoot 1; Nanninga-
Uitterdyk, p. 2. 
ιβο) Het is Ketner's verdienste dit aangetoond te hebben. Vogel's uitspraak: jeden
falls möchte ich aber Smit jetzt darin beistimmen, dass die Reise „binnen Dunen" seit 
dem Niedergang Utrechts, d. h. also etwa seit Beginn des 14. Jahrhunderts, für den 
Flandernverkehr der Osterlinge keine Bedeutung gehabt hat" — (Vogel in een recensie 
in Hansische Gesckichtsblätter 1915, p. 357) — moeten we na Ketner's onderzoek als 
onjuist van de hand wijzen. 
i·7) Η. Β. I, 4 η. 319. Cf. Ketner I, p. 172. 
i · 8 ) Ketner I, p. 180; cf. ibidem, p. 188 w . 
i»·) Ketner II, p. 39. 
1 7 0 ) Zie: Ketner II, deel VII: Opbrengsten der tollen te Spaamdam en te Gouda, p. 
45 w . 
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m ) Ketner II, p. 39. — Het was een privilege der Hanzeaten, dat ze in Holland slechts 
een keer in het zoete en een keer in het zoute water tol behoefden te betalen. De zoet-
watertol was te Spaamdam en te Gouda gevestigd. Te Spaarndam behoefde geen tol 
betaald te worden, wanneer de schipper onder ede verklaarde, dat hij dit te Gouda zou 
doen. Voldeed hjj te Spaarndam aan ζγ,τι tolplichten, dan kreeg hij van de tollenaar 
aldaar een tolteyken mee, op vertoon waarvan hij te Gouda voor zijn lading vrijdom 
van tol had. Zie: Ketner I, p. 173, 176, 194. 
1 Т 2) Ketner II, p. 39, voetnoot 2. 
"*) H. R. III, 1 n. 316, 352, 354, 355, 373, 375. Cf. Ketner II, p. 41. 
"*) H. R. III, 2 n. 162 § 24j cf. η. 164 § 59. 
1 7 6 ) Zie hiervoor: Bahr, p. 186 v. 
1 7 ' ) H. U. В. II, п. 154 § 14. — In 1360 werd dit voorrecht bevestigd door Lodewjjk 
van Male, zie: H. U. B. III, n. 497 § 14. 

De Engelse kooplieden te Brugge verwierven in 1359 het voorrecht, dat zij vrij 
waren in het kiezen van hun dragers. In geval van tekortkomingen van makelaars of 
dragers zouden de kooplieden de bevoegdheid hebben aan de makelaars hun monsters, 
aan de dragers hun lasten af te nemen, totdat voor de tekortkoming behoorlijk was 
betaald: Item que les porteurs, qui doivent servir as dis marcheans, fâchent leur sere-
ment de bien et loyaument servir de nuit et de jour, se mestiers est, et de leur avoir 
sauver; et quii puissent eslire porteurs a leur volonte, et que nuls estraignes porteres 
ne meche main a leur biens sans leur gre. Et se aucuns couretiers ou porteres meffaisait 
ou trespassaat envers les dis marchanz, que li dit marchant aient pooir de restraindre 
as couretiers leur monstre et as porteurs leur portaige, jusques a tant que li meffaiz 
soit bonnement amendes. — Zie: H. U. B. III, n. 497, 2 § 11. 

Het beroep van makelaar wordt hier dus in een adem met dat van drager genoemd. 
Dit is ook het geval in oorkonden van Wismar, Lübeck, Brunswijk, Hannover en Ham
burg. In Wismar wordt het loon der dragers dregheghelt sive mekelghelt genoemd. Zie : 
Frensdorff, p. 299. — Het vermoeden ligt voor de hand, dat de dragers in sommige 
steden zich tevens met makelaarszaken belastten. 
" Ï ) H. U. B. III, n. 497, 1 § 27. Cf. Bahr, p. 188. 
1 7 β ) Я. U. В. I, п. 421, 422, 428, 431, 433; cf. 432, 435, 436. Cf. Stem, Privilegien der 
deutschen Hanse, passim. 
1 T 9) Dit vry varen und keren is voor de Hanzeaat dat anbeghin und fundament van 
allen privilegien. In 1435 doet De Duitse Koopman te Brugge bij de te Lübeck verga
derde raadszendboden der Hanzesteden zijn beklag over de Leden van Vlaanderen, dat 
zij nl. de Koopman in alle zaken kranke geresschap doen und eme in allen dinghen 
afbreken und sonderlinghe nemen uns nu dat anbeghin und fundament van allen privi
legien —, dat гоу nicht vry varen und keren moghen up unsen aelden gewonliken toll. — 
Zie: H. R. II, 7 n. 453. Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 54. 
180) H. U. В. I, п. 431. Cf. Stein, Privilegien der deutschen Hanse, p. 56 v. 
1 8 1 ) G. A. Kiesselbach verliest zieh in hypothesen, wanneer hü beweert, dat de Ham-
burgse kooplieden reeds sedert het einde van de twaalfde eeuw en de Lübeckers nog 
vroeger Vlaamse markten bezochten. Zie : Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, 
p. 85, vervolg van voetnoot 225 p. 84 en diens recensie van Häpke, Brügges Entwick
lung in Zeitschr. des Vereins für hamburgische Geschichte, Band XIII (1908), p. 
392 w . Cf. Häpke, Zur Genesis, vooral p. 175, voetnoot 1. Repliek van Α. Kiesselbach: 
Zur Entstehung des Weltmarktes. 
«2) H. R. II, 2. n. 414. 
1 8 3 ) Häpke, Zur Genesig, p. 174, voetnoot 3. 
1 β 4 ) Η. U. В. Ill, p. 174. Zie p. 15 van dit werk. 
1 8 5 ) Zie: Van Schiprecht, Artikel 1 b in Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 
86. 
1 8 9 ) Pas in de tweede helft der veertiende eeuw komt het woord „hanze" op als termi
nus technicus, aanduidend de autonome vereniging van die Noordduitse steden, die in 
het buitenland bepaalde rechten genieten. Over de betekenisontwikkeling van „hansa" 
zie: Feit. Behalve de door hem genoemde literatuur, zie: Stein, hansa. Idem, Entste
hung und Bedf-utung der Hanse, p. 271 w., 289 w . 
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1 , 7 ) Zie p. 26 van dit werk. 
1S») Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 61, 62; Stein, Privilegien der deut
schen Hanse, p. 92 ; Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 183 ; Häpke, Brüg
ges Entwicklung, p. 111. 
ise) Over de uitgaven van het Lübeckse scheepsrecht zie aant. 44. 
l g0) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 61, 62, 66; Stein, Privilegien der 
deutschen Hanse, p. 92. 
m ) Kiesselbach, Die Konzentration des hansischen Seeverkehrs I, p. 321; Idem, Die 
wirtschaftlichen Grundlagen, p. 183; Häpke, Brügges Entwicklung, p. 111; Stein, Pri
vilegien der deutschen Hanse, p. 92. — Daarentegen staat Stein sceptisch tegenover de 
verplaatsing van de hanze van de Hamburgers in: Die deutsche Genossenschaft, p. 416. 
ι β 2 ) Zie p. 17 van dit werk. 
1 8 8 ) Kiesselbach, Grundlage und Bestandteile, p. 61; Stein, Privilegien der deutschen 
Hanse, p. 92. 
1 8 4 ) Ibidem, p. 92. 
1 9 8 ) Koppmann, Das Haue der Oesterlinge zu Houk. 
1 9 β ) Stein, Privilegien der deutschen Hanse, p. 78. 
1 9 7 ) Gevonden op 6 Mei 1898 bjj reparatiewerkzaamheden ten stadhuize te Rostock en 
gepubliceerd door E. Dragendorff als Ein Schreiben des Deutschen Kaufmanns eu 
Brugge vom 29. April 1308. Hansische Geschichtsblätter 1898, p. 145-146. Het schrij
ven is gedateerd: Datum Brugia in secunda feria ante [festum Ъеаі]огит Philippi et 
Jacobi apostolorum. Het jaartal is met voldoende zekerheid door Dragendorff op 1308 
gesteld. 
1 9 e ) H.R. I, 1 n. 143. Cf. Stein, Die Genossenschaft, p. 14 v.; Idem, Entstehung und 
Bedeutung der Hanse, p. 326, 331; Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 
189 
" Ό H.R. 1,1 η. 200 § 1. 
¡»ο») H.R. I, 1 η. 200 § 6. 
2 0 1 ) De nederzetting der Duitse kooplieden te Nowgorod en die te Bergen stelden zich 
resp. in 1361 en 1366 onder het gezag van de Steden. In 1375 volgde de oudste buiten
landse nederzetting nl. die te Londen. Zie : Daenell, Blütezeit I, p. 36, 49. 
302 ) Daenell, Blütezeit II, p. 65. 
»o») H.R. I, 1 η. 143 § 1. 
t0i) Stein, Die Genossenschaft, p. 25 w . 
aos) Daenell, Blütezeit II, p. 54. — Voor de verschillende „Derdendelen" zie: H.R. I, 1 
Einl. p. XXXI v. ; Stein, Die Genossenschaft, p. 25 w . ; Häpke, Der deutsche Kaufmann, 
p. 19 ; Ennen, Zur Geschichte der hansischen Наилег, p. 41 ; Schäfer, Die deutsche Han
se, p. 30; Daenell, Blütezeit I, p. 12; II, p. 54, 308 v.; Bahr, p. 14; Vogel, Kurze Ge
schichte, p. 41; Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 168. 
¡Ό«) H.R. l, 1 Einl. p. XXV v. Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 7; II, p. 301; Schäfer, Die 
deutsche Hanse, p. 32, 36. — Vogel rekent ook Kiel tot de Wendische steden. Zie : Vogel, 
Kurze Geschichte, p. 61. 
зот) Aldus: Daenell, Blütezeit II, p. 306. Daenell haalt als voorbeeld aan het reces van 
de Lübeckse dagvaart van 31 Augustus 1474: H.R. II, 7 n. 250 § 9. De term Overhei-
desch komt in Hanseatica bjj herhaling voor, zo b.v. in H.A. Ill , 7 η. 108 §§ 60, 64, 124, 
137, 138, 140, 143, 183, 199, 201, 202; η. 113 §§ 77, 202; η. 142 §§ 162, 163; η. 160 § 3; 
η. 197 § 29; η. 413 §§ 7,- 10, 23, 30, 36, 38, 44, 50, 61, 68, 183, 184, 186, 196; η. 414 
§ 18. Wij doen hier slechts een greep uit het materiaal van de H.R. van 1517-1521. 
3°8) H.R. I, 2 η. 93. 
3 0 9 ) Het bovenstaande impliceert geenszins, dat al de genoemde steden kooplieden in 
Brugge en in de aldaar gevestigde Hanze-corporatie hadden. Wjj noemen hier slechts de 
voornaamste representanten van de drie grote afdelingen, waaruit de Hanze zelf, pa
rallel met De Duitse Koopman te Brugge, was samengesteld. Met de vermelde steden 
zijn trouwens de leden van het Hanzeverbond geenszins volledig vermeld. Het is be
kend, dat de Hanze zelf nooit een opgave heeft verstrekt van het aantal steden, die tot 
de Bond behoorden, zulks ondanks de herhaalde verzoeken, die hiertoe bijvoorbeeld van 
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Engelse zü de werden gedaan. De Hanzehistoriografie schat het aantal Hanzesteden op 
ruim 70. Het kantoor te Brugge noemt in 1469 een aantal van 72. In Nowgorod werd 
de Hanze doorgaans aangeduid als de 73 hensesteden of de 78 etede (H.R. I, 7 n. 304, 
n. 569; H.R. II, 1 n. 288, resp. in oorkonden van 1421, 1423 en 1434), soms ook als de 
70 atede unde dre stede (H.R. II, 1 n. 687 in een oorkonde van 1436). Een Deense kro
niek laat de grote vijand van de Hanze Waldemar Atterdag de Hanzebond bespotten 
als de „77 Hanzen", die „77 ganzen" hebben. Cf. Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 41; 
Daenell, Blütezeit II , p. 300; Stein, Hansestädte I, p. 236. 
21°) H.V.B. VI, η. 903. 
a 1 1 ) Stein, Die Genossenschaft, p. 103 v.; Idem, Umfang des spätmittelalterlichen 
Handels, p. 194; Daenell, Blütezeit II , p. 66, 69, 401. 
212 ) H.R. I, 1 n. 143 § 2. 
213) H.U.B. IX, Einl. p. XXI v.; Daenell, Blütezeit II, p. 64. 
2 " ) Daenell, Blütezeit II, p. 64. 
21») Ibidem, p. 399. 
21«) H.R. l, 1 n. 143 § 10. 
317 ) Stein, Die Genossenschaft, p. 64. 
218) Zie voor het volgende: Stein, Entstehung und Bedeutung der Hanse, p. 326 w . 
219 ) Zie p. 34 van dit werk. 
220 ) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 43. 
221 ) Stein, Entstehung und Bedeutung der Hanse, p. 327. 
222 ) H.V.B. III, n. 160 § 1. 
223 ) Stein, Die Genossenschaft, p. 15; Idem, Entstehung und Bedeutung der Hanse, p. 
327 w . ; 332 v. Cf. daartegen Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 190, 
voornamelijk voetnoot 226. 
224 ) Stein, Die Genossenschaft, p. 16. 
2211 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 3. 
226 ) Stein, Die Genossenschaft, p. 16. 
а 2 Т) H.R. I, 1 η. 143 § 13. 
™) H.R. I, 1 η. 143 §§ 13, 14, 16. 
2 2 8 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 36. 
2S0) Stein, Die Genossenschaft, p. 17. 
2a l) Zie p. 144 ν. van dit werk. 
2 a 2 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 36. 
233 ) Ibidem, p. 36. 
234 ) Ibidem, p. 36. 
a i s) Lappenberg, Geschichte des Stahlhofes, p. 19. 
239) De Vaagen, in Hanseatische taal de wage genoemd, was de ankerplaats voor de 
handelsschepen, terwijl de andere uitlopers van de Byfjord, de Puddefjord, de haven 
van de oorlogsschepen was. Zie: Schumann, p. 66. 
237 ) Techen, p. 16. — Voor bijzonderheden over bouw en aanleg van de „Duitse Brug" 
te Bergen, zie: Techen, p. 13 w . 
238 ) Van niet-Hanzeatische kooplieden genoten alleen Hollanders en Zeeuwen het voor
recht, vitten op Schonen te bezitten. Zierikzee, Briel, Dordrecht, Amsterdam en ook 
's-Hertogenbosch treden hier o.a. als vittenbezitters op. Daarentegen hadden de Engel
sen, Schotten, Vlamingen en de andere Brabanders hier geen grondbezit. Zie: Schäfer, 
Das Buch des lübeckischen Vogts, Einl. p. XCIX v.; Vogel, Kurze Geschichte, p. 47 v. 

Natuurlijk bezaten de Hanzeaten van het Zuiderzee-gebied wel vitten op Schonen. 
Kampen nam hier een vooraanstaande plaats in. Terwijl de Nederduitse kooplieden, met 
uitzondering van die van Bremen, hun vitten voornamelijk op het veld te Falsterbode 
hadden, hielden de kooplieden van Kampen, Harderwijk, Zutfen en Stavoren vooral ver
blijf op het Skanörse veld, waar ook de vitten van Rostock en Wismar waren. Zie: 
Meüinck, p. 180 v. Topografische bijzonderheden over de verschillende vitten geeft 
Schäfer, Das Buch des lübeckischen Vogts, Einl. p. XCVII w . — Dat de Hanze op 
Schonen niet tot de bouw van een groot kantoorgebouw kwam, houdt zeker, zoals Vogel 
opmerkt, verband met het feit, dat het jaarlijkse verblijf der Hanzeaten op Schonen, in 
tegenstelling met de situatie in Vlaanderen, slechts van tijdelijke aard was (Vogel, Kur-
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ze Geschichte, p. 55, voetnoot 1), dient verder echter ook gezien te worden als eer. aan
passing aan de ietwat primitievere toestanden op Schonen. 
239 ) Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 60; Idem, Das Buch des lübeckischen Vogts, 
Einl. p. CXLIII w . Voor Bergen zie: Schumann, p. 68 w . en Techen, p. 20 v. 
a40) H.A. II, 7 η. 338 § 194, punt 10. Cf. Daenell, Blütezeit II, p. 130. 
M1) Н.Д. II, 7 n. 338 § 203, punt 10. Cf. Daenell, Blütezeit II, p. 130. 
2*2) Wanneer in 1618, een tijd dus, waarin de Vlaams-Hanzeatische betrekkingen lang 
niet meer zo intensief zyn als in het bloeitijdperk van de Hanze, te Brugge onderhan
delingen worden gevoerd tussen Hanzeatische raadszendboden en afgevaardigden van de 
Wet van Brugge, herhaalt de woordvoerder van Brugge de conclusies van zijn delegatie, 
zulks met het oog op het feit, dat voor de Hanzeaten villichte syne tale edder sprake 
nicht so bruchliken, wo darvan de meninge, vorstan (H.R. III, 7 n. 143 § 115). Door 
Lübeck wordt dan echter onmiddellijk geantwoord, dat der repetition nicht van noden 
ghewesen, so men syne reden, de he tziirliken vorgedragen, gans wol unde tho aller me
ninge vorstan (H.R. III, 7 n. 143 § 116). 
-43) Cordes spreekt abusievelijk van Hayer. Zie: Cordes, p. 205. 
344 ) Volgens oorkonde van het Rijsselse archief, in 1903 medegedeeld door Stein. Zie 
diens Privilegien der deutschen Hanse, p. 68 w . 
3«) Ibidem, p. 71 w . 
2«) Ibidem, p. 86 w . 
247 ) Reincke, Deutschlandfahrt der Flandrer, p. 62. 
24e) H.U.B. X, n. 673; cf. H.U.B. XI, p. 529, voetnoot 1. 
24β) Daenell, Blütezeit II, p. 394. 
2 Β 0) H.U.B. Vili, η. 630 § 1. — Het stuk is van 4 September 1457. 
251) H.R. II, 5 n. 743. 
2 5 2 ) Zie p. 33 van dit werk. 
2!l») Daenell, Blütezeit II, p. 394. 
2«) Bahr, p. 65. 
2") H.R. I, 3 η. 356 § 4. Cf. Bahr, p. 64, 65. 
25«) H.U.B. XI, η. 821. 
3 , 7 ) Häpke, Brügges Entwicklung, p. 241 v. 
2 5 β ) Ehrenberg, p. 413 v. 
25») Bahr, p. 65, 66. 
2«°) H.U.B. II, η. 154 § 7. — Dit privilege werd op 14 Juni 1360 bevestigd door Lode-
wijk van Male. Zie: H.U.B. III, n. 497, 1 § 7. 
2«1) Ehrenberg, p. 413. 
3(,2) Beaucourt, p. 67 v. 
2*8) Ibidem, p. 68. 
2 6 4 ) In dit verband is onjuist, wat Wehrmann zegt: „Dem freien Verkehr der Frem
den unter einander wurde in Brügge kein Zwang angelegt, es war nicht nur keine Ver
mittlung durch Einheimische vorgeschrieben, sondern es wurde auch den Fremden der 
Aufenthalt durch Zugeständnisse mancher Art sehr erleichtert" (Wehrmann, Die 
Gründung des hanseatischen Hauses, p. 77 v.). 

Wanneer Frensdorff zegt, dat hij in het gebied van de Hanze het voorschrift, bij 
handelstransacties van een makelaar gebruik te maken, slechts zeer sporadisch heeft 
aangetroffen, ziet hij de situatie in Vlaanderen over het hoofd. Zie: Frensdorff, p. 273. 
2e5) Cf. p. 14 van dit werk. 
3 β β ) H.U.B. II, η. 154 § 23. Cf. Bahr, p. 67. — Het privilege van 1309 werd bevestigd 
in 1360, zie: H.U.B. III, n. 497, 1 § 31. 
2 8 7 ) H.U.B. III, n. 497, 1 § 31. Cf. Bahr, p. 67; De Roover, p. 338. 
ί β β ) H.R. I, 2 η. 61 d. — Over het geval van Riddervorde cf. De Roover, p. 297 w., 338. 
2 β · ) H.R. l, 2 n. 61 e. 
2 7 0 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 10. — Indien de gravamina der Hanzeaten 
steeds geloofwaardig waren, zou het blazoen van sommige dezer hostellers niet te allen 
tijde onbesmet zijn geweest. Over Lubbert Scoteler zie: Я.Д. I, 2 n. 343 § 45, 344 § 38, 
346 § 33, 346 § 34; over Jan van Curtrike zie: H.R. I, 3 n. 240, 4 с 
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271 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 10. 
272) Daenell, Blütezeit II, p. 396. 
I7B) H.R. I, 1 n. 84, p. 46: Ende ware dat sake, dat grote gheselechap van eopmans 
guade (1. quame) in de port van Ardenborich met haren gude, ende dei porters nich wol-
de verhoren hare huse, bi hare maght hoverde ende anderen saken, soe sal dei baliu ende 
schepenen vorseit soe bedvinghen dei porters, omme den vorseiden eopmans huse the 
latene the redeliker hure Ы schepenen ende Ы eopmans vorseit. — Cf. Bahr, p. 66. 
2 7 4 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 16; Bahr, p. 63; Vogel, Kurze Geschichte, p. 
66 v.; Stein, Beiträge, p. 114; Hirsch, p. 227. 
2711 ) Hirsch, p. 227 v. 
27·) H.R. III, 7 n. 413 § 24. 
277 ) Stein, Handelebriefe, p. 94. Afgedrukt ook bij Hirsch, p. 229, voetnoot 960. 
278 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 39. 
279) Aldus een bepaling in het testament van Duercoop (1495). Zie: H.U.B. XI, η. 821. 
2 8 0 ) Ibidem. 
2 8 1 ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 17. — Men zie de zeer lezenswaardige mono
graphie van Luise von Winterfeld. 
282) H.R. I, 1 p. 648. Cf. Von Winterfeld, p. 10. 
28a) L.U.B. V, n. DCLXIX. Cf. Я.Я. I, 6 η. 681; Von Winterfeld, p. 24 v. 
2 8 4 ) Von Winterfeld, p. 61 w . 
2 8 5 ) Zie pag. 37 v. van dit werk. 
2 8 6 ) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 43. 
287) Voor 1309 zie: H.U.B. II, η. 164 § 20; voor 1360: H.U.B. Ill, η. 497, 1 § 28. Cf. 
Bahr, p. 69. 
2 8 8 ) Van Vlaanderen vonden zü hun weg naar de Lübeckse kerken. Zie: Häpke, Der 
deutsche Kaufmann, p. 39. 
288) De Lübecker Tideman Blomenrod (t 1360) werd in 1360 door de Duitse Koopman 
te Brugge uitgesloten van de Hanzerechten, omdat Щ zich schuldig had gemaakt aan 
iets, wat in Hanzekringen als een zeer ernstig delict werd beschouwd, nl. het indienen 
van een aanklacht tegen den meynen copman Щ de Wet van Brugge. Zie: H.U.B. III, 
n. 160. Uitvoerig spreekt De Roover over het geval Blomenrod (De Roover, p. 171 w. ) . 
2 e o ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 39. 
2 β 1 ) H.U.B. XI, η. 16. Cf. Ennen, Zur Geschichte der haTisischen Häuser, p. 41 v. 
282) Voor de ramen, geschonken aan de Minderbroederskerk, zie: H.U.B. Χ, η. 906, 
voor die, welke de Dominicanenkerk van De Duitse Koopman ontving, zie: H.U.B. X, 
n. 960. 



AFDELING II. 

SPANNINGEN TUSSEN DE HANZE EN VLAANDEREN. _ 
VERPLAATSING VAN DE STAPEL. 

1. STAPEL EN STAPELVERPLAATSING. 

Uit de grafelijke stapelregeling van 1323 vloeide voor vreemde koop-
vaarders de verplichting voort, de ingevoerde goederen naar Brugge te 
brengen. In 1309, dus voordat Brugge het stapelrecht verwierf, hadden de 
Duitse kooplieden, als compensatie voor een door Brugge te verlenen pri
vilege, de verplichting aangegaan, hun stapel voor bepaalde artikelen te 
Brugge te houden ^. Deze stapelplicht bestond voor de Oosterlingen ech
ter slechts zolang de Vlamingen hun privilegiën hielden. Werden de voor
rechten geschonden, een kwestie, waarvan de beoordeling op zich reeds in 
vele gevallen een geschilpunt vormde, dan was de Hanze door stapelplicht 
niet meer gebonden en kon ze elders, na 1323 natuurlijk slechts buiten 
Vlaanderen, de stapel vestigen. 

Het behoeft geen betoog, van welk een belang het voor Brugge's com
mercieel leven was, dat de Hanzeaten er hun stapel hielden 2), maar tevens 
is het begrijpelijk, dat stapelvestiging en stapelverplaatsing in de hand van 
veelal zelfzuchtige kooplieden, lokmiddel of bedreiging kon worden, om 
de andere partij, in casu de Vlaamse regering of het Brugse stadsbestuur, 
tot vervulling van hun wensen aan te zetten. De Hanze is niet in gebreke 
gebleven, tegenover Brugge hieruit munt te slaan. Zoals Engeland de 
wolstapel als politiek machtsmiddel tegen Vlaanderen gebruikte, zo han
teerde de Hanze de verplaatsing van haar stapel uit Brugge als represaille
maatregel bij geschillen met de stad of als een middel om verdere privile
giën af te dwingen. Een dergelijke verplaatsing van de Hanzenederzetting 
kon juist te Brugge zoveel gemakkelijker dan elders geschieden, omdat men 
hier vóór 1442 '), in tegenstelling met de situatie te Londen, Nowgorod en 
Bergen, geenszins door het gemeenschappelijk bezit van een factorij of door 
het eigendom van woon- of pakhuizen gebonden was. Hoeveel nadeel ook 
voor het handelsleven te Brugge een boycot van de Hanze betekende, en 
hoe groot telkens in Brugge de vreugde over de terugkeer der Oosterlingen 
was, de Duitse kooplieden konden het zich op den duur niet ontgeven, dat 
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ook voor hen zelf het verlaten van het oude Emporium tot gevoelige na
delen strekte. Vooreerst bestond al dadelijk het practische bezwaar, dat de 
kooplieden bij het verlaten van het land wellicht niet meer in de gelegen
heid waren hun goederen af te zetten of openstaande posten in te vorde
ren. Maar verder maakte de positie van Brugge als centraal punt voor de 
Noordwest-Europese handel het voor hen eenvoudig onmogelijk langere 
tijd van hier weg te blijven. Door zich geruime tijd van Brugge afzijdig te 
houden, zouden zij aan hun Engelse, Franse, Spaanse en Hollandse concur
renten de beste markt hebben prijsgegeven. Zeer juist zegt daarom Bahr: 
„Man hat sich vor Augen zu halten, dass die Handelssperre stets eine zwei
schneidige Waffe bildete. Den Vorteil daraus zog immer eine dritte Macht" *). 
Zo werd dan ook door de Duitse kooplieden het resideren buiten Brug
ge slechts als een noodgeval beschouwd en ze keerden terug, zodra het ge
schil met Brugge geregeld was, wat in de meeste gevallen betekende, dat 
Brugge met zachte dwang ertoe werd gebracht, nieuwe voorrechten te ver
lenen. Duidelijk blijkt dit b.v., wanneer de ouderlieden van De Duitse 
Koopman op 26 Mei 1358 na de verplaatsing van de stapel naar Dordrecht 
aan Lübeck, als hoofd van de Hanze, berichten: Vortmer gii heren, wetet, 
dat uns wol ghenoghet to Dordrecht to blivene, wente to der tyd, dat gii 
myt den Vlamincgen alle dinck up enen guden ende moghen brencgen 
met juwer wisheyd "). 

De geschillen tussen de Hanzeatische kooplieden en Brugge worden 
in de historiografie van de Hanze veelal geweten aan onrechtmatigheden, 
de Duitse kooplieden aangedaan door de Raad en de burgers van de stad 
Brugge of door de Vlaamse landsregering. Uitingen als de volgende zijn 
niet zeldzaam in de geschiedschrijving van de Hanze: „Die Flamländer, die 
mit neidischem Blick auf die rasch aufsteigende Handelsblüthe des „deut
schen Kaufmanns" sahen, gaben durch Bedrückungen der mannigfachsten 
Art dem brüggischen Comtor Anlass zu vielen gegründeten Beschwerden" <1). 
Men mag niet over het hoofd zien, dat de onenigheden met Brugge zeer 
zeker ten dele te wijten zijn aan de egoïstische mentaliteit van de Hanze
aten, die steeds belust waren op privilegiën en wier streven er welhaast op 
gericht was in bepaalde handelsgebieden een handelsmonopolie te verwer
ven 7). Over gebrek aan privilegiën of onvoldoende handelsvrijheid heb
ben de Hanzeaten zich na 1309 juist te Brugge zeker niet te beklagen ge
had. In 1386 verklaarden zij zelf, dat do (nl. in Vlaanderen) unsir lute me 
vriheit und privilegen betten, den in key me andren lande e). Ja het is be
kend, dat soms zelfs onbillijke eisen van de Oosterlingen door Brugge be
reidwillig werden ingewilligd "). In Brugge bevonden de Hanzeaten zich 
echter tegenover een kultureel hoogstaand volk, tegen hetwelk men niet 
kon optreden als tegen b.v. de minder ontwikkelde tegenpartij te Bergen en 
Nowgorod. Wanneer men hier in Vlaanderen wensen vervuld wilde zien, 
bewandelde men daartoe de diplomatieke en legale weg: men onderhan
delde en als de beraadslagingen niet vlotten, dreigde men met stapelver
plaatsing, een bedreiging, die in de loop der eeuwen niet naliet effect te 
sorteren. Immers zolang het de Hanze gelukte, de Hollanders van de 
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Oostzee-handel uit te sluiten, door hen b.v. noch in de Hanzeatische krin
gen te Wisby, noch in de Hanzenederzetting te Nowgorod toe te laten, 
vormden juist de Hanzekooplieden voor Vlaanderen de handelsverbinding 
met Rusland. En deze handel met Rusland was immers een der grondpij-
lers, waarop Vlaanderens handelsgrootheid rustte 10). Geen wonder, dat 
Brugge voor het behoud of het herwinnen van de Hanzeatische stapel som
tijds tot zeer grote concessies bereid was. 

2. VERPLAATSING VAN DE NEDERZETTING NAAR 
AARDENBURG IN 1280. 

Reeds omstreeks 1266 schijnen er moeilijkheden tussen de Duitse 
kooplieden en de Vlaamse autoriteiten gerezen te zijn. De Hamburgse 
kooplieden overwogen Brugge te verlaten en vaardigden hun gezant Almar 
naar Dordrecht en Zierikzee af, om deze steden de vraag voor te leggen, of 
zij bereid waren de Hamburgse kooplieden op te nemen 11). Dordrecht 
antwoordde op 8 April 1266, bereid te zijn de Hamburgers als lieve en bij
zondere vrienden op te nemen, si vos (dat zijn de burgers van Hamburg) 
dignum duxeritis villam nostrani Dordrecht et partes predictas (dit zijn 
Gelre, Holland en Zeeland) visitare 12). Zierikzee beloofde op 15 April 1266 
de Hamburgers en al degenen, die van de Elbe naar Zierikzee kwamen, 
veilig geleide 18). Ook Floris V van Holland verleende op 20 Augustus 1266 
aan de Duitse kooplieden privilegiën. Hij bevestigde de voorrechten, die 
door zijn vader en diens voorgangers aan de kooplieden van Lübeck waren 
verleend en liet die van Hamburg in dezelfde rechten delen 14). Tenslotte 
nam op 29 September van hetzelfde jaar Albrecht van Voorne, kastelein 
van Zeeland, de kooplieden van Hamburg et omnes Albea velificantes in 
bescherming en liet hun, wanneer zij in zijn gebied vertoefden, de berech
ting van hun onderlinge geschillen over " ) . 

In 1280 kwam het voor de eerste keer tot een breuk met Brugge. Vrij
wel alle corporaties van de te Brugge gevestigde buitenlandse kooplieden 
schenen omstreeks die tijd met de stad gebrouilleerd te zijn. Oorzaken van 
de ontevredenheid der kooplieden waren kwesties over tolheffingen, het 
waagrecht en muntaangelegenheden, verder ook de onlusten, veroorzaakt 
door de opstand der handwerkslieden " ) . Onder leiding van Lübeck han
delden de Oosterlingen in nauw contact met de kooplieden uit de Romaan
se landen, te weten die uit Castilië, Aragon, Navarra, Portugal, Gascogne 
en de Provence. Men besloot Brugge te verlaten en de generalis sedes et 
depositto mercattonum te verplaatsen naar Aardenburg 17). Margaretha's 
zoon, graaf Guido van Vlaanderen, verleende op 26 Augustus 1280 aan 
tous marchans d'Espaigne et de Alemaigne et a tous autres marchans dau-
tres terres, ki a ces marchans deseure dis acompaignie se verront, voor hun 
verblijf te Aardenburg verschillende privilegiën, waarvan zeker wel het 
voornaamste was, dat hun werd toegestaan, in Aardenburg voor de groot
handel hun goederen vrij te kopen en te verkopen, zoals de burgers van 
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Aardenburg zelf, zonder accijnzen te betalen en zonder gebruik te maken 
van de Lombarden 18). 

Dit privilege moet worden beschouwd als een zeer belangrijke ontwik
keling in de vrijheid van de gastenhandel, welk succes blijkbaar vooral te 
danken was aan Lübeck " ) . Geen wonder, dat verscheiden steden, o.a. Gos
lar, Stendal, Wisby, Maagdenburg en Halle, aanleiding vonden aan Lü
beck, onder dankzegging, hun instemming met de gevolgde politiek te be
tuigen. In Brugge had men het recht van de vrije gastenhandel nog niet 
gekend. In 1293 werden aldaar de vreemde kooplieden nadrukkelijk ver
plicht, voor het afdoen van hun handelszaken gebruik te maken van de ma
kelaars ao). Deze bepaling was het immers, die de makelaars te Brugge spoe
dig tot het rijkste en aanzienlijkste gilde maakte. Het Aardenburgse privi
lege plaatste dus de vreemde kooplieden te Aardenburg in een veel gunsti
ger positie dan die, welke ze te Brugge hadden ingenomen. Weliswaar 
had reeds in 1252 Margaretha van Vlaanderen, toen zij welwillend inging 
op het plan van de Duitse kooplieden, tussen Damme en Termuyden een 
nieuwe kolonie — villam novam — te stichten, hun voor dit Nieuw-Damme 
het recht van de vrije gastenhandel in het vooruitzicht gesteld: quod in 
eadem villa emere et vendere possint quivis ab alio г 1 ). Voor zover bekend, 
is het plan tot stichting van deze villa nova echter niet verwezenlijkt en zo 
zien we dus, hoe de Duitse kooplieden door de verplaatsing van de neder
zetting in 1280 voor de eerste maal in Vlaanderen het recht van vrije han
del verwierven, weliswaar voorlopig beperkt tot het stadsgebied van Aar
denburg. 

Het verblijf te Aardenburg heeft geduurd tot 1282. In dat jaar keerde 
men naar Brugge terug, nadat men eerst met de stad tot overeenstemming 
was gekomen aangaande waagrechten, tollen en andere aangelegenhe
den а г ). 

3. VERPLAATSING VAN DE NEDERZETTING NAAR 
AARDEN BURG IN 1307. 

In het eerste decennium van de veertiende eeuw waren er blijkbaar 
nieuwe geschillen met Brugge gerezen. Met name heerste er bij de Duitse 
kooplieden ontevredenheid over de minderwaardige munten 2 8), die door 
Philips de Schone waren uitgegeven in de tijd, dat hij over het graafschap 
Vlaanderen regeerde ^) . Stendal bracht Lübeck in een schrijven, dat naar 
alle waarschijnlijkheid van het jaar 1305 is 26), de moeilijkheden onder het 
oog, die zijn burgers in Vlaanderen ondervonden tengevolge van de on
bestendigheid der munten en verzocht Lübeck, bij de graaf van Vlaande
ren stappen te ondernemen ter verwerving van een privilege om in dezelfde 
munt te mogen betalen, waarin de koopprijs bedongen was. Op 10 Novem
ber 1305 beraadslaagden de Duitse steden op de dagvaart te Lübeck over 
de inconveniencia, que in Planaria sit in pagamento. Voordien was men 
blijkbaar met hetzelfde doel reeds te Wismar vergaderd geweest, want in 
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de uitnodiging, die Lübeck op 2 October van dat jaar aan Osnabrück 
zond, deel te nemen aan de te Lübeck te houden vergadering, lezen we: 
Fuerunt nuper in Wismaria civitatum Slavic nuncii congregati г ъ ) . 

De onderhandelingen met Brugge leverden blijkbaar geen resultaat 
op en men besloot de stad te verlaten. Zo werd in 1307 de nederzetting 
naar Aardenburg overgeplaatst. O p 16 November van dat jaar oorkondde 
de stad Aardenburg over de vrijheden, die ze zou verlenen aan de copmannen 
van den Romeschen keiserike , comende in die stede van Ardenborich 
met haren gude holdende den stapel van harre w[u]llen, van harem 
wasse, van harem werke van harem copper e ende van air e tir e gude 2 7 ) . In 
naam van de kooplieden sloten Johan de Brune, Wedekin van Reval en 
Johan van den Nigenhove het verdrag met Aardenburg 2 β ) . Was het pri
vilege van 1280 beperkt geweest tot de groothandel, thans beloofde Aar
denburg de Duitse kooplieden zonder enige restrictie vrijheid van handel 
in allen maniren van copmanschappen 2 ' ) . O p 1 December 1307 werd h u n 
door graaf Robert op interventie van Johan van den Nigenhove van Dort
mund en Arnold Wasmod van Lübeck ongeveer eenzelfde privilege voor 
heel het Vlaamse territorium verleend 80). De zelfstandigheid der steden, met 
name de zelfstandigheid van de drie zogenaamde leden Gent, Yperen en 
Brugge, belette, dat een dergelijk privilege automatisch uitgestrekt werd 
tot het gebied dezer steden. Intussen heeft ook Brugge na het grootmoedige 
voorbeeld van Aardenburg en van de landsheer niet lang meer geaarzeld. 
Nadat graaf Robert van Vlaanderen aan Hamburg de wens te kennen had 
gegeven, dat de nederzetting der kooplieden weer naar Brugge terugge
bracht zou worden 81), verleende Brugge op 14 November 1309 allen den 
coepmannen van den Roemschen rike, van wat lande iof van wat steiden 
dat zie zin uten vorseiden rike, comende bin der stede van Brucghe ende 
daer houdende den stapel van (w)ulle, van wasse, van werke, van copere, 
van coerne ende van alrande goede bepaalde privilegiën, waaronder ook 
dat van handelsvrijheid S2). Bepaald werd namelijk, dat zi bin der vorseider 
steide van Brucghe hare coepmanscepe ende hare goed vercopen moeghen 
ende copen moeghen ander goed elc met andren iof met wien dat zi willen 
ende weder uter steide voeren eist Ы watere eist Ы lande zo waer dat zi wil
len ende begheren B S). Hiermede was de Duitse kooplieden dus voor Brug
ge eenzelfde privilege verleend, als ze te Aardenburg en van de landsheer 
hadden verworven. 

Aan dit privilege, dat het fundament vormde voor de bloei van de 
Hanzeatische handel in een van zijn belangrijkste nederzettingen, verbond 
Brugge de voorwaarde, dat de Duitsers hun stapel voor wol, was, pelterijen, 
koper, graan en andere goederen te Brugge hielden. De privilegiën zou
den duren, zolang de Duitse kooplieden hun stapelverplichtingen nakwa
men S4). In hetzelfde jaar, waarin Brugge aan de Duitse kooplieden dit pri
vilege verleende, wendden de Duitsers Aardenburg, dat hen zo welwillend 
had opgenomen, de rug toe. Het Vlaamse grafelijke huis had in niet on
belangrijke mate zijn bijdrage geleverd tot de terugkeer van de Duitse 
kooplieden naar Brugge, doordat de oudste zoon van graaf Robert, Lode-
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wijk van Nevers, op 27 September 1309 Aardenburg verboden had, op de 
stadswaag goederen van vreemde kooplieden te wegen, indien deze waren 
het gewicht van 60 pond overschreden а 5), welk weegverbod in latere jaren 
ook voor Sluis werd uitgevaardigd 8 e ). Daar de Duitse kooplieden hoofd
zakelijk groothandelaren waren, maakte voornoemde weegbeschikking hun 
handel te Aardenburg welhaast onmogelijk. Zo waren zij wel gedwongen 
naar Brugge terug te keren. Zoals blijkt uit een post van een Brugse stads
rekening van 1309—'10, ontving graaf Lodewijk van Brugge voor de be
wezen welwillendheid 8000 pond groten ten geschenke a 7). 

4. DE HANDELSBLOKKADE VAN 1358-1360. 

De privilegiën, die in 1307 en 1309 aan de Duitse kooplieden voor 
hun handelsverkeer resp. met Vlaanderen en Brugge verleend waren se), 
werden door de latere landsheren hernieuwd en bevestigd. Op 22 Mei 1338 
nam graaf Lodewijk van Vlaanderen de kooplieden van het Roomse Rijk 
in zijn bescherming en hernieuwde voor het verkeer in zijn land het pri
vilege, dat hun in 1307 door graaf Robert was verleend 8"). Op 24 Mei van 
hetzelfde jaar hernieuwde hij op verzoek van zijn steden Brugge, Gent en 
Yperen voor alle kooplieden van het Roomse Rijk de in 1309 verleende 
privilegebrief voor het handelsverkeer met Brugge 40). Op zijn beurt be
vestigde op 30 April 1349 Lodewijk van Male deze beide door Lodewijk 
van Nevers geschonken privilegiën " ) . 

De verhouding met Brugge bleef echter niet ongestoord. In de loop 
van de veertiende eeuw hebben de Hanzeaten nog tweemaal de stapel uit 
Brugge verplaatst. In het jaar 1351 is het plan tot stapelverplaatsing ern
stig in overweging genomen naar aanleiding van een voorval, waarover de 
Oosterlingen op 1 September 1351 in een uitvoerig schrijven aan Hamburg 
hun beklag deden " ) . Een Duits schip, bevracht met goederen van Gerhard 
Robenoghe, een koopman uit Greifswald, werd in 1351 daags na Hemel
vaartsdag in de Vlaamse kustwateren door van de tegenovergestelde kant 
naderende Engelse schepen aangehouden, gedwongen buitengaats te varen 
en vervolgens op zee geplunderd *"). De beroofde koopman herkende later 
in Sluis een der piraten, een koopman uit Bristol. Hij liet de Engelsman 
gevangennemen, klaagde hem aan bij het Sluise gerecht en riep de bemid
deling in van het Hanzekantoor te Brugge om zich recht te verschaffen " ) . 
De Vlaamse autoriteiten, in casu de graaf van Vlaanderen en de drie Le
den, beducht voor een storing in hun betrekkingen met Engeland, verleen
den echter niet voldoende medewerking om de overvallen koopman recht 
te laten wedervaren. Hierop namen de kooplieden de Almania in Flandria 
existentes, het besluit, de handel met Vlaanderen en ook de verscheping 
van goederen naar dit gewest te staken, totdat de beroofde koopman recht 
zou zijn geschied. Men had het plan, ook dit keer de stapel naar Aarden
burg te verplaatsen, of, als daar de voorwaarden niet gunstig waren, het te 
Antwerpen te beproeven 46). Deze besluiten behoefden echter niet van 
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kracht te worden, daar enkel het dreigement van stapelverplaatsing vol
doende was om tot terechtstelling van de schuldige te leiden. Hiermede 
was het conflict tussen de Vlaamse autoriteiten en de Duitsers bijgelegd. 
Minder prettige gevolgen had het geval intussen voor de Hanzekooplieden 
in Engeland. Als represaille-maatregel voor de „onrechtvaardige" veroor
deling van Richard Curtis van Bristol en de smaad, het Engelse volk aan
gedaan, liet Eduard III van Engeland bij besluit van 30 Juli 1351 alle in 
Engeland aanwezige Hanzeatische kooplieden, met uitzondering van Ti-
deman von Limberg en Oliver von Reval arresteren en evenzo beslag leg
gen op de goederen der in Engeland aanwezige mercatores de hansa Ale-
mannie, de societate mercatorum Alemannie in Flandria commorantes, we
derom met uitzondering van de goederen van Tideman von Lymbergh en 
Alwin von Reval 4 β). 

In de volgende jaren schijnt de ontevredenheid der Hanzeaten over 
allerlei Brugse kwesties voort te duren. De klachten van de Oosterlingen 
betroffen de meest uiteenlopende aangelegenheden. De tolkwestie werd o.a. 
aangeraakt in een klachtenregister, dat in 1358 door het Westfaals-Pruisi
sche „Derdendeel" werd opgesteld 4 7). In een bezwaarschrift van De Duit
se Koopman van vóór 24 Augustus 1360 beklaagden zich de kooplieden 
over de Brugse tollenaars " ) . Dat de kooplieden soms inderdaad wel bloot
stonden aan de ambtelijke bureaucratie van tolnere en bailiu van den wei
tere, toont het relaas van een koopman uit Koningsbergen Heinric Langhe, 
die zich tot De Duitse Koopman te Brugge richtte inzake restitutie van 
wederrechtelijk geheven tolgelden 4·). Andere klachten vernemen we over 
de hosteliers en makelaars 60), elders horen we grieven over de verhoging 
van de huishuur ") en het stijgen van de werklonen 52). 

Een steen des aanstoots vormde voor de Oosterlingen ook de waag-
kwestie. Op 1 September 1351 beklaagden de Duitse kooplieden zich in 
een schrijven aan Hamburg over het feit, dat hun verzoek om een eigen 
waag door Brugge was afgewezen 53). Op 18 Februari 1352 gaf Ridder Jan 
van Ghistelle, die de waagrechten te Brugge bezat, aan de Oosterlingen 
verlof, een huis of een kelder te huren of te kopen om daarin een eigen 
waag op te richten M). Blijkbaar heerste er echter bij De Duitse Koopman 
ten aanzien van de waagkwestie onenigheid in eigen boezem. Immers na
mens het Gotland-Lijflandse „Derdendeel" uitten Herman von Swedinc-
husen uit Wisby en Gobelin von der Heyde uit Dorpat in een schrijven 
aan Lübeck velerlei bezwaren tegen de oprichting van een eigen waag, 
hoofdzakelijk op grond van het motief, dat ze bevreesd waren, dat de oude 
privilegiën in het gedrang zouden komen 6S). Zo kwam tengevolge van de on
enigheid der Oosterlingen over de vraag van het al of niet voordelige van 
het bezit van een particulier weeggebouw, het plan, zelf een waag op te 
richten, niet tot uitvoering и ) . 

Een ander punt, dat veelal ontevredenheid bij de Oosterlingen wekte, 
was de twijfel aan de integriteit van de stedelijke rechtspraak, daar de 
Vlaamse rechtsautoriteiten blijkbaar, indien Bruggenaren in het geding 
waren, slechts moeilijk de objectiviteit konden bewaren. Van leden van 
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het Gotlandse „Derdendeel" horen wij de klacht, dat niet-betaling van een 
goederenleverantie door de schepenen in zekere zin zelfs gesanctionneerd 
werd ^7). Johannes van Heynghen beklaagde zich, dat Gottschalk Howe-
scild, een Brugs makelaar, bij wie hij vroeger als klerk in dienst was ge
weest, hem bij de Raad van Brugge valselijk had aangeklaagd, dat hij hem 
een som van 60 pond en 10 schillingen groten schuldig was. Toen de Brug-
gienaar zijn aanklacht met een eed bekrachtigde en Van Heynghen bleef 
weigeren het geld te betalen, had dit voor de beklaagde het gevolg, dat hij 
voor geruime tijd in „den Steen" gelegd werd 5 8). Grote beroering verwekte 
het geval Laurenz von der Burse, een aanzienlijk hostelier, bij wie vele 
Oosterlingen hun geld hadden gedeponeerd. Bij zijn dood (1351) maakten 
blijkbaar de Brugse schepenen zich meester van zijn nalatenschap om daar
mede de Brugse crediteuren van von der Burse te betalen. De Duitse 
kooplieden echter onthielden zij hun rechtmatig deel, waarop Rostock in 
naam van een van zijn burgers een aanklacht indiende " ) . „This action of 
the Bruges authorities aroused, aldus De Roover β 0), the ire of the Hanse-
atic merchants and was certainly one of the contributory factors which led 
to the break between Bruges and the Hanseatic League". 

Andere klachten, die naar Lübeck werden gezonden, betroffen inbreuk 
op het privilege van vrijgeleide, waarvoor, volgens de mening van de Duit
se kooplieden, de graaf van Vlaanderen moest waken en welk privilege zij 
telkens weer geschonden waanden door overvallen en roverijen, waaraan 
zij in verband met de Frans-Engelse oorlogsverwikkelingen, te land en ter 
zee waren blootgesteld e l). Een aantal van deze klachten werd door de raads-
zendboden der verschillende steden op de Hanzedag van 3 Augustus 1358 
aan Lübeck overhandigd. We mogen veronderstellen, dat ze betrekking 
hebben op de jaren, onmiddellijk aan deze Hanzedag voorafgaande en als 
zodanig de aanleiding vormen tot de grote stap, welke de Hanzevergade
ring, die op 20 Januari 1358 te Lübeck gehouden werd, besloot te onder
nemen. Immers de up dem oversten raadhuse to Lubeke, na Godes bord 
1358 jare, in deme sunte Fabiani unde Sebastiani daghe der hilghen mer-
telere e2) vergaderde Steden, die zich bij deze gelegenheid voor het eerst 
als stede van der dudeschen hense aandienden " ) , besloten, na vergeefs ge
wacht te hebben op de gezanten, die Vlaanderen volgens toezegging naar 
deze bijeenkomst zou afvaardigen, tot het uitvaardigen van een handels- en 
verkeersverbod voor Vlaanderen. Dit verbod werd ook over Antwerpen en 
Mechelen uitgestrekt, welke twee steden onder de heerschappij van Lode-
wijk van Male stonden. Deze had immers na de dood van zijn schoonvader, 
hertog Jan III van Brabant, bij het verdrag van Ath op 4 Juni 1357 het 
leenheerschap over Antwerpen, het bezit van Mechelen en de titel van 
hertog van Brabant verworven. 

De Hanze verplaatste de stapel naar Dordrecht, dat, gelegen aan de 
monding van belangrijke waterwegen, in de dertiende en veertiende eeuw 
de drukste handelsplaats van Holland was "4). Op 9 Mei 1358 verleende, 
Albrecht, hertog van Beieren, die als ruwaard van Holland in dit gewest 
het bewind van zijn geesteszieke broer Willem V had overgenomen, aan 
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alle die ghemeene coepmanne van den Roemschen rike, uut wat steden dat 
si siin, der vorseider Duutscher anze van Almanien toebehorende, een ver-
keersprivilege met tolvoorrechten *5). Op 26 Mei 1358 gaven de ouderlie-
den van de nu te Dordrecht residerende Duitse Koopman aan Lübeck be
richt van de inrichting van het Hanzekantoor te Dordrecht. Met dankbaar
heid gewaagden zij daarbij van de goede ontvangst, die hun te Dordrecht 
ten deel was gevallen en van de steun, die Dordrecht hun had verleend, 
om het privilege bij Albrecht te verwerven β β). 

Bij het verlenen van het privilege had Albrecht, „von ähnlichem re-
galistischen Streben nach wirtschaftlicher Hebung seiner Länder beseelt 
wie seine Zeitgenossen Eduard III. von England, Winrich von Kniprode 
und Kasimir von Polen" e7), waarschijnlijk de bedoeling, te Dordrecht een 
duurzame nederzetting naar het voorbeeld van die te Brugge in het leven 
te roepen β β). Dat er in ieder geval een goede samenwerking tussen de stad 
Dordrecht en De Duitse Koopman bestond, blijkt uit een verdrag, dat bei
den op 8 September 1358 met gravin Mechtild van Voorne sloten over het 
plaatsen van vuurtonnen in de Maasmonding door en op kosten van Mech
tild en het heffen van tonnengeld daarvoor ··). 

Uit het boven70) vermelde schrijven van de ouderlieden aan Lübeck bleek 
reeds, dat de Hanzeaten van meet af aan hun verblijf te Dordrecht als pro-
visoir beschouwden. Noch de internationale markt te Brugge, noch Vlaan
deren als afzetgebied kon men op den duur ontberen. Intussen werd echter 
de blokkade van Vlaanderen voorshands consequent doorgevoerd. Het was 
in zekere zin een handelsoorlog, die men tegen dit gewest voerde, ener
zijds gericht op een uithongeren van het land, anderzijds op het lamslaan 
van de Vlaamse lakenindustrie. Immers het Lübeckse reces van 1358 ") 
verbood niet alleen de export naar Vlaanderen, Antwerpen en Mechelen, 
maar ook de import van Vlaamse artikelen in Hanzeatische gebieden. De 
bepalingen waren de volgende: Noch te land, noch ter zee mogen goede
ren naar Vlaanderen, Antwerpen en Mechelen worden vervoerd. Vermoe
delijk om ontduiking van deze bepaling zoveel mogelijk tegen te gaan, 
wordt bepaald, dat niemand van de Duitse Hanze verder dan de Maaslinie 
Vlaanderen mag naderen. De verkoop van goederen aan bewoners van Vlaan
deren en aan burgers van de twee genoemde steden is verboden; eveneens 
zijn leveranties aan personen, die de gekochte goederen naar de geblok
keerde gebieden zouden kunnen brengen, verboden " ) . Neutrale kooplie
den, die in een Hanzestad goederen inkopen, mogen slechts dan de aange
kochte waren uitvoeren, wanneer zij in staat zijn zeer betrouwbare borgen 
te vinden, die garanderen, dat de lading niet naar de verboden zone gaat. 
Kunnen zij deze borgstelling niet geven, dan mag hun, behalve de voor 
hen noodzakelijke levensbehoeften aan bier, brood en andere levensmid
delen, niets worden meegegeven 7S). 

Ook de vrachtvaart werd bij deze ordonnantiën geregeld. Schippers, 
die tengevolge van noodweer een haven ten Westen van de Maas moeten 
opzoeken, mogen ook in dit geval hun goederen daar niet lossen. Zo spoe
dig mogelijk dienen zij hier het anker te lichten en naar een voor hen ge-
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tolereerde havenplaats te varen T4). In het belang van de controle hierop 
kan van de kooplieden een certificaat worden geëist, uitgeschreven door 
de steden, in wier havens men heeft gelost 78). De schepen, die vóór de af
kondiging van de ordonnanties bevracht zijn voor reizen naar de Vlaamse 
grensgebieden, naar Engeland, Schotland of Noorwegen, mogen de reis, 
waarvoor zij gecharterd zijn, nog uitvoeren en daarbij het Zwin aandoen. 
Daarna dienen zij Vlaanderen te mijden 7e). 

Terwijl deze bepalingen onmiddellijk in Januari 1358 van kracht wor
den, wordt aan de in Vlaanderen gevestigde Hanzeaten de gelegenheid ge
geven aldaar hun zaken af te wikkelen of hun goederen in veiligheid te 
brengen. Bepaald wordt, dat de Oosterlingen vóór 1 Mei de verboden ge
bieden moeten hebben ontruimd " ) . Om te voorkomen, dat men na deze 
termijn door tussenkomst van anderen in Vlaanderen handel zal drijven, 
wordt vastgesteld, dat het verboden is, zijn goederen aan zijn hosteller of 
aan iemand anders, die in het geblokkeerde gebied blijft, over te dragen. 
Wel mogen Hanzeatische crediteurs hun hosteliers belasten met het invor
deren van schulden, wier betalingstermijn na 1 Mei valt 7 β). 

Inzake de uitvoer uit Vlaanderen troffen de ordonnantiën van het 
Lübeckse reces het land op de meest kwetsbare plaats: de lakenindustrie. 
De welvaart der Vlamingen berustte immers voor een groot deel op de 
lakenindustrie: Sans le drapperie ne pooient-il nullement vivre, zegt de veer-
tiende-eeuwse kroniekschrijver van hen T9). Nu bepaalde het Lübeckse re
ces, dat geen Hanzekoopman in Vlaanderen, Antwerpen of Mechelen la
kens mocht aankopen, die aldaar vervaardigd waren. Ook was het de Han
zeaten verboden, in neutrale gebieden lakens te kopen, die uit Vlaanderen 
afkomstig waren eo). Niet-Hanzeaten, die Hanzesteden bezochten, zou al
daar de handel in Vlaamse lakens niet zijn toegestaan β 1). Deze ordonnan
tiën golden voor alle Hanzesteden, die ieder voor zich verantwoordelijk 
waren voor het nakomen van de voorschriften door hun eigen burgers en 
door vreemde kooplieden en schippers voor de tijd, dat dezen binnen hun 
territorium vertoefden. De goederen, waarmee eventueel een vergrijp was 
gepleegd, zouden vervallen aan de stad, waarvan de overtreder burger 
was e2). Steden, die onrechtvaardigerwijs zich aan overtreding van de be
palingen schuldig maakten, zouden ten eeuwigen dage uit de Duitse Hanze 
blijven en het Duitse recht derven β 8). Het reces eindigt met de nadrukke
lijke verzekering, dat het de wil is van de vergaderde raadszendboden en 
van de andere steden, die hun volmacht hebben ingezonden, dat men de 
vastgestelde bepalingen schal stede unde vaste holden by lyve unde by 
gude β 4), sunder jenighe argheliste. 

„Gross war der Eindruck, den das Vorgehen der Städte machte, all
gemein der Anschluss an ihre Verfügung", aldus Daenell ib). Weliswaar 
hadden slechts acht steden afgevaardigden gezonden naar de Lübeckse dag
vaart, die zulke uiterst belangrijke besluiten zou nemen. Behalve de Hanze
leidster Lübeck waren vertegenwoordigd: Goslar, Hamburg, Rostock, 
Stralsund, Wismar en Brunswijk, als vertegenwoordigers van het Lübeck
se „Derdendeel" en Thorn en Elbing, als vertegenwoordigers van de Prui-
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sische steden '"). De Hanzeaten van Gotland en de in Zweden gevestigde 
Hanzebroeders hadden reeds bij voorbaat deelname aan de blokkade toe
gezegd, zoals blijkt uit een schrijven, waarin Lübeck de stad Dortmund op 
de hoogte stelde van de blokkadebesluiten, die op de Lübeckse dagvaart 
genomen waren 87). De Westfaalse en Lijflandse steden, die op de Lübeckse 
dagvaart afwezig waren geweest, verklaarden zich, na van de besluiten ken
nis te hebben genomen, onmiddellijk accoord met de genomen maatrege
len e8), evenzo Keulen. Groningen, dat tot zijn verwondering niet officieel 
van de vastgestelde ordonnantiën op de hoogte was gesteld, verzocht de 
Hanze dit alsnog te doen 89). Kampen, het hoofd der Zuiderzee-steden, sloot 
zich niet aan bij de blokkade. Na met de privilegiën, die eertijds de Oos
terlingen te Brugge hadden gehad, bedeeld te zijn, beloofde het aan Vlaan
deren, het land te blijven voorzien van Oosterse goederen 90). Deze hulp 
moest echter van meet af aan voor het dichtbevolkte Vlaanderen onvol
doende worden geacht. In 1359 bleven de gewone Hanzeatische, vooral 
Pruisische graanleveranties achterwege. De oogst in het eigen land mis
lukte grotendeels door aanhoudende regenval in de zomermaanden van 
dat jaar. Tot overmaat van ramp was aanvoer uit Frankrijk vrijwel onmo
gelijk, daar de Somme in de winter 1359-1360 niet bevaarbaar was 91). Te
vergeefs poogde Vlaanderen buiten de Hanze om, met de Grootmeester 
van de Duitse Orde relaties aan te knopen, tevergeefs trachtten de Vlamin
gen, speculerend op de rivaliteit tussen het oude Keulen en het jonge op
bloeiende Lübeck β 2), een wig te drijven tussen de Rijnlandse Metropool 
en de Hanze, door Keulen, het Wijnhuis der Hanze β 3), te wijzen op de na
delen, die met name voor de op Vlaanderen georiënteerde Keulse wijn
handel voortvloeiden uit de Lübecks-Hanzeatische handelspolitiek tegen 
Vlaanderen e4). Keulen was veeleer van mening, dat men ter bespoediging 
van het einde van het conflict, meer druk op Vlaanderen moest uitoefenen 
en stelde daarom aan Lübeck voor, de blokkade te verscherpen door afslui
ting van de Sont 95). Reeds was in Vlaanderen hongersnood uitgebroken, 
toen een aanzienlijk Keuls koopman, Sander Jude geheten, zich liet bewe
gen, als bemiddelaar tussen de Hanze en het zwaar gestrafte Vlaamse land 
op te treden. Als beloning voor zijn verdiensten voor het tot-stand-komen 
van de vrede tussen de Hanze en Vlaanderen ontving hij later van de stad 
Brugge een geschenk in geld 9 β). Nadat nl. verscheiden onderhandelingen 
waren mislukt e 7), en de Hanze telkens om de tegenstander gedwee te ma
ken, de druk op Vlaanderen had verhoogd door verscherping van de blok
kade e 8), vaardigden Lodewijk van Male en de drie Leden op 14 Juni 1360 
een nieuw privilege voor de Oosterlingen uit, op grond waarvan de vrede 
zou worden hersteld ю ) . In Augustus van dat jaar legde een Vlaams ge
zantschap, bestaande uit gevolmachtigden van de graaf van Vlaanderen en 
van Brugge, Gent en Yperen, dit voorstel aan de Hanze te Lübeck voor 10U). 
Dat voor de Hanze de oorlog met Waldemar III van Denemarken 
dreigde, zal ook voor de Hanzediplomaten reden zijn geweest, gaame een 
einde te maken aan het conflict met Vlaanderen. Het voorstel van Lode
wijk van Vlaanderen en de drie Leden werd aangenomen, niet eerder ech-
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ter dan nadat de Vlamingen op verzoek van de Hanze enige correcties in 
het concept-privilege hadden aangebracht 101). 

Het nieuw verworven privilege betekende een belangrijke aanwinst 
voor de handelsvrijheid der Oosterlingen in Vlaanderen. Het verleende 
hun ontheffing van bepaalde beperkende bepalingen, waaraan anders de 
handel van vreemdelingen onderhevig was. Het is bekend, dat het de uit
heemse koopman in de middeleeuwse stad in de regel niet was toegestaan, 
aldaar met vreemde kooplieden handel te drijven. Evenmin was hem al
daar de detail-handel geoorloofd. Bovendien mocht hij slechts op bepaalde 
plaatsen en op bepaalde uren verkopen 102). Zo bestond te Brugge voor de 
Hanzeaten de bepaling, dat ze slechts 's Maandags hun goederen in de 
Stadshal mochten uitstallen en verkopen 10Ä). Reeds in 1309 hadden de 
Duitse kooplieden het recht van de vrije gastenhandel verworven 10*). Het 
privilege van 1360 kende hun het recht van detail-verkoop toe 105). Ook 
werd hun toen toegestaan, hun waren omni die—tallen daghen ende tallen ti-
den — overal — tam in terris quam in aquis — te verkopen, waarmede de 
verplichting van slechts op een bepaalde dag in de Stadshal te verkopen, 
verviel 1 0 β). Een belangrijke aanwinst voor de Oosterlingen betekende ten
slotte bij de verwerving van dit privilege, de bepaling, dat alle verleende 
rechten voortaan niet meer aan de stapel te Brugge gebonden zouden zijn, 
maar voor alle nederzettingen van de Duitse kooplieden in het gehele 
graafschap Vlaanderen zouden gelden 1 0 T). Behalve de bovenvermelde voor
rechten verwierf de Hanze bij deze verzoening de toezegging van schade
vergoedingen, waartoe zich zowel graaf Lodewijk als Brugge en Yperen ver
plichtten 1 0 8). 

In ander opzicht had de blokkade de Hanze ook voordeel opgeleverd. 
De tegen Vlaanderen georganiseerde blokkade vormde het eerste gemeen
schappelijke optreden der Steden in het openbaar. Dit had een hechter 
eenheid tussen de Hanzeatische handelsplaatsen van Noord-Duitsland doen 
ontstaan, welke eenheid eventueel andere steden in het Noordduitse land 
overtuigde van het nut van aansluiting. Dit was o.a. het geval met Bremen. 
In Augustus 1359 werd de Wezer-stad (wederom) toegelaten tot de pri
vilegiën der Duitse Hanze. De stad Bremen vond daarin aanleiding honora-
bilibus virtSj consulibus civitatum maritimarum et etiam aliarum civitatum 
necnon communibus mercatoribus de hansa Theutonicorum sacri Romani 
imperli dank te zeggen voor het feit, dat de vrijheden en privilegiën van 
genoemde kooplieden haar (weer) werden toegestaan: et libertatibus et 
privilegiis dictorum mercatorum interesse permiserunt, terwijl zij, de stad 
Bremen, extra ipsorum libertates aliquibus temporibus retroactis was ge
weest 10·). 

Het privilege van 1360 werd door Lodewijk van Vlaanderen Ы den 
versouke ende ter bede van onsen goeden lieden van onsen steden Ghend, 
Brugghe ende Yppre verleend 1 1 0). De drie Leden, die in deze tijd als gelijk
gerechtigden naast de landsheer stonden, oorkondden voor de Duitse koop
lieden over dezelfde privilegiën 111). Op 1 September 1360 deelde de Hanze 
aan de graaf van Vlaanderen en zijn land mede, dat van 29 September af 
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het handelsverkeer met Vlaanderen voor de Hanzeaten wederom vrij zou 
zijn 11!!). Met het bijleggen van het Vlaams-Hanzeatische conflict kwam er 
een einde aan het verblijf te Dordrecht118). Hoe ernstig men de controle 
op het naleven van de ordonnantiën had opgevat, blijkt uit het feit, dat 
Hanzeatische raadszendboden in de loop van 1360 nog na het sluiten van 
de vrede, in Brugge een procedure openden tegen een Hanzebroeder, ge
naamd Johan van Thunen, ligger van Johan van Perdesdorpe, de overste 
schaffer van Koningesberge 114). Van Thunen was te Brugge in „den Steen" 
geworpen, omdat hij ene ghude tid tovoren, eer de copmann int lant quam m ) , 
door bemiddeling van zijn Brugse hostelier Tydemann van den Berge 
Vlaamse lakens had gekocht. En toen in 1387 enkele raadsheren van Nij
megen, gebruik makend van de gelegenheid, dat een Hanzeatisch gezant
schap te Dordrecht, later te Antwerpen vertoefde, om „weder"-opname 
van hun stad in de rechticheit des menen copmans van Almanien van der 
Dudeschen hanse verzochten, op grond van het feit, dat, se van oldinghes 
dar inne wesen hadden, unde wo id van vorsumen[is]se tukomen were, dat 
se by langhe des copmans rechticheit nicht mede ghebruket hadden, unde 
dat se in der mate dor ute komen weren, werd hun door de raadszendboden 
geantwoord, dat dar nement were van den unsen, de sik des vordechten, dat 
se dar inne wesen hadden, maar dat men in ieder geval wist, dat Nijmegen, 
toen De Duitse Koopman te Dordrecht lag, met Vlaanderen handel had 
gedreven, nl.: wo dat se in tyden, do de copman V lander en mydede, dat 
lant van Vlanderen socht hadden, unde dar ane unhorsam luesen hadden 
tyeghen der menen stede ordinancien 1 1 β), scherper nog gezegd: dat zij, wan
neer zij destijds in het recht van De Koopman waren geweest, des coop-
mans recht hadden vorbuert met verboden reysen te varen 1 1 T). De gezan
ten van Nijmegen gaven ten antwoord, dat slechts ichteswelke lose knapen 
zich aan deze verboden handelsreizen hadden schuldig gemaakt en dat zij 
hoopten, dat se des nicht entghelden scholden. Men besloot, dat De Duitse 
Koopman bij Deventer en Harderwijk navraag zou doen, if de sulven van 
Nymoghen in vortyden in des copmans rechte icht ghewesen hebben, edder 
nicht u a ) . Ook bij Zutfen won De Duitse Koopman te Brugge te dezer zake 
op 12 Augustus 1387 inlichtingen in "") . 

Met de terugkeer van De Duitse Koopman naar Brugge trad het door 
Albrecht in 1358 verleende privilege buiten werking. Op 22 April 1363 
werden door Albrecht de privilegiën en het toltarief voor de kooplieden 
van het Roomse Rijk opnieuw geregeld 120). Zij zouden duren tot twee ja
ren na de opzegging van deze privilegiën. Dat de veranderde situatie voor 
de Oosterlingen een verhoging van de Hollandse tollen meebracht, is 
duidelijk 121). 

5. DE HANDELSBLOKKADE VAN 1388-1392. 

Nog geen decennium na het sluiten van de vrede van 1360 was verstre
ken, of opnieuw zocht Albrecht van Holland toenadering tot de Hanze, 

73 



waarschijnlijk omdat de verhouding tussen Vlaanderen en de Oosterlingen 
weer te wensen overliet. In een schrijven van 9 Juni 1368 bekrachtigde Al-
brecht de kooplieden van Alemangen ende van der Dutscher ansen, op voor
waarde, dat ze hun stapel te Dordrecht vestigden, in het bezit van alle voor
rechten, hun door zijn broeder verleend in de tijd, toen ze hun stapel te 
Dordrecht hadden. Verder gaf hij aan de stad Dordrecht machtiging, met 
voornoemde kooplieden onderhandelingen aan te knopen 122). Het onder
werp van deze onderhandelingen is niet moeilijk te raden: bedoeld was met 
de Hanzeaten te onderhandelen over verplaatsing van het Hanzekantoor 
naar Dordrecht. 

Tot stapelverplaatsing is het toen niet gekomen 12a), maar in de jaren 
1370 tot 1380 namen de wrijvingen tussen de Oosterlingen en de Vlamingen 
toe. Klachten over schending van de privilegiën, gepleegd door de Brugse 
autoriteiten of door ambtenaren van de graaf van Vlaanderen, waren in die 
tijd op de bijeenkomsten der Hanzesteden aan de orde van de dag. Reeds be
stond bij De Duitse Koopman het plan, Brugge te verlaten. Zo schreven de 
Pruisische steden op 14 Februari 1375 aan De Duitse Koopman te Brugge, 
dat ze uit diens brief aan de stad Thorn vernomen hadden, dat hij van plan 
was met ingang van 1 April Brugge te verlaten 124). De Pruisische steden 
deelden mede, dat zij na beraadslagingen hieromtrent, tot de conclusie wa
ren gekomen, dat een dergelijke stap geen aanbeveling verdiende I25). Zij 
verzochten De Duitse Koopman, de zaak te laten behandelen door de Hanze-
dag u/ Johannis baptiste nest czu komende 12e) en vroegen Lübeck, De Duit
se Koopman in dezelfde geest te adviseren 127). De Hanze, beducht voor het 
teloorgaan der Brugse privilegiën, verbood op de op 24 Juni 1375 te Lübeck 
gehouden dagvaart De Duitse Koopman een zo eigenmachtig optreden: 
plannen, Brugge te ontruimen, diende De Duitse Koopman niet meer te 
maken, id si by vulbord der stede 1 2 β). Maar in zoverre hadden de Ooster
lingen dan toch succes, dat de Hanze op deze vergadering tevens besloot, ter 
regeling van de Vlaamse kwestie een gezantschap naar Vlaanderen af te 
vaardigen 1 2"). Het resultaat van deze missie was echter vrijwel nihil 1 3 0 ). 

De volgende jaren brachten voor De Duitse Koopman onrustbarende 
gebeurtenissen. In 1376 werd te Brugge een aanzienlijk Oosterling Johan 
Sudermann, afkomstig uit Dortmund, gevangen genomen 1 S 1). Deze arresta
tie, die al daarom onrechtmatig was, omdat de tegenpartij geen officiële oor
konde over de schuld kon tonen ^2), beschouwden de Oosterlingen als kren
king van een privilege, dat hun boven alles waardevol was, nl. dat van veilig 
geleide voor persoon en goed. Zo meldde Dortmund aan Danzig, dat Suder-
mann's inhechtenisneming indruiste tegen recht, genade, vryheit und privi
legie, dey dey greve und stede van Flandern dem gemeynen koepmanne und 
eyme ycliken gegeven hebbet ^*). 

Even schokkend voor het gevoel van veiligheid, dat men in de kringen 
van de Oosterlingen tot nu toe steeds had gehad, was de maatregel van graaf 
Lodewijk van Male van 13 Maart 1377, krachtens welke beslag werd gelegd 
op de goederen en schepen van de Hanzeaten 134). Lodewijk motiveerde zijn 
maatregel met de verklaring, dat de Duitse kooplieden hun privilegiën had-
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den overschreden en dat ze weigerden hem in deze zaak als rechter te erken
nen 1 Э б). In werkelijkheid vreesde de graaf van Vlaanderen, dat de Ooster
lingen wegens de aanhoudende geschillen met Vlaanderen tersluiks met me-
denemen van hun goederen, het land zouden verlaten. Om dit plan, dat in
derdaad bij de Oosterlingen schijnt te hebben bestaan 1 3 e), te verijdelen, liet 
hij op 11 Maart 1378 alle Hanzekooplieden, die in Vlaanderen vertoefden, 
gevangennemen en beslag leggen op hun eigendommen. Zo lezen we in het 
bezwaarschrift, in latere jaren door de Hanzeaten ingediend, dat de graaf 
van Vlaanderen en de vier Leden deden vangen unde in den steyn leggin alle 
coplude van Almanien ghemeneliken, dy zi ghekrighen konden, to Brugge, 
tor Sluus, tor Mude ende andirswar, sundir arech, ane alle vordiente, je-
ghens Gode, wider recht, ende wider des copmans friheyt end privilegie, 
bynnen des greven und der drier steden vorscr[even] zecker gheleyde, den 
vorscr[even] ghemenen steden ende copmanne to grotem hone, smaheyt, 
scanfieringhe ende schaden 1 S 7). Blijkbaar werd Lodewijks rigoreuze maat
regel van 11 Maart 1378 spoedig opgeheven: in een schrijven van 9 April 
1378, dat vermoedelijk aan Lübeck gericht was, zette De Duitse Koopman 
uiteen, dat een schikking was getroffen met de graaf van Vlaanderen, zijn 
steden en zijn landen "*). De Oosterlingen beloofden, het land niet te verla
ten, zolang hun privilegiën geëerbiedigd werden. Anderzijds zei graaf Lo-
dewijk hun onverminderd gebruik van de voorrechten toe m ) . In een schrij
ven van De Duitse Koopman aan Danzig van eveneens 9 April 1378 werd de 
mededeling gedaan, dat men over alle aangelegenheden met de graaf van 
Vlaanderen tot overeenstemming was gekomen, zodat de kooplieden op de 
oude voet Vlaanderen met hun koopwaar zouden mogen bezoeken. Vermeld 
werd verder, dat De Duitse Koopman had toegezegd, dat hij bij eventuele 
geschillen met een Vlaamse stad, de graaf van Vlaanderen als scheidsrechter 
zou aanvaarden en dat hij Vlaanderen niet zou ontruimen, zolang zijn 
Vlaamse privilegiën geëerbiedigd werden 140). 

Hiermede was echter voor de Oosterlingen de Vlaamse kwestie geens
zins definitief tot een oplossing gebracht. De grote deelname aan de op 24 
Juni 1379 te Lübeck gehouden Hanzedag, waarop 25 steden waren vertegen
woordigd en Dortmund en Bremen voor 't eerst verschenen 141), mag worden 
beschouwd als een symptoom van de in de boezem der Hanze heersende on
gerustheid over de situatie in Vlaanderen. Talrijke klachten van de Hanzea
ten tegen de Vlamingen kwamen ter sprake 142), maar het besluit, de betrek
kingen met Vlaanderen te verbreken, durfde men nog niet nemen, van me
ning als men immers in Hanzeatische kringen was, dat do ouch unsir lute 
me vriheit und privilegen hetten, den in keyme andren lande. Das dii unsirn 
das miden solden, das were yn eyn vorterblich schade 143). 

Aanleiding tot ontevredenheid gaf in deze jaren ook herhaaldelijk de 
onvoldoende bescherming, die de Hanzeatische scheepvaarders van Vlaamse 
zijde ondervonden tegen Engelse en Franse kapers, die in de tweede helft 
der veertiende eeuw steeds weer opdoemden in de Vlaamse wateren. Onder 
het voorwendsel tegen de vijand te opereren, plunderden dezen maar al te 
graag de rijk beladen Hanzeatische koopvaarders. Toen in het voorjaar van 
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1378 drie en twintig Hanzeatische schepen door de Noormannen werden 
gekaapt "*), werd van Vlaamse zijde weliswaar besloten, uitleggers tegen de 
piraten uit te zenden, om onsen stroom te bevryene, zo dat alle goede cooplie-
den vry moghen varen ende keren met haren coopmanscepen onse land ver-
soukende, alzo wij begheren "*), de beschermingsmaatregelen leidden echter 
niet tot een afdoende beteugeling van het euvel. 

Geheel onhoudbaar werden de Vlaamse toestanden voor de Oosterlin
gen, toen onder leiding van Philips, de zoon van Jacob van Artevelde, Gent 
en verscheiden grote Vlaamse gemeenten in opstand kwamen tegen de lands
heer. Op 3 Mei 1382 werd Lodewijk op het Beverhoutsveld voor de poorten 
van Brugge verslagen. Zich herstellend van zijn nederlaag, riep hij tegen de 
zegevierende „Ruwaard van Vlaanderen" de hulp in van zijn schoonzoon en 
toekomstig erfgenaam, Philips van Bourgondië en verwierf door diens in
terventie de hulp van Frankrijk. Op 27 November 1382 werd door de Fran
se troepen in de veldslag bij Roosebeke de macht van het Vlaamse poorters-
en boerenleger geheel gebroken. Philips van Artevelde sneuvelde. 

Het is duidelijk, dat bij deze woelige oorlogstoestanden niet alleen de 
privilegiën der Hanzeaten, maar ook hun bezittingen aan goederen en sche
pen niet meer veilig waren. Toen op 3 Mei 1382 de opstandige Gentenaren 
met inspanning van hun laatste krachten Brugge innamen, werden welis
waar in de eerste plaats de makelaars en de rijke burgers der stad het kind 
van de rekening, maar ondanks het feit, dat de Gentse veroveraars de te 
Brugge woonachtige vreemdelingen veiligheid voor lijf en goed hadden ge
garandeerd, leden ook de Oosterlingen grote verliezen ""J. Ook na het be
ëindigen van de woelingen ondervonden de Oosterlingen nog de gevolgen 
van de binnenlandse onlusten. Met lede ogen had graaf Lodewijk moeten 
toezien, hoe de Hanzekooplieden ook naer den striit van Ros[beke] met den 
vors[creven] rebellien copmenscepe ende meenscepe ghehat hedden 147). Ook 
had het zijn ontevredenheid gewekt, dat een door de Hanze afgevaardigd ge
zantschap, bestaande uit raadsheren van Lübeck, Hamburg, Thorn en Dort
mund, in 1379 tractiet ghehouden had met zijn steden, sonder an ons (d.i. 
Lodewijk van Vlaanderen) te zendene van uwen lieden om uwen uterlike 
begherte ende meninghe ons der of te laten wetene, also ons dine, dat ghi 
wel had ghemoeghen doen, behouden uwer eeren 14e). Als represaille-maat
regel voor een en ander liet Lodewijk in 1382 wol, was en andere goederen, 
die het eigendom van Oosterlingen waren, in beslag nemen "·). Zware lasten 
werden de handel van de Hanzeaten opgelegd, vooral hun haringhandel lt'u). 
Geen wonder, dat tijdens en na de onlusten vele Oosterlingen Brugge verlie
ten. Het aantal Hanzeaten te Brugge slonk tot 20. „Das war vielleicht die 
schlimmste Krisis, die der hansisch-flandrische Handel im 14. Jahrhundert 
zu bestehen hatte", zegt Bahr1 В 1). 

Niet zonder belangstelling sloeg in Holland Albrecht, hertog van Beie
ren en ruwaard van Holland, de ontwikkeling van de toestand in Vlaanderen 
gade. Naar aanleiding van klachten van de Hanzeaten over de Hollandse 
tollenaars, dat dezen hen dwongen tol te betalen ook wanneer de Hanze
kooplieden van noet weghene in Holland kwamen, zond De Duitse Koop-
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man in November 1379 een afvaardiging naar Den Haag naar de hertog. De
ze afgevaardigden brachten de hertog de moeilijkheden, van de Duitse koop
lieden onder het oog unde beden en deenstliken van der meenen stede г е-
ghen unde des meenen koopmannes, dat he den copman lete bliven Ы dem 
olden tolnen, also zine bezeghelden breve inne heelden " 2 ) . Het ging hier 
blijkbaar om de opzegging van het privilege van 1363. Albrecht antwoordde, 
dat de vrijbrief tot wederopzeggens verleend was en dat de opzegging tijdig 
had plaatsgevonden. Men weret, zo voegde Albrecht er veelbetekenend aan 
toe, dat de kopman zyn land zoeken wolde, zin gud dar inne to vorkopende 
unde tho brukende, dar wolde he gherne umme spreken, unde doon den al
so vele, alse moghelik were. Albrecht beduidde hiermede in vage termen, 
dat hij tot tegemoetkomingen bereid was, indien de Hanze een vaste neder
zetting in zijn land vestigde. 

Op de Lübeckse dagvaart van 24 Juni 1381 besloot de Hanze de be
middeling van de Roomse koning en van de Grootmeester van Pruisen in te 
roepen, opdat Albrecht van Holland unseme kopmanne, de dorch syn land 
zegelen wil de dar koft edder vorkoft, enen drechliken redeliken und be-
schedenen tolne zette, up dat de kopman wete, war he sik an holden moghe, 
und wes he dar to tolne sy plichtich en dat hij tevens ervoor zorgde, dat 
unse kopman, de mit schepen und gude dar in havene kumpt van storme 
und van wedders nod, umme syn lif und gud to bergende, und dar nicht en 
koft edder vorkoft, noch vortan dorch sin lant zegelt, mit also unwonliken 
und unplichtliken tolne nicht mer besward en werde, wente unse kopman 
jo mochte Holland und Zeeland vriliken soken, sin lyf und gud to bergende 
und dar wedder utzegelen sunder tolne " ' ) . In een schrijven van 26 April 
1382 richtte Albrecht zich naar aanleiding van de bemiddelingspogingen van 
de koning en de Grootmeester tot De Duitse Koopman te Brugge. Hij ver
klaarde, dat de ingediende bezwaren ongegrond waren, daar hij met het 
oog op het geringe aantal Duitse kooplieden, dat zijn landen bezocht, het 
privilege had opgezegd. Wederom suggereerde hij de Oosterlingen hun han
del naar Holland te verplaatsen: indien zij zijn landen bezochten, zou hij 
gaarne voldoende voorrechten verlenen 1M). 

Albrecht van Holland wachtte het gunstige ogenblik af. In 1383 was 
de situatie in Vlaanderen voor de Oosterlingen uiterst kritiek. Gent volhard
de voorshands in zijn oppositie jegens Lodewijk van Male. De verovering 
van Damme door de Gentenaren onder aanvoering van Frans Ackerman op 
1 Juli 1383 ging gepaard met traditionele plunderingen, waarbij de koop
lieden aanzienlijke verliezen leden 15,>). De onveiligheid ter zee duurde 
voort, zodat de Hanzeleiding zich genoopt zag, de Hanzebroeders nadruk
kelijk voor de vaart op het Zwin te waarschuwen. Op de Lübeckse dagvaart 
van 4 October 1383 werd als eerste punt overeengekomen, dat de reis naar 
Vlaanderen, Holland, Zeeland, de Zuiderzee en elders voor de Hanzeaten op 
eigen risico geschiedde. De steden dienden hun burgers te waarschuwen, de 
reis zo te ondernemen, dat ze geen schade opliepen 1 5 β). Mogelijk werd hier
mede het varen in vlootformatie gesuggereerd. De Pruisische steden waren 
in Maart 1383 in overleg met de Grootmeester overeengekomen, in verband 
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met de omstandigheden in Vlaanderen, de scheepvaart op dit gewest tijdelijk 
te staken, bis uff eyne cziit, ab man bessir czitunge us Flandern dervaren 
konde " 7 ) . 

Op de op 5 April 1383 te Lübeck gehouden dagvaart verschenen zend
boden van Dordrecht, die uit naam van de stad en van hertog Albrecht, wat 
Holland betrof, alle gewenste privilegiën toezegden, indien De Duitse Koop
man de landen van de hertog zou bezoeken en de stapel van Brugge naar 
Dordrecht zou verplaatsen. Aanleiding tot dit voorstel vonden die van Dor
drecht in dem, als id nu in Flandren ghestalt is en uitdrukkelijk werd ver
zekerd: ere here unde see wolden deme copmanne don an vryheyde, an vrunt-
scope unde an andren moghelken stucken, dat deme copmanne wol ane no-
ghen scolde 16e). De Hanzesteden, die zich blijkbaar nog niet door een be
sluit wilden binden, antwoordden aan Albrecht, dat ze over de uitnodiging, 
de landen van de hertog te bezoeken, geen beslissing konden nemen, omdat 
een deel van de Steden, dat id en afghelegen is, hir nicht komen en kunnen 159). 
In een volgende vergadering zouden ze gaarne over het aanbod van de 
hertog spreken. Zij benutten echter de gelegenheid om klachten in te bren
gen over zware en onrechtmatige tolheffingen, waaraan haar kooplieden in 
de landen van de hertog onderhevig waren en verzochten om een billijk tol-
tarief, opdat de kooplieden des te liever Holland met hun koopwaar zouden 
bezoeken 1"0). Op 31 Mei 1383 droeg de Lübeckse Hanzedag merkwaardiger
wijs aan Kampen 1β1) op, Dordrecht te polsen over de voorrechten, die door 
Albrecht aan De Duitse Koopman verleend zouden worden, werit alzo, dat 
de kopman schalde Flandren myden unde wolde in Holland den stapel 
holden 1 β 2). De dagvaart op 4 October 1383 te Lübeck gehouden, gaf aan 
Kampen de opdracht, bij de hertog navraag te doen over de kwestie, wat 
privilegia unde vryheit unde wat tollen deme kopmanne, de zyn lant beghe-
ret to zokende, dar maghe volghen unde weddervaren i ea). Men zou Dor
drecht, Amsterdam en Zierikzee verzoeken. Kampen hierbij te steunen, in
dien deze stad dit althans nodig achtte. Bij gunstig verloop van de onderhan
delingen zouden Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar en Lüne
burg gemachtigd worden, afgevaardigden naar de hertog te zenden, is it alzo, 
dat it en nutte dunket wezen, na deme, dat it de van Campen em wedder tho 
enbeden 1 β 4 ). 

Voor het jaar 1384 zwijgt het oorkondenmateriaal over het plan van 
stapelverplaatsing. Waarschijnlijk moet dit in verband worden gebracht met 
het feit, dat na het overlijden van graaf Lodewijk van Male op 30 Januari 
1384 en de aanvang van de heerschappij van de nieuwe dynastie, de Hanze
aten aanvankelijk gerekend hebben op de mogelijkheid van een vreedzame 
regeling van hun zaak met de nieuwe landsheer, Philips van Bourgondië, 
bijgenaamd de Stoute 1β |1). Voorlopig schortten zij hun plan van stapelver
plaatsing op. Zo zegt het reces van de Hanzedag van Stralsund van 24 April 
1384 vrij onverschillig: unde de handelinghe van Hollant, de laten ze ok 
bestaen, bet tot der tyd, dat en anders wat to wetende wert 1 β β). Hun hoop 
op een minnelijke regeling bleek echter ijdel te zijn. Zeer zeker was het voor 
Philips moeilijk, aan de verregaande eisen van de Hanze te voldoen. Bij de 
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vrede van Doornik in December 1385 had ook Gent zich aan Philips onder
worpen en zijn gezag erkend. Hiermede was de zo lang verbeide binnen
landse rust in het land teruggekeerd. In plaats van dit te waarderen en met 
Vlaanderen aan een nieuwe periode van welvaart en bloei mede te werken, 
hield de Hanze bij de onderhandelingen van de volgende jaren niet op, te 
wijzen op de schade, die haar kooplieden in de afgelopen jaren hadden ge
leden, voor welke schade zij van de landsheer en van de steden, die immers 
veilig geleide hadden verzekerd, schadevergoeding eiste: schadevergoeding 
voor alle verliezen, die de Hanzeaten te land of ter zee op hun tochten naar 
Vlaanderen hadden geleden, schadevergoeding voor de confiscatie van Han
zeatische goederen door Lodewijk van Male, terwijl met name geëist werd, 
dat de Oosterlingen voor de arrestatie in 1378 amende honorable zou wor
den gedaan in de vorm van een stichting voor de bouw van een kapel, voor 
H.H. Missen en voor het aanstellen van drie priesters aan deze kapel lilT). 

Spoedig nadat Philips de Stoute de regering over Vlaanderen had aan
vaard, zien wij de Hanze terugkomen op haar plan, elders de stapel te ves
tigen. Op de dagvaart van 24 Juni 1385 te Stralsund werd gesproken over 
het plan, de stapel van Brugge naar Dordrecht te verplaatsen. Blijkbaar 
stond men tegenover dit plan geenszins onsympathiek: item also it nu gewant 
is in Vlandren, so dunket den steden menliken nutte wesen, dat men den 
stapel der kopenschop legge in Holland to Dordrecht1β8). Bovendien besloot 
men, boden naar Holland te zenden om te onderzoeken, uppe wat tolne und 
vriheit und tho wo menigen jaren de kopman Holland soken moghe 1 β β). 
Voor het gezantschap naar Holland werden boden van Lübeck, Hamburg, 
Keulen, Pruisen, Westfalen en Kampen aangewezen. Zij dienden wel be
dacht te zijn op het voordeel van De Duitse Koopman 170). Indien de zaak 
vóór de eerstkomende winter haar beslag kon krijgen, leek het de Steden nut
tig, in het begin van het volgende jaar de stapel naar Dordrecht te verplaat
sen ' " ) . Op 1 April 1386 werd op de Hanzedag te Lübeck Albert Rodenborg, 
Domheer te Lübeck, voor onderhandelingen met Vlaanderen afgevaardigd. 
Tevens zou hij naar Holland gaan om Albrecht te verzoeken de herroeping 
van de privilegiën van De Duitse Koopman uit te stellen 1T2). De Lübeckse 
Domheer kreeg tenslotte de opdracht, bij de hertog van Holland te informe
ren, of deze bereid was De Koopman op rechtvaardige voorwaarden privile
giën te verlenen 178). 

In 1387 vonden dan onderhandelingen plaats tussen gezanten van her
tog Philips met de vier Leden enerzijds en een Hanzeatisch gezantschap an
derzijds, welk gezantschap samengesteld was uit raadszendboden van Lübeck, 
Hamburg, Stralsund, Thorn, Elbing en Dortmund. Oorspronkelijk was als 
vergaderplaats Keulen gekozen. Op de conferentie van de Hanze met een 
Vlaams gezantschap in Juli 1386 te Lübeck, hadden de Hanzeatische raads
zendboden aan de Vlamingen voorgesteld, met hen een bijeenkomst te Lü
beck te houden. De Vlamingen echter insisteerden op een samenkomst er
gens in Vlaanderen, zulks in verband met de volmachten, die zij hadden. 
Tenslotte werd men het eens, dat de bijeenkomst te Keulen plaats zou vin
den 174). Philips verzocht echter bij schrijven van 25 September 1386 aan 
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Lübeck, de samenkomst in quacumque villarum Hollandie et Zelandie te 
doen houden, daar hij wegens de tussen Brabant en Gelre dreigende oorlog 
geen gezanten naar Keulen kon zenden 175). Na overleg met de andere ste
den te hebben gepleegd, deed Lübeck nu aan Philips een geheel ander voor
stel: men zou voor de besprekingen naar Dordrecht komen 1Te). Zo werd 
de conferentie op 4 Mei 1387 in de Merwede-stad geopend. Zij bracht de 
partijen niet nader tot elkaar, waarschijnlijk tengevolge van de hoge eisen 
tot schadevergoeding, die de Hanze stelde. De Vlamingen hadden trouwens 
niet voldoende volmacht, deze in te willigen 177) en toen zij in verband daar
mede van 6 Mei tot 15 Juni een schorsing van de besprekingen voorstelden, 
stemden de Hanzezendboden daarin toe. Laatstgenoemden maakten nu ech
ter van de gelegenheid gebruik te Heusden een samenkomst met Albrecht 
van Holland te beleggen 178). De sfeer, waarin het bezoek aan Albrecht te 
Heusden plaatsvond, wordt wel getekend door het eenvoudige zinnetje in 
het verslag: Dar entfingh he uns wol, unde wy musten vor em eten 179). De 
raadszendboden wisten van Albrecht de toezegging te verkrijgen, dat hij 
ingaande 1 Mei 1387 het herroepen Hollandse privilege voor twee jaren 
zou verlengen. Verder polste men Albrecht bij deze gelegenheid over de 
vraag, of hij bij eventuele verplaatsing van de stapel en van het Hanzekan
toor naar Dordrecht, de vroegere voorrechten zou bevestigen 1 β 0). Door Al-
brechts toezegging inzake verlenging van het ingetrokken privilege, gesterkt 
in hun positie ten opzichte van Vlaanderen, hervatten de Hanzeatische raads
zendboden in de loop van Juni de besprekingen met de vertegenwoordigers 
van hertog Philips en van de Leden, en wel werd thans te Antwerpen ge
confereerd. Weliswaar waren de Vlamingen wat betreft de eisen van schade
vergoeding, tot verscheiden concessies bereid, maar thans leden de onder-
handielingen schipbreuk op een ander punt, nl. de door de Hanze gestelde 
eis van morele satisfactie voor nadeel, toegebracht aan het prestige der Hanze 
door de gevangenneming van de Oosterlingen in 1378. „Die Städte machten 
Bedingungen so demüthigender Art, dass die Fläminger nicht darauf einge
hen wollten" l e l). De conferentie eindigde zonder dat men tot overeen
stemming was gekomen 182). 

Echter ook de Hanze was blijkbaar veel gelegen aan de oplossing van 
de Vlaamse kwestie. Op de Hanzedag van 9 October 1387 te Lübeck beslo
ten de vergaderde Steden, op 1 Mei 1388 nogmaals ter bespreking van de 
Vlaamse aangelegenheden in de Trave-stad ter dagvaart samen te komen en 
de hertog van Bourgondië en de vier Leden uit te nodigen, naar deze bij
eenkomst boden te zenden 188). Mocht Vlaanderen geen gezanten zenden, dan 
zou de Vlaamse kwestie toch worden behandeld 134). Op een bijeenkomst 
van de Pruisische steden te Marienburg op 2 April 1388 werd besloten, dat, 
indien de Vlamingen op 1 Mei niet ter dagvaart in Lübeck zouden ver
schijnen, men voor De Duitse Koopman in Holland privilegiën zou verwer
ven 1 β 5). 

Op 1 Mei 1388 kwamen dan de Steden ter dagvaart in Lübeck bijeen. 
Aanwezig waren zendboden van Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, 
Wismar, Greifswald, Lüneburg, Thorn, Danzig, Wisby, Riga, Dorpat en 
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Reval. Het wachten was op de Vlamingen, die echter niet verschenen. Op 
7 Mei 1388 schreven de Pruisische raadszendboden van Lübeck uit aan hun 
steden, dat van de Vlaamse steden bericht was ontvangen, se hadde ere bo
den airede ghekoren, de solden comen, so se alderersten mochten 1 8 β ). De 
Hanzedagvaart was overeengekomen, op de Vlamingen te wachten tot de 
pinxt hilghen daghe 1 8 7). Op 27 Mei moesten dezelfde raadszendboden aan 
hun steden melden, dat de Vlaamse delegatie nog niet was aangekomen. Wel 

'hadden de Vlamingen driemaal door boden en brieven laten aankondigen, 
daz se ane czwyvel comen wellen met voller macht 1 8 e ). Ook had De Duitse 
Koopman te Brugge verzocht, op de aankomst van de Vlaamse gezanten te 
wachten. De raadszendboden van Pruisen voelden hiervoor echter blijkbaar 
niet veel en drongen bij de ghemeynen stete erop aan, dat ze met hen han
delen wolden, ab de Vlaminghe nicht quemen, wo men den copman best 
henlegede, eder waz man vorder dar czu tuen wolde 1 S 0). Daarop werd hun 
door de Hanzesteden verzocht nogmaals acht dagen te wachten. Ook deze ver
streken, zonder dat de Vlamingen kwamen opdagen. Weliswaar had Vlaan
deren verzocht, de vergadering wegens de verre afstand en de oorlog met 
Gelre niet in Lübeck, maar in een stad in de buurt van Vlaanderen, videli
cet Trajectensis, Aquensis vel Coloniensis te houden 190). De Hanze had dit 
verzoek geweigerd 1 β 1), maar dit mocht voor de Vlamingen geen reden zijn, 
op de voor hen zo belangrijke dagvaart verstek te laten gaan. Na vier weken 
van vergeefs wachten viel de beslissing: De Duitse Koopman zou Vlaanderen 
verlaten. Men kwam overeen drie gevolmachtigde boden naar Holland te 
zenden om voorrechten voor De Koopman van de hertog te verwerven en 
wel één zendbode uit Lübeck, één uit Hamburg en éen uit Pruisen. Uit
drukkelijk verklaarden de Steden, dat het hun niet nuttig leek, de stapel 
voor onbepaalde tijd aan Holland toe te zeggen 1 β ! !). Daarom zouden de bo
den slechts volmacht hebben, de stapel voor twee à drie jaren voor Dor
drecht in het vooruitzicht te stellen ^8). Besloten werd verder, dat voor het 
geval de Vlaamse boden nog zouden komen, de Wendische steden hen zou
den horen. Meenden dan de Wendische raadszendboden, dat de Vlamingen 
voldoende volmacht hadden, wes draplikes mit en to endende, dan zouden 
ook de steden van Pruisen en de afwezige steden in de onderhandelingen 
worden betrokken. Die van Gotland en Lijfland hechtten bij voorbaat hun 
goedkeuring aan hetgeen men met de Vlamingen zou overeenkomen 1·*). 

Te elfder ure verschenen dan in de loop van Augustus inderdaad de 
Vlaamse gezanten. Op 24 Augustus voerden Lübeck, Hamburg en Wismar 
met hen enige besprekingen. De beslissing, die gevallen was, Vlaanderen 
te verlaten, werd, te oordelen naar het reces 1 β 5), aan de Vlamingen nog niet 
medegedeeld. Alvorens met dit gewest te breken, wilde men eerst zekerheid 
hebben omtrent de definitieve regeling van de privilegiën met Albrecht van 
Holland. 

In de loop van Mei 1388 waren de ordonnantiën inzake een economi
sche blokkade van Vlaanderen geformuleerd. Zij stemden woordelijk over
een met het handels- en verkeersverbod van 1358, een bewijs, dat men de 
destijds gevoerde politiek doeltreffend achtte. Waar men thans een enkele 
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bepaling anders dan dertig jaren geleden formuleerde, was dit een ernstige 
poging, alle mogelijkheden tot ontduiken van de blokkade de pas af te snij
den. Terwijl men b.v. in 1358 ten aanzien van de niet-Hanzeatische koop
lieden, de Butenhansen, volstond met de bepaling dat het hun verboden was, 
lakens, die in Vlaanderen, Mechelen of Antwerpen vervaardigd waren, in 
Hanzesteden te verkopen, werd thans bepaald, dat dergelijke goederen, die 
door neutrale kooplieden in Hanzesteden werden geïmporteerd, door de be
trokken stad geconfisqueerd en ter beschikking van de verbonden Steden 
gesteld zouden worden loe). Ook thans werd aan de Oosterlingen de tijd ge
geven, zich voor te bereiden op de verplaatsing van de stapel. Bepaald werd, 
dat alle kooplieden van Duitsland, die in de Duitse Hanze waren, Vlaande
ren, Mechelen en Antwerpen dienden te verlaten twisschen hir und dem ne-
gesten feste der hemelvard unser vruwen 107). Dit betekende dus, dat de Oos
terlingen vóór 15 Augustus 1388 de genoemde gewesten moesten ontrui
men 1 β 8 ). 

Waarschijnlijk om represaille-maatregelen van Vlaamse zijde te voor
komen, werden de besluiten van de Lübeckse dagvaart aan de Hanzesteden, 
die daar afwezig waren geweest, zo laat mogelijk medegedeeld met boven
dien het uitdrukkelijke verzoek van discretie "·). Aan Soest werd door Lü
beck op 29 Juni 1388 bericht gezonden over de voorgenomen blokkade van 
Vlaanderen. Verzocht werd, de ingesloten ordinancien van der Vlamisschen 
reyse, de de ghemeyne stede hir lest vergadert gesat hebben, hemelich voor 
zich te houden en sunder to[ge]ringe ene uytschrift van het schrijven en de 
ordonnantiën door te geven aan Dortmund, Münster en Osnabrück 200). 
Nog voorzichtiger moest men zijn met het in-kennis-stellen van De Duitse 
Koopman te Brugge. Ter dagvaart werd besloten, dat de Steden enen he-
melken truwerdighen boden naar Vlaanderen zouden zenden, de den kop
man dar hemeliken schal warnen en die zich in verbinding zou stellen met 
de oversten und draplikesten van den kopluden, die de decreten hemelike 
by sik beholden by eren eeden 201). In den steden und uppe Schone zou de 
openbare afkondiging van het besluit pas up unser vruwen dach er hemel-
vart negest to komende ^2) geschieden, waarschijnlijk om te voorkomen, dat 
het door daar aanwezige Vlamingen naar Vlaanderen zou uitlekken. 

Nog op het laatste moment werden er van Vlaamse zijde pogingen in 
het werk gesteld, de Hanze tot andere gedachten te brengen. Op 13 Oc
tober 1388 riep Philips van Bourgondië vertrouwelijk de bemidde
ling in van Grootmeester Zöllner von Rothenstein om de Hanze tot een 
dagvaart in Vlaanderen of in de buurt daarvan te bewegen ï08). Met eenzelf
de verzoek richtte Yperen zich op 17 October 1388 tot de Grootmeester ,0*). 
Een laatste poging ondernam Philips op 13 December 1388, toen hij de Wen
dische steden verzocht, certam diem atque tempus competens in loco propi
cio et decenti, in quo gentes et consiliarios nostras cum deputatis dicte patrie 
nostre destinare possimus, acceptare velitis, ut ea, que in ultima dieta in vil
la de Anvers habita perfecta non fuerunt, perficiantur omnino s05). Zelfs het 
verzoek van de landsheer kon de Hanze niet meer afbrengen van de een-
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maal ingeslagen weg: het Hanzekantoor der Oosterlingen werd naar Dor
drecht overgeplaatst. 

Over het verloop van de blokkade is weinig bekend. De Lübeckse kro
niekschrijver Detmar zegt, sprekende over deze handelsoorlog: unde was des 
¡andes to Vlanderen grot vorderf 20e). Het is intussen twijfelachtig, of men 
erin slaagde, de blokkade van Vlaanderen rigoreus door te voeren. Onge
veer een jaar na het vaststellen van de ordonnantiën, nl. op 27 Mei 1389, 
werden door de Lübeckse Hanzedag op instigatie van De Duitse Koopman 
te Dordrecht bepaalde punten nader geregeld. Aan de Duitse Orde werd 
b.v. toegestaan witte Mechelse lakens, nodig voor de ordesdracht, te kopen 
en het „goud der Oostzee", het barnsteen, nodig voor de Vlaamse paternos
termakers, te leveren ^7). Dat zulk een clausule voor het nauwgezet opvol
gen van de ordonnantiën bedenkelijk was en de deur voor het ontduiken 
van de decreten opende, is duidelijk. Evenzo zal de bepaling, die de Hanze
koopman het bezoek van de aan gene zijde van de Maaslinie gelegen Bra
bantse markten toestond 208), niet bevorderlijk zijn geweest voor het eerlijk 
nakomen van de voorschriften. 

Op welke geraffineerde wijze men de ordonnantiën trachtte te ontdui
ken, toont ons een geval, dat De Duitse Koopman te Dordrecht op 4 April 
1390 rapporteerde aan Reval, de plaats van herkomst van de koopman, die 
in overtreding was i!W). Deze koopman, Johan Lovenschede genaamd, had op 
de markt te Antwerpen verboden goederen, o.a. Vlaamse lakens gekocht. Hij 
verzond deze per schipper Johan Güstrow. De schipper had ook legaal ge
kochte lakens aan boord genomen, die toebehoorden aan een ander koop
man Johan Borkenhusen. Om nu de controle op een dwaalspoor te bren
gen, verpakte Lovenschede zijn lakens in die van Borkenhusen. Güstrow was 
blijkbaar aanvankelijk bereid, de verboden lakens te vervoeren, durfde ech
ter later het risico van verbeurdverklaring van het schip en verlies van 
de Hanzerechten, de zogenaamde „verhanzing", niet aan en stelde De Duit
se Koopman te Dordrecht op de hoogte van een en ander. Lübeck onder
zocht daarop het geval, verklaarde de goederen van Lovenschede voor ge
confisqueerd en verzocht Reval, de lakens van Lovenschede te pennighen 
mit Lovenscheden witschop en het bedrag tot nader order ten behoeve van 
de Steden in bewaring te houden 210). 

Vooral de kooplieden uit de Pruisische steden schijnen de hand te heb
ben gelicht met de ordonnantiën. Zo richtte zich de Hanzevergadering, die 
op 25 April 1390 te Lübeck bijeen was, met het beklag tot de Pruisische ste
den, dat vele kooplieden de voorschriften niet opvolgden. Een groot Prui
sisch schip, aldus het schrijven, was naar het Zwin gevaren en had leveran
ties gedaan aan de hertog van Bourgondië. Bovendien had Johan Dergarde, 
sehe f f er thur Marienburg, handel gedreven in allerlei Vlaamse lakens. Het 
dringende verzoek werd tot de Pruisische steden gericht, erop te letten, dat 
dergelijke inbreuken op de ordonnantiën niet meer zouden geschieden, wel
ke ordonnantiën immers met medewerking van de Pruisische steden tot 
stand waren gekomen 211). 

Kampen, dat in 1360 door Vlaanderen voor zijn trouwe hulp tijdens 
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het conflict van 1358-1360 met aanzienlijke privilegiën beloond was, nam 
ook thans niet deel aan de blokkade en zette zijn handel met Vlaanderen 
voort. Zeker kunnen wij de Kampenaars niet au sérieux nemen, wanneer zij 
op 9 Maart 1390 in een schrijven aan de Grootmeester beweren, dat de 
ouderlieden van de Duitse Koopman te Dordrecht aan Kampen de ordon-
nantiën niet hebben willen mededelen, zodat hun stad niet op de hoogte is, 
wes de ordinatici begrepen heft "2) . 

Terwijl de Hanze zich van Vlaanderen distantieerde, trad Albrecht van 
Holland haar met steeds meer welwillendheid tegemoet. Op 2 November 
1388 herhaalde hij der Oesterlinghe recht van 22 April 1363 en gaf hij aan al 
zijn tollenaars bevel, zich tot 1 Mei 1389 daarnaar te richten ^8). Op de Lü-
beckse dagvaart van 1 Mei 1389 legde de klerk van Lübeck een copie over 
van het door Albrecht bezegelde privilege 21é). Op 7 Mei 1389 nam Albrecht 
van Holland op verzoek van Dordrecht de kooplieden van het Roomse Rijk 
in zijn bescherming, stelde het voor hen geldende toltarief vast en gaf hun 
voor de handel in zijn land uitgebreide voorrechten a l s). Op 3 September 
1389 nam ook Florens van Wevelikhoven, bisschop van Utrecht, de koop
lieden van het Roomse Rijk voor hun doorgangsverkeer van Amsterdam naar 
Dordrecht via Utrecht en omgekeerd, voor de tijd van drie jaren in zijn 
bescherming en verleende hun, onder vaststelling van het voor hen te 
Utrecht geldende toltarief, verschillende handelsprivilegiën "·). Om die 
meerre orconde ende vestenisse deser dinghe liet Florens de vrijbrief ook 
door de stad Utrecht bezegelen " ^ . 

Het in Mei 1389 door Albrecht verleende privilege betekende een 
hoogtepunt in de vreedzame betrekkingen tussen de Hanze en Holland. Het 
bestond grotendeels uit de voorrechten van 1358 en 1363, terwijl daaraan 
enige bepalingen uit het Vlaamse privilege van 1360 werden toegevoegd 2 1 β). 
Het toont ons Albrechts doelbewust streven, Dordrecht in de plaats van 
Brugge te verheffen tot een Nederlandse handelsmetropool. Niet ten onrech
te karakteriseert Smit de regeringsperiode van Albrecht als de „Hanzische 
tijd in de Hollandsche handelsgeschiedenis" i 1 9 ) . Ook het Zuideuropese han
delsverkeer trachtte Albrecht naar Dordrecht te leiden. Op 22 October 1388 
stond hij aan de kooplieden van Lombardije, Genua, Lucca, Catalonië, Pia-
cenca, Spanje, Florence en Portugal het gebruik van het handelsprivilege 
van 1363 toe ""). In 1390 gaf hij de kooplieden uit Portugal en Algarve vrij
brieven voor het verkeer op Middelburg. De Hanze werkte Albrechts stre
ven, de Zuideuropese kooplieden Dordrecht te doen bezoeken en aldaar de 
handel te centraliseren, in de hand door op de Lübeckse Hanzedag van 24 
Juni 1390 vast te stellen, dat de Hanzekooplieden slechts dan zuidvruchten 
mochten aankopen, wanneer deze niet uit Vlaanderen kwamen, maar door 
de Italiaanse handelaars op de stapel te Dordrecht werden gebracht 2 i l). De 
Vergadering te Elbing van 3 Augustus 1390 verbood de aankoop van olie, 
amandelen, rijst en vijgen, indien de Italianen met deze zuidelijke produc
ten in Vlaanderen waren geweest 222). Hieraan werd toegevoegd, dat dit be
sluit durch manchirleye ynvallunge willen pas met Kerstmis in werking zou 
treden. 
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Maar ook dit keer hadden de Hanzeleiders geen duurzame nederzetting 
binnen de muren van de Merwede-stad beoogd. Toen de Stedenbond in 1388 
zijn plan tot economische blokkade van Vlaanderen opmaakte, had men de 
uitvoering daarvan op een tijdsduur van twee à drie jaren geraamd. Inder
daad bleek na de uitvoering van het drie-jarenplan de toestand in Vlaande
ren van dien aard, dat men volgaarne bereid was, met de Hanze te onder
handelen. In de zomer van 1391 richtten de vier Leden, d.w.z. de drie Ste
den en het Vrije van Brugge, tot De Duitse Koopman te Dordrecht — beyde 
mit boten und mit bryven, inholdende mit vyle fruntlichen worten 22S) — 
het verzoek, zijn bemiddeling te verlenen voor oplossing van het geschil met 
de Hanze. De Duitse Koopman, die meer dan andere Hanzeaten de nadelen 
van het verlies van de Brugse markt aan den lijve ondervond en daarom tegen
over het idee van een verzoening met Vlaanderen niet onsympathiek stond, 
schreef aan de Pruisische steden en verzocht haar, bij de Hanze te bewerk
stelligen, dat een conferentie met de Vlamingen zou worden gehouden *"). 
De Pruisische steden gingen op dit verzoek in en stelden, naar aanlei
ding van het schrijven van het Dordtse Hanzekantoor en in overleg met de 
Grootmeester a25), aan Lübeck voor, in het najaar te Hamburg een dagvaart 
met de Vlamingen te houden ^11). Zo werd voor 11 November door Lübeck 
een Hanzedag te Hamburg uitgeschreven. Vlaanderen werd uitgenodigd, 
gezanten af te vaardigen of ten spoedigste antwoord te sturen ^7). 

Op 11 November 1391 waren dan te Hamburg vrijwel alle steden, die 
bij de Vlaamse kwestie belang hadden, bijeen: Lübeck, Thorn, Elbing, Keu
len, Dortmund, Rostock, Stralsund, Wismar, Stade, Riga, Dorpat, Bruns-
wijk, Lüneburg en de gastvrouwe Hamburg. De Zuiderzee-steden lieten en 
bloc verstek gaan, wat wel in verband moet worden gebracht met de hou
ding, die haar leidster Kampen in deze oorlog had aangenomen. Lübeck 
zond naar deze dagvaart zijn bekwaamste diplomaten: Hinrik Westhof a2e) 
en Jordan Pleskow. De delegatie van Vlaanderen bestond uit negen gezan
ten: drie van de hertog en zes van de Leden, te weten twee van Gent, twee 
van Brugge, een van Yperen en een van het Vrije 229). 

Tengevolge van de vertraagde aankomst der Vlamingen konden de on
derhandelingen niet op de vastgestelde dag, nl. 11 November, beginnen. De 
Pruisische raadszendboden meldden aan Danzig, dat zij tot 23 November — 
bis an Sinte dementis tag — te Lübeck mit grossem vordrys de Viamingen 
wachtende waren geweest. Op de avond van die dag was hun uit Hamburg 
gemeld, dat de Vlamingen moeilijkheden hadden ondervonden tengevolge 
van het ijs en dat zij zich nu in Holsten, vijf mijl van Hamburg, bevonden: 
daz di Flaminge komen weren mit grosser erbeit in ise in das lant czu Hol
sten, Hamburg uff 5 mile nach. Wagens had men laten komen om daar
mede de reis naar Lübeck voort te zetten 2*0). Op 24 November konden de 
onderhandelingen een aanvang nemen. Hertog Philips had zijn ge
zanten uitgebreide volmachten gegeven tot het doen van con
cessies 2S1). In een brief aan de te Hamburg vergaderde raadszendboden der 
Hanzesteden maande hij de Steden aan, met gematigdheid zijn voorstel in 
overweging te nemen ter wille van het herstel van de vrede 282). 
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Zo waren de omstandigheden, waarin de conferenties een aanvang na
men van dien aard, dat ze voor het welslagen der beraadslagingen de gun
stigste perspectieven openden. De Hanze wist ook dit keer munt te slaan 
uit de gevoerde politiek. De vroegere privilegiën werden bevestigd of door 
nieuwe toezeggingen uitgebreid. Als vergoeding umme allen schaden, de 
deme copmanne gesehen is van den Vlaminghen, buten oft bynnen dem lan
de unde den steden to Vlanderen 2 ,a), werd de Hanze een bedrag van 11000 
pond groten toegezegd. „Voorwaer", aldus een achttiende-eeuwse histori
cus, „niet zonder merkelyke reden en wierd die somme gelds geschoten om 
deze magtige Kooplieden wederom tot Brugge te hebben, aengezien den 
Grave zelfs dikwils de magt en credit van de Brugsche Kooplieden hoogelyks 
noodig hadde, en aen hem verscheydemael grooten bystand toegebragt had
den" ^4). De beloofde som zou in twee termijnen door de vier Leden wor
den betaald. Indien de eerste helft acht dagen na Pasen te Amsterdam be
taald was en tevens binnen deze tijd de brieven en privilegiën naar Lübeck 
of Hamburg gezonden waren, zou De Duitse Koopman met Pinksteren te
rugkeren naar het land van Vlaanderen. Indien echter deze betaling en het 
overleggen van de toegezegde privilegiën pas acht dagen na Pinksteren zou 
geschieden, zou De Koopman up sunte Jacobes dach dar neghest komende, 
dat is 25 Juli, naar Vlaanderen terugkomen. De betaling van de tweede helft 
van de schadevergoeding zou geschieden binnen een jaar na de terugkeer 
van De Duitse Koopman. Als borgstelling voor de vervulling van deze 
voorwaarde zouden vier en twintig eerbare burgers van Gent, Brugge en 
Yperen zich in gijzeling naar Keulen of Hamburg begeven en niet uit deze 
stad terugkeren, alvorens de tweede helft der schadevergoeding geheel be
taald zou zijn. In alles hadden de voorzichtige Hanzekooplieden voorzien: 
aan de overeengekomen punten werd de bepaling toegevoegd: weret ok, dat 
God vorbede, dat yenich van den 24 personen storve eer der betalinghe, zo 
scholen ze enen anderen nochaftighen man dar vore an syne stede zetten 
to borghen, de des gheliick dat bezeghelen unde loven schal Hik den ande
ren synen medeloveren. 

Bij wijze van morele satisfactie voor de wederrechtelijke gevangenne
ming van Hanzeatische kooplieden, zou De Duitse Koopman binnen een 
maand na zijn intocht in Brugge door een deputatie van de Leden, bestaan
de uit honderd burgers, amende honorable worden gedaan en wel in dezer 
voege: deze honderd personen zouden zich begeven naar de in het Carmelie-
tenklooster vergaderde Oosterlingen. Zij zouden daar zeggen, dat destijds 
kooplieden in „den Steen" geworpen waren, zij zouden hun oprecht leedwe
zen daarover betuigen, om vergiffenis smeken en zeggen, dat zij voortaan er
voor wilden zorgen, dat zulks niet meer geschieden zou 2 ί β ) . Verder zouden 
zij bij deze gelegenheid beloven, dat ze Gode to eren und deme copmanne 
to beteringhen, pelgrims zouden uitzenden en wel 16 personen naar Olden 
Rome " ' ) , 16 naar sunte Jacobe to Conpostelle en 4 over mer to dem hil-
ghen grave unses Heren. Wederom nam de Hanze alle voorzorgsmaatrege
len, dat aan de voorwaarde zou worden voldaan: Unde desse pelegrimmen 
scholen ze uthzenden bynnen enem halven jare dar na, dat desse bede sehen 
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is; unde wan ze ut then, dat schal sehen by wetenheyt des copmannes; unde 
dar up déme copmanne breve wedder to bringhende, dat ze ere pelegrimatz 
dar dan hebben 2S7). 

De terugkeer van De Duitse Koopman naar Brugge ondervond echter 
nog meer dan een jaar vertraging tengevolge van het feit, dat de privilegiën, 
die op 14 Juni 1392 door Vlaanderen aan Lübeck in het bijzijn van Ham-
burgse raadszendboden werden overgelegd, bij nader onderzoek door de 
Hanzeleidster niet conform de overeengekomen bepalingen werden bevon
den. Van deze komst der Vlaamse zendboden meldde Lübeck aan de Prui
sische steden, dat de Vlamingen allereerst verontschuldigingen hadden aan
geboden, omdat de betaling van de eerste helft van de bedongen schadever
goeding en de bezegeling van de privilegiën niet op tijd was geschied 2ae). De 
Vlaamse zendboden legden dan verder het privilege van de hertog van Bour-
gondië over, betreffende de op de Hamburgse dagvaart overeengekomen pun
ten 23e). Maar Lübeck, in dit soort aangelegenheden wel geverseerd, ontdekte 
onmiddellijk de zwakke plek: in het privilege was een clausule ingevoegd, 
vermoedelijk op last van hertog Philips, welke clausule bepaalde, dat het 
privilege geldig zou zijn bij vreedzame omstandigheden 240). Hiermede kon 
de Hanze, die op dit punt tijdens de regering van Lodewijk van Male leer
geld had betaald, zich niet verenigen 241). Lübeck wees daarom de oorkonde 
van de hand en liet de Vlamingen behalve de belofte, het geld te betalen en 
de privilegiën te bezegelen, vooral de toezegging doen, de artikelen te wij
zigen ""). Op de Hanzedag van 16 October 1392 te Lübeck verscheen een 
delegatie van de hertog van Bourgondië en de vier Leden om aan de Hanze
steden de breve, privilegie, confirmatien und obligacien te overhandigen '*'). 
De charters werden gecontroleerd en in orde bevonden. Tevens was bij 
de Steden bericht binnengekomen, dat de Hamburgse burgemeester Johan 
Hoyer de eerste helft van de schadevergoeding had geïnd 2"). De Vlamingen 
wensten, dat De Duitse Koopman binnen zes weken naar Vlaanderen zou te
rugkeren 24l>), de Hanzeatische raadszendboden antwoordden echter, dat te
rugkeer binnen zo korte tijd niet wel mogelijk was, daar zij, gezien de win
tertijd, niet in staat waren, in zo'n kort tijdsbestek de Steden, vooral die van 
Pruisen en Lijfland op de hoogte te stellen 24e). Na velen reden, de dar van 
gevallen sin, kwam men overeen, dat de terugkeer van De Duitse Koopman 
naar Vlaanderen zou geschieden up sunte Lucien dach neghest tho komen
de, d.w.z. 13 December. Besloten werd, dat men dit niet vóór St. Maartens-
dag bekend zou maken 247). 

Op 13 December 1392 aanvaardde De Duitse Koopman ten getale van 
150 ruiters de terugtocht naar Brugge. Aan het hoofd van de stoet reden als 
raadszendboden twee raadsheren van de twee leidende Hanzesteden, nl. Hin-
rik Westhof van Lübeck en Johan Hoyer van Hamburg. In déme jare Go
des 1392 — aldus hun verslag van de terugtocht 24e) — des donredaghes vor 
sunte Thomas daghe (d.i. 19 December) bereikte men Gent, alwaar men on
derhandelingen voerde met de schepenen en de Raad van de stad. Op 20 De
cember vertrok men uit Gent unde weren [de] nacht tho Ekelo, unde quemen 
des anderen daghes, alse uppe sunte Thomas dach (d.i. 21 December), vor 
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myddaghe tho Brugghe. Unde dat meste del van deme kopmanne, de tho 
Dordrecht was, weren by uns, unde hadden wol by anderhalf hundert per
den 2 4 β). Burgers van Brugge waren hun verheugd tegemoet gereden: Ok we
ren som lude van Brugghe tyeghen uns utghereden, unde de lude weren des 
menlike sere ghevrowet, dat wi dar mit deme kopmanne komen weren ™a). 
Met zendboden van Brugge werd overeengekomen, dat zij het zo zouden re
gelen, dat die van Gent, Yperen en van het Vrije op 7 Januari in Brugge 
aanwezig zouden zijn om de plechtigheid van de amende honorable, zoals 
in het reces bepaald was, te voltrekken 2 S 1). Intussen werden door de raads-
zendboden nog allerlei conferenties met De Duitse Koopman 252) en met de 
burgemeesters van Brugge 258) gehouden, tot dan op 7 Januari vertegenwoor
digers van Gent, Yperen en het Vrije in Brugge arriveerden umme vollen-
totende de sone deme kopmanne, also dat recess inneholt2S4). Een deputatie, 
bestaande uit meer dan honderd erbar personen van Ghend, Brugghe, Ypren 
und van den lande van den Vryen, begaf zich op 8 Januari 2") des morghens 
vor maltiid in een plechtige stoet tho den Karmeliten in dat reventer, waar 
ze door de Hanzeatische raadszendboden in tegenwoordigheid van De Duit
se Koopman werden ontvangen. Niets van de gestelde voorwaarden werd 
Vlaanderen geschonken: bynnen opener dore, dar ok vele andere lude 
jeghenwordich weren, lieten de Hanzekooplieden de zoenbrief voorlezen: 
unde wart ghelesen in aller wise, also dat recess utwiset, unde wart ok also 
ghedan mit worden unde mit werken, also dat uns unde deme kopmanne 
dar wol ane nughede na utwisinghe der deghedinghe nt). 

Met de onderhandelingen met Vlaanderen liep parallel een vertroebe
ling in de verhouding tot Holland. Van 17 October 1391 dateert een aan
tekening over het opzeggen door Albrecht van alle privilegiën, De Duitse 
Koopman verleend, welke opzegging geschiedde met inachtneming van de 
opzeggingstermijn van een half jaar 25'). In November van dat jaar wordt 
vermeld, dat Albrecht, voor het geval, dat de Oosterlingen niet te Dordrecht 
blijven, een tol van hen zal heffen 3 5 β). Op 18 Februari 1392 liet Albrecht De 
Duitse Koopman te Dordrecht weten, wat gebreke dat hi aen him luden gehat 
heeft 2 5 β), in de tijd, dat De Koopman in zijn landen was geweest, opdat De 
Duitse Koopman daarover tot des sonnendages toe na groten vastenavont2β0) 
zou kunnen beraadslagen om dan voor Albrecht te verschijnen. Reke
ning houdend met de mogelijkheid, dat de onderhandelingen met Vlaande
ren wellicht nog schipbreuk zouden lijden, liet Albrecht zich nog twee keer 
ertoe bewegen, de privilegiën van De Duitse Koopman, die op 1 Mei 1392 
eindigden, te verlengen, de eerste keer tot sinte Jans misse te midsomer 
naest volghende, d.i. 24 Juni van het lopende jaar ^1). Op 8 April 1392 be
richtte De Duitse Koopman te Dordrecht aan Danzig, dat hij zijn tegenwoor
dig privilege slechts tot 24 Juni had laten verlengen, omdat hij bevreesd was 
voor moeilijkheden, indien binnen de verlengingstermijn het land moest 
worden ontruimd ™г). Verder werd in dit schrijven medegedeeld, dat Dor
drecht De Duitse Koopman toegestaan had, zolang hij in het land bleef, al 
de privilegiën, die hij bezat, te gebruiken. Op 26 Mei 1392 verlengde Al
brecht voor de gemene kooplieden van Duitsland, stapel houdende binnen 

88 



de stad Dordrecht, de privilegiën, die met ingang van 24 Juni zouden expi
reren, tot Kerstmis d.a.v.; tevens werd hun veilig geleide gegeven in de landen 
en op de wateren van de hertog 2 в з ) . Op 6 December, toen de toebereidselen 
voor de terugkeer een feit waren geworden, zei Albrecht de Duitse koop
lieden alle opzegbare voorrechten, ooit door hem of zijn voorvaderen aan 
hen en hun voorvaderen verleend, op en nodigde een ieder, die tegen Al-
brecht of zijn onderdanen bezwaren had in te brengen, uit, voor hem en 
zijn Raad te verschijnen, om ons dat te betogen ende te bewisen, daer wil
len wi him in doen, dat wi meynen dat bescheyt gheven mach 2 e 4). 

6. VERANDERDE SITUATIE NA DE VESTIGING VAN H E T 
BOURGONDISCHE RIJK. 

Na het einde van de tweede handelsblokkade in 1392 heeft het ver
volgens tot 1451 geduurd, eer de Hanze wederom voor geruime tijd haar 
stapel uit Brugge wegnam. Wie echter zou menen, daaruit de conclusie te 
mogen trekken, dat dit tijdvak in de Vlaams-Hanzeatische betrekkingen 
een betrekkelijk lange periode van rust en vrede betekende, zou een gron
dige vergissing begaan. Veranderingen, die zich op politiek gebied hadden 
voltrokken, waren er oorzaak van, dat de Hanze in de vijftiende eeuw het 
machtsmiddel van de stapel en zijn verplaatsing eenvoudig niet meer han
teren kon. Het is dienstig, hier op deze kwestie in te gaan. 

De wijze, waarop de privilegiën bij het beëindigen van de handels
oorlog van 1358-1360 aan De Duitse Koopman werden verleend, toont ons 
de grote Vlaamse steden, de zogenaamde leden Gent, Brugge en Yperen 
op het toppunt van hun locale macht: de privilegiën werden verleend en 
bezegeld door de landsheer, de graaf van Vlaanderen en door de Leden als 
gelijkgerechtigden met hem. Geheel anders geschiedde de toekenning van 
de voorrechten in 1392: weliswaar verklaarden de Leden, dat de vrijbrieven 
op hun verlangen waren toegekend. Ook beloofden zij de Hanzeaten, dat 
zij, indien de landsheer buitenslands vertoefde, voor de naleving van de pri
vilegiën zorg zouden dragen, maar degene, die de voorrechten thans ver
leende, was niemand anders dan de hertog zelf. De diepere betekenis daar
van is, dat de machtsverhoudingen in Vlaanderen, vergeleken met de toe
standen in 1360, verschoven zijn: was destijds de politieke macht van de 
landsheer met die van de Leden in evenwicht, thans, in 1392, was de macht 
der Bourgondiërs die der grote steden aan 't overvleugelen ^6). Het is ge
noegzaam bekend, dat de vorsten van het Bourgondische rijk bezield waren 
met het streven, van de verschillende territoria, over welke zij regeerden, 
een sterke eenheidsstaat te vormen. Hun in het algemeen krachtig en uni
ficerend bewind had o.m. tot gevolg, dat scherpe tegenstellingen tussen de 
verschillende gewesten van de zich allengs consoliderende Bourgondische 
eenheidsstaat vervaagden. Veel minder dan in vroegere tijden had de Han
ze nu gelegenheid, munt te slaan uit politieke en commerciële rivaliteit 
van de vroeger, wat betreft politieke macht, gelijkwaardige staten, die nu 
in de hand van een heerser verenigd waren 2 β β). 
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Ernstiger gevolgen nog had voor de Hanze het feit, dat de centralise
rende Bourgondische regeringspolitiek een eind maakte aan de politieke 
autonomie van de Leden. Want met het verlies van de zelfstandigheid ging 
voor Brugge gepaard het te-loor-gaan van zijn macht, belangrijke privile
giën te verlenen. De Oosterlingen behoefden dus niet meer met stapelver
plaatsing te dreigen om aldus op Brugge druk uit te oefenen. Zulks had 
voortaan geen zin meer, omdat de stad Brugge, wellicht bij alle goede wil, 
in feite eenvoudig niets meer te bieden had. 

Kon dan tegenover de landsheer de troef van stapelverplaatsing niet 
worden uitgespeeld om privileges te verwerven? Ook dat was onmogelijk, 
omdat het Bourgondische rijk geleidelijk zo'n uitgestrektheid had aange
nomen, dat vrijwel alle havens, die voor de Hanzescheepvaart in aanmer
king konden komen, binnen de grenzen van dit rijk waren komen te liggen. 
Na een driejarige oorlog dwong Philips de Goede in 1428 Jacoba van Beieren 
bij het verdrag van Delft, hem als Ruwaard van Holland, Zeeland en Hene
gouwen te erkennen. In 1433 zag Jacoba zich genoopt, definitief afstand te 
doen van haar rechten. Daar Philips inmiddels door erfenis zijn regerings
gebied met Antwerpen, Brabant en Limburg had uitgebreid, ontstond er 
éen groot, Bourgondisch rijk, onder één dynastie. Wilde nu b.v. De Duitse 
Koopman zijn nederzetting van Brugge naar Dordrecht verplaatsen, dan 
bleef hij daarmede toch binnen het Bourgondische rijk. Wel kon men de 
stapel buiten Holland vestigen, maar dan moest men genoegen nemen met 
minderwaardige havens als die van het Sticht of van het Zuiderzee-gebied 
en de zoveel gunstiger- Hollandse havenplaatsen aan zijn concurrenten over
laten. Met name bij de toename van de diepgang der schepen leidde zulks 
tol onoverkomelijke bezwaren. Zo moet men zich er niet over verwonderen, 
wanneer men in de eerste helft van de vijftiende eeuw van de Oosterlin
gen te Brugge talloze klachten over Brugge en de Bourgondische ambtena-
ïen hoort, zonder dat de Hanze het oude beproefde middel van stapel ver
plaatsing te baat neemt. Terwijl echter in de dertiende en in de eerste helft 
van de veertiende eeuw de bezwaren en grieven meestal de technische zijde 
van de handel betroffen, zoals waag, tollen, accijnzen, hostels en hostellers, 
makelaars etc, waren het in de vijftiende eeuw hoofdzakelijk klachten, 
voortvloeiend uit de verdere ontwikkeling van het Bourgondische staats-
wezen. Hertogelijke muntordonnantiën, verordeningen op de uitvoer van 
edele metalen, het onwettig optreden van de ambtenaren van de hertog, 
vooral van de zogenaamde baillis van den Watere, ziedaar de voornaamste 
punten, welke de klachten van de Hanzeaten in deze tijd uitmaakten. 

7. DE PERIODE TUSSEN HET EINDE VAN DE TWEEDE EN HET 
BEGIN VAN DE DERDE HANDELSBLOKKADE 2 β 7). 

Vcor het eerst na de terugkeer van De Duitse Koopman naar Brugge 
vernemen we in 1398 van klachten van de Hanze over schending van pri
vilegiën door ambtenaren van de hertog. Het schijnt echter, dat zij niet van 
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zo ernstige aard waren, dat de goede verstandhouding belangrijk werd ver
stoord. Op de Lüneburgse dagvaart van 10 April 1412 verschenen vier 
zendboden van De Duitse Koopman te Brugge, die namens hun corporatie 
verscheiden grieven tegen Vlaanderen uiteenzetten, als eerste punt, dat de 
copman in deme tolne overnamen wert in deme verden penninge, dat van 
der nyen munte thogekomen is 2 β 8). De dagvaart besloot, over dit en andere 
punten een schrijven te richten tot de hertog van Bourgondië, de heer van 
Ghistelles en het land van Vlaanderen 2 β β). Een verzoek van de Vlaamse 
steden, dat men, zoals eertijds, met bepaalde artikelen, zoals bier, hout en 
andere koopwaar, veertien dagen op het Zwin zou blijven liggen, alvorens 
ze aan de wal te brengen, werd van de hand gewezen 2 7 0 ). Wellicht wierp 
de Vergadering voor het verplaatsen van de stapel reeds een blik op Hol
land, toen ze bij deze gelegenheid De Koopman en de ouderlieden te Brug
ge de opdracht gaf, bii vrunden hemeliken te informeren over het verwer
ven van een privilege in Holland 2 7 1 ). 

Op de Hanzedag van 1417, te Rostock, later te Lübeck gehouden, liet 
De Duitse Koopman te Brugge bij monde van Godeke Vasan en Hinrik 
Kulen allerlei klachten ter behandeling voordragen 272). De Oosterlingen 
te Brugge waren blijkbaar weinig enthousiast over de traagheid, waarmede 
de Hanze huns inziens inzake de Vlaamse kwestie te werk ging. Hun be
zwaarschrift eindigde nl. met de opmerking: Item wente [del copman vele 
gebrek hevet in deme lande van Vlanderen, dar van em neyn bescheid wed
dervaren mach, mer gii dar inné van jaren to jaren unde van dage to dagen 
vortogerynge gedan werdet, so ist nutte [unde] grotelik van node, dat 
de stede hir umme an de ver lede des landes van Vlanderen scharplyken un
de ernstliken schriven 278). De Hanzevergadering kwam dan tot de conclu
sie, dat het nodig was, aan de vier Leden over de kwestie te schrijven en 
hen te vermanen, de rechten van De Koopman te eerbiedigen 274). Daarop 
richtten zich de te Rostock vergaderde raadszendboden in een schrijven 
d.d. 7 Juni 1417, tot de vier Leden van Vlaanderen. Zij gaven hierin uit
drukking aan hun verwondering, dat de Vlamingen De Koopman op ve
lerlei wijze b.v. met ongewone tolgelden te Brugge en te Damme benadeel
den en zeiden een dergelijke schending van de privilegiën niet langer te 
gedogen. Zij wensten te weten, of men in Vlaanderen van plan was, De 
Koopman recht te laten wedervaren 275). Ter dagvaart werd besloten dat, 
voor het geval deze welwillende schriftelijke vermaning geen effect zou sor
teren en van De Duitse Koopman bericht zou komen, dat in de misstan
den nog geen verandering was gekomen, een missie naar Vlaanderen ge
zonden zou worden 27e). In dat geval diende De Koopman met de hertog 
van Holland en zijn steden te onderhandelen over voorwaarden, waarop hij 
in Holland privilegiën voor zijn handel kon verwerven ^7). De opdracht 
met Holland te onderhandelen, werd aan De Duitse Koopman gegeven, 
omdat van al de organen van de Stedenbond, hij ze met de minste kos
ten kon uitvoeren 278). 

Het volgende jaar gaf de door de Bourgondische regering op 19 Augus
tus afgekondigde ordinancie van der nyer munte aanleiding tot grote on-
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tevredenheid bij De Duitse Koopman. Deze muntordonnantie bepaalde 
nl., dat niemand ongemunte edele metalen, die hij geïmporteerd had, zou 
mogen verkopen noch zou mogen exporteren. Ook de uitvoer van gemunt 
geld zou verboden zijn. Deze twee punten, aldus De Duitse Koopman in 
een schrijven aan de Hanze 27e), druisten kennelijk in tegen de privilegiën 
van de Steden en van De Koopman. De Duitse Koopman beantwoordde de
ze muntordonnantie met de uitvaardiging van een verbod van koop en 
verkoop voor zijn leden in het gebied van Vlaanderen. Vermoedelijk hoop
ten de ouderlieden van De Duitse Koopman, met deze maatregel de Bour
gondische regering te nopen, tegenover de Oosterlingen inzake de munt-
kwestie een welwillender houding aan te nemen. Voor het eerst bleek ech
ter, dat de Hanze zich thans tegenover een machtig landsheer bevond, te
gen wie ook de grotere steden geen voldoende steun meer konden bieden. 
De vier Leden ontboden de ouderlieden van De Duitse Koopman bij zich 
en wezen hen erop, dat, wanneer De Koopman in Vlaanderen geen han
del dreef, hij daar ook geen vrijheden bezat. Bovendien vestigden zij er 
uitdrukkelijk de aandacht op, dat muntaangelegenheden een zaak van de 
hertog waren: wu dat eres heren herlich[e]id vormochte, munte to slaene, 
aise en gud duchte. Hierop werden de ouderlieden ontboden bij de Raad 
van de hertog in tegenwoordigheid van de vier Leden. Hier kregen ze de
zelfde dingen te horen alleen noch scharpeliker unde harder. Hun werd 
bevolen, dat ze van stunden an het handelsverbod zouden annuleren en 
weer zouden beginnen te kopslagen. Tenslotte werden ze ook nog ontvan
gen door de hertog zelf in bijzijn van zijn Raden en de vier Leden. Kort
weg werd hun bevolen, dat ze hun eyndracht to nichte deden, kopslagende, 
zoals ze eertijds hadden gedaan. Voor zover privilegiën geschonden waren, 
beloofde de hertog De Duitse Koopman, daarin verbetering aan te bren
gen, van gnade, unde nicht van rechte, zoals uitdrukkelijk werd opgemerkt. 
Zonder enig resultaat geboekt te hebben, moest De Duitse Koopman zich 
schikken. De Brugse ouderlieden besluiten hun verslag van de aangelegen
heid aan Lübeck met de meer van wrevel dan van berusting getuigende 
woorden: Aldus so hebbe wii dit deme gemeynen copmanne to kennen ge-
gheven. Unde wii en können vorder hir to nicht ghedoen !!80). 

De omstandigheden in Vlaanderen werden voor De Duitse Koopman 
steeds ongunstiger. In een schrijven van 16 Januari 1420 richtte hij zich tot 
Grootmeester Michael Küchmeister en gaf bij deze gelegenheid een beeld 
van de troosteloze situatie in Vlaanderen: handel en nijverheid waren, on
getwijfeld tengevolge van de oorlogshandelingen, diep in verval geraakt, 
zodat de kooplieden zelfs niet tegen halve prijzen afzet voor hun goederen 
vonden. Bovendien konden ze ook tengevolge van de nieuwe monetaire 
maatregelen niet voldoende geld voor hun waar krijgen 2 β 1). 

Een andere kwestie, die omstreeks deze tijd de betrekkingen van de 
Hanze met Vlaanderen vertroebelde, was de houding van het gewest inzake 
het S p a a n s-H a n z e a t i s c h e c o n f l i c t 2 β 2). De toenemende concur
rentie, die sommige Europese kooplieden van de Hanzeaten ondervonden, 
had aanleiding gegeven tot een minder vriendschappelijke verhouding tus-

92 



sen de Hanzekooplieden en de Spanjaarden, d.w.z. in casu de bewoners van 
Castilië en Biscaye. Dat bij de Engelse vloot, die in 1416 bij het beleg van 
Harfleur strijd leverde tegen een met de Fransen verbonden Genuees-
Spaanse krijgsvloot, ook Hanzeatische schepen waren ontwaard, die overi
gens door de Engelsen voor de strijd gecharterd waren 283), was voor de 
Spanjaarden aanleiding, de Hanze van een vijandige gezindheid te betich
ten. De Spanjaarden besloten, hiervoor wraak te nemen. In December 1419 
kaapte de Castiliaanse vloot onder aanvoering van Juan de Camporedondo 
ter hoogte van Rochelle een Hanzeatisch-Vlaamse handelsvloot van onge
veer veertig schepen, die op weg was naar de Baai, la Rochelle en Lissabon. 
Geheel de lading werd geroofd, het scheepsvolk lieten de piraten gaan na-
ket unde bloet 284). Het grootste deel van de goederen behoorde aan Han
zeaten, maar ook Vlaamse reders en kooplieden leden hierbij verliezen. Wel 
zorgde in 1420 een hertogelijk gezantschap ervoor, dat aan de Vlamingen 
schadevergoeding werd betaald in de vorm van een bijzonder tolgeld, dat 
van Spaanse waar, die te Sluis geïmporteerd werd, geheven zou worden 2ІЪ). 
De Bourgondische regering verleende echter aan het streven der Hanzeaten 
schadevergoeding te verkrijgen, generlei medewerking. Ja het bleek zelfs 
mogelijk, dat in Brugge Spaanse schepen binnenliepen, geladen met goe
deren, die gekaapt waren bij de overval te Rochelle. Deze goederen werden 
te Brugge publiek verkocht, zonder dat de protesterende Hanzeaten tot 
hun recht konden komen 2 в 6 ). Sinds die tijd kwam de vijandschap tussen 
de Spaanse kooplieden en die der Hanze tot uiting in wederzijdse kaperij-
en, in en buiten de Vlaamse kustwateren, welke piraterie de Wet van Brug
ge vertoornd aan de Hanze de vraag deed stellen, of men van plan was van 
den Swene ene Tofkamere te maken a 8 T). Veel Oosterlingen gingen ertoe 
over thans schepen, die onder Vlaamse vlag voeren, te bevrachten. Zo deelde 
De Duitse Koopman op 4 Februari 1422 aan de raadszendboden der Hanze
steden en aan Lübeck mede, vernomen te hebben, dat er Hanzeaten wa
ren, die Vlaamse en andere niet-Hanzeatische schepen bevracht hadden 
voor reizen naar de Sont en andere Oostelijke tochten. Aan de Hanze werd 
verzocht, daartegen maatregelen te nemen 28e). Het feit, dat Hanzeaten van 
Vlaamse schepen gebruik maakten, moest natuurlijk de Vlaamse scheep
vaart bevorderen, daarentegen tot nadeel van de Hanzeatische rederijen 
strekken. Op 25 Januari 1423 deed De Duitse Koopman bij de raadszend
boden der Hanzesteden en bij Lübeck zijn beklag, dat de Vlamingen de 
beste zeeschepen hadden 2 β β). Deze hadden ze, sinds de vloot bij Rochelle ge
kaapt was, van Hanzeaten gekocht, sommige van deze vaartuigen hadden 
slechts ene reyse, andere slechts en halve gemaakt. Met deze schepen had
den de Vlamingen vele tochten ondernomen, zowel naar het Oosten als 
naar het Westen en daarbij veel geld verdiend. Bovendien hadden ze de 
bemanning in hun dienst genomen. De Duitse Koopman deed bij de Hanze 
het voorstel, dat verboden zou worden, aan niet-Hanzeaten andere schepen 
te verkopen, dan de nicht ene dogen by der ze to varende; dat verder Han
zeatische matrozen niet zouden mogen aanmonsteren voor diensten op niet-
Hanzeatische schepen en dat tenslotte Hanzeaten geen schepen van Hollan-
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ders, Vlamingen, Kampenaars en Zeeuwen voor reizen naar het Oosten 
zouden mogen bevrachten a 9 0 ). 

In hetzelfde schrijven beklaagde De Duitse Koopman zich over het 
feit, dat de Vlamingen om de bij Rochelle geleden schade op de Spanjaar
den te verhalen, ertoe waren overgegaan van alle Spaanse goederen de twin
tigste penning te heffen, in de opbrengst daarvan echter de Hanzeaten niet 
wilden laten delen. Ja, integendeel: zij wilden van de Spaanse goederen, die 
door de Hanzeaten werden aangevoerd, even goed de twintigste penning 
heffen als van de waar, die de Spanjaarden zelf in het land brachten 2 9 1). 
Ook in latere jaren heeft de Hanze in haar conflicten met de Spanjaarden 
geen steun van de Bourgondische regering ondervonden. Op 11 October 
1428 sloot Vlaanderen zelfs een verdrag met de Spanjaarden, waarbij aan 
de Spaanse kooplieden uitgebreide voorrechten werden verleend en waar
bij Vlaanderen beloofde, zich niet te mengen in Spaanse kaperijen, wanneer 
deze tegen schepen en goederen van niet-Vlamingen waren gericht 2 β 2). Bij 
wijze van represaille-maatregel werd in 1431 door de Hanzesteden besloten, 
de import van Spaanse wol en van lakens, van zulke wol vervaardigd, voor 
het Hanzeatische handelsgebied te verbieden 2 β 8). 

De grote voedselschaarste, die in de jaren 1419-1421 West-Europa teis
terde, was voor Vlaanderen aanleiding, de export van koren te verbieden. 
Ook het door de Oosterlingen aangevoerde graan viel onder dit verbod 2"4). 
De Duitse Koopman beriep zich tevergeefs op zijn recht, de geïmporteerde 
goederen te allen tijde tegen betaling van de gewone tolgelden te mogen 
exporteren 2e5). De Leden zeiden, dat de Oosterlingen yn tiiden, aise des 
van noeden were, met en mosten Uiden 29e) en in plaats van toe te geven, 
eisten ze zelfs, dat de Duitse kooplieden opgave zouden doen van de hoe
veelheid koren, waarover zij nog in het land beschikten. De ouderlieden 
van De Duitse Koopman betoogden, dat dit niet van hen geëist kon worden 
en zeiden tenslotte bij wijze van dreigement, dat ze het antwoord van de 
Leden aan de Hanze moesten over scriven. Maar helaas moest men consta
teren: so en hebben se des nicht geachtet, unde wii hebben hemeliken ver-
hoert, dat se achter unsen rucghe met den overscriven uns, yn eren gelaghen 
unde geselschap sittende, sullen bespot hebben 2 β 7). Daarop richtten de 
ouderlieden van De Duitse Koopman tot Lübeck het dringende en uitvoe
rige verzoek, in deze kwestie stappen te ondernemen en de vier Leden voor 
te houden, dat ze de bij ede gedane belofte, de privilegiën van De Duitse 
Koopman te eerbiedigen, krancklichen volbrachten 298). In 1422 wist men 
van de hertogin, die voor haar gemaal, die buitenslands vertoefde, de rege
ring waarnam, gedaan te krijgen, dat reeds ingescheept koren vrij geëxpor
teerd zou mogen worden. Maar uitdrukkelijk verklaarde de landsvrouwe 
bij deze gelegenheid, dat ze het deed bii graden unde genade, unde nicht 
up dat ynneholden van den privilegien. Zij en haar Raad hielden De Duit
se Koopman voor ogen, dat yn tiiden van noden, alse id nu hir van den kör
ne were, uns (d.i. De Koopman) de vorscreven privilegien nicht en solden 
moeghen helpen, umme dat noed alle recht unde privilegie brekende we
re ™*). Dat was voor de Oosterlingen duidelijke taall 
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In 1425 werd door de Hanze een missie naar Brugge afgevaardigd ter re
geling van de vele moeilijkheden in de Vlaamse kwestie. De delegatie stond 
onder leiding van Lübecks meest ervaren Hanzepoliticus Jordan Pleskow. 
Van Hamburg nam Hendrik Hoyer, van Danzig Johan Hamer aan de on
derhandelingen deel, terwijl Riga als afgevaardigde Johan Brothagen had 
gezonden. Ook Keulen en Stralsund waren vertegenwoordigd. Van 13 Juni 
tot 29 Augustus, dus ruim twee maanden, werden te Brugge en te Gent on
derhandelingen gevoerd, o.a. met de Leden 800). Wel boden bij deze gele
genheid de vier Leden, ofschoon ze van mening waren, dat ze daartoe niet 
verplicht waren, enkel en alleen ter bevordering van de wederzijdse vriend
schap en om De Duitse Koopman gunstiger ten opzichte van Vlaanderen te 
stemmen, aan de Hanze aan, haar als vergoeding voor de schade, geleden 
door het in 1422 uitgevaardigde verbod van korenuitvoer, een som van 3000 
pond groten te betalen 801). Voor de rest boekten de Hanzeatische raadszend-
boden bij deze onderhandelingen zo goed als geen successen ^02). Het negatie
ve resultaat der besprekingen deed Brugge zelfs ervoor vrezen, dat de Han
zeatische raadszendboden het besluit zouden nemen, dat de Oosterlingen het 
land moesten ontruimen. Immers op 1 Augustus werd een afvaardiging van 
Brugge naar Gent gezonden, voornamelijk om de landsheer te verzoeken op 
de klachten van de Oosterlingen welwillend te reageren, dat [de] coopman 
binnen den lande mochte bliven 303). 

In 1428 wekte een nieuwe muntordonnantie, door de landsheer in over
leg met de vier Leden opgemaakt, hevige ontstemming bij de Oosterlingen. 
De Brugse ouderlieden weidden in een schrijven van 20 Juni 1428 aan de 
Hanzedag, met name aan Lübeck, uit over de kwestie ,04). Zij verklaarden, 
dat ze eerder het land zouden ontruimen, dan in deze aan de Vlaamse eisen 
gevolg te geven, waarop van Vlaamse zijde laconiek werd opgemerkt: queme 
nummer Oesterlingh hijr int land, hijr solde doch gras wassen. Intussen 
bleef het bij het dreigement der Oosterlingen, ze zijn dit keer niet tot ont
ruiming van Vlaanderen overgegaan, ofschoon in de punten, waaromtrent 
de Vlamingen de toezegging deden, dat ze geremediert und ghebetert solden 
werden, geen verandering werd gebracht. Ook in het vierde decennium van 
de vijftiende eeuw horen we herhaaldelijk van klachten over de muntedic-
ten van de hertog van Bourgondië 806). 

De Bourgondische regering nam nu eenmaal tegenover de privilegiën, 
die de Hanze in Vlaanderen in de loop der jaren had verworven, een geheel 
ander standpunt in dan de Leden of de vroegere landsheer hadden gedaan. 
Had de Hanze zich in vroeger tijden steeds beijverd om bij de Leden en de 
landsheer de zienswijze te bevorderen, dat privilegiën rechten waren, die de 
Oosterlingen toekwamen, de nieuwe Bourgondische regering zag de privile
giën in de eerste plaats als voorrechten, bii graden verleend, voorrechten, 
waarvan de inachtneming of niet-inachtneming afhankelijk was van het wel
zijn van de staat. Op 10 Februari 1432 beklaagde De Duitse Koopman zich bij 
Lübeck over de houding der Vlamingen, die de Hanzekooplieden het feit, of 
zij enige privilegien Mir in déme lande hebben 8 0 β), oprecht deed betwijfelen. 
Van 11 Februari 1432 dateert een schrijven van De Duitse Koopman te 
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Brugge aan de Grootmeester, waarin de Hanzeaten hun beklag doen over 
het feit, dat ze van dag tot dag meer in hun privilegiën te kort worden ge
daan en dat de Leden van al hun toezeggingen slechts houden also vele, als 
en gheleyvete'"). 

Hoe prikkelbaar overigens de stemming in Vlaanderen ten opzichte van 
de Oosterlingen was geworden, blijkt uit het b l o e d b a d v a n S l u i s . 
De vrede van Arras van 21 September 1435 betekende Bourgondië's toena
dering tot Frankrijk en de openlijke breuk van de Bourgondische politiek 
met Engeland. In 1436 brak de Engels-Bourgondische oorlog uit. De Han
zeaten werden in Vlaanderen veelal van Engelse sympathieën verdacht. Zij 
zullen zich daardoor niet op hun gemak hebben gevoeld in Vlaanderen, zo
dat de ouderlieden van De Duitse Koopman aanleiding vonden, in Juni 
1436 dergelijke praatjes ten stelligste tegen te spreken B08). In het jaar 1436 
werden te Sluis upten helighen trinitatis dach a09), dat is 3 Juni, nadat al
daar in een herberg tussen Hanzematrozen en Vlamingen een woordenwis
seling en handgemeen was ontstaan, de in de stad vertoevende Hanzeaten 
bii nachtslapender tiid ai0) in hun hostels overvallen; een groot aantal van 
hen werd hierbij gedood S i l). Enkele dagen na het gebeuren, op 7 Juni 1436, 
gaf Hinrik Vorrat, burgemeester van Danzig, die voor onderhandelingen in 
Vlaanderen vertoefde, aan Danzig een summier verslag van de gewelddadig
heden: Als is bynnen disser tyd en swar uplop tor Slus gescheen, dar vel van 
den unsen jamerlik vormort, geslagen unde gewunt sin, darvan wy nicht 
dar bescheet noch tal conen weten ai2). Op 16 Juni 1436 berichtte De Duitse 
Koopman te Brugge aan Danzig: Juwer vorsenighen beschedenheit gheleve 
to wetende, dat in dem uplope, de met versate, aise men zeghet, bynnen der 
Sluus is gewesen, zun wal 80 personen van der henze, de men misset, in 
putten, privaten und anderen hemeliken steden jamerlike vermordet und 
doet gebleven, behalven de ghesellen, der namen men nicht en weet, umme 
dat se nicht bestedet en weren 813). De Duitse Koopman te Brugge richtte 
zich tot de vier Leden, opdat er in deze zaak recht zou geschieden 31i). Gent 
liet onmiddellijk vier van de hoofddaders terechtstellen en andere schuldigen 
gevangennemen ^15), de andere Leden echter namen, evenmin als de hertog, 
maatregelen tot bestraffing van de schuldigen 8 1 β ). Daarop reageerde de 
Hanze met aan De Duitse Koopman de opdracht te verstrekken, het land te 
ontruimen en tegen de op handen zijnde Bamissenmarkt in stilte naar Ant
werpen te verhuizen. Toch scheen de Hanze in werkelijkheid terug te schrik
ken voor zulk een stap, daar deze immers als een vijandige uiting jegens de 
Bourgondische regering beschouwd kon worden. 

De ontwikkeling van de binnenlandse Vlaamse toestanden deed haar 
een middel aan de hand om langs legale weg Vlaanderen te verlaten. In het 
voorjaar van 1437 kwam het in Brugge tot een opstand tegen het Stadsbe
stuur, dat van te grote toegeeflijkheid jegens de hertog werd beschuldigd. 
De hertog vaardigde over Brugge een blokkade uit, waarop vele Brugse 
kooplieden met hun goederen uit de stad vluchtten. De Duitse Koopman 
verzocht de hertog, de stapel naar Antwerpen te mogen verplaatsen en mo
tiveerde dit verzoek met te wijzen op de rebellerende houding van Brugge 
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tegenover de landsheer. Bij oorkonde van 7 October 1437 stond Philips van 
Bourgondië aan De Duitse Koopman toe, zijn nederzetting naar Antwerpen 
te verplaatsen, omdat hij, ondanks zijn voordelige Vlaamse privilegiën, ouer-
myds der beroerte vnhorsamheit ende quaden wille der ghemeenten onser 
stad van Brucge, aldaar niet langer kon blijven. De hertog bevestigde de 
Oosterlingen in het bezit van de belangrijkste oude privilegiën, die zij voor 
hun handelsverkeer in Vlaanderen hadden. Verder mochten zij te allen tijde 
in de stad Antwerpen en in andere steden in Brabant, Holland en Zeeland 
openbare vergaderingen houden om de zaken, verband houdende met hun 
organisatieleven, te bespreken. Oosterlingen zouden slechts gevangen mogen 
worden genomen, wanneer hun misdrijf of vergrijp in der warheit kenlick 
zou zijn 817). 

Slechts korte tijd vertoefde De Duitse Koopman in Antwerpen 318). De 
voedselschaarste, die in de jaren 1438-1440 tengevolge van het mislukken 
van de oogsten in Noordwest-Europa heerste 819), bracht ook voor grote delen 
van Vlaanderen uiterst moeilijke dagen, temeer daar men hier de import 
van zijn gewone graanleveranciers, de Oosterlingen, moest ontberen. Toen 
duurte en hongersnood ook nog gevolgd werden door de zo gevreesde pest, 
zagen de Leden zich genoopt, met de Hanze over haar terugkeer naar Vlaan
deren te onderhandelen. Óp 20 September 1438 werd in Brussel de vrede 
met de Hanze gesloten a20). Brugge beloofde De Duitse Koopman alle pri
vilegiën te houden, zolang hij de stapel in Vlaanderen zou hebben 321). Ver
der verplichtten zich de Leden, binnen de volgende zestien jaar in bepaalde 
termijnen een som van 8000 pond groten als schadevergoeding aan De Duit
se Koopman te betalen a22). Ook deden zij de toezegging nernstlick bij de 
hertog voor de Duitse kooplieden te interveniëren inzake een regeling van 
de toltarieven te Damme en te Sluis en wel evenverre dat bit hem jet int har-
deste gheseit worde, dat deselve vier leden onsen vorseiden gheduchten here 
bidden zullen met aire modicheiden, omme dat int zoeteste ende ten mees
ten profite van den vorseiden coplieden gemoderert te ziine 323). Tenslotte 
beloofden de vier Leden, maatregelen te treffen jeghen deghoene, die des 
copmans wiin ende bier tusschen der Sluus, den Damme ende Brucge voeren 
ende utetappen ende drinken ende vullen met watere Ъ2І). 

De hervatting van het handelsverkeer van de Hanzeaten met Vlaande
ren betekende voor dit gewest o.a. invoer van graan. Op 24 September 1438 
meldde De Duitse Koopman te Antwerpen aan Danzig, dat de vier Leden 
hem met de meeste aandrang hadden verzocht, bij Danzig stappen te onder
nemen om nog vóór de winter koren en levensmiddelen naar Vlaanderen te 
sturen, daar hieraan in Vlaanderen grote behoefte bestond 325). Blijkbaar 
waren toen reeds Pruisische graanschepen op weg naar het Zwin. Immers De 
Duitse Koopman drukte in deze brief tevens de hoop uit, dat de graansche
pen, over welker vertrek hem mededeling was gedaan, in het Zwin zouden 
aankomen 82e). 

In hetzelfde schrijven deelde De Duitse Koopman aan Danzig mede, dat 
men op de bijeenkomst van 20 September te Brussel, met de vier Leden tot 
overeenstemming was gekomen over alle geschilpunten met uitzondering 
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echter van d e S l u i s e k w e s t i e , weshalve De Koopman van plan was het 
verkeer met Sluis te verbreken. Reeds op 21 Augustus 1438 had De Duitse 
Koopman te Brussel met de Vlamingen onderhandelingen gevoerd en op 
zijn eis om voldoening voor de vermoording van de Hanzebroeders te Sluis, van 
de hertog van Bourgondië het antwoord gekregen, dat hij een commissie van 
drie leden, onder wie des hertogen baljuw te Brugge, belast had met een on
derzoek te Sluis 3!!7). Dit onderzoek had opgeleverd, dat hoogstens twee Oos
terlingen bij de onlusten te Sluis gedood waren, dat verder echter ook de 
Hanzekooplieden niet vrij uitgingen: dat zonderlinghe eenighe van den Oos
terlinghen upzetters e(nde be)ghinners van den twiste ende ghevechte waren, 
also wel mit faite als dat zii den roup ghaven, dat men alle de erode Vlamyn-
ghe (do)ot slaen zoude, ende dat zii in haer vertrecken tharen scepen waert 
een jonc ghesellekin, dat om wiin ghegaen was ende (van den ge)scille niet 
en wiste, zelve doot ghesteken hadden ende anders rudelike hem ghedreghen 
ende ghehadt S28). De hertog verklaarde, dat hij, ofschoon reeds drie of vier 
personen van Sluis waren terechtgesteld, ter contemplacie van denzelven 
coopman ende omme hem te ghelievene ende ooc (sic!) om de voordernesse 
van justicien, tot drieërlei maatregelen besloten had. Ten eerste de stad 
Sluis op te dragen, een onderzoek in te stellen, of er nog schuldige personen 
onder haar burgers waren en zo ja, tegen hen de rechterlijke maatregelen te 
nemen, zonder daer te dissimuleerne of deelayeerne in eenigher manieren. 
Ten tweede had de hertog reeds de namen van de schuldigen opgegeven aan 
zijn souverein-baljuw van Vlaanderen en hem dringend bevolen, deze per
sonen op te sporen. Ten slotte zou men eventuele ondergedoken personen, 
die aan de gebeurtenissen te Sluis schuldig waren, op straffe van eeuwige 
verbanning en confiscatie van goederen, oproepen, zich aan te melden bij 
de hertogelijke justitie te Gent. De aan het einde van het stuk uitgesproken 
mening, dat met deze maatregel ruimschoots voldaan was aan justitiële ver
plichtingen en aan de verlangens der Oosterlingen, was zeker wel enigerma
te miskennend voor het toch al uiterst kwetsbare rechtsgevoel der Hanzea
ten. Enige voldoening kon dit antwoord hun niet schenken. Nadat dan ook 
bij de in September getroffen regeling de vermoording van de Oosterlingen 
te Sluis ongewroken was gebleven en De Duitse Koopman weer naar Brug
ge was teruggekeerd, berichtte hij op 28 November 1439 aan Riga, Reval 
en Pernau, dat hij voor de moord op de Hanzeaten nog geen satisfactie had 
ontvangen, de Sluizenaars veeleer in erer hardicheit sin gebleven sittende, 
menen dat solle sik alle noch selven stillen. Om deze wreden harden willen 
und upsate te breken, had De Duitse Koopman de Hanzeaten verboden, 
schepen van Sluis naar het Oosten of het Westen te bevrachten. Verzocht 
werd dit statuut in acht te nemen 829). Op de vergadering van Lijflandse 
steden van 23 Februari 1440 te Wolmar, werd, naar aanleiding van dit schrij
ven van De Duitse Koopman te Brugge, aanvankelijk besloten, dat de verga
derde Steden de burgers van Sluis en andere Vlamingen weer in Lijfland zou
den toelaten sao), later schijnt men echter daarvan te zijn teruggekomen '31). 
Op de Lübeckse dagvaart van 12 Maart 1441 werd tot een formele boy
cot van Sluis besloten. Bepaald werd, dat, alvorens Sluis de Steden en De 
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Duitse Koopman beterynge unde genoch gedaen zou hebben, geen Hanzea-
tisch koopman of reder goederen in Sluis mocht lossen of met Sluizenaars 
handel mocht drijven. Bovendien mocht men zijn waar niet verkopen aan 
personen, die deze goederen aan Sluizenaars van de hand wilden doen. Ten
slotte werd verboden, Sluise schepen te bevrachten, binnen Sluis huizen of 
kelders te huren of daar liggers te houden, dit alles op boete van drie goud
marken, voor elke overtreding van een dezer voorschriften ^2). Op de Stral-
sundse dagvaart van 20 Mei 1442 ontvingen de Hanzeatische raadszendbo-
den zendbrieven van de burgemeesters, de schepenen en de Raad van Sluis, 
darynne de van der Slus zik menen to entschuldigende van der missedaet des 
mordes S33). Hierop kwam de Sluise kwestie opnieuw ter sprake. Wel verre 
van thans, zes jaar na de bloedige daad, enige souplesse te betrachten, ver
scherpte de Vergadering de maatregelen tegen Sluis S34). Besloten werd niet 
alleen de resoluties van het Lübeckse reces van 1441 te blijven opvolgen, 
maar bovendien er streng de hand aan te houden, dat de poorters van Sluis 
met of zonder koopwaar niet in steden van de Duitse Hanze mochten ko
men, totdat ze den gemenen steden, dem copmanne unde den vrunden der 
vormordeden doen ghude beteringe vor de groten missedaet so vorscreven 
is. Voor het geval Sluizenaars hiertegen handelden, door een Hanzestad te 
bezoeken en vrienden of nabestaanden van de vermoorde kooplieden hier
over hun beklag deden, zou de Hanze den Megere over sodanne misdadere 
alles rechtes behelpen uppe dat de pyne des enen sii en vrucht veler anderer. 
Besloten werd van een en ander afschrift te zenden aan die van Sluis en hen 
te vermanen, dat se noch doen willen beteringe so vorscreven is. Op 24 Mei 
1442 zonden de raadszendboden De Duitse Koopman te Brugge copie van 
hun schrijven aan Sluis. Tevens werd hem volmacht gegeven, het geschil te 
regelen voor het geval die van Sluis tot rouwmoedige bekentenis kwamen 
en zich bereid toonden satisfactie te geven voor zo grote misdaden m ) . 

Na ontvangst van het besluit van de Stralsundse dagvaart richtte Sluis 
zich op 12 October 1442 in een uitvoerig schrijven tot Lübeck, betogende, 
dat het statuut van de Hanzedag te Stralsund in genen dele te rechtvaardi
gen ivas BSe). Nog camoufleert de diplomatiekjhoffelijke kanselarijstijl van 
het stuk de ondergrond van vijandigheid, welke sinds meer dan zes jaar tus
sen Sluis en de Hanze bestaat: de brief is geadresseerd aan de: Eerbaren 
voorzienighen ende wiizen heeren, den buerchmeesters ende raedsmannen 
der stad van Lubeke, onzen harde lieven ende zeere gheminden heeren ende 
vrienden, en begint met de aanhef: Eerbare voorzienighe ende wiize heeren 
ende vriende. WH ghebieden ons tuwer eerbaerheit also vriendelike als wii 
connen ende moghen. Slechts een enkele maal wordt de toon van het schrij
ven enigermate verwijtend, wanneer Sluis zegt, zeer verwonderd te zijn ge
weest, dat de Hanzeatische raadszendboden op de brieven van Sluis, die 
vriendelic ende jonstelic waren, antwoordden met hare lettren van dreeghe-
mente. Met een beroep op de sententie van de hertog van Bourgondië B87), 
worden dan à décharge enige argumenten aangevoerd, waarvan de voor
naamste zijn: a) dat men niet tot de bevinding is gekomen, dat bij de Sluise 
onlusten meer dan drie personen werden gedood; dat bovendien een der 
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vermoorden een burger van Sluis was; b) dat enige Oosterlingen aanstich
ters van de twist en het handgemeen waren, also wol mit faite als dat zìi den 
roup ghaven, dat men alle de erode Vlaminghen doedslaghen zoude, пае 
welken roup zìi in hoer vertrecken doodsloughen eenen jonghen Vlaminc, 
die van den vorseiden gescille niet en wiste ende dronghen hem anderssins 
zeere rudeliken; c) dat drie of vier schuldigen, ghecrieghelic, destijds ont
hoofd waren en dat de anderen, ten getale van 16 personen, niet ghecrighe-
lic, uit Vlaanderen waren verbannen, sommigen voor honderd jaar, anderen 
voor vijftig, al naargelang de mate van hun schuld; d) dat de stad Sluis deze 
verbanning destijds op eigen kosten bij de landsheer aanhangig had gemaakt 
ter liefde ende contemplacie van der vorseiden van der hanze. Gevraagd 
wordt, de bepalingen van de Stralsundse Hanzedag te annuleren, ten fine dat 
de minlike ende vriendlike conversatie ende verkeeringhe, die van ouds tus-
schen u ende ons onderhouden heift gheziin, haren gane al noch hebben 
mach, gheliic ze te hebbene plach voor tvallen van denzelven statuten, ende 
wii al noch met aire herte ende affectie begheerende zun also wii altoos be
geert hebben, gheliic tuwer hennisse wol commen mach wesen, bi dat wii te 
vele stonden omme duecht van payse ende eendrachtichede ende ooc omme 
des scoopmans vrientscepe te vercrighene ghezendt hebben tonzen grooten 
cost en onze ghedeputerde bi den ouderluden van uwer natie residencie doen
de bi der stede van Brugghe. Tenslotte doet Sluis het aanbod, enige billijke 
en gerechtvaardigde aanspraken op schadevergoeding in behandeling te ne
men. Het stuk eindigt met de van onderdanigheid getuigende formule: Tu-
wen ghelieften bereet, buerchmeesters scepenen en de raed van der stede 
van der Sluus. 

Intussen was de vijandige verhouding tot Sluis voor sommige Hanze
steden, die via Sluis vele relaties met Brugge onderhielden, ongewenst, met 
name voor Hamburg, dat voor zijn bierexport te Sluis niet alleen zijn lig
gers had, maar er ook een eigen factorij, een eigen „hanze" bezat ua). We 
mogen derhalve veronderstellen, dat het de Hanze niet onwelkom was, dat 
de Grootmeester en de Leden in het conflict met Sluis bemiddelden. Op 10 
Maart 1443 kon De Duitse Koopman te Brugge een door de Leden ontwor
pen concept-overeenkomst tussen hem en Sluis aan Thorn, Elbing, Danzig 
en de gemene Pruisische steden doen toekomen 88"). Met deze verraminghe 
der 4 lede up de mort van der Sluus liet men eigen voorstellen voor een ac-
coord met Sluis vergezeld gaan. Eenzelfde schrijven richtte De Duitse Koop
man aan Lübeck, Hamburg etc. In Juni 1443 deelde Lübeck aan De Duitse 
Koopman te Brugge mede, dat de Steden op een te Rostock gehouden dag
vaart besloten hadden, dat De Koopman het geschil met Sluis zou rege
len " 0 ) . Op 7 Juli 1443 drong Hamburg bij de Brugse Hanze-organisatie er
op aan, het contract met Sluis ten spoedigste te sluiten '41). Op 18 September 
van hetzelfde jaar insisteerde Lübeck bij de Brugse Hanzefactorij, het ge
schil te regelen, met name met het oog op Hamburg, dat door verdere ver
traging van de zaak grote schade leed 342). Op 24 September bracht Hamburg 
zelf deze zaken nog eens onder het oog van De Duitse Koopman 818). Op 12 
November 1443 kon dan de Brugse Hanzefactorij aan Danzig mededelen. 
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dat na vele dagvaarten de verzoening met Sluis tot stand was gekomen·44). 
Bij het op 27 October 1443 gesloten verdrag346) verplichtte Sluis zich, tot 
zoen voor het gebeuren van 1436 een kapel te stichten en verder voor een 
fundatie te zorgen, van welker opbrengst een priester, die aan het hoofd 
van deze kapel zou staan, zou kunnen leven. Verder zou de stad Sluis aan 
enkele Hanzeaten, die door haar benadeeld waren, een schadevergoeding 
van 80 pond groten betalen. De kapel zou versierd worden met mooie 
kerkramen en hoezeer nationale gevoelens ook toen reeds een rol speel
den, blijkt uit de voorstellen, die hier enerzijds van Vlaamse, anderzijds 
van Hanzeatische zijde werden gedaan ten aanzien van de voorstellingen, 
die op deze ramen zouden moeten prijken. De vier Leden stelden nl. voor: 
al ist ok dat in den glasevinsteren sullen moghen staen de wapene van den 
keysere ende koervorsten, dat men nochtan darin sal moghen stellen an
dere wapene, sulke alse den vorseiden leden gheleyven sullen, daren[boven\ 
sal men in deselve cappelle noch elder nicht moghen stellen enighe tekene 
off ghescriffte, streckende ter blame off schamfericheyt van der eerier par-
tiien off van der andere™*). Daarop vond De Duitse Koopman het dienstig 
voor te stellen: Item in der cappellen solden staen erlike glasevinster mit 
wapenen, so de stede ende copman van der hanze in velen ende diversen plat
zen bynnen Vlandren, Braband etc. ende dar buten ghestellet hevet, ende dat 
ten kosten derghennen, de dat beneficium ende cappellen fundiren sullen, 
jedoch den gueden luden van der Sluus behoudelick, off sy er er stede wa
pene darby stellen wolden, dat sal staen to erer ghenochte*"). Op de Lü-
beckse dagvaart van 28 Januari 1444 werd het verdrag met Sluis bezegeld*48). 

Intussen was er reeds een nieuw conflict in Vlaanderen gerezen, nl. 
tussen de Hanze en Brugge, omdat Brugge een Oosterling, genaamd J o h a η 
H o r s t , veroordeeld had tot zes jaar verbanning. De Hanzeaten beschouw
den dit vonnis als een schending van het privilege van vrijgeleide voor hun 
persoon en goederen. Johan Horst had zich kennelijk aan een zedendelict 
schuldig gemaakt en toen hij eenmaal tengevolge van zijn onbedachtzame 
daad in moeilijkheden was geraakt, riep hij, in grote oprechtheid zijn schuld 
bekennende, de hulp in van De Duitse Koopman te Brugge: Leve und 
zeer ghemynde vrende. Ju gheleve to wetene, woe dat ick in verleden tiiden 
ene grote ghecheit gedaen hebbe, alse myt ener vrouwenpersonen, als ick 

wol meyne, dat gii wol hebt horen secghen Vort, leven vrunde, so hed-
de ick ju desse sake wol to kennende ghegheven, mer my duchte, dat ick ju-
wer erbarheit daer vele to kort in doen solde, omme ju daermede to moyene, 

daeromme so hebbe ick my jamerlick gheschamet teghen ju " " j . Op 
25 October 1440 richtte De Duitse Koopman te Brugge een vlammend protest 
tot Gent, Yperen en het Vrije van Vlaanderen, dat eme groot unghelic inju-
rye ende smaheyt sunderlinx in enen pointe von den principal pointen ghe-
daen ende ghescheet zit von der stad van Brucghe vorgero[r]t, dat ze enen 
Osterlinck ende under säten des coopmans vorseit hebben vorwiist ende ute 
den lande van Vlanderen sees jare ghebannen up de piine des schentliken 
dodes to stervene ende in de ghalghen to hanghene sunder vordenst redene 
noch bescheet *50). Uitdrukkelijk werd verklaard, dat in de tweehonderd jaar 
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of langer, dat De Duitse Koopman in Vlaanderen vertoefde, hij dergelijke 
dingen niet ervaren had. De bedoelde koopman had bovendien beloofd, be-
therynghe te doen, voor de vervulling van welke belofte aan de Wet van 
Brugge borgtocht was gegeven. Desondanks was de ban over hem uitgespro
ken, to des coopmans ende steden vorseit groten injuryen schemeden scha
den ende schänden, des de coopman vorseit nicht en wolde hebben gheleden 
noch ghedoghen to gheschene umme nyn gud van desser werlde "^). Een 
schrijven, dat De Duitse Koopman te Brugge op 27 October 1440 aan Lü
beck richtte 352), doet nadere mededelingen over het misdrijf, waaraan de er-
bare 353) koopman Johan Horst zich schuldig had gemaakt. Het werpt een 
eigenaardig licht op het gevoel voor moraliteit van die dagen en de wijze, 
waarop de overheid der stad reageerde op onzedige gedragingen van haar 
ingezetenen. Genoemde Johan Horst dan werd ervan beschuldigd, dat hee 
syk solde vorsumet hebben myt enes scroders wyff van Brucge, dewelke enes 
dages ute Brucge in een dorp ghevaren was und sande den vorschreven Jo
hann boden, biddende in eren breve, dat hee dar bii see komen wolde, so 
hee dede, und ene korte tiid mit er vortrack in ene andere stad, welck eme 
zeer wart beruwende, und quam myt denselven wyve wedderumme to Bruc
ge und makede pays und sonede myt alle manne, dat syk nement alze dorvan 
up Johan vorschreven hadde to beclagende SM). Kennelijk was er overspel 
bedreven 865). Een stedelijke commissie, waarin o.m. pastoor Nicolaas Lanc-
bart, in utroque jure licentiatus, en oud-burgemeester Gerd Roebs zitting 
hadden, onderwierp de zaak aan een onderzoek en wist tegen bepaalde voor
waarden, waaraan Horst zich moest onderwerpen, de vrede te herstellen tus
sen hem enerzijds en des wyves manne und eren vrunden anderzijds м в ) . Zo
als De Duitse Koopman te Brugge aan Lübeck schreef, hadden deze commis
sieleden aan Johan Horst de verzekering gegeven, dat hij, gezien de privile
giën van de Oosterlingen, niet verbannen zou worden ,57). Desondanks, zo 
fulmineerde De Duitse Koopman, was dit later geschied. Aanvankelijk had 
hij het plan, vanwege deze kwestie en vele andere, uit Brugge weg te gaan, 
totdat hem satisfactie gegeven zou zijn voor alle onrecht en smaad, hem aan
gedaan 8 ι ι β). Hij wees er Lübeck op, hoe hij volgens de Vlaamse uitleg van de 
privilegiën, altoos bevreesd moest zijn, verbannen te worden, wente de hiir 
enen hunt bii dat ore sloge, wart he bedraghen mit oren hemeliken dor-
gaender warheyt, so wert he gebannen. Tenslotte werd Lübeck verzocht, 
kort na midwinter een Hanzedag te beleggen, om een en ander in het be
lang van het algemeen welzijn te bespreken. 

Op de dagvaart van 10 Januari 1441 te Wismar, liet Lübeck een aan 
Brugge gericht schrijven voorlezen, waarin deze stad werd verzocht, de be
wuste verbanning te herroepen en De Koopman zijn oude privilegiën te 
houden ,5g). Een andere brief, gericht aan de hertog van Bourgondië, riep 
diens bemiddeling in, dat hij de oude privilegiën en vrijheden van De Koop
man zou beschermen 8 β 0). De Lübeckse Hanzedag van 12 Maart 1441 zou 
hoofdzakelijk gewijd zijn aan de verbanning van Johan Horst *el). Ook naar 
aanleiding van brieven van de hertog van Bourgondië en de drie Leden van 
Vlaanderen werd de kwestie wederom in behandeling genomen. De Steden 
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legden echter in deze zaak weinig voortvarendheid aan de dag. Met omhaal 
van woorden zegt het reces, dat de vergaderde raadszendboden myt wolbe-
dachten mude unde nach gudem rypen rade endrechtliken sloten unde eens-
drogen, dat nicht allenen umme des erbenomeden Hanses van Horstes men 
ok umme des gemenen copmannes unde umme der privilegien willen myt 
sodanneme banne een nicht stunde to lydende unde ok nicht wolden ly-
den 3 e 2 ). En de muis, die deze berg baarde: de Steden zouden nach alle erer 
vornufft darup pynsen unde trachten, dat ze van der wegen unde de eren 
mogen wesen unde bliven wol vorwart in tokomenden tilden. Men stelde 
zich tevreden met een brief te richten aan de drie leden Gent, Yperen en het 
Vrije e e s ), en Dudesch breff aan die van Brugge 3β4) en een Latins breff aan 
de hertog van Bourgondië met ingesloten copie van het aan Brugge gericht 
schrijven 8 β 5). Ook in 1442 kwam de kwestie Johan Horst herhaaldelijk op 
dagvaarten ter sprake, zo b.v. in de vergadering van Lijflandse steden te 
Wolmar op 20 Februari 1442 ΐββ) en op de Stralsundse dagvaart van 20 Mei 
1442 3 β 7). Ja bij de Vlaams-Hanzeatische onderhandelingen te Brugge in 
1447-'48 was ze nog steeds hangende и 8 ) . De Leden verklaarden bij deze ge
legenheid uitdrukkelijk, dat het misdrijf van Horst van dien aard was, dat 
met submissie de zaak niet had kunnen worden afgedaan, evenmin als zulks 
bij een dergelijke daad in een Hanzestad mogelijk zou zijn geweest ш). Toen 
bij de onderhandelingen van Augustus-December 1449 te Brugge de verban
ning van Horst wederom op het tapijt werd gebracht, herhaalde Brugge het 
antwoord van 1447-,48 S 7 0 ). 

Op 11 December 1440 bezocht de hertog voor het eerst na de opstand 
de stad Brugge. In de kleurrijke stoet, die de landsheer buiten de stadspoor
ten int veld tegemoetgereden was, bevonden zich ook de verschillende te 
Brugge gevestigde natiën. Aan het hoofd van hen reden de Hanzeaten met 
in hun midden hun nar Meester Herman Ude. De Oosterlingen waren voor 
deze gelegenheid feestelijk in scharlaken gewaden uitgedost, vnd elk hadde 
ene swarte hachelde capprune vpgherollet vnd ouer dat houet vnd hals ghe-
toghen, vnd daerto vpt houet enen swarten nyen vilthoet s71). De vooraan
staande positie, die de Hanzeaten nog in dat jaar te Brugge innamen, blijkt 
uit het aantal personen, waarmede ze in de stoet vertegenwoordigd waren: 
met een afdeling van 140 kooplieden reden de Oosterlingen Philips van 
Bourgondië tegemoet872). 

Behalve de kwesties van de vermoording van Hanzeaten in Sluis en van 
de verbanning van Johan Horst, werden er op de Stralsundse Hanzedag van 
20 Mei 1442 nog andere gravamina tegen Vlaanderen door De Duitse Koop
man te Brugge ter bespreking voorgedragen S7S). In de volmacht voor zijn 
klerk Johan Zwin wendde De Duitse Koopman zich met de meeste aandrang 
tot de raadszendboden der Hanzesteden, hun verzoekende van de klachten 
wel nota te nemen, wante de copman nayst Gode nymande anders umme 
hulpe unde bistandicheit darinne to vorkrigen heft antoropene dan juwe 
vorsenige wisheit, nádeme dat nymande deselve zake mer angaet dan juw 
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heren unde de juwen "*). Gevraagd werd o.m., maatregelen te nemen tegen 
onbillijke accijnzen op wijnen, die te Brugge van Oosterlingen geheven wer
den m ) . Bovendien werd er melding van gemaakt, dat onlangs twee Ham-
burgse en vele andere schepen gekaapt waren door de zeerovers, die de 
Vlaamse wateren onveilig maakten, dat noch de Leden noch de landsheer 
maatregelen namen, opdat aan de beroofde kooplieden hun goederen zou
den worden teruggegeven en de rovers bestraft zouden worden *7e). Andere 
klachten, in hetzelfde decennium door De Duitse Koopman tegen Brugge 
geuit, betroffen de Rijnwijn-verordeningen, die door Brugge werden uit
gevaardigd. Op 12 April 1446 beklaagde De Duitse Koopman zich in een 
schrijven aan Keulen erover, dat Brugge nieuwe accijnzen op Rijnwijn had 
gesteld a77). Aan Keulen werd verzocht, zich met Duisburg, Nijmegen en 
Wezel over tegenmaatregelen te beramen. Op de Lübeckse Hanzedag van 
18 Mei 1447 kwam de Vlaamse kwestie wederom ter sprake s78). Besloten 
werd een delegatie naar Vlaanderen af te vaardigen en zich van te voren te 
verzekeren van de steun van de Grootmeester "'). Deze hechtte zijn goed
keuring aan het plan, dat Danzig aan de missie zou deelnemen. Einde Octo
ber 1447 kwam het gezantschap van de Hanze, gevormd door afgevaardigden 
van Keulen, Lübeck, Hamburg en Danzig, te Brugge aan. Op 5 November 
was gesonghen ene misse ten Kermers van den hilghen gheeste, dar de heren 
radessendeboden jeghenwoerdich weren, up dat unse lieve here God der
sulver heren bodeschap und werve int beste und tot enen gueden eynde voe
ghen wolde, welke misse costede 14 β 10 gr. i 8 0 ) . Langer dan vijf maanden 
vertoefden de raadszendboden van de Hanze te Brugge, zonder dat zij op 
principiële punten succes boekten 8ei). Op 17 April 1448 eindigde de con
ferentie: Und darmede scheyden se vruntlick van ene. Ock sanden desulven 
van Brugge des avendes den radessendeboden wiin und krude heerlick in 
groten ghetalen, namelick 40 kannen wiins 88a). Dat de Hanzeaten overi
gens nog weinig oog hadden voor de machtsverschuiving, die zich in Vlaan
deren had voltrokken, en nog steeds geloofden in een machtspositie van 
de Leden, blijkt uit het feit, dat de Domdeken van Lübeck, als woordvoer
der van het Hanzeatisch gezantschap, reeds bij de aanvang der conferentie, 
de Leden erop wees, dat men rekende op hun steun voor de naleving van de 
privilegiën, dat anders de coopman wt dessen lande vervreemdet und ander 
havene und plaetsen mit sinen guede versouket, waerbii de stapel Mir to 
nichte gaet in achterdeel der ghemenen comenscap und Sonderling des lands 
van Vlaenderen ·β8). De macht der Hanze was aan 't tanen. 

8. DE LAATSTE HANDELSBLOKKADE VAN 1451-1457. 

In 1449 werden door de Hanze te Brugge onderhandelingen met de 
hertog gevoerd. Belangrijke toezeggingen werden aan de Hanzeaten ge
daan Β β 4), maar het is twijfelachtig, of zij verwezenlijkt werden 8 8 5), immers 
op de Lübeckse dagvaart van 21 September 1450 zou de stapelverplaatsing in 
overweging worden genomen 88e). De Grootmeester liet Lübeck weten, dat 
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zijn steden zich over dit punt niet hadden beraden, aangezien men niet had 
opgegeven, waarheen men de stapel dacht te verplaatsen 3 β 7). Aanstonds toen 
ter dagvaart de kwestie van de stapelverplaatsing aan de orde kwam, namen 
de Pruisische raadszendboden het woord en wensten te weten, waarheen men 
de stapel wilde verplaatsen. Zij verklaarden uitdrukkelijk, dat hun steden 
slechts met havens, die voor hun grote schepen met aanmerkelijke diepgang 
geschikt waren, genoegen konden nemen a e"). Urgenter dan de kwestie van 
stapelverplaatsing vonden de Pruisische gezanten de wenselijkheid, de ver
houding van de Hanze en Engeland te regelen 3 8 9 ). Met terzijdestelling van 
de wensen der Pruisische steden besloot de Lübeckse dagvaart tot het nemen 
van maatregelen tegen Vlaanderen en wel in de vorm van ontruiming en 
blokkering van dit gewest ^0). De ordonnantiën stemden grotendeels over
een met die van de handelsblokkade van 1358 en 1388. Hier en daar is een 
verscherping bemerkbaar 8el). Terwijl b.v. de voorschriften van de vroegere 
blokkaden enkel bepaalden, dat het de schippers verboden was, ten Westen 
van de Maas te varen en daar hun goederen op stapel te brengen, werd thans 
vastgesteld, dat de schippers vóór het uitvaren borgtocht dienden te geven, 
dat ze niet bewesten de gestelde grens zouden varen of lossen, maar hun 
goederen zouden brengen naar de stapel van De Duitse Koopman 89s). Ook 
de strafbepaling werd verscherpt: de goederen van schippers, die zich aan 
overtreding schuldig maakten, zouden verbeurd worden verklaard en ver
vallen aan de stad, waar de borgstelling gegeven was. Hetzelfde zou het geval 
zijn met de gegeven borgtocht β 9 3). Voor niet-Hanzeaten golden dezelfde 
voorschriften als bij de blokkade van 1388, maar ze werden door een stren
gere strafbepaling gevolgd: schippers, die de bepalingen overtraden, zouden 
in een Hanzestad niet meer mogen laden 3 M ) . Ook in ander opzicht waren de 
bepalingen van deze blokkade rigoreuzer. Immers niet alleen werd de han
del in Vlaamse goederen verboden, maar ook werd verboden te handelen in 
artikelen, b.v. Spaanse, Italiaanse of Oosterse producten, die in Vlaanderen 
of op Vlaamse wateren waren geweest 8 e 5 ). Werd deze bepaling overtreden, 
dan zouden zulke goederen geheel of gedeeltelijk vervallen aan de stad, waar 
ze in beslag werden genomen S 9 e ). Het laatste kon de steden stimuleren tot 
scherpe controle van de handel binnen haar territoria en tot nauwgezet be
kendmaken van eventuele overtredingen 8 β 7). 

Waarschijnlijk om represailles van de zijde van de hertog of de Leden te 
voorkomen en om verder De Duitse Koopman een veilige uittocht uit Vlaan
deren te verzekeren, werd besloten, het bewuste reces geheim te houden. On
opvallend en zonder argwaan te wekken, zou men het vertrek van de Oos
terlingen laten geschieden bij gelegenheid van het bezoek van de aanstaande 
Sinksenmarkt te Antwerpen. Vandaar zouden zij niet naar Brugge terugke
ren, maar provisoir zich te Deventer vestigen. Deze stad viel immers, als be
horend tot het Sticht Utrecht, buiten het machtsgebied van de hertog van 
Bourgondië en had door haar jaarmarkten een interregionale betekenis ver
worven ί 9 β ) . Het verblijf hier in Deventer zou echter niet definitief zijn, op 
de op handen zijnde dagvaart met de Engelsen zou men een beslissing ne
men, waar De Duitse Koopman gevestigd zou worden 89·). De ordonnantiën 

105 



zouden eind Juni in de Hanzesteden worden afgekondigd en op 13 Juli van 
kracht worden 400). 

Op de vergadering van Pruisische steden, gehouden op 11 April 1451 
te Marienburg, bleek, dat Grootmeester Ludwig von Erlichshausen en zijn 
steden gekant waren tegen het plan van stapelverplaatsing 401). Men was al
daar van mening, dat, alvorens men De Duitse Koopman Brugge liet ont
ruimen, men allereerst de verhouding met Engeland diende te regelen. Na 
het verblijf te Antwerpen diende De Duitse Koopman echter zeker nog een 
jaar in Brugge te blijven. Mocht men dan genoodzaakt zijn, de nederzetting 
te verplaatsen, dan gaf Pruisen de voorkeur aan Antwerpen boven Amster
dam, Utrecht of Deventer en wel umme der hab[e]nungen willen der gras
ten schiffe, die ussem lande czu Prusen mit swerer last zcu segelen sint be
lastet etc. 402). Bovendien vond met het Lübeckse reces van September 1450 
alczu nauwe, czu swer und czu herte begriffen, met name ten aanzien van de 
niet-Hanzeaten, wendt sulde men den kowffman bwszen der hensze, der us 
Flandern ader Flamisch gut hieher ader in die henszestede brechte, bey ver
lust des gutes und ander busse, als eyn artikel der vorlegunge des kouffmans 
inneheld, so swerlich bussen man wurde sich meh fyndschaft mit manichen 
landen denne man itczunt hat machen 408). Een dergelijke formulering vond 
men swerer denne die vormals vor alden jaren gesehen ist 404), toen nl. zon
der een bepaling omtrent verbeurdverklaring van de goederen en boete, de 
invoer van dergelijke artikelen in Hanzesteden enkel verboden was. Met 
scherpe blik zag men van Pruisische zijde de veranderde politieke constella
tie 405), welke verandering tengevolge had, dat nu de belangrijkste Holland
se havens onder de heerschappij van de Bourgondiërs waren gekomen 400). 
Op de Utrechtse dagvaart van Mei-Juni 1451 liet Grootmeester Ludwig von 
Erlichshausen deze kwestie nauwkeurig uiteenzetten en betogen, dat de 
voorgenomen verplaatsing van de nederzetting groot nadeel met name voor 
de grote Pruisische en Lijflandse schepen zou opleveren 407). De Hanze gaf 
geen gehoor aan het advies van de Grootmeester: besloten werd het Lü
beckse reces te bevestigen 40e). De termijn voor de afkondiging van de be
sluiten moest iets later worden gesteld, op 4 Juli 1451 nl. zou het verbre
ken van de handelsbetrekkingen met Vlaanderen publiek worden ge
maakt 40*). Op deze dag dan richtte Lübeck zich met een schrijven tot de te 
Brugge residerende „natiën" van de kooplieden uit Engeland, Schotland, 
Spanje, Genua, Venetië, Lucca, Florence, Milaan, Portugal en Catalonië 410). 
Allereerst deelde de Hanzeleidster mede, dat ze met de gemene Hanze
steden van het Roomse Rijk, omme vele groter zwarer merckliker nootsa
ken, besloten had. De Duitse Koopman het bevel te geven, uit Vlaanderen 
en Brugge weg te trekken en aldaar geen stapel meer te houden. Beloofd 
werd, mededeling te doen over de toekomstige stapel van De Koopman. Ten
slotte werd publiciteit gegeven aan het handelsverbod, vervat in het gehei
me reces van 21 September 1450. 

Van meet af aan was deze stapelverplaatsing tot mislukking gedoemd, 
niet alleen vanwege de zeer reële motieven, die door de Grootmeester wa
ren aangevoerd, maar ook omdat de Hanze het handelsverbod niet tot het 
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hele Bourgondische territorium kon uitstrekken, daar dit in zekere zin met 
een oorlogsverklaring aan Bourgondië gelijk zou staan en bovendien staking 
van het handelsverkeer met het hele Westen zou betekenen 411). De blokka
de bleef dus tot Vlaanderen beperkt, de handel met Holland en Zeeland 
werd niet verboden. Het is echter duidelijk, dat het bij de veranderde poli
tieke omstandigheden veel moeilijker was, de hand te houden aan dit han
delsverbod dan in de tijd, toen Vlaanderen een zelfstandig graafschap vorm
de. Zo ontbrak het ook niet aan Hanzeaten, die, in strijd met het reces van 
Lübeck, handelsbetrekkingen met Vlaanderen onderhielden. Vooral het 
Hanzeatische Oosten en Keulen waren tegenstanders van de blokkade. Her
haaldelijk zag de Hanze zich tegenover hen tot concessies gedwongen, die de 
boycot haast zijn essentieel karakter ontnamen. De Grootmeester had de 
Hanze erop gewezen, dat de haven van Deventer en die der Zuiderzee-ste-
den voor de scheepvaart van zijn onderdanen onbruikbaar waren. Als voor
waarde voor deelneming van zijn steden aan de blokkade had hij gesteld de 
verplaatsing van het Hanzekantoor naar Antwerpen, Bergen-op-Zoom of 
Middelburg. Op 8 Augustus 1451 deelde de Grootmeester aan Lübeck mede, 
dat hij uff dis mal ermede accoord ging, dat De Koopman uit Vlaanderen 
wegbleef, op voorwaarde echter, dat de stapel gevestigd zou worden in een 
havenstad, die geschikt was voor de grote schepen van de onderdanen van 
de Grootmeester en die van Lij f land. Genoemd werd in dit verband Ant
werpen of czum mynsten Bergen-op-Zoom. Daarentegen werden Deventer 
en Utrecht voor de onderdanen van de Grootmeester gantez umbeqweme ge
acht 412). Op de dagvaart te Danzig van 18 Januari 1452 besloten de Prui
sische steden, dat men zich bij de Hanze beijveren zou, opdat De Koopman 
uf gelegene platze und stell gevestigd zou worden. Behalve Antwerpen en 
Bergen-op-Zoom, werd nu ook Middelburg als haven- en stapelplaats ge
noemd, waartegen men in principe geen bezwaar had 418). Kwam men op dit 
punt met de Hanzesteden niet tot overeenstemming, dan zou men zijn heil 
zoeken in een compromis, in die zin nl., das den die deinen schiffe mochten 
an die ende segelen do sie dis jor gesegelt haben, als in das Maeszdep, und 
das die grossen schiffe in die Welinge, gleich sie dis vorgangen jar gesegelt 
haben, mogen segelen 414). De Pruisische schepen voeren toen dus nog naar 
de Wielingen. Trouwens op 20 Juli 1451 had de Grootmeester aan Lübeck 
medegedeeld, dat hij voorshands aan zijn onderdanen de vaart naar het Zwin 
zou toestaan. Na zijn verwondering te hebben uitgedrukt over het feit, dat 
de Utrechtse dagvaart niettegenstaande zijn protest het besluit tot ontrui
ming van Vlaanderen had aangenomen — synd ummer wir und eyn homeis-
ter unsirs ordens czur czeit von alders her vor eyn houpt der henzen seyn 
gehalden — berichtte hij in dit schrijven, dat hij aan zijn kooplieden en on
derdanen, gezien het onverwachte van het besluit van de Utrechtse dag
vaart, verlof had gegeven, met reeds geladen en bevrachte schepen naar de 
Wielingen te varen 41l>). Op 28 October 1451 drong de Grootmeester op
nieuw bij Lübeck erop aan, dat men op een dagvaart, die hij voorstelde te 
houden, de nederzetting verplaatsen zou naar een havenplaats, die voor de 
kooplieden van Pruisen en Lijfland en andere burgers, alsmede voor De 
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Koopman geschikt zou zijn 4 1 β). Danzig hield in deze voeling met Keulen en 
verzocht de medewerking van de Rijn-stad, opdat er, inzake de verplaatsing 
van het Hanzekantoor uit Brugge, geen tweedracht zou ontstaan: umme dat 
punt alleyne, so weret gut, dat men togader qweme umme splitteringe unde 
twedracht willen, de hiruth entstan mochte 4 1 7 ). De Keulse kooplieden had
den, toen De Duitse Koopman hen bij zich ontbood met het doel, hun het 
hemelick recessus in eedestat to openbarene 4 1 β), onder allerlei voorwendse
len geweigerd, onder ede discretie te beloven, zodat De Koopman niet in 
de gelegenheid was geweest, aan de Keulenaars het reces officieel te verkon
digen. Om Keulen gunstig te stemmen had de Hanze overigens aan de Keul
se wijnhandelaars de belangrijke concessie gedaan, dat ze de voorraden, die 
ze nog te Brugge hadden, ook na het in-werking-treden van het reces door 
een tussenpersoon zouden mogen verkopen 4 1 9). Of Keulen zich echter tevre
den stelde met enkel de verkoop van de wij η voorraden, die al te Brugge 
opgeslagen waren, is twijfelachtig. Waarschijnlijker is het, dát de Keulenaars 
door nieuwe invoer hun gewone wijnhandel met Vlaanderen voortzetten 420). 
Zo lezen we, dat de te Deventer gevestigde Duitse Koopman op 4 September 
1451 aan Keulen mededeelde, vernomen te hebben, dat verscheiden Keule
naars ondanks het verbod handel dreven met Vlaanderen. Mochten deze be
richten blijken waar te zijn — aldus De Duitse Koopman — dan ziin gii he
ren wiis wal wetende, wat daerto behoert4:!1). Omstreeks dezelfde tijd, nl. op 
9 September 1451, richtten Nijmegen, Zutfen en Arnhem zich tot Keulen. 
Zij schreven, vernomen te hebben, dat Keulen het reces aan zijn burgers niet 
bekend had gemaakt en dat de Keulenaars zoals steeds in Vlaanderen hun 
wijnen verkochten. Met naam en toenaam werden Keulse burgers opge
noemd, die bepaalde, eveneens genoemde, quanta wijn in Vlaanderen had
den verkocht. Gevraagd werd, welke houding Keulen in de toekomst dacht 
aan te nemen, want dat so wiislic bii den gemeynen hansesteden yngesat is, 
dat die een dat halden sal ende die ander nyet, en dunckt ons nyet redelic 
noch geboerlic siin 422). 

Op de Lübeckse Hanzedag van 2 Februari 1452 hoopte Lübeck tot een 
regeling met Keulen en de Pruisische steden te komen. De Pruisische raads-
zendboden kregen van de Grootmeester de uitdrukkelijke instructie mee, 
vast te houden aan het verlangen van Pruisen en Lijfland, dat de Hanzene
derzetting verplaatst zou worden naar Middelburg, Bergen-op-Zoom of Ant
werpen en niet naar Kampen of een andere stad, welke voor die van Pruisen 
en Lijfland met hun grote schepen onbereikbaar zou zijn 42S). Keulen, vol 
wrok over de Lübeckse politiek, herriep zijn toezegging, deel te nemen aan 
de Lübeckse dagvaart 424) en liet daar verstek gaan. De wensen der Pruisi
sche steden werden goeddeels bevredigd. Allereerst kregen de gedeputeer
den van De Duitse Koopman opdracht, te Antwerpen privilegiën te verwer
ven om daar voor de tijd van vijf, zes à tien jaren de stapel myt deme koste
ten ghude te houden, terwijl men myt der zwaren last naar Middelburg zou 
varen 426). Mocht het plan, te Antwerpen stapel vrij heden te verwerven, 
schipbreuk lijden, dan zou men te Bergen-op-Zoom myt den kästele ghude, 
en te Middelburg myt den zwaren ghude stapel houden 4ïe). Toegestaan werd 
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verder het aandoen van Amsterdam voor de handel in pek, hout, as, teer, 
koren, vlas, hennep en ander venteghud *2~). De bepaling ten aanzien van 
de niet-Hanzeatische schippers, werd in zoverre veranderd, dat zij niet meer, 
zoals het Lübeckse reces van 1450 bepaalde, borgstelling behoefden te ge
ven, dat ze niet naar Vlaanderen zouden varen, noch Ы westen den Mase-
diepe, maar enkel, dat ze niet westen de Welinghe zouden zeilen 4 2 8 ). Ook 
verviel het algemene verbod van aankoop van goederen, die in Vlaanderen 
of op Vlaamse wateren waren geweest; overeengekomen werd, dat de Han
zeaten alle de lakene, wulle unde vachte, de uthe anderen vrommeden lan
den tor zeewart over den Vlameschen strom unde van Calis over land dor 
Vlanderen ghan, door Vlaanderen of over de Vlaamse wateren naar Brabant 
of Holland zouden mogen vervoeren, om er aldaar lakens van te laten ma
ken of om ze naar de stapelplaats van De Duitse Koopman te brengen. Deze 
goederen en de van deze wol vervaardigde lakens zouden de Hanzekooplie
den sunder arghelist mogen kopen 4 2 9). Een andere verlichtende bepaling, 
die het resultaat van een der belangrijkste bedoelingen van de blokkade vrij 
twijfelachtig maakte, bestond hierin, dat het absolute verbod van verkoop 
aan Vlamingen gewijzigd werd met dien verstande, dat de verkoop van goe
deren aan Vlamingen werd toegestaan, wanneer deze op de stapelplaats ge
schiedde en de Vlamingen contant betaalden 4 3 0 ). Nadat deze veranderingen 
in de bepalingen van het Lübeckse reces waren aangebracht, verklaarde zich 
ook de Grootmeester op de dagvaart te Marienburg van 15 April 1452 ac-
coord met de ordonnantiën en besloot ze te zullen nakomen 431). 

Keulen bleef weerspannig. Met lede ogen moest de Rijn-stad toezien, 
hoe tijdens de blokkade niet-Hanzeaten, zoals Neurenbergers en Zwaben, 
van de gelegenheid gebruik maakten om zich in het Vlaamse handelsgebied 
te vestigen 482). Op 28 Januari 1452 had Keulen, toen het de deelname aan 
de Lübeckse dagvaart afzegde, zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit, 
dat Nuremberger, Swaeven ind ander vremde lude in des koupmans van der 
hansze handelonge ind naronge treden 4M). Duidelijk zag Keulen, dat zijn 
positie in deze handelsoorlog met Vlaanderen geheel anders was dan die van 
de Oostelijke Hanzesteden, omdat men Vlaanderen naar de landzijde niet 
even afdoend kon afsluiten als naar de zeezijde: Mouchte man diese straissen 
vur den vreymden kouffmann van buyssen der Hensze so wale stuppen, as 
in der Oesterseen macht is, yre straissen zu stuppen, wir weulden uns in den 
sachen anders bewijst ind gehalden haven, dan sij gedain haint, in nyet umb 
uns eygenen nutz willen also lichtliken dat verdrach gemeesiget haven 434). 
Dat Keulen weinig gelegen was aan het opvolgen van de bepalingen van het 
reces en dat zulks ook van de Rijn-stad bekend was, blijkt overduidelijk uit 
de mededeling, die Gent op 19 Februari 1454 aan Keulen deed betreffende 
de opening van twee vrije jaarmarkten, de een beginnende op Maandag na 
Oculi, de ander op Maandag na S. Petri485). In feite stond een dergelijke me
dedeling gelijk met een uitnodiging tot bezoek van deze markten. Pas op het 
einde van de blokkade, nl. op 27 Augustus 1457, in een tijd dus, dat de 
Hanze reeds onderhandelingen met Vlaanderen voerde, haastte Keulen zich, 
aan zijn burgers de laatste besluiten te verkondigen en hun de ontruiming 
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van Vlaanderen te gelasten *"), niet eerder echter dan nadat de Lübeckse 
Hanzedag van 24 Juni 1456 had gedreigd: dat ene jewelke stad van en de 
ere, de in Vlanderen liggen, tor stund van dar schal ropen by vorlust der 
borgerschop undc vorboringe unde entberinge der privilegie van der hense 
to ewighen dagen *37). 

Op de Lübeckse dagvaart van Februari 1452, die de Vlaamse blokkade
voorschriften matigde, werden ernstige klachen geuit over vele steden, die 
dagelijks met lakens en andere koopwaren tegen de ordonnantiën van het 
Lübeckse reces handelden. Met name werden in dit verband genoemd: 
Brunswijk, Maagdenburg, Brandenburg, Stendal, Salzwedel, Berlijn, Frank
fort, Breslau, Krakau, Keulen unde meentliken de Westveelschen stede. 
Men zou hun aanschrijven, het reces op te volgen 4ae). Een dergelijk schrij
ven is o.a. bewaard voor Soest43e). Ook de Zuiderzee-steden schenen, wat be
treft overtredingen van het reces, niet vrij uit te gaan. Immers de Lübeckse 
dagvaart gaf De Duitse Koopman volmacht, maatregelen te nemen, voor het 
geval de Zuiderzee-steden en andere Hanzesteden voor de ordonnantiën 
harthorich unde unhorsam bleken te zijn 410). Een schrijven van 6 April 
1452, waarmede de ouderlieden van De Duitse Koopman, te Deventer resi
derend, zich tot Zutfen richtten, laat inzake de houding van de Zuiderzee-
steden en die van Westfalen ten opzichte van de blokkadevoorschriften, aan 
duidelijkheid niets te wensen over. Na gewezen te hebben op de besluiten 
van de Lübeckse dagvaart van 21 September 1450 en die van Februari 1452, 
betoogden de ouderlieden van De Duitse Koopman op verwijtende toon, dat 
zowel de Hanzeleiding als De Koopman wel wisten, dat de steden van West-
falen en het Zuiderzee-gebied tegen het reces hadden gehandeld en zulks nog 
dagelijks deden, door te tolereren, dat lakens en andere goederen naar en 
door hun stadsgebied werden gebracht, zonder de vereiste certificaten ten be
wijze, dat het geen Vlaamse goederen waren of dat geen Vlaamse artikelen 
daarbij waren ingepakt. Evenzo was de hand gelicht met het voorschrift, dat 
geen goederen en vruchten, die in Vlaanderen geweest waren, naar een Han
zestad gebracht en daar verkocht mochten worden. Uitvoerig werd Zutfen ge
wezen op zijn plicht, tegen overtreders aanklagend en bestraffend op te tre
den. In opdracht van de Hanze overhandigde tenslotte De Duitse Koopman, 
waarschijnlijk ten overvloede, aan Zutfen de bepalingen van het reces met het 
verzoek, ze aan de burgers van Zutfen te verkondigen en een copie ervan 
door te geven aan de onder Zutfens leiding ressorterende steden en aan 
Doesburg 441). 

Ook ten Oosten van het gebied der Zuiderzee-steden in de Duitse ge
westen, lekte de blokkade. Het feit, dat juist aan de grote verkeersweg naar 
het Oosten enige verhansde steden, zoals Hildesheim, Münster, Hannover en 
Hameln lagen, bemoeilijkte de controle op de sluikhandel U2). Reeds in Juli 
1451 had De Duitse Koopman Lübeck erop attent gemaakt, dat het gevaar 
dreigde, dat men meer en meer zou trachten langs deze weg goederen in het 
Hanzegebied in te voeren; gewezen werd op de noodzaak, maatregelen daar
tegen te beramen 448). 

Zo zal er in het algemeen geen sprake zijn geweest van een intensieve 
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doorvoering van de blokkade. In Juli 1454 zag de Hanze zich genoodzaakt, 
haar leden nadrukkelijk erop te wijzen, dat stapelgoederen alleen verkocht 
mochten worden daar, waar De Koopman gevestigd was 444). 

In het jaar 1455 liet De Duitse Koopman in Vlaanderen blijkbaar ver
kennen, hoeveel en welke Hanzeatische schippers omstreeks de Vastentijd 
van dat jaar te Brugge vertoefden. Deze zwarte lijst met het opschrift: Desse 
nabescreven cooplude weren in Vlanderen to Brucge ghewesen anno 55 in 
der vasten, vermeldt de namen van ongeveer 60 personen "5) . Allereerst was 
Lübeck zelf op deze lijst vertegenwoordigd met 14 ongehoorzame Hanzea
ten. Dan volgden Danzig en Hamburg met resp. 24 en 11 burgers, Bremen 
met één overtreder, Keulen met 2, Deventer met 3 en Arnhem en Kampen 
ieder met 2 onsolidairen. De verspieder had de situatie te Brugge blijkbaar 
goed opgenomen, immers behalve de reeds boven genoemde gegevens weet 
hij te vermelden: In de ,J[iatte", in de „Munie" unde ¡Jdwmpeler" dar tap
pet Herman Brochusen van Duseborch unde Merten van Duren van Coinè. 
In den „Roskam" dar schenket Arnt Gellerman van Duseborch und Frede
rik Tacke van Coinè. In den „Pawen" dar tappet Tytke Kremer. In den 
„Meyer" dar tappet Johan van Rode, her Gerd Hars knecht van Coinè. In 
den ,ßyter" dar tappet Arnt Krekelbelke. In den „Colner" dar tappet Johan 
van Assel. Juist deze mannen viel het zeker wel moeilijk, de gezellige sfeer 
der Brugse wijnhuizen en taveernen prijs te geven voor een twijfelachtige 
toekomst in de stad der Moderne Devotie. 

Het kwam voor, dat Hanzeaten, die zich schuldig hadden gemaakt aan 
de Vlaemssche reyse, zich geenszins lieten intimideren door navraag van in-
terrogerende ouderlieden. Boldewijn van Zwensberch uit Kampen, die in 
Vlaanderen was geweest en daar druk koop en verkoop had bedreven, daer 
hij zijn profijt wiste to doende, dreigde, dat he de alderlude wal kende, de 
eme des vermanende weren 44e). Clawes van Orten uit Deventer, die op de 
Deventer markt twee balen alluyns had gekocht, waarvan het vermoeden be
stond, dat ze uit Vlaanderen afkomstig waren, hadde tegens de alderlude 
unbetamelike worden, seggende, dat men deve und schalke also to onder-
vraghen plegen, alse de olderluden en gelijc anderen daeroff verhorden *"). 

In Deventer nam, ondanks alle dreigementen en verboden, die van 
Hanzeatische zijde werden geuit, het aantal Oosterlingen niet toe. Op 5 Juli 
1452 beklaagde zich De Duitse Koopman te Deventer in een uitvoerig schrij
ven aan Danzig over de ongehoorzaamheid der Hanzeaten inzake het opvol
gen van het geheime reces, want upp wee hoge pene adir pote gy herren adir 
wy dat gebeden, ze en achten des nicht und doen allike wol wat elkem gele-
vet 448). Heel in het bijzonder werd in dit schrijven ontevredenheid geuit 
over de Pruisische kooplieden, die meestal te Middelburg of Amsterdam re
sideerden, terwijl de anderen, vermoedelijk de West-Duitsers, de voorkeur 
gaven aan Mechelen en Antwerpen. De Duitse Koopman zette dan verder 
uiteen, dat de kooplieden bovendien schroomden Deventer te bezoeken we
gens de daar uitgebroken pest: umb frese der sterfte, de her leyder is, unde 
ock umbe trresse willen ober de Velow und Betaw to kamen. De onderhande
lingen met Antwerpen om aldaar stapelvrijheiden te verwerven, waren, al
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dus het schrijven, niet met succes bekroond. Thans vroeg men verlof, naar 
Utrecht te mogen verhuizen, want Amstelredam ys dar vast by, daer de schip-
heren und de unhorsamen gerne lighen. Hoe groot de nood was, waarin de 
Hanzefactorij te Deventer toenmaals verkeerde, blijkt wel uit de smekende 
toon, die dit schrijven aanslaat: Er[b]are wyse heren, ir vormerckt alle sa-
eken state gelegenheit, dat die grote bitter not uns darto dringet, dat wy и 
heren als unsen hoveden dit soe bitterliken moten dagen und schriven, want 
wy in nymant trost en finden dan an God und an и heren, went gii heren 
mogen mereken, wert de coppman bedorffen, dar vorlost nymant mehr an 
dan gy heren van den steden, want gy sint de coppman und uwe kinders kin-
der werden darby neringhelos und bedorffen. De zes Wendische steden richt
ten zich op 23 Augustus 1452 tot Utrecht, Deventer, Zwolle, Kampen, Haar
lem, Amsterdam, Leiden en Middelburg met het verzoek, De Duitse Koop
man bij te staan in zijn optreden tegen Hanzeaten, die het reces veronacht
zaamden 4 4 e ). Op dezelfde dag bevalen zij de Hanzeatische kooplieden, schip
pers en matrozen, voor zover dezen in Holland, Zeeland en Brabant, in 
Vlaanderen, Sluis of Mechelen lagen, zich binnen acht dagen te begeven naar 
de plaats, waar De Duitse Koopman resideerde " 0 ) . 

Alle pogingen, de Hanzefactorij te Deventer tot enige bloei te bren
gen, faalden: in het begin van het jaar 1453 vertrokken de Hanzeaten uit 
Deventer naar Utrecht4 5 1), nadat deze stad hun op 7 December 1452 stapel-
privilegiën had verleend 452). Reeds voordien, nl. op 29 Juli 1452, had Bis
schop Rudolf van Utrecht aan alle kooplieden uit de Hanzesteden voor hun 
handel en verkeer in zijn land het privilege van veilig geleide verleend 458). 
Evenzo deden de voornaamste steden van het Sticht en van het Zuiderzee
gebied, te weten: Utrecht op 1 Augustus 1452 454), Amersfoort op dezelfde 
datum 4SI1), Kampen op 21 Augustus 1452 4Ββ) en Zwolle op 23 Augustus van 
dat jaar 4 S 7). Op 1 October 1453 verleende Rudolf van Utrecht aan de koop
lieden van de Duitse Hanze voor de duur van twee jaar een privilege, be
treffende geleide en betreffende de toltarieven voor de tolplaatsen op de 
linker oever van de IJsel en bovendien voor die te Amersfoort, Renen en 
Amerongen ***). 

De waterwegen van het Sticht waren echter in die tijd al vrij ongunstig, 
het bereiken van Utrecht was voor de grote schepen der Pruisen en Lijflan-
ders vrijwel onmogelijk. Zo kon ook de stapel der Oosterlingen te Utrecht 
niet tot een bloeiend handelsleven leiden en langzamerhand kwam bij de 
Oosterlingen dan ook de wens op, naar Brugge terug te keren, nadat Vlaan
deren, zo hoopte men, der gewoonte getrouw, voor zulk een herwinnen van 
het handelsleven in privilegiën zijn prijs betaald zou hebben. Vaanderen 
wenste niets liever dan het herstel van de betrekkingen met de Hanze, want 
met bezorgdheid zag het land, dat, hoewel de afsluiting van de blokkade 
dit keer grote gapingen had, de achteruitgang van de nationale handel steeds 
groter vormen aannam, terwijl daarentegen de Hollandse lakenindustrie tot 
bloei kwam. Op 31 Mei 1453 werd te Lübeck een dagvaart geopend van de 
Hanze met een Vlaams gezantschap, bestaande uit zendboden van de hertog 
van Bourgondië, van de graaf van St. Pol en van de Leden van Vlaanderen. 
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De Vlaamse zendboden stelden bij deze gelegenheid voor, dat men de Han
zekooplieden weer op hun oude privilegiën in het land zou laten terugke
ren "") . De daarop gevoerde onderhandelingen leidden echter niet tot een 
overeenkomst, o.a. doordat de Vlaamse zendboden onvoldoende gemanda
teerd waren, zoals het reces zegt: daerumme dat de sendeboden uut Vlande-
ren sunderlinges mandat, gelt uuttogevende und to transigerende, nicht en 
hadden 4eo). Een andere oorzaak van het geringe resultaat der onderhandelin
gen was gelegen in het feit, dat slechts een gering aantal Hanzesteden op 
deze dagvaart vertegenwoordigd waren: alleen Lübeck, Hamburg, Wismar, 
Brunswijk, Elbing, Danzig en De Duitse Koopman te Utrecht hadden zend
boden afgevaardigd 4 β 1 ) . De voornaamste oorzaak echter van het mislukken 
der conferentie was ongetwijfeld de eis van de Hanzesteden, die te hunnen 
voordele aan de Leden een bepaalde jurisdictie toegekend wilden zien, wel
ke de Vlaamse Leden onvermijdelijk in conflict met de landsheer moest 
brengen. Peter Langhe, burgemeester van Wismar, zegt het zo juist, wan
neer hij in de dagen van deze dagvaart, nl. op 6 J u n i 1453, over het verloop 
der onderhandelingen aan een ambtgenoot schrijft: Unde dat meste, dar sik 
unse dink up torugghe holt, dat is de sake, de stede unde de kopman wil, dat 
dar alle gebrek dat déme kopmanne weddervart, in welkerleyge gebreke it 
si, dat dat de ver leede scholen richten, also dat van oldinges gewesen heft462). 
De Hanze overhandigde op deze dagvaart aan de vertegenwoordigers 
van Vlaanderen een lijst van eisen, die zij vervuld wenste te zien als voor
waarde voor de terugkeer van De Duitse Koopman naar Brugge 4 в э ) . Van de 
in deze lijst behandelde verlangens ligt slechts een enkel op materieel gebied, 
zo b.v. het voorstel, dat voortaan voor berovingen, opgelopen door Hanzea
ten in het land van Vlaanderen offte uppe deme Vlaemsschen stroome 4 β 4 ) , 
de Leden aansprakelijk gesteld zouden worden. De andere voorstellen be
streken het gebied der rechtsmacht. Voorgesteld werd, dat bij geschillen tus
sen Hanzeaten en hertogelijke ambtenaren, de Leden de bevoegdheid zou
den hebben, recht te spreken. Ook voor de uitleg van de privilegiën, alsmede in 
gevallen van schending van de voorrechten, zouden de Leden de hoogste recht
sprekende instantie zijn, op wier vonnis geen beroep mogelijk zou zijn 4es). 
Het is duidelijk, dat de vervulling van deze eisen uiteindelijk een verster
king van de oude zelfstandigheid der Vlaamse steden tengevolge moest heb
ben 4 β β ) . T o e n dan ook op de Lübeckse Hanzedag van Juni-Juli 1454 op
nieuw met gezanten van de hertog van Bourgondië, van de graaf van St. 
Pol en van de Leden werd geconfereerd en de eisen van 1453 ter sprake 
kwamen 4 β 7 ) , ging de hertog niet in op het verlangen van de Hanze, dat voor
taan bij geschillen tussen De Koopman en de ambtenaren van de hertog, de 
Leden de bevoegdheid zouden hebben een uitspraak te doen; dienaangaan
de stelde de hertog een andere regeling voor, dat nl. over dergelijke geval
len een door hem te benoemen commissie van vier personen zou oordelen 4 β β ). 
Hoewel in het reces van deze vergadering herhaaldelijk sprake is van be
paalde voorwaarden, waarop d e terugkeer van De Duitse Koopman naar 
Vlaanderen zou geschieden ·""), sorteerden de onderhandelingen toch ten 
aanzien van de verzoening met Vlaanderen voorshands practisch weinig ef-
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feet. Op 29 Juni 1454 schreef de raadszendbode van Danzig Marquard Kna-
ke aan de stedelijke autoriteiten van Danzig over het verloop der onderhan
delingen: Item leven heren, de stede hebben mit den Vlamyngen desse ne-
ghesten 10 dage alle dage 2 werve tohope gewest sunder noch en is dar nicht 
vele bedreven *70). In het vervolg van dit schrijven raakte Marquard Knake 
de quintessens der aangelegenheid, toen hij met middeleeuwse beeldspraak 
uiteenzette: De here ioide de leede gerne under de vote hebben, dat se gen 
recht noch regiment over de officiers hebben solden gehad, doch de lede sul
len over de officiers richten also vaken als se uns unrechten anevank don 471). 

Op de Lübeckse dagvaart van б December 1455 werden, te oordelen naar 
de uitnodiging, die Lübeck voor deze vergadering aan Göttingen zond *7>), 
wederom kwesties behandeld, verband houdend met de verhouding tot 
Vlaanderen en de benarde omstandigheden, waarin de Hanzefactorij te 
Utrecht verkeerde. De Hertog van Bourgondië, de graaf van St. Pol en de 
Leden van Vlaanderen traineerden, aldus Lübeck aan Göttingen 473), de uit
voering van het Lübeckse reces van 1454. Vele Hanzeaten bleven in strijd 
met het verbod, handel drijven met Vlaanderen, hetgeen de blokkade illu
soir maakte 4 '4). Besloten werd op 25 Januari een nieuwe dagvaart te beleg
gen ter bespreking van de Vlaamse zaken 476). Ook deze vergadering kon ech
ter niet veel uitrichten. Herinnerd werd aan de blokkadevoorschriften van 
1450, geconstateerd werd, dat vele Hanzeaten te dien opzichte in ongehoor
zaamheid volhardden. Tenslotte schreef men dan maar weer voor 27 Juni 
een nieuwe Hanzedag uit, waarop de steden in groter getale zouden ver
schijnen. Geëist werd, streng de hand te houden aan de ordonnantiën tegen 
Vlaanderen 47e). 

Het optreden van Philips tegen het Sticht veranderde met een slag de 
situatie voor de Hanze. Van het overlijden van Rudolf van Diepholt, bis
schop van Utrecht, maakte Philips in 1455 gebruik om, in tegenspraak met 
de door het Kapittel gedane verkiezing van de Domproost Gijsbert van Bre-
derode, zijn buitenechtelijke zoon David van Bourgondië op de bisschop
pelijke zetel van Utrecht te brengen. De onlusten, die daarop in het Sticht 
uitbraken, werden ten gunste van David van Bourgondië bedwongen en 
toen in 1456 bij het verdrag van IJselstein, de elect Gijsbert van Brederode 
afstand deed van de Utrechtse zetel, betekende dit een uitbreiding van de 
Bourgondische heerschappij over Utrecht. De Hanze, verrast door deze ge
beurtenissen, zag in, dat het nu zaak was ten spoedigste een schikking met 
Vlaanderen te treffen, temeer ook daar het opvolgen van de blokkadevoor
schriften blijkbaar steeds meer te wensen overliet. De klachten van De Duit
se Koopman daaromtrent bleven aanhouden. Op 23 April 1456 zag hij zich 
genoopt, bij Lübeck het beklag in te dienen, dat de cooplude van der hanze 
ter Sluus und to Bruege in Vlanderen trecken myt oren live und gude und 
copen und vorkopen, recht offt wii daer unse residencie und stapel holden, 
und en vraghen na der stede nach coopmans bode eder recesse nichtes 
nicht477). 

Ook de Leden van Vlaanderen stonden blijkbaar toch niet onverschil
lig tegenover de kwestie van de terugkeer van De Duitse Koopman. In No-
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vember 1455 hadden zij pogingen in het werk gesteld om de hertog tot enige 
welwillendheid tegenover de Hanze te bewegen op het punt der recht
spraak 4 7 e ). Uitdrukkelijk verklaarden zij, bij dit voorstel niet de bedoeling te 
hebben, de kring van hun bevoegdheden uitgebreid te zien, maar hun blik 
gericht te hebben op de bevordering van de handel 4 7 e ). 's Lands handel, 
zo hielden de Leden de hertog voor ogen, was immers een keten, waarin de 
Oosterling een belangrijke schakel vormde 4 β 0). Hoezeer de Leden de wel
vaart van hun land verweven zagen met de aanwezigheid der Hanzekoop
lieden in Vlaanderen, blijkt ook uit een der beginpunten van deze instruc
tie: Item voert dat twesen ende de welvaert van denzelven lande staet prin-
cipalic up twee poynten, es te wetene van coopmanscepe ende up draperie, 
dewelke twee pointen bi der absentie ende ver trecke van den Oosterliinc 
nu slapen en buten course zun, ten grooten grieve ende achterdeele eerst 
van onzen gheduchten heere ende daernaer van zinen ondersaten ende in-
wonnende van denzelven zinen lande 4 8 1). 

Op de Hanzevergadering te Lübeck van 24 Juni 1456 waren wederom 
de Leden van Vlaanderen vertegenwoordigd. De vrede tussen de Hanze en 
Vlaanderen werd bij deze gelegenheid gesloten 4 β 2), maar zijn bepalingen be
wijzen ons, dat de Grootmeester juist had gezien, toen hij in 1451 waar
schuwde voor een stapelverplaatsing, aangezien deze bij de veranderde poli
tieke omstandigheden voor de Hanze meer nadeel dan voordeel zou ople
veren. De langdurige blokkade had de eenheid van de Hanze sterk doen 
wankelen 4 8 3), erger nog was, dat de Hanzeaten niets van hun essentiële 
eisen in vervulling zagen gaan. Weliswaar bevestigde Philips de kooplieden 
en schippers van de Hanze in al de oude privilegiën, die hun voor het 
Vlaamse handelsverkeer ooit door hem of door zijn voorgangers waren ver
leend 484), een gunst, die de Hanze reeds in 1454 had gevraagd 4 β 5), maar 
inzake de belangrijkste eis van de Hanzeaten, nl. die van rechtsmacht voor 
de Leden, moest de Hanze zich geheel schikken naar de hertog. Bij eventu
ele schending van de privilegiën zouden nl. de Oosterlingen in beroep kunnen 
gaan bij een commissie van twee of drie leden, die daartoe benoemd zouden 
worden door de hertog, m.m. zijn opvolger 4 β β). De commissieleden zouden, 
zoals ze in een later stuk worden aangeduid, zijn notabiles de nostro Consilio 
Flamingos seu ydyoma Flamingum scientes et in dieta villa nostra Bruggen-
si continue residentes 4 8 7 ). Daar, zoals wij reeds zagen, de hertog zich het 
recht van benoeming van deze Commissarissen voorbehield, had de Hanze 
bij zulk een Commissie van Beroep begrijpelijkerwijze weinig kans op een 
objectieve behandeling van haar gravamina. Ook ten aanzien van de sinds de
cennia hangende muntkwestie moest de Hanze blijkbaar geheel capituleren 
voor de Bourgondische politiek: luidde in 1454 nog een van de voorwaarden 
voor de terugkeer van De Duitse Koopman naar Vlaanderen: Item provisie 
to hebbende van billiu, gholde unde sulvere, also dat de copman dat vrig 
int lant unde wedder uth moghe voren unbesocht unde unbelettet 4 β β), thans 
is daarvan niet eens meer sprake. 

Wellicht om de Vlamingen te dwingen de overeengekomen punten 
spoedig te bezegelen en de verplichtingen na te komen, besloot de Lübeckse 
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dagvaart van 24 Juni 1456 de blokkadevoorschriften strengeliken unde un-
brokeliken op te volgen 4β·). En daar 'verder de heler unde steler billike ge-
like bote lyden sollen, werd bepaald, dat degene, die bij de handel in Vlaam
se goederen handlangersdiensten verleende, even zwaar gestraft zou worden 
als de bezitter van de waar 4 8 0 ). Anderzijds leefde deze dagvaart reeds in de 
sfeer van de terugkeer der Hanzekooplieden naar Vlaanderen: aan Lübeck, 
Keulen, Bremen en Hamburg werd de opdracht gegeven, indien het reces 
werd uitgevoerd. De Duitse Koopman terug te leiden naar Vlaanderen 491). 
Aan De Duitse Koopman te Utrecht werd alvast verlof verleend, voor het 
geval oorlogsomstandigheden in het Sticht het noodzakelijk maakten, de 
stapel te verplaatsen naar Brabant, Holland, Zeeland of een andere plaats, 
die hem geschikt leek 4 β 2 ). 

Brugge beloofde voor Gent al de kosten te dragen, die voor de vier Le
den voortvloeiden uit de overeenkomst met de Hanze 4 M ) . Dat deze toch niet 
gering waren, blijkt b.v. uit de bepaling, krachtens welke de Leden ver
plicht zouden zijn, aan de Oosterlingen restitutie te doen van dies hemlie
den gherooft ende ghenomen zouden ziin upten Vlaemschen stroom voor 
tland van Vlaendren binnen drie weken zees of drie Duutsche milen van den 
vorseiden lande, alzoverre als zii dien roof of neminghe betooghen mochten 
bii behoorliker informacie 4 ' 4 ) . 

Op de Lübeckse dagvaart van 20 Maart 1457 waren vertegenwoordigers 
van Brugge aanwezig. De Hanze besloot ermede genoegen te nemen, dat 
het reces van 1456 voorlopig enkel door Brugge werd bevestigd, echter op 
voorwaarde, dat de andere Leden en de hertog de overeenkomst later zou
den bezegelen 4es). Brugge beloofde bij deze gelegenheid aan de Hanze, voor 
de Oosterlingen een plein — ene schone platze — aan te leggen, ten behoeve 
waarvan het huis van Frans Domus afgebroken zou worden. Bij zijn komst 
in Brugge zou De Duitse Koopman naar dit plein gevoerd worden 4 β β). Brug
ge zou aan de Hanze brieven geven, welke inhielden, dat het bedoelde plein 
to ewighen daghen unbebuet unbehuset unde unbehindert zou blijven4β7). 
Op 3 Juni 1457 oorkondde Brugge over deze belofte, die de Stad tegenover 
de kooplieden had afgelegd ^ 8 ) . Als contraprestatie voor een en ander deed 
de Hanze de belofte, zoals eertijds haar stapel te Brugge te vestigen 4·0), het
geen wellicht ook gezien moet worden als een poging van de Hanze, de 
machtspositie van Brugge tegenover de hertog sterker te maken B 0 0). 

Zoals de Vergadering van 1456 had gedaan, besloot ook de Lübeckse 
dagvaart van 1457 de blokkade-ordonnantiën streng op te volgen, tot De 
Duitse Koopman naar Brugge teruggekeerd zou zijn — eer de kopman orlof 
ghiift 501). De steden Lübeck, Keulen, Bremen en Hamburg, die met de te
rugvoering van De Duitse Koopman belast waren, kregen de instructie, niet 
meer dan tien personen hiervoor uit te zenden, zulks met het oog op de daar
aan verbonden kosten ^2). Wat betreft het tijdstip van de terugkeer naar 
Vlaanderen, verordende men, dat De Duitse Koopman zich na de overhandi
ging van de oorkonden, van de eerstvolgende Antwerpse Sinksenmarkt naar 
Vlaanderen zou begeven om daar als van oudsher zijn stapel te houden 508). 
Begin Juni 1457 legde de stad Brugge aan De Duitse Koopman de oorkon-
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den over van de toezeggingen, die aan de Hanze waren gedaan 504). De terug
keer van de Oosterlingen zou plaats vinden ummetrent s. Jacobs dach *06), dat 
is dus einde Juli. Met verlangen hadden andere „natiën", die te Brugge ge
vestigd waren, de terugkeer van de Hanzeaten tegemoetgezien. Op 8 Maart 
1457 hadden de kooplieden van Florence tot Lübeck en de Hanzeatische 
raadszendboden het verzoek gericht, ut reditum vestrum in hoc oppido ac
edare velitis 5 0 в ) . In dezelfde geest handelden die van Lucca 5 0 7 ) f Genua 6 0 e ), 
Catalonië509) en Spanje ^0). 

Einde Juli was dan een Hanzeatisch gezantschap, bestaande uit burge
meesters van Lübeck, Keulen, Bremen en Hamburg, binnen Utrecht om in 
een feestelijke stoet De Koopman te leiden naar Vlaanderen. De stoet, be
staande uit meer dan tweehonderd ruiters, reed via Antwerpen en Mechelen 
naar Gent, waar de erewijn werd gepresenteerd. Lübeck gaf daarvan op 29 
October 1457 als volgt verslag aan Reval: Aldus leven heren so hebben de 
stede den kopman aldar to Utrecht uppgenomen unde hebben en van dar 
gevort to Antworpe, all to perde, unde vort van Antworpe na Mechelen un
de vort na Gent, unde den steden unde den olderluden des kopmans grote 
geschencke van wyne gepresentert wart unde gutliken entfangen etc.II11). Op 
11 Augustus 1457 bereikte men het oude Emporium. Plechtig werden de Oos
terlingen voor de poorten van Brugge verwelkomd door het Stadsbestuur 
en door talrijke kooplieden, hetzij Bruggenaren, hetzij te Brugge gevestigde 
buitenlanders. Met muziek werden zij door de Gentse Poort in de stad in
gehaald en tot laat in de nacht duurde de feestvreugde. Het verslag van Lü
beck zegt daarover: Aldus leven heren sint de stede mit den olderluden des 
kopmans unde de gemene kopman tosamende, de ziik dar enthegen gecledet 
hadden boven twehundert personen, unde sind gekomen vor Brugge vor dat 
kloster Jacob Penessen aldar holdende. Hiïr enthegen sint uthgekomen de 
borgermestere van Brugge, schepen, rad unde dat junckerschopp unde eyn 
grot gelali van erliken kopluden, van poerters van Brugge unde van anderen 
natiën der koplude, den kopman dar erliken entfangende unde \wï\llekome 
beden unde ingevort hebben bynnen Brugge mit groter staet unde ere unde 
werdicheit, mit grotem gespele, pipen, bassunen, des mannigerleye ivas, unde 
alle straten vuil volkes boven unde beneden, dar was grote melodie under 
déme volke ene gantze nacht biina gedurende. Dit inkomen was uppe den 
dach Tiburcii anno 57 »^). Aan de ouderlieden van De Duitse Koopman 
werd de erewijn gezonden en natuurlijk ontbrak niet de feestmaaltijd op het 
raadhuis: Unde na erliker entfanginge hebben de van Brugge den steden 
unde olderluden den win gesant na gebore, unde de wet van Brugge heb
ben de steden unde olderlude des kopmans to gast hat uppe den radhusz un
de hebben erer dar herliken geplagen unde andere darto to gaste hat, aise 
den heren van den Gruthusz unde ander mer heren 51S). Na de feestelijkhe
den werd met de vier Leden geconfereerd over allerlei aangelegenheden be
treffende de privilegiën, met name over wensen, die De Koopman in deze 
nog had 014). Op 20 Augustus werd de verzoening feestelijk gevierd met een 
banket, dat door het Stadsbestuur werd aangeboden aan de Hanzeatische 
raadszendboden, de ouderlieden van De Duitse Koopman en leden van de 
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hertogelijke Raad ""). De stadsrekeningen van Brugge van het jaar 1457 
vermelden talrijke posten, verband houdende met de terugkeer der Ooster
lingen. Behalve vele uitgaven voor boden en deputaties, vinden we daar 
vermeld de kosten van eenre heerlicke maeltiit, die ghegheven was den am
bassadeurs van den Oosterliinghen, daer de buerchmeester ende notable van 
der stede vergaedert waren "*). Evenzo lezen we aldaar, hoeveel er betaald 
werd voor het f eestbanket van 20 Augustus nl.: van eender heerlicke mael
tiit ghegheven up ghiselhuus, daer de radessendeboden ende de oudermans 
van den Oosterliinghen ende haerlieder notable gheselscip ghebeden waren 
metsgaders eenighen beeren van ons gheduchts heeren rade ende den buerch-
meesters, trésoriers metsgaders den gheheelre wet, cleercken ende pensio
narissen van der stede 517). Brugge zorgde zelfs voor een nieuw gewaad voor 
de nar van de Hanzeatische raadszendboden, nl. eenen ziiden habite , 
twelke ghegheven was den ghec van den radessendeboden van den Ooster
liinghen "*). Ook gaf Brugge een beloning aan de trompers van Ghend, die 
metten voorseiden Oosterliinghen hier quamen s ig). 

Na twaalf dagen te Brugge te hebben vertoefd, vertrokken de boden van 
de Hanze weer naar Duitsland. De feestelijkheden hadden blijkbaar een gat 
geslagen in de schatkist der feestvierenden. Het Lübeckse verslag aan Reval 
merkt laconiek op: A Idus so weren de stede to Brugge twelff daghe langk to 
perde in groter kost. Do se do van Brugghe toghen van der wet, dar en vol
gede gene geschencke na den steden all sunder gelt, anders nicht dan valete 
in Cristo B20). 

Meester Goswin van Coesfeld, de klerk van De Duitse Koopman te 
Brugge 521), die de stuwkracht was geweest voor het herstel van de betrek
kingen tussen de Hanze en Vlaanderen, werd daarvoor door Brugge be
loond oa:!). Oorspronkelijk zou van Coesfeld's beloning erin bestaan, dat de 
Stad hem een rijke pijnderscip of een wijnmeterscip zou geven, dat in de 
handen van de stad zou komen. Tengevolge van allerlei beletselen ging dit 
plan echter niet door en in plaats van het in het vooruitzicht gestelde offi
cie, beloofde Brugge hem de som van 36 pond groten, binnen een jaar te be
talen, te weten 18 pond groten binnen de eerstvolgende zes maanden en de 
andere 18 pond binnen de daarop volgende zes maanden, zonder eenich an
der dylay daerin te nemene 628). 

Nog vele jaren later had De Duitse Koopman te Brugge de terugkeer 
uit Utrecht van het jaar 1457 in dankbare herinnering. Op 19 Augustus 
1485 werd door De Koopman rijpliken und eendrachtelike gheslaten, dat 
men van nu voirtan alle jaer des daghes пае sunte Laurentius daghe, welk 
is de 11. dach in Augusto, sal lathen singhen tot alsulker plecken, alse den 
olderluyden dat gheleven sal, ene schoene misse van den hillighen gheeste in 
ghedechtnisse, dat de coepman upten voirscreven 11. dach in Augusto int 
jair unses Heren 1457 wederumme quam van Utrecht int landt van Vlaen
deren, daer he doe int sevende jaer uute ghewest was b 2 i ) . 
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AANTEKENINGEN. 

1) Zie pag. 14 van dit werk. 
2 ) Ibidem. 
8 ) Ibidem, p. 40. 
*) Bahr, p. 42. 
в ) H.U.B. III, η. 401. Cf. Stahr, p. 11, voetnoot 2. 
β ) Ennen, Zur Geschichte der haneisehen Häuser, p. 43. 
T) Typisch voor een dergelijke mentaliteit is bijvoorbeeld de wijze, waarop de Hanze 
het handelsverkeer van Hollanders en Zeeuwen op Nowgorod trachtte tegen te gaan. 
De Oostzee gold voor de Hanzeaten als „mare nostrum", Ljjfland als een domein van 
de Hanzeatische handel. De Lübeckse Hanzedag van 24 Juni 1366 nam in beginsel 
aan, quod nullus debet adire seu visitare Nougardiam, nisi fuerit in jure aut han-
sa Teuthunicorum comprehenaus (H.R. I, 1 n. 376 § 13). Wel slaagde de Hanze 
er geruime tijd in, Engelsen en Vlamingen van de handel en het verkeer met 
Lijfland verre te houden, niet echter op den duur de Hollanders en Zeeuwen. Aanvan
kelijk verschenen dezen hier enkel als vrachtvaarders, die Hanzeatische opdrachten 
uitvoerden. Toen ze echter sedert het tweede decennium van de vijftiende eeuw ook 
als zelfstandige kooplieden hierheen kwamen en zelf handelsrelaties met Russische 
kooplieden trachtten aan te knopen, waarbij zij niet alleen op het Oosterse koren, 
maar ook op de kostbare Baltische uitvoerproducten hun oog gericht hadden, stuit
te dit bij de Hanze op hevig verzet. Vreemd doet het ons heden ten dage aan, wanneer 
wij lezen, dat de Brugse nederzetting eiste, dat het verboden werd voor jonge niet-Han-
zeaten, te Nowgorod de Russische taal aan te leren of hun daarbij steun te verlenen. 

Zo liet De Duitse Koopman te Brugge op de Hanzedag te Rostock van 20 Mei 1417 
met veel aplomb naar voren brengen, dat enyge buten der heme, unde sunderlinges Hol
landers, Zelanders unde borgera van Campen, dagelix Lyflande myt groter kopenschop 
vorsoken, unde ok eren kinderen unde neven dar don de sprake leren. De Koopman zeide 
grof f liken verbaasd te zijn, dat de Lijflandse steden dit gedoogden en gaf als zijn me
ning te kennen, dat het hoogst noodzakelijk was, dat by den gentenen henzesteden over
een gedragen werde unde vorward by den steden van Liif'lande, dat nemant buten der 
heme wesende sullen mogen vortan in Liiflande myt enneger hande kopenschop vorso
ken, noch dar de sprake leren, men allene de in de heme horen unde in den hensesteden 
geboren sin (H.R. I, 6 n. 400 § 13). De Lübeckse dagvaart van 16 Juli 1423 besloot, dat 
men in Lijfland de Hollanders wel als reders en bootslieden zou toelaten, maar niet als 
kooplieden. De Lijflanders mochten verder niet dulden, dat men Hollandse jongens on
derrichtte in de Russische taal : Item hebben de stede en gedregen, umme den schaden 
vore to wesende, de dem menen copmanne van der Dudeschen hense in Liiflande verke
rende airede gescheen is, van deme, dat de Hollandere in Liflande merkliken copslagen, 
boven dat id van aiding es plach to ziende, also dat men nynen Hollandere steden en 
schal in Liiflande tho copslagende; aver schipherren unde schipmanswiise mogen se 
dar komen, als et van aiding es plach to ziende, unde anders nicht. Ok en schal men 
nicht steden, dat men jennigen Hollandesschen jungen up de sprake bringe (H.R. I, 7 
η. 609 § 23). 

In dit verband is taalkundig interessant een bepaling van het Nowgorodse regle
ment van het j aar 1346, welke aan Hanzeaten, ouder dan twintig jaar, verbood de studie 
van het Russisch ter hand te nemen: Nen lerekint boven twintich jar oit seal leren de 
sprake in deme Nougardeschen richte noch to Nougarden entbinnen, he se we he si, de 
in des kopmannee rechte wesen wil. Vermoedelijk zag men voor personen van ouder 
dan twintig jaar, geen heil meer in het aanleren van een zo moeilijke taal. Zie: Stieda, 
p. 159. 
e ) H.R. I, 3 n. 198 § 9. Cf. Bahr, p. 198; Stein, Beiträge, p. 71. 
») Bahr, p. 83 v. 
10 ) In deze zin spreekt ook Gönnenwein, wanneer hjj zegt, dat het Brugse stapelstelsel 
stond en viel met de grote handelslijn Nowgorod-Lübeck-Brugge. Zie: Gönnenwein, p. 
62. 
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11 ) Koppmann, Die ältesten Handelswege Hamburgs, p. 426. 
") H.U.B. I, n. 622; Poelman Ι, η. 17. 
" ) H.U.B. Ι, η. 624; Poelman Ι, η. 18. 
" ) H.U.B. Ι, η. 628; Poelmanl, п. 19. 
w) H.U.B. I, п. 631; Poelman I, п. 20. 
1 β) ВаЛг, p. 4. 
1 7) Zie schrijven van Stendal van 29 September 1280: H.U.B. I, п. 866. 
1(1 ) Het privilege werd als volgt omschreven: ke li marchans puissent achater et reven
dre toutes marchandises ausi frankement coume H bourgois en gros en la vile sans nul 
fourfait sans paier assise, sans les Lombars. — H.U.B. I, п. 862. Cf. Gönnenwein, p. 36. 
18 ) Stein, Privilegien der deutschen Hanse, p. 128; Bahr, p. 4. 
30) Zie p. 41 van dit werk. 
21 ) Volgens oorkonde van het Rüsselse archief, in 1903 medegedeeld door Stein; zie 
diens Privilegien der deutschen Hanse, p. 71 w . Cf. Bahr, p. 68 en p. 40 van dit werk. 
22) Voor de voorwaarden, die de kooplieden stelden voor terugverplaatsing van de ne
derzetting van Aardenburg naar Brugge, zie: H.U.B. I, n. 891. 
23) Bahr, p. 6 v., 179. 
21 ) In 1300 annexeerde Philips de Schone het graafschap Vlaanderen. Het tegen de 
Franse heerschappij groeiende verzet ontplooide z\jn volle kracht in de „Sporenslag" 
bij Kortrijk op 11 Juli 1302, in welke veldslag de Vlamingen onder Jan van Namur het 
Franse leger vernietigden. Ofschoon Philips' vloot nieuwe overwinningen op de Vla
mingen behaalde, knoopte hij vredesonderhandelingen met hen aan en sloot in 1306 de 
vrede van Athis-sur-Orge, waarbij Vlaanderen met uitzondering van het Waalse deel, 
terugkwam aan Robert van Bethune, de zoon van graaf Guido de Dampierre. 
26 ) H.R. I, 1 n. 81. De oorkonde is niet gedateerd. Cf. Bahr, p. 37. 

Stendal richt zich in dit schrijven als volgt tot Lübeck: Discretioni vestre cupimus 
esse notum, quod nostri burgenses et mercatores universi in Flandria de paimento in
jurias sustinent multiformes, videlicet cum uno tempore pro tali vel pro tali emerint 
paimento in partibus Flandricanis, revertentes autem altero tempore cum eo quo emerint 
non poterunt solvere paimento, sed amplius et amplius super dicto paimento semper sin
gulis temporibus, cum ad dictas pervenerint partes, inveniunt injurias multiplatas. Sed 
quia in reformationem injuriarum de ponderibus et ceteris fideliter laborastis, rogamus 
itaque discretionem vestram, quatinus ad dictas necessitates similiter, si poteritis, inten-
datis apud dominum comitem Flandrie, promoventes scilicet, quod in tota Flandria solo 
paimento emeretur et eodem paimento sub debita ibidem passent persolvere mercatores. 
2e) H.A. I, 1 n. 82. 
27 ) H.R. I, 1 n. 84, p. 44 v. — Gönnenwein vindt hier voor het eerst de rechtsverplich-
ting, een bepaalde markt te bezoeken, omschreven met de latere terminus technicus: 
„stapel houden". Zie: Gönnenwem, p. 37. 
28 ) H.R. I, 1 n. 86. Cf. Koppmann, Vom Kontor, p. 87. 
2 β) Het privilege werd als volgt geformuleerd: dat alle dei copmannes van den ko-
ninchrike jof van den landen vorseit hare knapen met haren gude ende met harre cop-
manschip mogen zikerlike comen binnen de vrihede van Ardenborich, gaen, comen, woe-
nen, copen unde vercopen, hele met dem anderen jof met wem dat si wellen, van wanne 
dat si zin, vrilike ende sunder begrip in allen maniren van copmanschappen, daer hare 
prof y t ane lieg het, vri van tollen, van quader costumen, van brughen, van schipvarde, 
van pavasen, van passasen, van moiegelde, van ghewichte the gheldene, jof des gheli-
ke. - H.R. I, 1 n. 84, p. 46. Cf. Stein, Privilegien der deutschen Hanse, p. 131. 
8 0 ) Het recht werd als volgt omschreven: vendere, emere et marcandizare possint in-
vicem seu contra quascunque alias personas in omni modo sive specie venditionis et 
emptionis, sive fuerit per argentum vel per monetam seu per quascunque alias merca-
turas, in quibus utilitatem suam optaverint et profectum. — H.U.B. II, n. 121 § 2. Cf. 
Stein, Privilegien der deutschen Hanse, p. 131. 
8 1 ) H.U.В. II, п. 150: quod transitus mercatorum f actus de Brugia in Ordenburgum 
Brugia Herum revertetur. 
8 2 ) H.U.B. II, n. 164. Cf. Bahr, p. 8 v., 69. 
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8 3 ) H.U.B. II, η. 154 § 2. — Daenell, Blütezeit I, p. 16 concludeert uit het in 1307 door 
graaf Robert, in 1309 door Brugge verleende recht van onbeperkte gastenhandel, dat de 
Duitse kooplieden daardoor allereerst als practisch voordeel ontheven werden van de 
verplichting, bij handelszaken gebruik te maken van makelaars. (Cf. p. 41 van dit werk.) 
Vergelijk daarentegen Bahr, p. 188 v., voetnoot б: „Es wurde ihnen lediglich das Recht 
zum Handel mit andern Gästen gegeben, die Maklervermittlung ist aber dabei noch im
mer vorausgesetzt". De talrijke klachten van de Hanzeaten over de makelaars in de vol
gende eeuwen bevestigen Bahr's mening. Zeer zeker zouden de Oosterlingen geredelijk 
van de bemiddeling der makelaars afstand hebben gedaan, temeer daar zij, gezien hun 
met de Vlaamse taal zo verwante Nederduits of Rijnlands dialect, veel minder dan bij
voorbeeld de Zuideuropese kooplieden op de tolkdiensten van de makelaars waren aan
gewezen. 
a4) Een der voorwaarden, waarop de vrijbrief geldigheid zou hebben, werd nl. als volgt 
omschreven: го ghaven wie Ы enen ghemen overeendraghen den vorseiden coepmannen 
ene lettre van vriheiden besegheld metter steide zegle van Brucghe, dewelke vriheiden 
wie hebben belovet ende beloven ghetrouwelike, nerestelike, ewelike te hondene, zonder 
malengien also langhe, ale zi onse steide versoeken met harre coepmanscepe. — H.U.B. 
II, n. 165. Cf. Gönnenwein p. 37; Daenell, Blütezeit I, p. 16; p. 14, 60 van dit werk. 
36) H.U.B. II, η. 162: que desore en avant vous ne peses avoir de estranges marchan» 
plus haut que dusques a sissante livres. — Cf. Bahr, p. 8. 
a e ) Namelijk op 4 April 1323 door graaf Lode wijk II van Vlaanderen. Zie: H.U.B. II, 
η. 401 § 4. 
3 7 ) H.R. I, 3 η. 221 § 1: Item min here Lodewike, omme dat hi ons ghehulpich was je-
ghen die van Ardenburch ende de Oesterlinge van onsen pondere, 8000 φ . — Cf. Bahr, 
p. 8. 
8 8 ) H.U.B. II, η. 121, η. 164. Cf. p. 66 van dit werk. 
»β) H.U.B. II, η. 616. Cf. Bahr, p. 13. 
4 0 ) H.U.B. II, η. 617. Cf. Bahr, p. 13. 
4 1 ) H.U.B. III, η. 143, η. 146. Cf. Bahr, p. 14 v. 
« ) H.R. I, 1 η. 161. Cf. Bahr, p. 17 v., 82; Von der Osten, p. 10 v.; Friccius I, p. 41 v. 
" ) H.R. I, 1 n. 161, p. 93: Circumspectioni vestre presentibus duximus enonandum, 
quod hoc anno ipso die ascensionis Domini alias preteriti venit quidam coggo sive navis 
magna de Gripeswolde ad partes Flandrie ad terminum, ad quem naves ibidem soient 
convenire, dictum vulgariter in dat Swen, in quo quidem coggone erat unus mercator de 
Gripeswolde, nomine Gerardus Robenoghe. Et obviaverunt Uli quedam naves de Anglia 
existentes et de partibus Flandrie venientes ex termino predicto et eadem die, et redux-
erunt dictum coggonem secum ad mare, et spoliaverunt eundem bonis inhabitis, eisdem 
placitis et habere volentibus et postmodum dimiserunt coggonem predictum. 
**) Ibidem: Postmodum vero accidit, quod prenominatus mercator Gerardus venit in 
civitatem dictam Sluz, et inveniens ibi in plateie unum virum Anglicum, quem impeciit 
una cum adjutorio juris civitatis predicte; et dixit, eundem unum esse ex Ulis, qui ip-
sum in mari bonis suis spoliaverunt, prout hoc protestare proponebat cum magistro re
gente coggonem predictum et aliis suis consociis in eodem protunc existentibus. Quo 
facto prefatus mercator Gerardus, Вгидія veniens, obtulit se presencie communis mer-
catoris regis Romanorum de partibus Almanie et cum dolore conquestus fuit eisdem 
necessitatevi suam sibi imminentem, et super hoc peciit sibi oportuno remedio auxilii 
et consolli subveniri. 

*") Ibidem, p. 94 v.: Quare nos omnes mercatores Almanie predicti Brugis existentes 
communiter concordati fuimus ob illud intollerabile injurium et ingratitudinem hac-
tenus nobis et mercatoribus predictis commumter per ipsos illatum, et quod adhuc de 
die in diem nobis mercatoribus predictis inferre conantur: quod nos mercatores Alma
nie predicti volumus locum venditionis omnium mercimoniorum nostrorum, dictum in 
vulgo stapel, tenere in civitate Ardenborgh, in qu[.antu]m nobis ibidem tantum fieri 
potest, quod nobis conveniat et proficuum sit, et si ibidem non perseveravimus, extunc 
habitare et morari proponimus in Brabancia civitate Andorpe dicta, super tenorem 
literarum nostrarum et privilegia ibidem habita cum melioraeione earundem, quod fir-
miter nos attingere speramus. 
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" ) H.U.B. III, п. 207; H.R. I, 1 п. 146-167. 
4 7 ) H.U.B. I l l , п. 419: dat de greve van Vlanderen ninen tollere ene sette, de portere 
ei tho Brugghe noch gheaelle daran. — Cf. Von der Oaten, p. 15. 
4") H.R. I, 1 n. 249, p. 176: dat ay nywe ooatume hebben ghemaket up der eoeplude 
gued. — Cf. Von der Oaten, p. 16. 
« ) H.R. I, 3 n. 240, 1 с Cf. Von der Oaten, p. 16. 
5 0 ) H.R. I, 3 n. 236, 1: dat ае de mekelierdie wilt vorhoghen, unde vor hebben vorho-
ghet, van lakenen unde [van alre]hande gude, an eopende unde vereopende. — Cf. Von 
der Oaten, p. 15. 
5 1 ) H.U.B. I l l , n. 419: De hues, de ее huret hebbet, de wyl men em vorduren, dat іа 
unrecht. — Cf. Von der Oaten, p. 15. 
5 2 ) H.R. I, 3 п. 236, 2: Voortmer van den krane, dat ае alle jaer eere loen vorhoghen, 
unde no vele meer g heides vñlt hebben, den ау gywerlde pleghen to [hebbene] ; unde der 
ghelike doen och alle de pynrea. — Cf. Von der Oaten, p. 15. 

Bahr wijst ter verklaring van de staging der lonen, huren etc. op de voortdurende 
verslechtering van de Vlaamse munten. Zie: Bahr, p. 22. 
б з ) H.R. I, 1 п. 161, p. 94: Quare etiam prudencie et drcumapectioni duximua reaer-
vandum, quod mercatorea de Almanta communiter Brugia existentea unanimiter in 
unum congregati fuerunt, et difficultatem altrinsecus conquesti, quod ретісіоае et ma
le atque dampnoae magna bona aua perderent per atateram aive libram civitatia Bru-
genaia, per quod auspicio haberetur et haberi potest de quam pluribua mercatoribua et 
eorum conaociia partea Flandrie viaitantibua, per eorum dóminos et amico«, culpia eorum 
nullatenua exigentibua et omnino immerito, quare noa omnes mercatorea prefati deside-
ravimua α civitate Brugenai unam habere domum atatere aeu libre pro nobia, aecundum 
quod mercatorea Anglici et Spaniardi haberent, et in eadem domo ponderandum aecun
dum tenorem privilegiorum noatorum. Quod nequáquam habere valemus ab eadem ci
vitate. — Cf. Von der Oaten, p. 9 w . 
54 ) H.R. 1,1 n. 167: Int welke weghehue jof kelnare vorseid wie beloven den voraeiden 
cooplieden te levreme ende te livreende weghere, tolnare, inlegghere, utlegghere, Beha
len, ghewichte, ende alle coaten, die daertoe behoren, up onsen coat. — Cf. Bahr, p. 
18, 194. 
65 ) H.R. I, 1 п. 169: wenthe wi anghest hebben, dat it uppe de lenghe schaden wer
ken wolde, wenthe wy angheet hebben, dat al unsen alden privilegyen, de wy van dem 
greven van Vlanderen unde van dem ghemenen lande unde ateden hebben dar mede 
ghenederet werden. — Cf. Von der Oaten, p. 9 w . 
»β) Cf. Bahr, p. 194 v. 
1 7 ) H.R. I, 3 п. 240, 3 § 7: Item wy, Thideman van Wicke unde Syvert van der Molen, 
vercoften redelike Jan Witten to zo vele waeaea, doer hi una vore schulde 36 'S? grote. 
De aelve Jan untweek to der Sluus. Dar wart he dea g heides ledich ende loa ghedeelt van 
den achepenen.. — Cf. Von der Oaten, p. 16. 
5 8 ) H.R. I, 3 n. 240, 4 a: Doer wart Godacalc gheheten van teme rade te Brugghe, 
dat he up mich zweren schalde, war omme he my schult gheve uut einen paupière. Doe 
zwoer he up mich 60 φ grote ende 10 β grote, der ie nicht aculdich en was noch en bin 
ende nicht dar van en weyt. Ende doe ik hem dea gheldea nicht geven wolde, doe dranc 
hi mich in den ateen, ende hilt mich dar inné jammerliken een jaer ende 87 weken ende 
S daghe. — Cf. Von der Oaten, p. 16. 
и ) H.R. I, 3 п. 240, 6 § 1: dat hi hadde gheaant Lauwereinae van der Bureen 11 φ 
grote, die wen guede. Des etaerf die Lauwereina. Doe quamen de achepenen van 
[Brugghe undel underwonden aik alle eines guedes ende der gaste guet ghemeenliken, 
[dat si] vanden. Dea loveden ai una wel te bereydene; dea ai nicht hebben ghedaen. 
Van den aelven goede betaelden ai her portere ende ere lanaten, aise den van Herden-
buerch unde ende gheven ons nicht. Vortmeer во claghet Herman Kreppelin dease 
selve vorbea[creven\claghe, dat hi hadde ghesant deme selven Lauwereins 11 φ 7 gro
te ende 12 olde scilde, dat in der selver wiaen quam in der achepenen hant. — Cf. H.R. 
I, 3 n. 238 § 16, n. 240, 1 i en 2, п. 240, 3 §§ 1, 8, п. 266. Zie over het geval von der Bur
se: Von der Oaten, p. 16; Bahr, p. 22, 67. 
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β 0 ) De Roover, p. 338. 
β 1 ) Bahr, p. 22 v. — Het privilege van geleide en veiligheid was in 1307 door graaf 
Robert van Bethune aan alle kooplieden van het Roomse Щік voor geheel Vlaanderen 
verleend. Zie: Bahr, p. 70. 
«2) H.R. 1,1 η. 212. 
•я) Daenell, Blütezeit I. p. 20; Vogel, Kurze Geschichte, p. 41 ; Idem, Seeschiffahrt I, 
p. 266. — Zie voor de conclusies, welke deze aanduiding toelaat ten aanzien van de 
vraag naar de ontwikkeling van de eenheidsgedachte binnen het geheel der Hanzeste
den: Stein, Entstehung und Bedeutung der Hanse, p. 274, 338 w . 
β 4) Philips van Leiden noemt Dordrecht omstreeks 1360: villa grandi ubertate 
rerum affluenter onustata. — Zie: Niemeyer I, p. 1. 

Brugmans' mening (De Duitsche Koopman, p. 163), dat men voor de verplaatsing 
van het Hanzekantoor o.a. daarom de blik op Dordrecht liet vallen, omdat deze stad een 
Hanzestad was, is onjuist. Ondanks hun vele betrekkingen met de Hanze behoorden 
noch de Hollandse, noch de Zeeuwse steden tot de Hanzeatische Stedenbond. Zie: Holl-
weg, p. 36; Stein, Hansestädte I, p. 236; Häpke, Untergang, p. 32; Japikse, p. 6. 
о") H.U.B. III, η. 396; Poelman Ι, η. 236. — Voor de Hollandse autoriteiten liet Al-
brecht blijkbaar gaarne het volle licht vallen op de bijzondere verhouding, die tussen 
hem en De Duitse Koopman was ontstaan: de oorkonde van het privilege werd door 
Albrecht persoonlijk te Dordrecht uitgevaardigd in tegenwoordigheid van de Heren van 
IJselstein, Brederode en Wateringen en van vertegenwoordigers van de steden Dor
drecht, Delft, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Schiedam en Rotterdam. Zie: H.U.B. III, 
n. 396, p. 178. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 164. 
β β ) H.U.B. III, n. 401: Vortmer wetet, dat de steede van Dordreght uns vrendliken 
enfancgen hevet ende ghehantiert in allen sahen also, dat ivit hebben erworven by helpe 
ende by rade van en ene previlegie van graden des svaren tolles ende van anderen vrie-
heden, darvan uni ju senden ene copie by dessen keghewerdeghen boden. — Cf. Poel
man Ι, η. 238; Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 164 v. 
<") Vogel, Seeschiffahrt I, p. 263. 
·») Stahr, p. 11. 
•e) H.U.B. III, n. 414. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 166; Vogel, Seeschiff
fahrt I, p. 630. 
7 0 ) Zie p. 62 van dit werk. 
7 1 ) H.R. I, 1 η. 212. Cf. Von der Osten, p. 13 w.; Friccius I, p. 44 w.; Bahr, p. 20 v. 
" ) H.R. I, 1 n. 212 § 1: Го dem irsten male, dat eyn jowelik stad schal dat bewaren 
unde dar vor wesen unde eren borgheren bieden, dat neman erer borghere eder erer 
kumpane, noch neman van der Dudeschen hense schale ute der havene der stad negher 
se g helen to Vlanderen ,wen to der Maase, noch en schal dat gud, dat he dar bringhet, 
vorkopen den Vlaminghen, noch den van Mechchele, noch den van Andorpe, noch jemen-
de anderen luden, dat he weet, dat dat gud mochte den Vlaminghen, eder den van Mech
chele, eder den van Andorpe werden gebracht, ok in wat havene se komen; noch en schal 
neyn gud over land senden in Vlanderen, noch to Mechchele, noch to Andorpe. 
"О H.R. I, 1 n. 212 § 4: Wer ok, dat eyn scheph eder schephere eder kopman, de in der 
Dudeschen hense nicht en were, queme in ene havene eder stad, de in der Dudeschen 
hense were, unde wolde dar gud ut voren ute der havene eder ute der stad, de schal dar 
noghaftighe, wisse borghen vor setten, dat he dat gud to Vlanderen nicht en bringhe; 
unde heft he der borghen nicht, so en schal men eme des nicht staden, dat he dar je-
nich gude ut vore, sunder bier unde brood unde kost te siner nottroft, unde nicht mer. 
T*) H.R. I, 1 n. 212 § 1: Wer ok also, dat eyn schephere mit syneme schepe van rech
ter nod weghene, alse van storme, windes eder wederes, queme in eyne havene by westen 
der Maase mit syneme gude, de en schal dar dat gud nicht vorkopen noch utschepen, 
men he schal sik snellen so he irsi mach unde weder seghelen in de Maas mit déme gude, 
eder in ene ander havene by osten der Maase. 
76 ) Eenzelfde bepaling geldt voor hen, die in Engeland, Schotland of Noorwegen hun 
goederen lossen, aldus volgens H.R. I, 1 n. 212 § 2 : Wer ok, dat eyn kopman eder schep
here van der Dudeschen hense queme in ene havene, alse in de Maase eder by osten der 
Maase, mit syneme gude, de schal enen openen breef van der stad der havene mit sik der 
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stad bringhen, van dennen he ghesegheld is, de dat betughet, dat het do in der havene 
mit syneme gude were unde dar vorkoft hebbe, unde anderee nerghene. Unde des gheli-
kes, we to Engheland, eder to Schotland, eder to Norweghen mit ereme gude komen; de 
scholen mit sik opene breeve bringhen van den olderluden, de dar denne synt, eder van 
der stad, dar nene olderlude synt, dar se doch dat gud hebbet toghevoret, unde de breve 
scholen dat betughen, dat se dat vorkoft hebben unde nerghen anderes. 
7 β ) H.H. I, 1 η. 212 § 3: Wer ok dat jenighe schepe weren beret unde gheumnen dor 
de Hovede, de westwart, eder to Engheland, eder to Schodland, eder to Norwegen vor 
di'sser tyd, ir dit ghesettet was, weren ghesegheld: die schepe unde schephere, moghen 
die treten reyse, dar se to ghetvunen syn, seghelen ande broeke unde pyne in dat Swen; 
wen hyr na, so scholen se de reyse to Vlanderen myden, dise dar vor sproken is. 
7 1 ) H.R. Ι, η. 212 § 8: Ok so hebbe wy dat ghesat, dat alle koplude van Alemanien, de 
in der Dudeschen hense synt, scholen mit alle ereme gude twischen hiir unde deme ne-
ghesten feste sunte Philippi unde Jacobi Vlanderen rumen unde van dennen teen unde 
ut Mechchelen unde ut Andorpe teen, noch en scholen dar lengher blyven, unde scholen 
ok also lunghe van dennen blyven, aise wen wy en eynander indreehtichliken entbieden. 
T 8) H.R. I, 1 n. 212 § 8: Noch en schal nement syn gud bevelen syneme werde eder 
jemende anderes, dar to blyvende, sunder jenighe arghelist, id en were, dat men eme 
gheld schuldich were, des de dach noch nicht gheleden were. 
™) Aldus Froissard in 1371. Zie: Daenell, Blütezeit I, p. 16 v. 
80) H.R. I, 1 η. 212 § 5 : Ok so sette wy dat, dat na deséeme daghe sunte Philippi unde 
Jacobi, de neghest tokomende is, neyn kopman van der Dudeschen hense nenerleye 
want kopen schal in Vlanderen, dat dar ghemaket is, eder anders wor, unde ok der ghe-
lik to Mechchele eder to Andorpe nicht to kopende. Ok schal neman buten Vlanderen 
Vlamesche want kopen, dat in Vlanderen maket sy, noch to Mechchele, noch to Andorpe 
maket sy. 
β 1) H.R. 1, 1 n. 212 § 7: Wer ok dat eyn, de in der Dudeschen hense nicht en were, que
me to lande eder to watere in de havene eder stad, de in der Dudeschen hense were, unde 
mit sik Vlamesche lakene eder Mechchelsche eder Andorpesche brachte, de schal he dar 
nicht vorkopen, noch nemen eme afkopen, men he schal se wech voren; unde dat scho
len de bewaren, den de havene eder de stad to hort, dar he se to bracht heft. 
β 2 ) H.R. I, 1 η. 212 § 9: Wer ok, dat jenich man van der Dudeschen hense breke desse 
ghesette, unde dar jeghen dede, unde vorvluchtieh worde in eyne ander stad van der 
hense, unde dar begrepen worde, unde schuldich bevunden worde, in der stad schal he 
nenes ley des gheneten; men de stad schal over em richten, unde dat gut, dat he mit sik 
dar ghebracht heft, eder also vele, aise dat wert is, schal he vorbroeken hebben, unde 
dat schal men der stad weder gheven, dar he borgher inne was. 
ei) H.R. I, 1 n. 212 § 10: Wer ok jenich stad van der Dvdeschen hense, de sik mit wre
vele ute desseme ghesette wolde werpen unde des nicht wolde holden, de stad schal 
ewichliken ute der Dudeschen hense blyven unde des Dvdeschen rechtes ewichliken ent-
beren. — Dit is de zogenaamde „verhanzing". Zy betekende verlies van alle rechten en 
privilegiën, die de Hanzeaten in binnen- en buitenland genoten, verder uitsluiting van 
alle gemeenschap met leden van de Hanze. Verhansde personen stelden zich, indien zü in 
Hanzesteden verschenen, bloot aan gevangenneming, terwijl hun goederen in beslag 
konden worden genomen. Zie: Daenell, Blütezeit II, p. 328 v. 
β*) H.R. I, 1 η. 212 § 12. — In het Latijn weergegeven met amissione corporis et re
rum. Von der Osten denkt hier aan de doodstraf: „Wenn ein Kaufmann diesen Be
schlüssen zuwiderhandelt, so büsst er mit dem Tode" (Von der Osten, p. 13). Het is 
twijfelachtig, of deze interpretatie juist is. Friccius vat het meer op als „eine allgemei
ne Strafandrohung" (Friccius I, p. 48, voetnoot 23). 
86 ) Daenell, Blütezeit I, p. 21. 
β · ) H.R. I, 1 p. 136. 
8 7 ) H.R. I, 1 n. 213, p. 138: Cónsules edam Gotlandie et de partibus Swede nobis suas 
litteras transmiserunt, in quibus, quod nobis velini firmiter adherere, asscripserunt. — 
Cf. Friedas I, p. 49; Von der Osten, p. 12. 
β β) Fricdus I, p. 48 v.; Von der Osten, p . 12. 
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9 0 ) H.A. I, 1 η. 214: Wet, dat uns utermatene zere verwondert, dat ghi allen Dusken 
steden hebben breve ghesant, wodaner wiis dat men de Flaminghe vonniden sal, ende 
uns nyghene. Ende doch, do wi dat horden, do vorbode uñ onsen coepluden, dat ze in 
Flanderen nicht varen ne solden. Ende want onse vorevaren van oldes int erste weren 
de ghene, de de Duske hanse bigrepen mede to heldene, ende wi ze noch holden wilt, en
de altoes bireet wilt wesen to done, dat der Dusker hanse to bihort, dar umme zo bìdde 
wi vrendeliken, dat ghi ons to scriven, um wat sahen ende zo wodaner wys dat men de 
Flaminghen vormiden sal, so wille wi dat holden als anders Duske stede. — Cf. Fric-
cius I, p. 49; Von der Osten, p. 18. 

Met Deventer, Zutfen, Elburg en Harderwijk behoorde Groningen tot de oudste 
Nederlandse Hanzesteden. Cf. Hollweg, p. 13; Meilinck, p. 106 v.; Stein, Hansestädte 
II, p. 633, 651 v.; Idem, Entstehung und Bedeutung der Hanse, p. 274 v. 
90) Op 8 October 1358 berichtte De Duitse Koopman te Dordrecht aan Lübeck: Leven 
werden heren. Gy zolet weten, alse wy ju lest sereven van den van Campen, dat zi zolen 
wesen varen to Brugghe, nu gheve we [ywwer] hersamecheyt to kennende, dat sc dar 
ghewesen syn, unde alle die privilegie, die wy hadden siint grave Robrechtis tyden, de 
ys em consenteret to ghevende, alse гиг horen seghende van ghoden luden. Yr up so heb
ben se den Vlamingen wedder ghelovet, dat se dat lant succersen mit menigherleghe 
ghode van hoster comende ut zomegher havene, de in der Dudischen rechte behoret. — 
H.R. I, 3 n. 261. Cf. Friecms I, p. 64; Von der Osten, p. 26; Bahr, p. 26; Meilinck, p. 
162 v.; Daenell, Blütezeit I, p. 21; Stein, Hansestädte II, p. 641 w . 
91 ) In een brief van 31 Maart 13Б9 van de steden van het Pruisische en van het Lü-
beckse „Derdendeel" : et quod fluvius dictus Summe esset pro quorumdam prohibieioni 
obstruetus, ita quod de Ulo fluvio nichil ad manne Flamingorum poterit pervenire. — 
H Л. I, 3 η. 14. Cf. Friccius I, p. 63 v.; Von der Osten, p. 27 v.; Bahr, p. 26. 
9 2 ) De wrijvingen tussen Keulen en de Hanze, met name tussen Keulen en Lübeck, na
men in latere eeuwen een dramatisch einde met de verhanzing van de R\jn-stad op de 
Lübeckse dagvaart van 1 April 1471. Zie: H.R. II, 6 n. 437 §§ 12, 13. Aanleiding hier
toe was Keulens insubordinatie inzake de schotverordeningen van de Hanze en zijn 
eigenmachtig en baatzuchtig optreden in Engeland. Zie: Daenell, Blütezeit II, p. 75 w . ; 
Vogel, Kurze Geschichte, p. 78. Voor Keulens houding in de Engelse kwestie zie : Rogge, 
p. 33; Daenell, Blütezeit II, p. 104 v.; Vogel, Kurze Geschichte, p. 80. 

Op 13 September 1476 kwam het op de Hanzedag te Bremen tot een verzoening 
tussen de Hanze en Keulen. De aldaar getroffen overeenkomst, de concordie to Bremen, 
nam de Rf η-stad tegen bepaalde voorwaarden weer in de Hanzegemeenschap op. Zie: 
Я.Д. II, 7 n. 395. 
9 S) Zie aant. 71, Afd. I. 
9 4 ) Graaf Lodewüк van Vlaanderen en Brugge vaardigden tegen het einde van het 
jaar 1359 boden af om vredesonderhandelingen met de Hanzesteden in te leiden, zonden 
dezen echter, in strijd met de traditie, niet naar Lübeck maar naar Keulen. Dit blijkt uit 
een schrijven van Keulen aan Lübeck (H.R. I, 3 n. 266). Von der Osten spreekt hier 
van „ein feines Intriguenspiel Brügges" (Von der Osten, p. 27). Cf. Friccius I, p. 54; 
Daenell, Blütezeit I, p. 22. 

Het Lübeckse reces bepaalde overigens, dat het de Hanzesteden verboden was, zon
der volmacht van de Hanze, afzonderlijk en eigenmachtig onderhandelingen met Vlaan
deren aan te knopen: Wer ok, dat jenich berichtinghe bejeghende deme kopmanne mit 
den Vlaminghen, alse umme dat unrecht, dat eme van en gescheen is, de en schal nene 
wys scheen, noch macht noch vortgank hebben, id en schee mit gantzer vulbord alle der 
vorbenomenden stede unde der anderer stede, de se dar to hebben moghen unde roe
pen. — H.R. I, 1 n. 212 § 11. 
m) Na nl. aan Lübeck het voorstel te hebben gedaan tot het uitschrijven van een Han
zedag, vervolgde Keulen: Sed in casu, quo prudencie vestre non videretur expediens 
diem hujusmodi observari, placcai extunc honestati vestre, alias vias, quibus Flamingi 
melius confringantur, per conclusionem Nortsundi aut aliqua alia faciendi cogitare, ne 
ipsi bonis orientalibus gaudeant et participent et ne sua edam bona revendere valeant, 
prout hactenus in Dordraco et alibi fecerunt. — H.R. I, 3 n. 256. Cf. Friccius I, p. 65; 
Von der Osten, p. 27; Bahr, p. 26; Daenell Blütezeit I, p. 22. 
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9 β ) Zo vermeldt een Brugse stadsrekening van 1360-61: Item ghegheven den her San
ders den Juede, rudder ende portre te Cuelne, Ы beveilne van der wet, van dat hie so 
nerensteleke halp ten acoorde van den Oosterlinghen, in hoveseeden 70 φ . — H. R. I, 3 
η. 268 § 2. Cf. Von der Osten, p. 21 ; Daenell, Blütezeit I, p. 22. 
97) Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 169 v.; Bahr, p. 23 w . 
") Zo werd op de dagvaart te Greifswald op 15 Maart 1360 besloten, met enige clau
sules voor Denemarken, Zweden en Schonen, het goederenvervoer door de Deense wa
terwegen te verbieden. Om misverstand te voorkomen, werden de verschillende zeeëng-
ten naar het Kattegat uitdrukkelijk opgenoemd: de Oresund, de Belt, de Fehrmarn-
Sont enz. : Quare ob vestri et communis mercatoris utilitatem et profectum, cum hic sit 
periculum in mora, nos unanimiter concordavimus sub hoc modo: Quod nullo modo ali-
quis bona, quecumque edam fuerint, per fluvios dictas sunde, videlicet Noresunt, Bel-
tesunt, Grunesunt et Vemersunt, liceat sub pena et ammissione corporum atque rerum 
velificando pertransire. — H.R. I, 3 n. 14. Cf. Fricciue I, p. 55 v.; Von der Osten, p. 27; 
Bahr, p. 25. 
»») H.U.B. III, n. 496. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 170; Bahr, p. 26. 
100) H.U.B. III, n. 627; cf. H.U.B. III, n. 612-620. Zie ook: H.R. I, 1 η. 236-261; H.R. 
I, 3 η. 268-265. 
1 0 1 ) Bahr, p. 26. 
1 0 2 ) Ibidem, p. 68. 
10») Ibidem, p. 61. 
1 0 4 ) Zie p. 66 van dit werk. 
^ 6 ) H.U.B. III, η. 496 § 2, η. 497, 1 § 1. Cf. Bahr, p. 61. 
"β) Ibidem. 
1 0 7 ) H.U.B. III, p. 261. Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 22; Bahr, p. 27; Gönnenwein, p. 49. 
108) H.U.B. III, n. 627. Cf. Bahr, p. 26 v. 
109 ) H.R. I, 1 n. 216. Cf. Stein, Entstehung und Bedeutung der Hanse, p. 344. 
"») H.U.B. III, η. 497, 1. 
" i ) H.U.B. III, η. 498. 
U 2 ) H.U.B. I l l , η. 630: quod universis mercatoribus hanse nostre de regno Romano-
rum data est larga licencia terram vestram Flandrie die beati Michaelis proximo in-
trandi atque cum suis mercibus visitandi. — Cf. Friccius I, p. 68. 
ii») Over de wijze, waarop De Duitse Koopman te Dordrecht was ingericht, zijn huis
vesting, vergaderplaats en dergl. bezitten we geen gegevens. Voor gissingen dienaan
gaande zie: Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 166 w . 
1 1 4 ) H.R. I, 3 n. 18. — Uitvoerig spreekt over het geval Van Thunen Friccius I, p. 68. 
1 1 5 ) H.R. I, 3 n. 19. — Men leze het verslag van de waarlijk dramatische confrontatie 
van Johan van Thunen met Johan van Perdesdorpe in aanwezigheid van Hanzeatische 
raadszendboden. Laatstgenoemden stelden na de bekentenis van Van Thunen de schaf
fer aansprakelijk voor het gebeurde, met al de gevolgen van dien. Hierop riep Van 
Perdesdorpe met emphase uit : Wo come ie nu to? nu bin ich al des entweldiget, dat die 
orde hir hadde, ende se sint des machtich, ende ich nicht. En hü voegde zijn ligger toe: 
dit heb ich van di. Kultuurhistorisch interessant mag de daarop volgende scène heten: 
Do vel Johannes over an sine kne, unde bat ons, dat wi vor eme beden, dat en sin here 
to genaden neme, unde sprach: Here, weset mi ghenedich, al dat ich hebbe, et ai deine 
of grot, dat draghe ich ju hir up. Do seghede her Johan: Ghif mi des ein orkonde. Do 
toch Johannes sin kaprum of unde dede uns to eme tekene, dat he eme updroech al sin 
ghuet. Do seghede ivi weder: Here, latet ju die hant don, des is dar ghevoch an. Also 
dede he eme sine hant. — H.R. I, 3 n. 19, p. 17. 
"β) H.R. I, 2 η. 342 § 14. Cf. Friccius I, p. 69. 
ч 7 ) H.U.B. IV, η. 899. 
1 1 β ) H.R. I, 2 η. 342 § 14. — In 1402 herhaalde Nijmegen zijn aanzoek als Hanzestad 
te worden erkend, waarop Lübeck mit vulbord der anderen stede van der hanse de van 
Nymeghen wedder in de hanze opnam. Zie: H.A. I, 5 n. 87; cf. H.R. I, 5 n. 114 § 2. 
Nijmegen werd Hanzestad, „und ist seitdem ein hervorragendes Glied der Vereinigten 
Städte geblieben" (Hollweg, p. 17). 
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ι«) H.U.В. IV, η. 899. 
1 2 0 ) H.U.B. IV, η. 82; Poelman Ι, η. 261. 
1 3 1 ) Η.U.В. IV, p. 40. 
1 2 2 ) H.A. I, 1 n. 461: Alberth, by Godes gnaden hertoghen - - - - - don cond dat 
gheconsentiret hebben ende eonsentiren, dat, war dat sake, dat de coplude vorscreven 
haren stapel ende kopenscap houden willen tot Dordrecht, alse zy by ons Heves broder ty-
den en tyd plaghen to doen, dat wy hun dan gheven zollen ende laten ghebruken al al-
sulc recht ende vrihede, als zy van onsen broder hadden, ter miert dat [se] heren stapel 
[tot] Dordrecht helden, alzo vorscreven is; ende maken machtygh onse gooden luden 
van Dordrecht jof haren ghewarden boden dar af mit den copmans daghe te leisten, en
de volvaren mid allen vorworden, also vorscreven is. — Cf. Poelman I, n. 312. 
i " ) Brugmans maakt attent op het z.i. merkwaardige feit, dat op de Hanzedag, die 
vrü spoedig na Albrechts voorstel te Lübeck werd gehouden, nl. op 24 Juni 1368, de 
aangelegenheid niet eens ter sprake kwam. Zie: Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 
172. 
124) H.R. I, 3 n. 60: das ir urn manchirley beswemisse und unrechte, di uch widerva-
ren, Brugge ruwmen welt uf mittevasten nest zcu komende. — Cf. Bahr, p. 30. 
l a 5) H.R. I, 3 n. 60: Hir um wir zcusamne ghewest sint, unde haben uns dor mitt vaste 
bekümmert, also das uns nicht geraten danket, das ir das tut adir tetet. 
la«) H.R. I, 3 n. 60. 
" ' ) H.R. I, 8 n. 61. 
128) H.R. I, 2 n. 86 § 18. 
129) H.R. I, 2 n. 86 § 17: Vortmer sind de stede des meenliken to roede worden, dat se 
boden willen senden mit vuiler macht in Vlandem umme mengherleye ghebrek, 
dat deme copmanne in den jeghen avligghende is. — Cf. Bahr, p. 31. 
l a o) Daenell, Blütezeit I, p. 79; Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 173; Bahr, p. 31. 
181 ) Pas op 7 Mei 1378 vond het geding tegen Sudermann plaats. De ten onrechte be
schuldigde koopman werd door het Brugse Schepenhof vrijgesproken; z\jn beide aan
klagers werden veroordeeld tot schadeloosstelling aan Sudermann voor de door deze 
reeds ondergane gevangenisstraf. Zie: H.U.B. IV, n. 625. 
l«i) Bahr, p. 112. 
ч») H.R. I, 2 η. 146; cf. Я.Д. I, 2 η. 166, η. 184 § 2, η. 186 § 7, η. 343 § 14, η. 344 
§ 11, η. 346 § 8, η. 346 § 10, η. 163 b, η. 155 b, η. 155 с 
is*) Over Lodewjjk van Male en zijn houding ten opzichte van de Hanzeaten zie: Bahr, 
Hoofdstuk 4, p. 28 w . : Der Kampf Ludwigs von Male gegen seine Städte und gegen die 
Vorzugsstellung der deutschen Hanse in Flandern (1360-1382). 
i '5) H.R. I, 3 n. 320: om dat zìi vele zaken ghedaen ende gheusert hebben boven haren 
previlegien in contraríen van onser heerlicheit ende der vriheit ende rechten van onsen 
steden ende lande, ende dat zii ons niet houden willen over juge van den ghescille van 
haren previlegien, daer of zii hebben ghemesusert, alse vorseid es. 
ia«) Van de züde van de Hanze werd dit nl. met zoveel woorden toegegeven, toen de 
Vergadering, die op 31 Mei 1378 te Stralsund bijeenkwam, aan Lodewyk van Vlaan
deren antwoordde: Preterea ad hoc, quod exprimitur, quod nonnulli ex ipsis aufugere 
valentes arrestati fuerunt cum bonis eorundem etc.: respondemus, quod supposito sed 
non concesso, quod aliquis eorundem aufugisset, prout minime aufugit tarnen nullus pro 
alterius debitis impediri debuit seu arrestan vigore privilegiorum nostrorum prefato-
rum. En uitdrukkelijk stelde men vast: unde patet, quod ipse mercator, non potuit de-
perdere nee amisit nostra privilegia supradicta. — H.R. 1, 2 n. 166, p. 178 v. Cf. Bahr, 
p. 31, voetnoot 3. 
i»7) H.Д. I, 2 η. 343 § 1; cf. H.R. I, 2 η. 344 § 1. 
i " ) H.R. I, 3 η. 106. 
1 , 9 ) H.R. I, 3 η. 106: Unde alle de coplude, de hir int lant weren, mosten loven, dat wy 
willen keren unde varen unde doen, alee gilde coplude sculdich sint to dunde, also lun
ghe, alz man holdet unser privilegien Unde men sal dem кортаппе holden unde 
doen holden sine privilegie von puñete tot puñete. Dyt hebben se alle ghelovet to guder 
truwe. — Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 79; Bahr, p. 31 w . ; Brugmans, De Duitsche Koop
man, p. 173. 
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140) Over de schikking met Vlaanderen werd als volgt verslag gegeven: dat alle sa-
ken twiaehen deme greven \van\ Vlandren, sinen steden unde uns sint vereffent, also 
dat se uns, unse privilegiën unde vryheit willen troweliken holden van ponten to pun
ten. Hir op so moghen alle eopluden varen unde keren, unde dat lant van Vlandren 
vorsouken, ghelyk dat se tovoren hebben dan, op ghantze vryheit unser privilegien. — 
H.A. I, 2 η. 155 b. — Deze mededelingen werden herhaald per schrijven van 12 April 
1378. Zie: H.R. I, 2 n. 166 с 
1 4 1 ) Daenell, Blütezeit 1, p. 79. 
11!) Het behoeft geen betoog, dat we ook de Oosterlingen Щ het uiten van hun grie
ven niet steeds au sérieux kunnen nemen, b.v. wanneer ze bü deze gelegenheid een aan
klacht indienen tegen de balliu te Damme, omdat hjj Reding es scipman in den steen 
leit lecghen, om dat hi lachede, daer liede een den anderen met torven worpen (I) — 
H.A. I, 3 n. 323 II § 16; cf. H.ß. I, 3 η. 323 I § 19. 
"ο) Aldus in 1386 bvj onderhandelingen met Engeland. Zie: H.R. I, 3 η. 198 § 9. Cf. 
Daenell, Blütezeit I, p. 79 v. 
i") H.U.B. IV, n. 624. 
"») H.U.B. IV, p. 266, voetnoot 3. 
" · ) Zie: H.ß. I, 3 η. 336 §§ 1, 2, 20, 23, 24. — Van de door de Hanzeatische raads-
zendboden ingediende aanklacht tot schadevergoeding maakte Gent zich af met de op
merking, dat alle binnen de Brugse stadsmuren opgeslagen goederen voor Gent vijan
delijk goed waren: want naer den tiit van doe ende faite van wapenen al tgoed datier 
binnen was, was sehuldich ghehouden te sine over viant ende verbuert. En zoals steeds 
in woelige oorlogstijden: also de menighe wel weet, so waren up dien tiit vele diverser 
persone, die quaet daden up den titel van dien van Ghend, daer die van Ghend gheene 
schult toe en adden. Conclusie : mida welken dat sii dar af sehuldich ziin los, quite ende 
onghehouden te sine met den rechte. — Zie: H.A. I, 3 η. 338 § 1. — I n een ander geval 
antwoordden die van Gent, dat si van g heliken dachten met allen rechte 8[ch]uldich 
ziin te sine ende te Ыі епе onghehouden naer de faite van wapenen ende den tiit ver
leden. — Zie: H.A. I, 3 η. 338 § 4. 
" ' ) H.A. I, 2 η. 344 § 6. 
"») H.A. I, 2 η. 201. Cf. Bahr, p. 36. 

" · ) H.R. I, 3 η. 336 § 10; H.A. I, 2 η. 343 §§ 3, 4; H.U.B. IV, η. 764. Cf. Niemeyer 
II, p. 178. — Voor de op de Hanzeatische aanklacht volgende repliek van Vlaamse zijde, 
zie: H.R. I, 2 n. 344 § 5; voor de dupliek der Hanzeaten, zie: H.R. I, 2 n. 345 § 3. 
«o) H.U.B. IV, n. 767; H.A. I, 2 n. 343 § 5-9. Cf. Niemeyer II, p. 178, voetnoot 4. — 
Voor de repliek van Vlaamse zijde, zie: H.A. I, 2 n. 344 §§ 6, 7; voor de Hanzeatische 
dupliek, zie: H.A. I, 2 n. 346 §§ 4, 6. 
1 , 1 ) Bahr, p. 38. Cf. Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 16. 
и 2) H.Д. I, 2 η. 192 § 8. 
"») Н.Л. I, 2 η. 232 § б; Poelman Ι, η. 461. 
1 5 4 ) H.R. I, 3 η. 151: unde umme dat jwe coplude luttil uf nyet in unsen landen gua
rnen unde liver an andern landen ere copenscop ha[n]terenden, dan in unsen, so heb-
be wy de vryheyde weddersecht. Doch, live vrende, wener uch vogit unse lant to vor-
sokende unde dar umme don vorvolgin, so wolde wy jw gerne also wol vryenscepen, vry-
heyden unde recht duen gheven unde bevrysen overal in unsen landen, dat jw biüic wol 
ghenoghen solde. — Cf. Poelman Ι, η. 468. 
íes) Voor eisen tot schadevergoeding, ingediend door de Hanzeatische raadszendboden 
in naam van Oosterlingen, die van de Gentenaren schade ondervonden, zie: H.A. I, 2 n. 
343 §§ 16, 16, 17, 18; H.A. I, 3 n. 336 §§ 7, 8, 18, 27. — Gent deed de aanklachten op 
de gebruikelijke wjjze af. In het ene geval werd de aanklacht nietig bevonden, omdat ze 
niet noemde de personen, die tgoed namen, zodat de mogelijkheid bestond, dat de ν [г] an
de van der stede Gend off andre ghedon mochten hebben upp den titel van der vor-
8cr[even] stede, alze dit [v]ile geviel van gheliken naer der groter ende swore orloge 
te dien Uden in Flandren wesende. — Zie: H.A. I, 2 n. 344 § 12. In een ander geval be
riep Gent zich op het excuus : „oorlog is oorlog", nl. verklarende, dat ghemorat den tiit 
van der orloghen, alze gescet is, dat de stede van Ghende ende van den Damme in den 
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tut contrarie waren to den andren, alze de coopliede wol westen ende dat de stede von 
den Damme ofghewonnen was Ы den van Gend in forcen van erlogen, ende dat in al-
Bulken ghewunnen steden ghene excepeie von goede schuldich es te zine dat zìi mids 
dien onghehouden zin eneghe restitucie dor of te done. — Zie: H.R. I. 2 η. 344 § 13. Nog 
merkwaardiger is Gents antwoord in een derde geval: Vooreerst verdiende — aldus 
Gent — aandacht het feit, dat de stede van den Damme haer hilt groteliic contrarie der 
vorsereven stede van Ghend ende haren medepleghers, maar bovendien had Gent de 
stad Damme enige tjjd bezet gehouden, had deze echter moeten prijsgeven en daarbij 
meer goederen verloren, dan ze erin had aangetroffen: ende oec dat de vorscreven 
stede van den Damme in faxten van wapinen ghewonnen was van dien van Ghend, de 
welke sii eenen Uit besittende waren, maar moesten weder der hüte trecken, ende der in 
laten tselve ende meer dan sire in vonden, also God weet: mids den welken sii segghen 
met den rechte, dat zìi schuldich ziin onghehouden te sine omme eenighe restitucie ofte 
verghelt te doen van den vom[_oimpten] dachten. — Zie : H.R. I, 3 n. 338 § 2. 
l e e) H.R. I, 2 n. 266 § 1: dat en yewelik kopman mach varen unde keren up zyn eghen 
eventure in Flandren, H allant, Zelant, Zuderze unde anders wor, alzo he aldus langhe 
dan heft. Jo doch schal en yewelik stad de ere warnen, dat malk alzo vare unde kere, 
dat he nenen schaden neme. — Cf. Bahr, p. 39. 
i»7) H.R. I, 2 η. 262 b.; cf. H.R. I, 2 η. 267 §§ 1, 6, η. 261, η. 262. 
1 Β β) H.R. Ι, 2 η. 268 § 6; Poelman 1, η. 472. 
"») H.R. Ι, 2 η. 260; Poelman 1, η. 473. 
1 6 0 ) H.R. Ι, 2 η. 260: Vortmer beghere ш juwer herlicheyt witlik to donde, wo dat 
vele zwarer daghe vor uns ghekomen sint van kopluden, dat se in juwen landen zere 
werden bezwaret mit also groten, unplichtliken unde unwonliken tolne. Hir umme bidde 
wi juwe vorstliken herlicheyt, dat gi vormiddelst juwer gudlieheyt dar vore wesen wil
len, unde dat also voghen, dat dar en tolne, de redelik unde dem kopmanne dreghelik sy, 
ghesettet werde, up dat de kopman desto weigher si juwe Zand to vorsokende. 
lei) Op de Lübeckse dagvaart van 12 Maart 1441 werd Kampen tot het gebruik van 
de Hanzerechten toegelaten. Zie: H.R. II, 2 n. 439 § 25; ibidem §§ 4, 18; H.R. II, 2 n. 
445; H.U.B. VII, 1 η. 665. — Op dezelfde Hanzevergadering verwierven ook Arnhem 
en Roermond de erkenning als Hanzestad, op voorwaarde, dat ze samen met Nijmegen 
en Zutfen naar bestvermogen zouden zorg dragen voor de beveiliging van de wegen in 
hun omgeving: Item darsulves vor den gentenen steden worden in de henze entfangen 
unde angenamet twe stede alse Remande unde Amam, dorch ere sendeboden alse Arnold 
Drosdal, borgermester to Remude, unde Gosvnn van deme Gruthus, radman to Am-
heym, dar jegenwardich, by sodaneme bescheede, dat se yd bestelden mit den steden, 
alee Numeghe unde Sutphen, dat se de straten dar alumme nach alle ereme vormoghe 
beschermen. — Zie: H.R. II, 2 n. 439 § 2; cf. H.U.B. VII, 1 η. 308. 
ι«2) H.R. I, 2 η. 263 § 6; Poelman Ι, η. 474. 
1 6 8 ) H.R. I, 2 η. 266 § 1; Poelman Ι, η. 476. 
"*) Ibidem. 
"») Cf. Stahr, p. 16. 
1β») H.R. I, 2 η. 276 § 1. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 174. 
l e 7 ) Voor de gespecificeerde eisen tot schadevergoeding, die van Hanzeatische zijde 
aan Vlaanderen werden gesteld, en voor de beantwoording door de Vlamingen, zie voor 
het jaar 1387: H.R. I, 2 n. 343-346 en H.R. 1, 3 n. 334-359; voor het jaar 1389: H.R. I, 
3 n. 446-449. Deze opgave bö Bahr, p. 41. 
"β) H.R. I, 2 η. 306 § 4. 
1 β β ) Ibidem; Poelman Ι, η. 491. 
1 7 0 ) Ibidem: De boden, de men dar sendet, schuilen des kopmannes beste ramen na ut-
wisinghe der olden privilegien, de men in vortiden tho Dordrecht hadde, und na des hop
mans rade, oft men jenige artikel in den privilegien kunde verbeteren. 
1 7 1 ) Ibidem: Kunde men ok dat werf van den privilegien to dem ende handelen vor 
dem wintere negest to komende, so dunket den steden menliken nutte wesen, dat de kop
man int erste van dem jare den stapel to Dordrecht holde. 
1 7 2 ) HJt. I, 2 n. 320 § 2: De sulve her Albert seal ок werven to dem hertogen van 
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Holland, dat de stede dee begerende sin, dat he de privilegien des kopmans, de he wed-
dergheropen heft, late dor bede willen der stede noch by erer macht blyven van pasehen 
negest to komende bet up sin genedighe wedderseggent. — Cf. Poelman I, n. 493. 
1 7 i ) Ibidem: wes des hertogen wille sy umb privilegie und rechticheit in einem lande 
dem kopmanne to gevende edder nicht. 
1 7 4 ) H.R. I, 2 n. 236: Jodoch na vele reden, во eproke wy in beyden siden dar van aleo 
uterlike, dat se int leste van uns begerden, dat wy wolden nemen mit en enen dach tho 
holdende tho Coinè. Des hebben wy vlitliken geweghen und angesen, wat macht une al
len und dem gentenen kopmanne hir ane licht, und dar umme, dat se yd uns so gutliken 
angebracht hebben, so hebbe wy dor unser aller nutlicheit willen g eramet enes dag es 
by den gemenen steden to holdende to Coinè up eunte Hertens dach negest komende. — 
Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 176; Bahr, p. 41. 
175) H.R. I, 2 n. 334. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 177; Bahr, p. 41. 
17') H.R. I, 2 n. 336: mid jw, mit jwen steden und juwen lande van Flandern anna-
men enen andern dach, to holdende in Holland to Dordrecht up sunte Philippi und 
Jacobs dach, dat ys de irete dach des mandes May, negest to komende. — Brugmans te
kent bü Lübecks besluit, in de Merwede-stad samen te komen, aan: „De keuze van 
deze stad is zeker niet toevallig en getuigt voor de scherpzinnigheid van den leider der 
Hanze. Hier toch waren ook gemakkelijk onderhandelingen met Albrecht aan te knoo-
pen over een nieuwe verlegging van den stapel naar Dordrecht: bij onderhandelingen 
met Vlaanderen kon men dan altijd de mogelijkheid van zulk een verlegging als pressie
middel gebruiken". Zie: Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 177. 
177 ) De Hanze-historicus verwondert het overigens niet, wanneer in het tijdvak der 
Hanze boden of gezanten met onvoldoende volmachten ter dagvaart verschijnen of zulks 
althans voorwenden. Het excuus, onvoldoend gemandateerd te zijn, is het diplomatieke 
middel van die dagen om de onderhandelingen te rekken en ze niet in een onwelwillend-
vijandige sfeer te doen eindigen. Zie: Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 94; Daenell, 
Blütezeit II, p. 318. 
178 ) H.R. I, 2 p. 400; Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 177 v. 
"») H.R. I, 2 n. 342 § 11. 
180) Een bevestigend antwoord hierop werd door Albrecht nog niet gegeven. Het reces 
zegt: Dar up en wart uns do nen antwerde, sunder he wolde uns dat antwerde tu Dor
drecht enbeden. Zie: H.R. I, 2 n. 342 § 11. Onjuist is daarom, wanneer Poelman het 
doet voorkomen, alsof Albrecht op de samenkomst te Heusden beloofde „bij verplaatsing 
van den stapel naar Dordrecht, de vroegere voorrechten te bevestigen". Zie: Poelman 
I, n. 600, p. 127. — Pas later liet Albrecht dit de Hanze toezeggen bij monde van drie 
van zijn afgezanten, die de Hanzeatische raadszendboden te Dordrecht het bericht 
brachten, dat were dat sake, dat wy (dit zijn de raadszendboden) den stapel hir int 
land wolden legghen, so wolde he (dit is Albrecht) uns de privilegie gheme beseghelen. 
— Zie: H.R. I, 2 n. 342 § 12. 
»") H.R. I, 2 p. 401. 
"*) Ibidem. 
"») Я.Д. I, 3 n. 362 § 1; cf. H.A. I, 3 η. 363. 
i a é) H.R. I, 3 n. 362 § 1: Iet alzo dat de Flamynghe to déme daghe nicht en senden, so 
willen de stede oppe deme daghe allikewol darumme spreken, wo dat ze id denne me
nen myd der Vlamisechen reyze to holdende. 
185 ) H.A. I, 3 η. 376 § 3: doe man denne dem kauf manne in Holland privüegen irwer-
Ье czu ewigen tagen adir czu genanter cziit und doch den koufman do nicht czu vorbin
den, ab das auch gelt solde costen. — Cf. Poelman Ι, η. 506. 
« · ) H.R. I, 3 η. 392. 
1 8 7 ) Ibidem. 
™8) Н.Д. I, 3 η. 393. 
1 8 β ) Ibidem. 
1 , 0 ) H.A. I, 3 η. 378. Cf. Brugman», De Duitsche Koopman, p. 179. 
"») Cf. H.R. I, 3 n. 379. 
" 2 ) H.A. I, 3 n. 380 § 8: men dat men sik dar огЫтиіе, den stapel dar tho jaren to 
holdende, dat dunket den steden nicht nutte wezen. — Cf. Poelman I, n. 606. 
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і з ) Ibidem: jodoch kunden de privilegien andera niht volghen, во schuilen de boden 
macht hebben, to twen jaren edder to dren dar tho vorbyndende. 
" * ) H.A. I, 3 η. 380 § 7. 
"«) H.R. I, 3 η. 409. 
1 ·*) Het bedoelde artikel was als volgt geformuleerd (H.R. I, 3 η. 381 § 7) : Werit ок 
dat en, de van der Dudeschen hense nicht en were, qweme to lande edder tho water in 
de havene edder stad, de in der Dudeschen hense were, und mit sik Viamische, Mech
telsche edder Antwerpesche lokene brachte, de schal he dar nicht verkopen, noch ne-
mand eme afkopen; und de Viamische, Mechtelsche edder Antwerpesche lokene schal 
de stad, der se tho ghebracht sint, beholden to der menen stede behoff. — Cf. Fricciua, 
I, p. 59 v. ; Daenell, Blütezeit I, p. 82 ; Bahr, p. 42, voetnoot 5. 

Men vergelijke deze bepaling met de overeenkomstige bij de handelsblokkade van 
1358, zie boven aant. 81, Afd. II . 
i " ) H.R. I, 3 n. 381 § 8. 
i»8) Daenell noemt als termijn, waarop de Oosterlingen Vlaanderen moesten hebben 
verlaten, „Himmelfahrt" (Daenell, Blütezeit I, p. 81). Friccius corrigeert hem (Friccius 
I, p. 61, voetnoot 61) : „Nicht Himmelfahrt wie Daenell angibt", en zegt in zijn uiteen
zettingen ibid. p. 60: „Der Räumungstermin ist Himmelfahrt Mariae, der 15. J u l i 
1388" (Spatiëring van ons). 
1 · · ) Zie: Friccius I, p. 60 v. 
2«0) H.R. I, 3 n. 394. Cf. Friccius I, p. 60 v. 
201 ) H.R. I, 3 n. 380 § 5. Cf. Friccius I, p. 61. 
202) Dit is 15 Augustus, niet zoals Friccius I, p. 61 zegt, 15 Juli. 
2(l8) H.U.B. IV, n. 948. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 181. 
to*) H.U.B. IV, η. 949. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 181. 
2 0 5 ) H.U.B. IV, η. 954. Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, p. 181. 
"»»J Daenell, Blütezeit I, p. 82. 
207 ) H.R. I, 3 n. 425 § 7: Item dem schef f ere von Koningesberghe in Prutsen is geor-
loved, witte Mechtilsche lokene to kopende to des orden behoff, und dat sin liggere den 
bemsten moge vorkopen den Vlaminghen. — Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 82; Friccius I, 
p. 66; Bahr, p. 45; Renken, p. 7 v. 
308) H.R. I, 3 n. 425 § 15: dat he mit syneme gude moghe varen ut dem stapele in 
Brabant in vryen markeden. — Cf. Friccius I, p. 63, 66 v. ; Bahr, p. 45. 
2»·) H.V.B. IV, η. 1006. Cf. Friccius I, p. 73 v. 
3 1 0 ) Aldus Lübeck in een schrijven van 24 Juni 1390 aan Reval. Zie: H.R. I, 3 η. 481; 
cf. H.U.B. IV, p. 443, voetnoot 1. — Tijdens de latere blokkade van 1451-1457 schijnt de 
truc, verboden waar samen in te pakken met goederen, die niet onder de bepalingen 
van het reces vielen, herhaaldelijk te zijn toegepast. De Lübeckse dagvaart van Febru-
ari-Maart 1452 verordende, dat de Hanzesteden geen goederen door hun stad mochten 
laten vervoeren, dat en sii dat by den vorbenomeden guderen van deme coopmanne vor-
benomet edder van enigher henzestad, dar de ghudere ghekoft siin, certificacien beze-
ghelt hebben, dat dar nyne vorbodene ghudere effte lakene in enighe terlinghe, packen 
edder tunnen beslaghen siin noch darunder ghemenghet. — Zie: H.R. II, 4 n. 63 § 10. Cf. 
Friccius II, p. 75. 
211 ) H.R. I, 3 n. 469. Het schrijven eindigt als volgt: Dar umme wy juw mit vlite un-
de ernste bidden, dat gi dat bearbeiden unde dar truwelike vore wesen, dat der geluk 
nicht mer en schee thu vorvange deme gemenen kopmanne unde tegen de ordinancien 
der gemenen stede, de juwes rades sendeboden sulven mede gesat unde vulbordet heb
ben, alzo lange bet dat gi unde wy unde (de) gemenen stede dar vurder handelinge un
de rede umme hebben. Omnipotens vos longeve conservet, ut optamus. 
212) H.R. I, 3 n. 489; Poelman I, n. 521. Cf. Fricciua I, p. 67 v.; Bahr, p. 46; Daenell, 
Blütezeit I, p. 85. 
21») H.U.B. IV, n. 951: dat аі ее hierop laten varen ende hem niet meer of en nemen, 
dan voerseit is, durende tot Mey daghe toe naest comende. — Cf. Poelman I, n. 509. 
2 1 4 ) H.R. I, 3 n. 423 § 2: Ouch ao quam her Got f f rid, der her clerk von Lubic, am 
sunnabunde vor phyngistin, und brachte eyne usschrifft von deme privilegio, daz der 
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herezog von Hollande déme kowf {manne besegilt hat, 20 tutende ete. Dat habin unetr 
sendebotin geannemet uff wolbehagin der stete in Ртааеп. — Cf. Poelman Ι, η. 612. 
î i s ) Het privilege werd verleend (H.U.B. IV, n. 966): mit goeden voerzien ende rade 
ona raets van Hollant, om orbaer ons ghemeena landa, om gunste ende vordemiaaen der 
ghemeenre coeplude van Almannien den Duuteehen reekten toebehorende ende ín zun-
derlinghe verzoke ende bede onser stede van Dordrecht - - - - - aan: alle die ghemeene 
coeplude van den Roemachen rtke, ute wat ateden, lande, of dorpen dat ai ayn, den voer-
aeyden Duutschen rechte toebehorende. — Cf. Poelman I, n. 614. 
ai') De verlening van de privilegiën geschiedde (H.U.B. IV, n. 980) : wit goeden voer-
zien ende bi rade ona radie ende ona gheatichts ende om orbaer des ghemenen lanta ende 
om goede gunste ende vordemiaae dea ghemeena coopmana van Almaengen den Duyt-
sehen rechte toebehorende ende zonderlinghe Ы den verzoeke ende bede onser stat van 
Utrecht aan : alle die ghemene cooplude van den Roemschen rike, uut wat ate
den, landen ofte dorpen dat ai zyn, den vooraereven Duytschen rechte toebehorende. — 
Cf. Poelman I, n. 618. 
»") H.U.B. IV, n. 980. 
2«) H.U.B. IV, p. 414. 
a i · ) Smit, Amsterdam, p. 123. 
»") H.U.B. IV, p. 408, voetnoot 1. 
3 3 1 ) Lübeck stelde nl. Harderwijk ervan in kennis (H.R. I, 3 n. 482) : wo dat de ghe
menen stede van der Dudeschen hanse menlicken verbooden hebben, dat nen kopman 
in de vorsereven hanse behoorende noch frut, noch yenigerleye aridere westera gud ko
pen schal, dat in Vlanderen geweaet ia, idt en zìi, dat de Lumbarda dat zulven tu déme 
stapele bringhen willen unde in Vlanderen nicht gewesen hebben. — Cf. Daenell, Blü
tezeit I, p. 83; Idem, Holland und die Hanse, p. 8; Gönnenwein, p. 63 v.; Fricdus I, 
p. 66. 
a22) H.R. I, 3 n. 490 § 4: Item so begeren dy gemeynen atete, doz man keyn ole, man-
dein, reys, figen, noch keynerleye weeteryach ghud, doz dy Lambarte in Flandren ghe-
hat haben, me kaufen aal. 
"») H.A. I, 4 η. 19. 
2 2 4 ) Ibidem. — Het is niet verwonderlijk, dat De Duitse Koopman zich met dit ver
zoek juist tot de Pruisische steden richtte. Zy immers waren het, die allerminst con 
amore de afkondiging van de boycot hadden gezien. Zie: Brugmana, De Duitache 
Koopman, p. 188. 
2 2 5 ) De Grootmeester van de Duitse Orde was uiteraard de aangewezen bemiddelaar 
tussen de Hanze en Vlaanderen, daar er immers tussen hem en de Vlaamse landsheer 
een zekere vorstelijke collegialiteit bestond. Zie: Bahr, p. 44 v. 
2 2 β ) H.R. I, 4 η. 19: daaz man den Flamy ng en lege eynen tag, uff aend M ertene tag 
neest czu komende czu Hamborg czu haldene mit den gemeynen steten. 
2 3 7 ) H.R. I, 4 n. 20: Quapropter, si discrecionibus vestris placet, veatros ambaxiatores 
ad hanc dietam destinari, vel quiequid alias in ргетіааіа veatre fuerit voluntatis, nobis 
petimua, quanto cicius fieri poterit, reformari, ut per hoc noe et alie civitates scire po-
terimua, quid in premiaaia decreveritis faciendum. [Altiaaimua] honeatatea veatroa con
servare dingnetur. 
2 2 8 ) Daenell noemt Hendrik Westhof onder de „Männer der ersten Generation, denen 
die grösste Ehrwürdigkeit anhaftet". Zie: Daenell, Blütezeit II, p. 621 v. 
22·) H.R. I, 4 n. 38 § 1. 
«o) H.R. I, 4 n. 33. 
3 «) Cf. H.R. I, 4 η. 34. 
2 1 2 ) H.R. I, 4 η. 37: rogamua, quatenus ad dietam dietam in traetatu dictorum arti-
culorum vos cum racione moderare velitis et sie exhibere placidos et modestos, ut, so
piti» diacordiia quibuacunque, negocia ad finem utilem et optatum, vestro mediante ju-
vamine, deduci possint et pervenire, quodque deincepa mercatura ad utilitatem reipur 
blice de una patria in aliam amicabiliter valeat exerceri, quemadmodum in discrecio
nibus vestris fiduciam gerimus pleniorem. — Cf. Brugmans, De Duitsche Koopman, 
p. 188 v. 
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">) H.R. I, 4 η. 38 § 6. 
2 8 4 ) Beaueourt, p. 60 v. 
3 8 5 ) H.R. I, 4 n. 38 § 6: unde echóle zeggen, dat de copman in den sten ghelecht wart 
unde hindert was, dat it en leet is in guden truwen, unde bidden ze, dat ze it en vor-
gheven, wente ге willet dar vor wesen, dat des nummer mer sehen schal. 
a s e ) In tegenstelling tot Nieuw-Rome, dat is Avignon. 
3 3 7 ) H.R. I, 4 η. 38 § 5. — Deze pelgrimages werden inderdaad uitgevoerd. Of Brugge 
zich echter hield aan het overeengekomen aantal personen, dat de pelgrimstochten zou 
doen, is een andere vraag. Volgens aantekeningen in een Brugse stadsrekening, deed 
de stad Brugge in 1392 uitgaven voor de volgende pelgrimages aan de volgende perso
nen: aan Janne van Domike, treckende ten helighen grave; aan broeder Omaer van 
der Cousse freminewr, Wouter den Wachtere, Jan Maertinne, Jacop den Buerchgrave 
ende Mattheeuse van den Brouke, alle treckende tSinte Bieters te Rome; aan Bertram 
Bortoene, Janne den Muenc, Aemoude van Ну ft. Jan Cloppaerde ende Christiaen den 
Rovere, alle treckende te Sinte Jacops in Compostelle. — H.U.B. V, n. 84 § 8-10. Cf. 
Daenell, Blütezeit I, p. 86. 
288) H.R. I, 4 η. 69: unde hebben sik hoghe entschuldighet, dat en let si, dat de be
taling e der ersten hel f te des gheldes unde de obligado der anderen helfte unde de be-
seghelinghe der breve nicht gheschen si uppe de tyd, also dat recess utwiset, wente dat 
tokomen si, umme dat se vele dachverde gheholden hebben mit ereme heren mit groten 
kosten, unde umme scheling e willen des loven twisschen den papen unde der menheit 
binnen Ghend. 
«») H.R. 1, 4 n. 69. 
2 4 0 ) Ibidem: ok ie dar ene clausula inné, dat de here de privilegile] deme kopmanne 
holden wil, de wile dat syn land van Vlandren eme unde einen nakomelinghen horsam 
bliven wil, welke clausula uns nicht duncket wesen vor den kopman; wente worde je
nich twidracht twisschen deme heren unde der stede jenich, so vruchte wi, dat deme kop
manne sine vrigheit dar mede mochte broken werden, dat erne tho groten schaden ko
men mochte. — Cf. Bahr, p. 48. 
an) Bahr, p. 48. 
«*) H.A. I, 4 η. 69. 
«») H.R. I, 4 n. 106 § 1. 
2 4 4 ) Ibidem. — De kwitantie, waarop Johan Hoyer Vlaanderen voor de ontvangst van 
de eerste 5550 pond groten crediteerde, is gesteld op 7 October 1392. Zie: H.R. I, 4 n. 
76. — Op 9 Maart 1393 kwiteerde Hoyer Vlaanderen voor de betaling van de tweede 
termijn. Zie: H.R. I, 4 n. 79. 
3 4 6 ) De Vlamingen beriepen er zich nl. op: dat en in somertiiden gesecht was, dat 
sees weken na der tiid, dat de degedinghe, also vorscreven ys, vulgetoghen weren, so 
schalde de kopmann wedder int lant komen. — Zie: Jï.iï. I, 4 n. 105 § 1. 
34e) Op de Lübeckse dagvaart van October 1392 waren van Hanzeatische zf de slechts 
vertegenwoordigd: Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar en Wisby. Zie: H.R. I, 4 η. 105. 
3 4 7 ) H.R. I, 4 η. 105 § 2; cf. Я.Й. I, 4 η. 106-109. 
2 4 9 ) H.R. Ι, 4 η. 134. 
" · ) H.A. Ι, 4 η. 134 § 5. 
«ο) H.R. Ι, 4 η. 134 § 6. 
3 " ) H.A. Ι, 4 η. 134 § 7. 
*") H.A. Ι, 4 η. 134 § 8 sq. 
2 5 8 ) H.A. Ι, 4 η. 134 § 15 sq. — Voor de kerkelijke geschiedenis is belangwekkend, dat 
bü deze conferenties de Hanzeaten als allereerste punt naar voren brachten hun wens 
van erkenning van de rechtmatige Paus. Brugge ontweek een definitief antwoord, zeg
gende, dat zij zich hielden aan hun rechtmatige kerkelijke overheid, nl. de bisschop van 
Doornik en dat zij noch ontrouw waren geworden aan de Paus van Rome, noch de zijde 
van Clemens VII hadden gekozen. Zoals hun was voorgehouden van den notabelisten 
cleriken unde den besten mesters bynnen Brugghe, so were en juwelik mynsche plich-
tich, obediencien unde horsam tho dunde siner matricikerken, unde mit des, dat se weren 
under deme bischope van Ό отеке, so halden ze dar eren kreseme (H.R. 1, 4 n. 134 § 17). 
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Alwat ten deze anders van hen werd gezegd, dat were men en ruckte unde were utghe-
komen van den olden wyven. Van Gent wist men in ieder geval te zeggen, dat zü niet 
eenzelfde gedragslijn volgden, doch so schalde men dat noch wol irvaren, in tokomenden 
Uden, dat se dat ok noch so wol helden. De Hanzeatische raadszendboden repliceerden, 
dat, zoals de Bruggenaren door hun geestelijkheid geïnstrueerd waren, zü, de Hanzea
ten, hun instructies hadden van hun bischopen en prelaten en dat het hun in ieder ge
val niet stunde tho dunde. Weret dat se den kopman dar nicht anders ane besorgheden, 
dat de ghesteliken prelaten in unsen landen deme kopmanne dat swarliken ten moch
ten, unde tho vruchtende were, ¿lat se des nene absolucio ofte dispensatio hebben moch
ten (H.R. I, 4 n. 134 § 18). Up den dach sunte Angneten, d.i. 21 Januari, vergaderden 
de raadszendboden met vertegenwoordigers van de hertog van Bourgondië en van de 
vier Leden in der schepen Aite bynnen Brugghe (H.R. I, 4 n. 134 § 23). Wederom 
werd door de Hanzeaten de kerkelijke kwestie aan de orde gesteld. Verzocht werd, dat 
men deme kopmanne ghunde, prestere tho hebbende, ghelik also wi dat vore gheworven 
hadden (H.R. I, 4 n. 134 § 30). Maar wederom antwoordden de Vlamingen, se were le-
kelude, unde were in erer macht nicht, men id were in der papen macht, unde de had
den determiniret, tho blivende by er matricikerke tho Domeke; unde dar mede weren 
se nicht afghetreden deme pawese tho Rome, noch thotreden pawese demente (H. R. I, 
4 n. 134 § 31). 

a») Dit citaat en de volgende: H.R. I, 4 η. 134 § 20. 
265) s i e n w a 3 overeengekomen, dat de zoenplechtigheid op 7 Januari zou geschieden. 
Op die dag waren die van Gent, Yperen en het Vrije inderdaad in Brugge. Besloten 
werd echter, dat umme anders werves willen, dat se ok under sik hadden, de plechtig
heid van het doen van amende honorable de volgende dag zou gebeuren. 
"») H.R. I, 4 η. 134 § 20. 
*") H.U.B. IV, η. 1069; Poelman Ι, η. 536. 
258) D e tol zal door Albrecht geheven worden in Zeeland, dairt him nutste duncken 
sal, om dat se ymmer duer miins heren stroem liden moeten. — H.R. I, 4 n. 61; Poel
man I, n. 537. 
2 6 β ) H.R. I, 4 η. 62; Poelmanl, η. 640. 
ко) Volgens H.R. I, 4 n. 62, voetnoot 2, is dit „1392 Mrz. 10". Gecorrigeerd door Poel
man als „1392 Maart 3". Zie: Poelman I, n. 640. 
2 8 1 ) H.R. I, 4 n. 63; Poelman I, n. 641. 
M2) H.R. I, 4 n. 64: went wi vruchten wol, nemen wyt lang her unde binnen der tiit 
[r]umen solden, во mochten se una dwingen de tyt to holden ofte groteliken vorunrech-
ten an unsen tollen. — Cf. Poelman I, n. 643. 
2 · 3 ) H.R. I, 4 n. 66; Poelman I, n. 644. 
3e*) H.R. I, 4 n. 135; Poelman I, n. 652. 
295) Voor deze kwestie zie: Steim, Die Burgunderherzöge; Daenell, Blütezeit I, p. 86, 
370 v., 400 v. ; Idem, Holland und die Hanse, p. 27 w . ; Vogel, Seeschiffahrt I, p. 338 v. 
« · ) Cf. Vollbehr, p. 38 v. 
207) Leidraad voor de stapelverplaatsing van 1461 en haar voorgeschiedenis: Daenell, 
Blütezeit I, p. 350-424. Waar van andere literatuur gebruik is gemaakt, wordt die af
zonderlijk vermeld. 
2·8) H.R. 1, 6 n. 68 § 8. 
*") Ibidem; cf. H.R. I, 6 n. 68 В 9 22. 
ÏT0) H.R. I, 6 n. 68 S 38. 
271 ) Я.А. I, 6 η. 68 § 19. 
2 « ) H.R. I, 6 η. 400; cf. НЛ. I, 6 η. 397 § 12. 
2 « ) H.R. I, 6 η. 400 § 24. 
2 T 4 ) H.R. I, 6 η. 397 § 22: dot des not te umme des menen copmans besten willen, dat 
men noch an de ver lede dar umme echrive und en vormane, dat se noch den copman by 
eren privilegien unde rechticheit late. 
2 7 6 ) H.R. I, 6 n. 422: Des una doch nicht leng steit to lidende. Hir umme, leven wun
des, bidde wit unde begheren van jw to weten, efft gii vor alsodane puñete unde ghe-
breke den steden unde copmanne justicie hir van don willen. 
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2 ' · ) H.R. I, 6 η. 397 ! 23; cf. §§ 36, 96, 102. 
2 7 7 ) H.R. I, 6 η. 397 § 24: efte dat land van Vlanderen de gebreke nicht wandelen 
wolden, dat denne de copman sik vorwete, wor up he dat landt Hollandt soken moge. — 
Cl', het schrijven van de raadszendboden aan De Duitse Koopman: Doch, leven vrunde, 
duncket uns nutte, alse vere aise id juwer hve ratsam dunket wesen, dat gii vormiddels 
den juwen mit dem heren van Holland bearbeiden unde vortasten laten, eft jw des nod 
unde behoeff (dunked) unde de privilegia nicht gheholden worden, dat gii moghen we
ten, up wat vrigheit gii in H allant trecken mochten. — Zie : H.R. I, 6 η. 423. 
a''e) H.R. 1, 6 η. 397 § 24. — Cf. het schrijven, waarin de te Rostock vergaderde 
raadszendboden aan De Duitse Koopm&n de opdracht gaven: wente, na deme, leven 
vrunde, dat id jw beat beleghen is to bearbeidende, umme vormynneringe willen der 
koste, so sette wii dat to juwer wieheit. — Zie: H.R. I, 6 n. 423. 
2 7 9 ) Voor deze kwestie zie: H.R. I, 6 n. 606, alwaar afgedrukt is een brief d.d. 8 No
vember 1418 van de Alderlude unde de gemeyne copman van der Duetschen hanze nu to 
Brugge yn Vlanderen wesende aan de Honorabilibus et ingentis discrecionis viris, do
minie nunciis consularibus communium civitatum hanse Teutunice proxime congregan-
dis, et presertim proconsulibue ac consulibus civitatis Lubicensis, amicis nostris predi-
lectis. 
2 8 0 ) H.R. I, 6 n. 606. — Voor conferenties, die van Vlaamse zijde gehouden werden 
up tfait van den oosterlinghen, aengaende der nieuwer munten, zie: H.R. I, 8 n. 1086 
§§ 2-4, 7, 8, 11; H.R. I, 8 n. 1086 S 1. 

2 β 1 ) H.UJÌ. VI, η. 272: des de nerynge under allen luden hijr to lande zeer verargheri 
ys unde de handeling e van kopenschap grotelike nedderghelacht, so dat nymant van 
zynen guede to enighen ghelde komen en mach, al wolde dat eyn umme half f ghelt ghe
ven; doch nicht alleyne darby, men oeck umme der verswaringe unde verhoghinge van 
den nyen pay mente, dat hyr geslaghen ys, want wy unde andere, de met kopenschepen 
ummeghaen, moeten unse gued up desse tyd туп gheven na dem nyen ghelde, dan wy 
to voeren by den olden ghelde plag hen to doene; unde darto so moete wy dat to borghe 
verkopen, dat manyghen coepmanne zeer ungheleghen ys. 
2>a) Zie: Häbler en H.R. 11, 1 Einl. p. XIII v. 
2 «) Cf. H.A. I, 7 n. 164, p. 80. 
2 «) H.A. I, 7 n. 146. 
2e») Häbler, p. 62 v. 
зев) ibidem, p. 63 v. 
2 8 7 ) Н.Д. I, 7 n. 146. Cf. Daenell, Blütezeit I, p. 466. 
298 ) H.A. I, 7 n. 438. 
¡"»O H.R. I, 7 n. 676. 
2»0) Ibidem. 
2 e l) Ibidem. 
2·2) H.U.B. VI, p. 413, voetnoot 3. Cf. Häbler, p. 72. 
2'3) H.R. II, 1 n. 397 8 37: dat se ghene laken in eren gebeden en wolden hebben noch 
Uden, de van Spanischer wulle weren gemaket. — Cf. Häbler, p. 72. 
*»*) H.A. I, 7 η. 437. 
2 8 6 ) Ibidem. 
2 · β ) Ibidem. 
2 8 7 ) Ibidem. 
2 8 8 ) Ibidem. 
2 8 8 ) H.A. I, 7 n. 438. 
»o») H.A. I, 7 n. 800 S 14. 
8 0 1 ) H.A. I, 7 η. 803 i 13. — Het bleef bf deze belofte, de toegezegde schadevergoeding 
werd door de Leden nooit betaald. Zie: H.R. II, 1 Einl. p. XII. 
, 0 2 ) Men zie het antwoord van de vier Leden op de grieven van De Duitse Koopman: 
H.A. I, 7 n. 802, n. 803. 
»o») H.A. I, 8 n. 1094 { 2. 
8 0 4 ) H.U.В. VI, η. 737. — Vortmer, erbaeren heren, — aldus de ouderlieden in dit 
schrijven — so moege gjj wol vernomen hebben van der ordinancien, de de here met den 
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veir leden des landes hyr up de munte hevet gemaket und alle güldene und eronen bil
lion, und dat se elk stucke goidee ten mynnesten 8 gr. hebben nedergesat. Met welker 
ordinancien wy na dat ynneholden van des coepmans privilegiën nicht to doene en heb
ben, want se neyne ordinancie, nyeheit off costume up uns und unse goed maken en 
moegen, et en zy met des coepmans willen und wulbort; also deden se doch uns vor en 
verboden und wolden uns up de selve ordinancien eeden, off wy de also geholden hed-
den, ock off wy ymande icht en wysten, de daer brokaftich ynne were geworden. Daer-
up wy en verantworden, dat toy en neyne eede schuldich en weren to doene noch ock 
doen en wolden. 
»°6) H.R. II, 1 η. 317; cf. η. 318; η. 367 §§ 4, 8. 
«0·) H.R. I I , 1 η. 94. 
»ο') H.A. II , 1 η. 96. 
3 0 8 ) H.R. II, 2 η. 1: want dat een ghemene gheruchte is, dat toy gud Enghels ziin, alee 
moten wy vele horen und ghedoghen. 
»»β) H.R. I I , 2 η. 678. 
»i») H.R. II, 2 η. 9. 
3 1 1 ) Het aantal vermoorden schommelt in de oorkonden om de getallen 70 en 80. Cf. 
H.R. II, 1 n. 674: wal by SO personen; H.R. II, 2 n. 9: boven 80 Dudescher personen; 
H.R. II, 2 n. 249: wol toten ghetale van tseventich persoonen toe; H.R. II, 1 n. 678: 
quosdam ex mercatoribus et aliis predictis Septuaginta vel majori. 
«") H.R. II, 1 η. 670. 
»">) H.R. II, 1 η. 674. Cf. het relaas, dat de Lübeckse Hanzedag van 26 Augustus 1436 
aan de Hanzesteden g&f:H.R. II, 2 n. 9. 
»n) H.R. II, 1 n. 674. 
a " ) H.A. II, 1 n. 670. 
β 1 β ) Yperen werd op 30 October 1436 door het Concilie van Bazel vermaand, stappen 
te ondernemen, opdat aan de nabestaanden van de om het leven gebrachte kooplieden 
of aan andere belanghebbenden satisfactie gegeven zou worden: Quia vero nostra inte
rest, justicie et pacis ас concordie commoda procurare, discrecionem vestram exhorta-
mur in Domino, quatinus super hiis, ut heredibrts defunctorum et aliis quorum interest 
injuria passie pro hujusmodi injuriis absque deletu personarum congrue et condigne sa-
tisfiat, efficaciter providere velitis et ita in hiis et circa ea diligenciam adhibere ves
tram, ut super talibus de cetera nostras minime aurea canting at pulsare, vestraque de
vocio proinde uberius poterti merito commendari. — Zie: H.B. II, 1 n. 678. 
»") Ь.и.В. VII, n. DCCLV; H.U.B. VII, 1 n. 310; H.R. II, 2 n. 148 (regest). 
Í1B) Voor dit verblijf te Antwerpen zie: Prims VI, 2de Boek, p. 106 w . 
819 ) H.A. II, 2 p. 214 en ibidem voetnoet 6; Daenell, Holland und die Hanse, p. 26. 
»г«) Voor de voorgeschiedenis van de verzoening zie: H.U.B. VII, 1 n. 381. 
m ) H.U.B. VII, 1 n. 387; Н.Д. II, 2 n. 268. — De oorkonde is uitgevaardigd door 
Brugge, niet door de vier Leden, zoals H.B. II , 2 n. 268 abusievelijk vermeldt. Zie cor
rectie: H.U.B. VII, 1 η. 387. 

Voor andere toezeggingen, die Brugge bij deze verzoening deed, zie: H.U.B. VII, 1 
η. 389, η. 390. 
»") H.R. II, 2 η. 269; H.U.B. VII, 1 η. 388 § 1; cf. H.U.B. VII, 1 η. 396, η. 681. 
»2») H.A. II, 2 η. 272. 
»2*) Ibidem. 
»2») H.A. II, 2 η. 273. 
»2β) Ibidem. 
»2Τ) H.R. II, 2 η. 249; cf. H.A. II, 2 η. 210 § 11. 
»2») Dit citaat, evenals de volgende: H.B. II, 2 η. 249. 
s29) H.B. II, 2 η. 323. 
»»») H.B. Π, 2 η. 329 § 3. 
1 8 1 ) Het bedoelde artikel (§ 3) is ni. later in het reces doorgehaald. Zie: Η Л. I I , 2 η. 
329 § 3, var. а. 
»»2) H.R. II, 2 η. 439 § 27. 
sea) Dit citaat en de volgende: H.B. II , 2 η. 608 § 13. 
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>34) Een dergelijke verscherping voor te stellen, stond reeds in de instructies van de 
raadszendboden van Lübeck: Item schal me spreken umme de sake des mordes, de be
sehen is an de coplude van der Dvdeschen hanze vormyddelst den van der Slues, dar-
umme to makende zwarer ordinancien wen latest by den steden was gemaket. — Zie: 
H.R. II, 2 η. 687 § 10. Ook De Duitse Koopman te Brugge liet door zijn klerk aan deze 
dagvaart als agendapunt voorstellen, dat de stede de ordinaneie uppe de van der Slues 
van des mordes wegen, latest by den gemenen steden gemaket, willen en weynich zwa
rer maken. — Zie: H.R. II, 2 n. 589 § 2. 

H.R. II, 2 n. 616; cf. H.R. II, 2 n. 608 § 13. 
H.A. II, 2 n. 678. 
Zie p. 98 van dit werk. 
Zie: Bing, p. 223; Daenell, Blütezeit II, p. 63, 71 v. 
H.R. II, 3 п. ЗБ. 
H.R. II, 3 η. 39. 
H.R. II, 3 η. 40. 
H.A. II, 3 η. 41. 
H.A. II, 3 η. 42. 
H.R. II, 3 η. 43. 
H.R. II, 3 ρ. 24, voetnoot 1. 
H.R. II, 3 η. 36 § 2. 
H.R. II, 3 η. 36 § 3. 
H.R. II, 3 η. 94 § 4. 
Brief van na 15 Juli 1440; H.R. II, 7 η. 491. 
H.R. II, 2 η. 414. 
Ibidem. 
H.R. II, 2 η. 416. 
Ibidem. 
Ibidem. 
In stukken van Vlaamse zijde over de aangelegenheid: dat de vorscreven Johan 

Horst enen guden man van eren, de van der henze nicht en is, ziin wiif entleidet heft 
und geschandelert. — Zie: H.R. II, 7 n. 492 § 2. Elders: wante dat was openbaer und 
eiken kundich, dat de vorscreven Johan Horst enen guden manne, porter van Brucghe, 
ziin wifff untleidet und gheschandelert hadde. — Zie: H.B. II, 7 η. 492 § 10 Α. Evenzo: 
dat sine misdoet so openbare ende van so quaden exempel was, want hii enen gueden 
man poirter van Brugge siin wiif f gheschoufiert ende ontleet hadde. — Zie: Я.Д. II, 
7 η. 495, p. 769. 
3 0 6 ) H.A. II, 7 ri. 490 en η. 492 § 14. — Voor vergaderingen, die de Vlamingen hiel
den over het geval Johan Horst, zie: H.R. II, 2 p. 333, voetnoot 2; H.R. II, 2 n. 416 
§§ 1. 2. 
»") H.R. II, 2 n. 416. 
»") H.R. II, 2 n. 416. Het volgende citaat ibidem. 
•«) H.R. II, 2 n. 419 § 2. 
»e») H.R. II, 2 n. 419 § 3. 
»ei) H.A. II, 2 n. 439 § 14. 
· « ) Ibidem. 
««») H.A. II, 2 n. 439 § 66. 
»") Н.Д. II, 2 n. 439 § 66. 
»ββ) H.A. II, 2 n. 439 § 67. 
»o«) H.R. II, 2 n. 555 § 3. 
8 6 7 ) H.R. II, 2 n. 608 § 20. — De raadszendboden van Lübeck hadden van hun stad 
opdracht gekregen, ter vergadering over de verbanning van Johan (van) Horst het 
woord te voeren. Zie: H.R. II, 2 n. 687 § 9. 
эов) M e n z j e ¿e door De Duitse Koopman te Brugge bij de vier Leden ingediende 
klacht: H.R. II, 7 n. 494 § 27; het antwoord van de vier Leden: H.B. II, 7 n. 495, p. 
768 vv.; de repliek van de Hanzeatische raadszendboden: H.B. II, 7 n. 496, p. 779 v.; 
de dupliek van de vier Leden: H.B. II, 7 n. 497, p. 788 v. 
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>в9) H.H. II, 7 η. 495, p. 769: Ende is oick de voirseide misdaet sulck, dat Ы den 
Roemschen ende ghescrevenen rechten meerre ende zwaerre punicie dairtoe dient. Ende 
en twivelen niet, hadde deselve Jan Horst desse misdaet so openbairlike gedaen in eni-
ghen van den steden van der hansen, ja in die minste, hii en hadde mit suiker punicie 
niet connen ontataen. 
»T0) H.R. II, 7 n. 619, ad 1. 
»") L.U.B. VII, η. DCCCLII. 
8 7 2 ) Ibidem. 
•™) Cf. H.R. II, 2 η. 689 § 4. 
»τ«) H.R. II, 2 η. 676. 
»") Я.А. II, 2 η. 696. 
»7·) Ibidem. 
, 7 7 ) H.R. II, 3 η. 244: Vortmer, erbare wiise heren, wetet, dat de stede van Brucge 
uptes copman van der Duitschen heme und sonderlinx upten Riinschen wiin allene ene 
grote sware niicheit gheordinirt und upghestelt hebt, so gii heren in desser copien hiir-
inne verwart lesen und horen moghen, woe groetlick se den copman, und buten siinen 
weten und willen und teghens juwer heren und des copmans privilegien, beswaren und 
belasten. 
•7e) H.R. II, 3 n. 288 §§ 11,16. 
«7e) H.A. II, 3 n. 288 §§ 19, 22, 24. 
" 0 ) H.R. II, 3 n. 345 δ 6. 
8 8 1 ) H.R. II, 3 p. 248 w.; cf. H.A. II, 3 η. 639. 
»«) H.A. II, 3 η. 346 § 82. 
>") H.R. II, 3 η. 346 § 8. 
»»*) Cf. Η.Д. II, 3 η. 662, 664, 666. 
"*) H.R. II, 3 η. 639. 
3 β β ) Н.Я. II, 3 η. 640 § 1: Int erste umme to sprekende unde to slutende, efft na ghe-
leghenheid der гаке nutliick, profitlik unde radsam wesen schal, den copman to Brug-
ghe uth V[anderen to esschende unde den stapel unde hanteringhe der copenschup in 
ene andere stede to legghende. 
8 8 7 ) H.R. II, 3 n. 646: als ir uns denne — van heysschunge des kou f f mannes van der 
heme und vorlegunge des stapels habt geschreben, so schreibet ir uns nicht dabey, 
wohin adir an was stat ir vormeynet, das men den Stapel wolde legen, und darumbe 
haben wir ouch mit den uneim keyne vorhandelunge davon mogen haben. 
8 8 8 ) HM. II, 3 n. 663 § 4: hirumme so begerte wir van unsirs herren und syner 
stete wegen, wüsten sie eynige plaetze, da der kauf f man mochte legen und das dem 
lande czu Prewssen gelegin were, nachdem als die narunge us Prewssen weren beyde 
mit schiffen und grober ware, wante das landt van Prewssen hette grosse sware 
schiffe, die alle haven nicht mochten, hirumbe so begerte wir, hetten die gemeynen 
stete adder der kouffman gedacht uff eynige beqweme stat, das wolde wir gerne czu 
uns nemen und brengen an unsim herren, seyne gebitiger und stete. 
o88) H.A. II, 3 n. 663 § 6 sq. 
«80) H.A. II, 3 n. 660. 
881 ) We volgen hier: Friccius II, p. 64 w . 
' e a) H.A. II, 3 n. 650 § 3: Item en sal nun schipher van der heme na der verkun-
dinghe desser ordinancien ute der havene, daer he dan inné leghet, zeghelen in Vlan-
dren noch by westen den Masediepe, men to dem stapele den de ghemene eoopman 
wert holdende. Und dat sal en itlick schipher verburghen eer he uutzeghelt vor so 
vele gudes, alse he gheladen heft, und des bewiis brenghen van den coopmanne der 
stad, daer he uutghezeghelt was, waer he heft ghelosset. 
888) Ibidem: Dede hiir we enjeghen und dit verbreke, so sal men den schipheren rich
ten an zun ho g hes te und dat gvd sal verloren und verboert wesen der stad, de de 
burghen daeraf hadde untfanghen. 
, e l ) H.R. II, 3 n. 660 § 6: Worde jenich schipher bevonden, de hiir enjeghen dede, 
de sol dat gvd der stad, daer he dat verburghet heft, hebben verbroken. Ock en sal 
men den sehiphem daema nicht gestaden in nyner henzestad of haven jenich gud mer 
to ladene. 
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ä<>5) H.H. II, 3 η. 660 § 7: Item en willen de stede nicht Uden, dat men jenich gud, 
dat in Vlandren oft up den stroom van Vlandren ghewesen heft, na sunte Margareten 
daghe vorscreven sal brenghen in jenighe stad van der heme. 
8 9 β ) Ibidem: Kof te daerenboven enich man in de heme behorende alsodaene gud, of
te worde dat by imand anders, de in de henze nicht en horde, in jenighe hemestad ghe-
bracht, so solde dat gud verbord und verloren wesen dem eoopmanne ofte der stad, 
daer dat worde bevonden. 
a97) Friccius spreekt het vermoeden uit, dat de Hanzesteden aparte organen hadden, 
wier taak het was, de naleving van de ordonnantiën te controleren. Hjj w^jst in dit ver
band op het feit, dat op 26 October 1456 twee raadsheren te Stade van de Raad de 
opdracht ontvingen, dat se darvp warden vnde vorwesen scholden, dat der stede ghe-
bode van Flamesscher lakene vnde gudere weghene binnen Stade holden worden. — 
L.U.B. IX, n. CMXXIV. Cf. Fricciws II, p. 74. 
308):Zie: Sneller, Deventer, passim, met name p. 35 w . 
8 β β ) H.R. II, 3 η. 650 § 2: Item is verramet und ghesloten, dat de ghemene coopman 
van der heme to pinxten neghest komende mit live und gude sal rumen und trecken 
uut Vlandren tod Antwerpen in den market, und daer nun gud staen laten Ы ziinen 
weerde noch anders weme umme to verkopende Und dat zullen de alderlude be
stellen in suiker wiise, dat dat hemelick blive und nymande to schaden en коте. Und 
aise een itlick ziinen market daer ghedaen heft, so zullen se samentlick vertan trecken 
bynnen Deventer und en aldaer untholden bet so langhe dat de stede van der henze 
den dach, de mit den Engheischen begrepen is, holden, welken dach und de stede de 
raed van Lubeke dem coopmanne wil verscriven, umme ziine sendeboden daerbi to 
schickende. 
4 0 0 ) H.R. II, 3 n. 650 § 13: Item sal eene itlicke stad van der henze desse ghesette 
und ordinancien umtrent sunte Johannes baptisten daghe neghest komende openbare 
doen uutropen und verkundighen, dat nymand van eren burgheren und coopluden na 
sunte Margareten daghe sal hantiringhe hebben in Vlandren noch mit Vlamynghen in 
der manieren und Ы den broken, als boven staet ghescreven, up dat een ighelic eme 
de bet mach vor hoeden und wachten vor schaden. 
«β1) H.R. II, 3 η. 693 § 2, η. 694 S 4, η. 69Б § 4. 
«г) H.R. II, 3 η. 694 § 4. 
«») H.R. II, 3 η. 696 § 4. 
*ο*) Ibidem. 
*00) Cf. Stein, Die Burgunderherzöge, p. 15 v.; Daenell, Holland und die Hanse, p. 
27 v.; Friccius II, p. 61. 
40* ) H.R. II, 3 n. 695 § 4: Ouch so seyn alls die land Flandern, Holland, Seeland etc. 
nu eyns hem, die vor vil hem czugehorten und dorumbe ist des kowffmans vorlegunge 
nu swerer denne vormals anczugeen. 
407 ) H.R. II, 3 n. 711 § 3: wente suide der koufman andirswae vorleget werden in 
Brabant adir in Hollant, das weren alle lande undir der hirschaft und gewalt des her
tzogen von Burgundien. Auch den kouffman an andere ungelegene stede und unbe-
kanten havenungen zo legen sulde groissen schaden inbrengen und bisunder den 
groissen und swaergeladenen schiffen uys Prassen und Liifland. 
«·*) H.R. II, 3 n. 710, n. 711, n. 721, n. 722, n. 724. 
*o») H.R. II, 3 n. 710 § 5. 
410) H.V.B. VIII, η. 64; cf. η. 1259 § 4. 
4 1 1 ) Vollbehr, p. 48. 
4 1 2 ) H.R. II, 4 n. 6; cf. H.R. II, 4 n. 3 § 1, n. 6 § 3. 
4 « ) H.R. II, 4 n. 60 § 4. 
« 4 ) H.R. II, 4 n. 60 S 5. 
4 " ) H.R. II, 3 n. 728. Cf. het schrijven van Danzig aan Lübeck d.d. 6 November 1451: 
H.R. II, 4 n. 19. 
4 1 β ) Dat men in Pruisen niet in de eerste plaats de belangen van De Duitse Koop
man voor ogen had, blijkt wel uit de volgorde, waarin de Grootmeester de instanties 
opnoemde, voor welke de nieuwe stapelplaats geschikt moest zijn: den unsim van 

139 



Prewssen und Ley f f landt, ouch andim naden und dem gemeynen kouffmanne. — Zie : 
H.A. II, 4 n. 16. 
*") НЯ. I I , 4 n. 21. 
4 1 β ) H.R. II, 4 n. 26. Cf. Frïeciue II, p. 64. — Voor Keulens houding ten opzichte van 
het reces, zie: H.A. II, 4 n. 26-n. 33, n. 36-n. 38, n. 44, n. 46. 
410 ) H.A. II, 3 n. 710 S 3: Item want to Brugge etlike koplude sin van Coinè unde 
anderen steden van der hense, de dar huse gehuret hebben, umme Einsehe wine inné 
to tappende, unde vele wyne bii ziik liggende hebben, der se in korter tiid nicht sliten 
konen, gemerket dat de wine alle tiid nicht ventelik en sin unde men ok mit beschede 
nicht wol mach uthvoren, hiirute unde umme schaden to schuwen, sunderlinges der 
g enne de van dessen zaken to Uiden nicht hebben geweten, so hebben de vorscreven 
radessendeboden gegunt unde togelaten, dat degenne de Einsehe wyne in Vlanderen 
hebben unde nicht verkopen konen, dat se deselven unde nyne andere meer sunder or
gelist mogen bevelen jenigeme vrunde offt knechte, he zii binnen der heme of ft dar 
buten, umme den meysten profiite to tappende offt to verkopende, beholdelik dat elk 
kopmann selven mit sinen live unde anderen gude horsam holde, dise dat recessus ut-
wiset. 
«») Cf. Friccius II , p. 76, voetnoot 87. 
421 ) H.A. II, 4 n. 28. 
«2) H.E. I I , 4 n. 29. 
««) H.A. II, 4 n. 62; cf. H.A. II, 4 n. 61 β 1. 
«*) H.A. II, 4 η. 67. 
«») H.A. II , 4 η. 63 5 la . 
« · ) Ibidem. 
« 7 ) H.Д. II, 4 n. 63 î 3. 
« e ) H.A. II, 4 n. 63 î 13. 
« · ) H.A. II , 4 n. 63 § 18. Cf. Friccius II , p. 68. 
4*0) H.A. II, 4 n. 63 § 12: dat een islïk van der vorghescrevenen henze den Vlamyn-
ghen siin ghud ten stapele dar de coopman resideret umme reede ghelt unde nicht to 
borghe maghe vorkopen, uppe de pene dree mark gholdes to vorborende de dar yeghen 
dede. — Cf. Friccius II, p. 67. 
431 ) U.R. II, 4 n. 78 § 1: und das das in allen seinen stucken und puneten nach gele-
genheit des gemeinen kaufmana bey solcher bussen und penen, doruf noch inhalde 
desselben recess geordinirt und gesaezt, volkomlich bey wirden gehalden werde und 
noch inhalde des heimlichen reezes zu Lübeck anno 50 gemacht auf Mattet. — Cf. Fric
cius II , p. 69. 
« 2 ) Fricciua II, p. 66, 117. 
">) Я.Д. II, 4 n. 67. 
« 4 ) H.U.B. VIII, n. 160 § 3. Cf. Fricciua II, p. 69. 
«») H.U.B. VIII, n. 322. Cf. Friccius I I , p. 76. 
««) H.A. II , 4 n. 469. Cf. Fricciua II, p. 72 v. 
«τ) Н.Я. II, 4 n. 468 § 6. 
«»8) Н.Д. II, 4 n. 63 § 10. 
*»·) Н.Д. II, 4 n. 64. 
"») Н.Д. II, 4 n. 63 § 9 a. 
4 4 1 ) H.U.B. VIII, n. 136: Ock so hebben de voomoomde heren van den steden und 
ock de coopman clarliken und warachtighen vorstaen, dat de Westphelesschen und 
Suderzeesschen steden und gyj heren und juwer stede cooplude teghens der vomoom-
den heren van den steden ghebode und recesse ghedaen hebt und dagelix doen und 
ghonnen ock, dat men sodane verbodene gudere, Vlamessche takene und ander gud in 
juwer heren stad ghebracht und doer de stad ghevort werden, eunder des coopmans 
van der Hanze certifieacien darby to hebbende, dattet пупе Vlamessche gudere en syn 
noch darunder ghemenghet, und derghelike so ghonne gjj heren in juwer stad, dat 
men dar aüerleye guder und froyt, dat in Vlanderen ghekofft und ghewest is, bren
ghen und vorkopen mach contrarie der vomoomden heren recesse. Unde wo deselven 
stede und ore cooplude darmede in tokomenden tijden varen solt, dat bevele wp oren 
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tvisheyden to vorantweren, und dart by ju heren und juwer stede cooplude nicht vor
wart noch ghebettert en worde, dattet nicht meer en gescheghe, so maghe ghy heren 
merken und wetent ock wal, dat de coopman by edes dwanghe darinne gheholden is, 
dat to claghene, dart behort, und ock de unhorsame in unser macht wesende to corri-
gherende und de boete na elkes mannes broke und unhorsamheyt to untfanghene na 
unsen bevete und inholde der vomomden recesse. Vorder so hebben uns de voomomden 
heren belast, dat vomoomde reces upten vorscreven dach purificacionis to Lubeke 
ghemaket ju heren aver to sendene to den ende, dat gy heren juwer stede cooplude dat 
laten weten und ze warachauwen, sick vor schaden to wachtene, up dat nement un-
wettens in broke en valle, wente de coopman moet und wil der voomoomden heren van 
den Henzesteden ghebode holden, so verre van dat in syner macht is etc. Hirumme so 
syn [wy~\ van juwer heren wisheyt begherende, dat ju heren gheleven wille, juwer he
ren stad cooplude to underwisene und dar to vormoghen, dat ze den vomoomden he
ren van den Hanzesteden und déme coopman ghehorsam syn und de recesse und ghe
bode halden, up dat nicht van no eden werde, aver ze to claghene eder de boete van en 
to untfanghene. Vorder, erbare wise heren, syn wy van juwer heren wisheyt begheren
de, dat gy umme betters und waldoens willen den steden van der Hanze, de an ju 
heren haveden eder hulpe doen, wanne gy heren ter dachvart kamen, dar de ghemene 
Hanzesteden vorgadderen, dyt vomoomde recess utghecopiert synde over to sendene, 
up dat se de ock weten moghen und unwettens in nynen schaden en kamen. Erbare 
wyse heren, hirby doende so toy desees und alles guden tobetrauwen juwer vorsenighen 
wisheyt, de God ewelick bespare in salicheyt. Ghescreven under unsen ingeselegen up
ten 6. dach in Apryl anno 52. 

Ock, erbare wise heren, so syn wy begherende, dyt vomoomde reces ute to laten 
copieren und derghelike willen senden umme unser leve der stad Doesborch by ju he
ren beseiten myt desses breves avescryft ju heren ghesant etc. 
««) Friccius II, p. 64 v., 76. 
448 ) H.R. II, 4 n. 9: etlike ziin ooek stede, nw ute der heme vriiheyt zünde, alee Hil
densem Munster Hanover unde Hameien, dede ligghen up eerie gemene und grote 
strate van dorganden guderen, daer men nw zeer und meer to soeken sal, gudere to 
vorende in bejegentheyt der heme vorscreven, waerute wal van noeden were, enighe 
middele, de dat hinderen mochten, to vindende. 
444 ) H.R. II, 4 η. 249 § 2: dat men dat stapelgud nergen anders sal vorkopen den 
allene tome stapele, dar de kopman resideret unde den stapel holdet, by der pene ener 
mark g aides to vorborende so dicke enich copman daranno broksam wert bevunden. 
4 4 5 ) H.U£. VIII, η. 396. Cf. Fricoius II, p. 79. — Voor 1464 zie een lijst van onge
hoorzame Hanzeaten, aangeduid als: dieghenne, de de coopman weet gedaen hebbende 
teghens recesse der stede van der Hanze van der Vlaemsschen reyse to mydende und 
Vlaemsche gudere nicht to kopende. — H.U.B. VIII, n. 378. 
44») H.U.B. VIII, n. 378 § 14. 
*") H.U.B. VIII, n. 378 § 18. 
4 4 8 ) Dit citaat en de volgende: H.R. II, 4 n. 100. 
44») H.R. II, 4 n. 109. 
"») Я.Д. II, 4 n. 110. 
4 5 1 ) H.R. II, 4 p. 78; cf. H.R. I I , 4 η. 131, zfnde een schrijven d.d. 28 December 1462, 
waarin Lübeck aan Ludwig von Erlichshausen bericht: Also ie de coopman in willen 
van der stad Deventer orleff to nemende und en vor alle woldat vruntliken to dan
kende unde na dessen hilghen daghen to wynachten na Utrecht [tol treckende. 
4 " ) H.U.B. VIII, n. 209; Poelman I, n. 2064. 
"») H.U.B. VIII, n. 161; Poelman I, n. 2048. 
4»4) H.U.B. VIII, n. 168. 
4 «) H.U.B. VIII, n. 169. 
««) H.U.B. VIII, n. 173. 
" ï ) H.U.B. VIII, n. 176. 
««) H.U.B. VIII, η. 290; Poelman Ι, η. 2079. 
«») H.R. II, 4 η. 161 S 1. 
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" · ) H.R. И, 4 η. 161 § 2. 
4 6 1 ) Я.А. II, 4 η. 161, p. 107 v. 
4β») H.R. II, 4 η. 166. 
4«») Я.А. II, 4 η. 162. 
4 β 4 ) H.A. II, 4 η. 162 § 8. 
4 β 0 ) H.R. II, 4 η. 162 § 1-7. 
4 β · ) Cf. Stein, Die Burgunderherzöge, p. 22 v. 
4 β τ ) Men zie het ontwerp van het privilege, dat de Hanze van Philips van Bourgon-
dië wenste: H.R. II, 4 n. 250. 
4 β β ) НЛ. II, 4 η. 211 §§ Б, 6, 7. 
4 β · ) Zie o.a.: H.R. II, 4 η. 247 §§ 1, 2, 3, η. 249 δ 4. 
«о) Я.А. II, 4 η. 282. 
4 7 1 ) Ibidem. 
,4 7 3) H.R. II, 4 η. 379. — Het reces van deze dagvaart is niet bewaard. 
4711 ) H.A. II, 4 n. 379; cf. η. 404. 
4 7 4 ) Ibidem; cf. Н.Й. II, 4 η. 396, η. 397. 
4 7 6 ) H.A. II, 4 η. 404. 
4 7 β ) H.R. II, 4 η. 414. 
4 7 7 ) H.A. II, 4 η. 446. 
4 7 8 ) Aangeduid als: de administratie van justicien, waerup de voorseide Oosterliine 
in effecte begherende es, dat de i leden slande van Vlaendren zouden hebben de ken
nesse van allen vercortiinghen of arresten ghedaen up de persoenen oft goediinghen 
van demelven Oosterliinghen bii den officiers van den vorseiden onsen gheduchten here 
of tolenaers ende andere. — H.R. II, 4 n. 444 § 5. 
4 7 · ) Ibidem: Item от twelke te vercrighene de vier leden, niet om te amplierene haer-
lieder kennesse noch ooe begheerende de kennesse van den officiers ende tolenaers etc., 
maer alleene omme de voordemesse van den coopmanseepe ende omme weder te crighe-
ne bin den lande den voorseiden Oosterliine. 
1 6 0 ) H.A. II, 4 n. 444 § 4: Item ende от dit in corte te verclaersene ев te merkene, dat 
men de coopmanseepe compareren mach ende gheliken eener ketene, die tegader hout 
Ыі schakelen ende leden. Nu es waer, dat alreede mide der absende van den Oosterliine 
de andere nacien ende bii specialen de Spaengaert, dewelke een goed profitelic coop-
man es den lande ende wiens handelinghe ende hantieriinghe staet up den Oosterliine, 
daghelies vervremd van den lande. 
4 8 1 ) H.R. II, 4 n. 444 § 3. 
4 8 3 ) Wij volstaan hier met een behandeling van de hoofdzaken uit de vele Vlaams-
Hanzeatische onderhandelingen, die sinds 1453 gevoerd werden ter bvjlegging van het 
conflict. Het daarover in de Hanzerecessen vervatte materiaal is zo omvangrijk, dat 
wij het niet in extenso kunnen behandelen. Het zou trouwens voor een groot deel 
niets meer belichten dan de zeer trage gang van zaken van het geconfereer. Een samen
vatting vindt men in de inleiding van de volgende nummers van H.U.B. VIII: n. 379, 
n. 440, n. 520, n. 659. Cf. aldaar n. 756. 
4 8 8 ) Daenell, Blütezeit II, p. 75. 
484) H.A. II, 4 η. 459 § 11. 
4 8 8 ) H.B. II, 4 n. 260 § 11. 
4 8 · ) H.A. II, 4 n. 459. 
4 8 7 ) H.R. II, 4 n. 486. 
4 8 8 ) H.R. II, 4 n. 247 § 22. 
4 8 · ) H.A. II, 4 n. 458 § 5. 
4 e o ) Ibidem. 
4 · 1 ) H.A. II, 4 n. 458 § 17. 
4 8 3 ) H.A. II, 4 n. 458 § 12. 
4 9 8 ) H.B. II, 4 n. 484; cf. η. 485. — Voor Brugge's tegemoetkomende houding ten op
zichte van de Hanze om de vrede toch maar te bewerkstelligen, zie: H.U.B. VIII, n. 526-
n. 527, n. 567, n. 596-n. 598, n. 600. 
4»4) H.A. II, 4 n. 484. 
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H.R. II, 4 η. 606 § 3. 
H.R. II, 4 η. 606 § 14. 
Ibidem. 
Я. .В. Vili, η. 676. 
H.R. II, 4 п. Б06 § 16; cf. H.R. II, 6 η. 717 § 13. 
Vogel, Kurze Geschichte, p. 77. 
H.R. II, 4 η. 506 § 21; cf. Я.Д. И, 4 п. 644, п. 647. 
H.R. II, 4 п. 606 § 28. 
H.R. II, 4 п. 606 § 14. 
Cf. Я.В. II, 4 п. 639, п. 540. 
H.R. II, 4 п. 542; cf. H.R. II, 4 п. 644. 
H.R. II, 4 п. 491. 
H.R. II, 4 п. 492. 
H.R. II, 4 п. 493. 
H.R. II, 4 п. 494. 
H.R. II, 4 п. 496. 
H.R. II, 4 п. 664. 

Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem; cf. H.R. II, 4 п. 668. 
H.R. II, 4 п. 667 § 16. 
H.R. II, 4 п. 657 § 7. 
H.A. II, 4 п. 667 § 16. 
H.A. II, 4 п. 567 § 16. 
НА. II, 4 п. 667 § 17. 
H.R. II, 4 п. 664. 
Met Johan Zwin en Johan Gebbingk behoort Van Coesfeld tot de meest op de 

voorgrond tredende Hanzeatische klerken te Brugge. Zie: Daenell, Blütezeit II, p. 400. 
ваг) D e verdiensten van Van Coesfeld worden omschreven als: de goede ende ghetrau-
we dienste aerbeyde bystande ende voordemesse, die meester Ghoossin van Coesvelde, 
cleric der cooplieden van der Duutsseher Hanze residerende te Brugghe, ghedaen hadde 
te diverschen stonden denghuenen, die van sghemeens lande weghe van Vlaendren ende 
der voorseiden stede van Brugghe weghe ter voorseiden zake gheordonneirt waren int 
traetiek ende handelinghe, die gheweist hadden omme twedercommen van den voorsei
den cooplieden in Vlaendren ende binnen der voorseiden stede van Brugghe. — Zie: 
H.Ü.B. VIII, n. 1039. 
»га) ibidem. 
»«) H.U.B. X, п. 1217. 
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AFDELING HI. 

EINDE VAN DE HANZENEDERZETTING TE BRUGGE 
EN VERPLAATSING DAARVAN NAAR ANTWERPEN. 

1. BOUW VAN HET „COMTOR" TE BRUGGE. 

Bij de onderhandelingen over de terugkeer van De Duitse Koopman uit 
Utrecht naar het oude Vlaamse Emporium had de Raad van Brugge, bij 
dergelijke gelegenheden uitermate tot concessies bereid, de Hanzeaten de 
toezegging gedaan, dat Brugge aan de Oosterlingen zou afstaan eene scoone 
plaetse, daer zij hare vergaderinghe ende coopmanscepe up houden zullen 
moghen *). Bovendien verplichtten die van Brugge zich, dat zij die plaetse 
onbetemmert, ombehuust ende ombelemmert houden zullen van wijnkelen, 
cromen of eeneghe andere temmeragen of beletten, alzo lunghe als de vor-
seiden cooplieden te Brugghe hare ghewoenlike residencie ende staple hou
den zullen *). Prompt vervulde Brugge deze belofte "). Enkele decennia la
ter, in 1478, treffen we de Oosterlingen aan in het bezit van een eigen huis, 
t Gromme Ghenthof *). Dit bezit breidden zij uit door aankoop van zeven 
huizen aan het Oosterlingenplein. Omstreeks 1478 hebben de ouderlieden 
het besluit genomen, ten behoeve van hun nederzetting een groot decoratief 
gebouw op te trekken, dat in zijn uiterlijk aan de waardigheid van de Hanze-
organisatie zou beantwoorden. Bouwmeester Jan van de Poele vervulde de 
opdracht *). Er verrees „een schoon huys met een thoren zeer konstig en fraey 
van brikken, dat ik geloove dat 'er diergelyke in 't land van vlaenderen 
niet is", zegt Beaucourt "). Hieronymus Schedel, een geneesheer uit Neuren
berg, die in Maart 1495 op zijn terugreis van Portugal en Spanje Brugge 
bezocht, vermeldde in zijn reisbeschrijving over Brugge o.m.: Item Ostrogo-
thi valde pulcrum habent atrium et praeclarissimum domum, in qua altissi-
mam turrim optime decoratam et circum circa celoria sub terra, ubi suas 
merces vendunt7). 

Behalve een grote vergaderzaal en verschillende localiteiten voor kan
toordoeleinden, bevatte het gebouw ook keukens en verder slaapkamers 
voor de kooplieden en hun personeel, zoals klerken, secretarissen enz. Dit 
laatste wijst er wellicht op, dat men bij deze nieuwbouw de bedoeling had, 
voortaan de te Brugge vertoevende Hanzeaten, zij het op bescheiden schaal, 
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in het nieuwe huis een gemeenschappelijk leven te laten leiden. Of men er
in geslaagd is, de kooplieden uit de hostels naar het „Comtor" te doen ver
huizen, is twijfelachtig. „Das Hansahaus war ein Klubhaus, nicht aber eine 
Herberge", zegt Häpke 8). 

Zoals de hostels diende het „Comtor" tevens als pakhuis. De vier gewelf
de kelders boden gelegenheid voor het opslaan van de goederen. Een zeer 
belangrijke localiteit was het eigenlijke „Comtor", waar, aldus Häpke "), de 
schotkist en de „Arca Noe" met de akten en oorkonden zich bevonden. „Der 
ganze Bau mit seiner prächtigen Architektur, seinem schönen Thurm, sei
nen zierlichen Eckthürmchen, seinen gemalten Fenstern, seinen Wappen
schildern über dem Haupteingange, seinem kunstvollen, vergoldeten Eisen
werk gab Kunde von dem Reichthum und der Prachtliebe der Kaufherren, 
die hier ihren Handelssitz aufgeschlagen hatten" 10). Ook de inrichting van 
het „Comtor" was van dien aard, dat bij beraadslagingen en vergaderingen 
de niet-Hanzeatische partij te allen tijde weten kon, tegenover welke mach
tige heren men gezeten was. De silberne Leffeln mit uberguldetem Adeler 
an den Stillen, de silbern Saltzvesser, an den Kanten uberguldt, de Taeffel, 
darin allerlei subtil in Holtz geschnittene Historien, die vermeld zijn in een 
Inventarium ") van het later naar Antwerpen overgebrachte „Comtor", ge
tuigen van de kunstzin der Hanzeaten niet alleen, maar ook van hun liefde 
voor weelde en luxe. 

2. ACHTERUITGANG VAN DE HANZE EN VAN BRUGGE'S 
HANDELSGROOTHEID. 

Hoe aanzienlijk het „Oosterse Huis" te Brugge in zijn uiterlijk ook 
mocht zijn, toch was het gebouwd in een tijd, dat de roem der Hanze in het 
algemeen en die van haar nederzetting te Brugge reeds begon te tanen. In 
het algemeen wordt de veertiende eeuw als het tijdperk van de grootste 
bloei van Brugge en de Hanzeatische handel beschouwd 12). De vrede van 
Stralsund, die op 24 Mei 1370 tussen de Deense Rijksraad en de in de Keul
se Confederatie verenigde Steden gesloten werd, bezegelde de overwinning 
van de Hanze op een van haar meest verbitterde vijanden, nl. Waldemar IV 
van Denemarken, beter bekend onder de naam van Waldemar Atterdag. De
ze vrede, die de Hanze in het bezit bracht van de vier Sont-kastelen Skanör, 
Falsterbo, Malmö en Helsingborg, verhief de Stedenbond op het toppunt 
van zijn macht. Wanneer vijf jaren later Keizer Karel IV Lübeck bezoekt, 
spreekt hij, aldus de kroniekschrijver Detmar, tot verrassing van zijn gehoor, 
de Raadsheren der machtige Hanzestad als Heren aan en op hun deemoedi
ge opmerking, dat een dergelijke titulatuur hun niet toekomt, heeft de kei
zer, aldus Detmar, met nadruk bevestigd: Gy synt heren 18). 

Ook de eerste helft van de vijftiende eeuw was zeker nog een betrekke
lijk gunstige tijd voor de Hanze " ) , voor niet weinige Hanzesteden echter 
ook reeds een tijd van depressies " ) . In de tweede helft van de vijftiende 
eeuw zet onmiskenbaar de crisis in van dat, wat eenmaal de grootheid van 
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de Hanze uitmaakte. De sluiting van de Peterhof te Nowgorod in 1494 op 
bevel van tsaar Iwan III Wassiljewitsch 1") wordt beschouwd als een voor
teken van de achteruitgang van de eens zo machtige Stedenbond. De ontdek
king op het einde van de vijftiende eeuw van de Nieuwe Wereld en van de 
zeeweg naar Indie om Kaap de Goede Hoop, leidde de handel en zeevaart 
in geheel andere banen, dan die, welke de koggen der Hanze tot dusver ge
volgd waren. De Hanzeaten bleven op hun binnenzeeën, „statt den Spuren 
der Mitteldeutschen nach der neuen Welt zu folgen" " ) . 

Betekende dit niet-deelnemen aan de nieuwe wereldhandel enigszins 
een verzwakking van de positie, die de Hanzeaten tot nu toe op de interna
tionale markt hadden ingenomen, zo mogen we daarnaast niet uit het oog 
verliezen, dat de Hanze in de opbloeiende Nederlandse handel en scheep
vaart een concurrent had gekregen, waaraan zij op den duur, noch op de 
Noord-, noch op de Oostzee het hoofd vermocht te bieden. Op 8 Maart 1422 
berichtten de te Wismar vergaderde Hanzeatische raadszendboden aan de 
Pruisische en Lijflandse steden, dat het dringend noodzakelijk was, dat op 
de Hanzedag, die op 3 Mei te Lübeck gehouden zou worden, men zich zou 
beraden over de Hollanders, de, alse gi wol weten, den gemeynen copman 
grof f liken unde mennigerleye wiis beschediget hebben, tegen God, ere unde 
recht, unde de ok, alse gi wol weten, dem gemeynen copmanne unde copen-
schop yn allen enden merkliken to vorvange unde hinderlik synd, den me nu 
tor fitd sodane schaden, also se gedaen hebben, myd Godes hulpen unde me
rer beqwemicheid affmanen magh, dan uppe ene andere Hid etc. 18). Een 
tot Lübeck gericht schrijven van De Duitse Koopman d.d. 7 Januari 1438, 
gewaagt van de moeilijke situatie, waarin de Hanzeatische handel in Vlaan
deren tengevolge van de concurrentie der Hollanders was geraakt: aldus er-
baren heren so en wete wii nicht worto wii uns in Vlanderen vorlaten mo
gen; desgeltkes so en hebbe wii hir nicht vastes und ok so is de hanteringhe 
bynnen korten jaren sere tonichte gaen umme dat de Hollandere alumme 
de handelinge hebben unde de lande myt gude vorvullen 1"). 

Een factor van niet te onderschatten betekenis voor de achteruitgang 
der Hanze was verder gelegen in een feit, dat slechts aan het grillige spel 
van het noodlot geweten kan worden. Boven 20) hebben wij gezien, hoe de 
haringvangst aan de kust van Falsterbo-Skanör op Schonen een handel 
schiep, die de Hanzeaten zich op even wijze als verrijkende manier ten nut
te hebben gemaakt. De haring heeft echter in de loop der geschiedenis her
haaldelijk van verblijfplaats gewisseld, althans wat betreft het massale voor
komen. Omstreeks het einde van het zesde decennium der zestiende eeuw 
verscheen hij voor het laatst in grote zwermen in de wateren van de Zuide
lijke Sont. Na eerst in de buurt van Marstrand te zijn opgetreden, trok hij 
tegen het einde van de zestiende eeuw naar de Noordzee. Hiermede kwam 
zowel de haringvangst als de handel in dit artikel in handen van Nederlan
ders, Schotten en Noren. De Hanzeatische handel had een rijke voedings
bron verloren 21). 

Ook met Brugge heeft het onafwendbare noodlot zijn spel gespeeld. Wij 
wezen er reeds op, dat in de loop der eeuwen de havensituatie van het Zwin 
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gaandeweg slechter werd 22). Oorspronkelijk wellicht zelfs voor zeeschepen 
tot Brugge bevaarbaar 23), bood het Zwin reeds in de tweede helft der twaalf
de eeuw aan diepere schepen geen gelegenheid meer tot Brugge te varen. In 
het begin van de dertiende eeuw is Damme de voorhaven van Brugge " ) . 
Op het einde van de veertiende eeuw had de verzanding van het havencom-
plex reeds verontrustende vormen aangenomen. Hanzeatische schippers met 
jarenlange ervaring in de Vlaamse wateren, zochten in 1401 op een te Brug
ge gehouden vergadering van kooplieden en schippers der Hanze de oorzaak 
van de onbevaarbaarheid van het Zwin in het paal- en balkwerk, waarmede 
men in de oorlog van 1380-1384 de haven gebarricadeerd had. De Duitse 
Koopman te Brugge berichtte daarover aan Lübeck: Ock so segeden somighe 
scheperen van unser Hense, de dit land van Vlanderen wol 30 jaer vorsocht 
hadden, wo dat dat Zwen van der manichvoldiget van schepen nicht vorlan-
det en were noch en worde, mer dat id wer geschein in den Vlam eschen or-
loge, do dat Zwen overgepalt was unde dat water synen vryen gank nicht 
hebben en mochte; unde darby segeden sie, dat dat Zwen vorlandet unde 
sere undiep gheworden were г ъ ) . Mogelijk had zich door het paalwerk in de 
loop der jaren een bank van zand en modder gevormd. Met toestemming 
van de hertog verwijderde Brugge in de jaren 1394-1397 dit paalwerk. Om
streeks dezelfde tijd liet de stad ter verbetering van de watertoestanden, een 
nieuwe grote sluis bouwen in het kanaal, dat Damme met Sluis verbond. In 
de jaren 1399-1402 werd voor de verbinding met Damme een nieuw kanaal 
gegraven. Maar ook dit was spoedig dermate verzand, dat het voor de scheep
vaart soms weken lang onbruikbaar was, zodat het goederentransport over 
land moest geschieden. De daarmede gepaard gaande verhoging van ver
voerkosten was op den duur aanleiding, dat de kooplieden Vlaanderen lie
ver niet bezochten en de voorkeur gaven aan betere havens in het naburige 
Zeeland, Holland en andere landen. Omstreeks 1413-14 beklaagde Brugge 
zich blijkens een aantekening in de Brugse stadsrekening over de nadelige 
gevolgen van het feit, dat de kanaalverbinding Damme-Sluis in zo slechte 
staat verkeerde. Dit was er o.m. oorzaak van, dat het handelsverkeer van de 
buitenlanders zich meer op Holland, Zeeland en andere gewesten richtte a"). 

Dat Brugge overigens van de Hanzeaten, die steeds weer over de slech
te waterwegen klaagden, weinig steun voor herstelwerkzaamheden onder
vond, blijkt uit het gebeuren van 1421. In dat jaar ondernam de stad nieu
we pogingen om door de aanleg van dijken en door verdiepingswerkzaam-
heden in de zeeverbinding verbetering aan te brengen. Op de Hanzedag van 
21 Juni 1421 te Lübeck, vroeg Brugge, tot bestrijding van de kosten, de 
steun van de Hanze in de vorm van een vrijwillig aanvaarden van een ver
hoging van de wijnaccijnzen voor de tijd van vier jaar 27). De Vergadering 
verontschuldigde zich met het antwoord, dat er te weinig steden op deze 
dagvaart vertegenwoordigd waren, der ere vulbord behoff were in den din
gen. Men beloofde over de aangelegenheid aan de andere steden te schrij
ven 2e). In werkelijkheid was de Hanze reeds de mening toegedaan, dat het 
Brugse voorstel tegen de Hanzeatische privilegiën indruiste, want aan Keu
len, dat op deze dagvaart niet vertegenwoordigd was, werd reeds ter verga-
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dering bericht gezonden, dat men wel inzag, dat alsodanne upsette sere tegen 
der stede und copmans privilegia wesen wolden. Men zeide desondanks de 
kwestie mit gudlicheyd uitgesteld te hebben, met het doel se mer steden wit-
lik to donde, de dat mede anrored 2 β). Op de Lübeckse Hanzedag van 31 Mei 
1422 werd een schrijven van de stad Brugge in behandeling genomen, be
helzende eenzelfde voorstel als dat van 1421 ï0). Wederom werd aan Brugge 
het ontwijkend antwoord gegeven, dat er te weinig steden op de dagvaart 
aanwezig waren, dit keer doordat, Gode entfarme[d], in den lande grot 
krich unde orloge is unde ovele steit, beide to watere unde to lande. Uiterst 
vriendelijk echter liet de Hanze volgen: Wanne id aver alzo vallet, dat id 
tiit unde stede hefft umme de vorscreven puñete vorder to tracterende, so 
wille wii des umme juwer leve willen gutliken vordacht syn ll). 

Reeds in 1401 had De Duitse Koopman, toen de hertog en de stad Brug
ge, klaarblijkelijk ter voorkoming van verdere verzanding van het Zwin, 
bepaalde verordeningen inzake de aanlegplaatsen der schepen overwogen, 
overangstig Lübeck om advies gevraagd, niet alleen, omdat De Duitse Koop
man zich in deze incompetent voelde tot het doen van toezeggingen, maar 
ook, omdat men vreesde, dat er iets van de privilegiën teloor zou gaan. In 
algehele subordinatie berichtte De Duitse Koopman aan Lübeck, dat men 
tot de resolutie was gekomen, dat unz alsodane ponte unde ordinancie vor
screven nenerleie wijs en stonden over to ghevene unde to vulbordene, de 
to holdende; ok en stonden se unz nicht over to ghevende, id en were by 
juu heren bevete unde vulkomenen willen, want wy seyn dat dagelix, so wat 
dat irst overgifft ut guderticheit, unde dat kompt in eyne ghewonte, dat 
moet namaels vor en recht geholden werden B2). Op 16 December 1401 zond 
Lübeck aan de Lijflandse steden copie van het schrijven, dat aangeduid 
werd als een brief van der undupe unde vorlandinge der haven Swen, de de 
borgermestere, schepene unde rad to Brugge den coopluden darzulves vor-
ghelecht Я!>). De Dorpatse Dagvaart van 19 Februari 1402 drukte De Duitse 
Koopman op het hart niets toe te zeggen, wat tegen de privilegiën zou zijn: 
Item so de coepman von syk gescreven hevet to Brugge in Vlanderen wesen-
de na begeringe der Vlaminge, alse umme de scheppe to leggende in dat 
Swen uppe de wase unde dat Swen to rumende, welke puñete staen jegen des 
Dutschen koepmans privilegien: dar segge wy to, dat men dar also vor sy, dat 
des koepmans privilegien und vryheiden also verheget, geholden unde un
verändert blyven, dat des de coepman in nynen schaden en home •*). Ook de 
Lübeckse Vergadering van 14 Mei 1402 hield De Duitse Koopman voor 
ogen: Vortmer umme de undupe der havene, geheten dat Swen, is unser wil
le, dat me dar ane nicht tostede, dat jegen unse privilegie si **). Ondanks alle 
goede wil heeft Brugge het gevaar van verzanding niet kunnen keren: in de 
tweede helft van de vijftiende eeuw was het Zwin absoluut onbruikbaar ge
worden 3e). 

Deed het verlies van de haven afbreuk aan Brugge's betekenis als in
ternationale handelsplaats, een andere fnuikende factor was gelegen in het 
feit, dat de Vlaamse weverijen tegen het einde van de veertiende eeuw op 
de lakenmarkten niet meer het monopolie bezaten, maar een geduchte con-
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cúrrente zagen verrijzen in de opbloeiende Hollandse, vooral Leidse ") , Am
sterdamse en Schiedamse lakenindustrie; daarnaast ook in de Engelse la-
kenfabricage, die, aldus Häpke, „wie jede junge Industrie anfänglich mit 
billiger Ware arbeitete" Я 8). In een vijftiende-eeuwse handelsbrief van Hans 
Benk te Riga aan Hans Kastorp te Lübeck, spreekt de schrijver erover, dat 
met Vlaamse lakens niet veel winst meer te behalen is. De Russen willen die 
niet. Voor Engelse lakens schijnt de koopkust groter te zijn: Item, so wetet, 
dat ik de laken al vorkof hebbe, de ik hir hadde, men dar en ys nich an wu-
nen nu tor tyd. Ypersche laken der en wylt de Russen nich hebbe myt alle, 
jodoch wan se nu hir käme, so wert me gewar, wat se dan hebbe wyllen. Gy 
s\criven\ ту, dat ik ju solde scrive, wat laken dat ik beger; ik en weyt sulven 
nich, wat laken dat ik slyten kan; sende us jo Pepersche mede; mochte gy 
ein terlinck hebbe, alse my her Hinrik sande, Engelsch, unde mochten то-
gelken kop hebbe, dar weyr wol ein lutken an *e). 

Niet onverdeeld gunstig voor het Brugse commerciële leven was ook het 
feit, dat in de eerste helft van de vijftiende eeuw een groot deel van de Ne
derlandse gewesten onder de heerschappij van het Bourgondische Huis 
kwam. Reeds onder Philips I gaven het afschaffen van privilegiën en het 
uitschrijven van belastingen vooral in het vrijheidlievende Vlaanderen en 
Holland herhaaldelijk aanleiding tot onlusten, waaronder de handel in 
ernstige mate te lijden had. Onder de oorlogszuchtige Karel de Stoute werd 
dat niet beter. De door hem ingevoerde accijnzen vormden weliswaar niet 
een directe belasting voor de Duitse kooplieden, maar waren er toch oorzaak 
van, dat de afzet zoveel minder werd, zodat uiteindelijk de kooplieden het 
gelag betaalden. 

Maar ook in deze tijden van tanende macht en tanende rijkdom wend
den de Oosterlingen te Brugge bij openbare feestelijkheden nog alle moeite 
aan om door vertoon van pracht en praal althans uiterlijk nog getuigenis af 
te leggen van de machtige positie, die ze daar eenmaal hadden bezeten. Bij 
de blijde incomste van Karel de Stoute en zijn jonge gemalin Margaretha 
van York, te Brugge in 1468, reden ook de Oosterlingen met de andere „na
tiën" in de feeststoet mee. Achtereenvolgens zag men daar hoog te paard ge
zeten, de kooplieden van Venetië „met cramoisin fluweel gekleed en de die-
naers met rood laken"; die van Florence met „t'sestig gelyke voetknegten 
met blauwe kleederen, alle hunne peerden waeren behangen met wit satyn, 
't welke met blauw fluweel geboord was"; dan de Spaanse kooplieden, ge
kleed „in 't violet damast, een ider hadde agter zig eene pagie te voet"; ver
volgens de „Negotianten van Genua met violette laken kleederen". Na hen 
kwamen dan de Oosterlingen, geenszins detonerend in het Bourgondische 
ceremonieel, gekleed als zij waren „ook in violette kleederen, doende insge-
lyks t'sestig brandende tortsen voor hun dragen, en veel meer andere, al 
even kostelyk uytgedorst en zeer rykelyk gekleed: zoo dat die de Bruggelin
gen doorgaens in alle groóte feesten door pragt en grootdaedigheyd verre te 
boven gingen" 40). 

Enige decennia later, tijdens het regentschap van Maximiliaan, de ge
maal van Karels dochter Maria, zien we Brugge in een geheel andere verhou-
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ding tot de landsheer. Met stille trots op de macht, die het eenmaal bezeten 
had, deinsde Brugge in 1488 er niet voor terug, Maximiliaan gevangen te 
zetten. Een boete van 300000 gouddaalders werd het land opgelegd en bo
vendien moest Brugge de privilegiën, die het bij de dood van Karel de Stoute 
had bezeten, opnieuw met een som van 175000 Andriesgulden 41) kopen. Om 
de betaling daarvan mogelijk te maken, werden de accijnzen op wijn en bier 
aanmerkelijk verhoogd, hetgeen voor de Hanzeatische handel niet anders 
dan ongunstig kon werken. 

De Hanze-organisatie te Brugge was overigens door oorzaken, woelende 
in haar eigen gelederen, in de vijftiende eeuw belangrijk verzwakt. Vooreerst 
slaagde de leiding er niet in, op den duur de Hanzekooplieden de verplich
tingen, voortvloeiende uit de Brugse stapeldwang, te doen opvolgen. Van 
deze stapeldwang waren oorspronkelijk, de zogenaamde ventewaren uitge
zonderd 42). Deze concessie gaf echter geleidelijk aanleiding tot het onttrek
ken ook van andere goederen aan de stapeldwang. Van oudsher mochten 
verder ondanks de stapelplicht, alle artikelen, wanneer ze eenmaal te Brug
ge waren geweest, ook op verschillende jaarmarkten zo b.v. op die van Ant
werpen en Bergen-op-Zoom worden gebracht. Deze zogenaamde „vrije 
markten" werden tweemaal 's jaars in genoemde steden gehouden 4S). Ant
werpen had zijn Sinksenmarkt en de Bamissenmarkt, welke laatste aldus ge
noemd werd, omdat hij op de feestdag van St. Bavo, dat is 1 October, be
gon. Zo kende Bergen-op-Zoom zijn „Wintermarkt" of „Koude markt", die 
omstreeks Martini begon, en zijn Paasmarkt. Deze markten duurden offi
cieel zes weken, werden echter practisch door de kooplieden langer gerekt 44). 
Weliswaar bestond er een bepaling, die de Hanzeaten verbood, in de 
stad van de jaarmarkt langer te verblijven dan de markt wettelijk duurde, 
maar met dit verbod werd veelal de hand gelicht. 

In 1447 trachtte de Hanze door verscherping van de stapeldwang de 
handel op Brugge te centraliseren en daarmede haar oude handelssysteem te 
herstellen. Uitdrukkelijk verbood de Lübeckse Hanzedag van 18 Mei van 
dat jaar de aankoop van lakens, die niet gekocht waren op de stapel in 
Vlaanderen of ter plaatse, waar de Hanzekooplieden hun stapel hielden. 
Beklemtoond werd het voorschrift, dat certificaten van de ouderlieden als 
geleibiljetten bij de te verzenden lakens moesten gaan 4I>). Bepaald werd ver
der, dat voor het vervoer van Hanzeatische goederen slechts Hanzeatische 
schepen in aanmerking mochten komen 4e). Hanzeschepen, die met stapel
goed bevracht, naar het Westen voeren, moesten het Zwin binnenlopen, 
voorzover tenminste hun lading niet voor Westelijke Hanzesteden of voor 
Engeland of Schotland bestemd was "). 

Deze stapeldwang, die een straÉere concentratie van de handel der 
Hanzeaten op Brugge impliceerde, stuitte vooral bij de Hanzesteden van 
de drie Westelijke groepen van het tweede „Derdendeel", te weten de steden 
van het gebied van de Zuiderzee, de Beneden-Rijn en Westfalen op hevig 
verzet Zij hadden eigenlijk niet zoveel belang bij het vasthouden aan de sta
pelverplichting voor Brugge, omdat zij dicht genoeg bij het Vlaamse Em
porium woonden om desnoods inplaats van Brugge hun eigen havens te ge-
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bruiken 4 β). Enkele steden van het Zuiderzee-gebied hadden bovendien zelf 
een belangrijke lakenindustrie, zo o.a. Deventer. Dat bij hen de besluiten 
van de Lübeckse Hanzedag niet in goede aarde vielen, is duidelijk. Ook ste
den van Westfalen zochten geleidelijk voor hun laken- en linnenhandel an
dere plaatsen op 4 β). 

De druk bezochte Hanzedag van 24 Augustus 1470 te Lübeck, onder
nam een laatste poging om door een nieuwe formulering van de stapelor-
donnantiën Brugge's voormalige centrale positie in het commerciële leven 
te herstellen en met name de Oostzee-handel weer terug te brengen in han
den van de Hanzeaten Б 0). De bepalingen van deze zogenaamde grote refor-
macie van de stapeldwang vormen een hoogtepunt in de verordeningen van 
de stapelaangelegenheid. Uitdrukkelijk wordt vastgehouden aan de oude 
rechten van de stapel te Brugge, m.m. van de vrije markten te Antwerpen 
en Bergen-op-Zoom: Lakens mogen slechts dan naar Hanzesteden worden 
gebracht, indien deze artikelen op de stapel te Brugge of op de jaarmarkt 
te Antwerpen of Bergen-op-Zoom zijn geweest 0 1). Andere stapelgoederen 
dienen eveneens daar te worden geveild. Hetgeen op de jaarmarkten te 
Antwerpen of te Bergen-op-Zoom niet verkocht wordt, dient weer naar de 
stapel te Brugge te worden gebracht52). De burgers van de Oostzee-steden en 
van Lijfland mogen slechts dan stapelgoederen door de Deense waterwegen, 
de Som of de Belt en om Skagen laten vervoeren, wanneer de schippers on
der ede verklaren of althans garanderen, dat het doel der reis Brugge of een 
der vrije markten is **). Vastgesteld wordt, dat ook allerlei soorten as als sta
pelwaren behandeld dienen te worden 5 4). De bepalingen ten aanzien van 
het goederenvervoer kunnen als volgt worden samengevat: Aan de eindpun
ten van de zeeweg Hamburg-Brugge, dus in de monding van de Elbe ener-, 
in het Zwin anderzijds, zullen acht à tien door Lübeck en Hamburg beman
de en bewapende schepen liggen, met dien verstande, dat aan elk eindpunt 
zich de helft van deze vloot zal bevinden. Deze schepen zullen zorg dragen 
voor een veilig transport van de stapelwaren. De kooplieden mogen hun sta
pelgoederen uitsluitend met deze schepen verzenden. Slechts voor zover deze 
vaartuigen nog scheepsruimte over hebben, mogen ze ook ventewaren mee
nemen 55). Voor de export van lakens naar de Zee-steden, naar Pruisen en 
Lijfland, is de route over land verboden. Kooplieden, die met de in Brugge 
gekochte lakens niet naar deze gebieden gaan, mogen over land reizen, maar 
zij moeten van tevoren De Duitse Koopman te Brugge de verzekering geven, 
dat zij zich inderdaad niet naar de genoemde steden, m.m. gebieden, bege
ven. Voor de export van stapelgoederen uit Lijfland, Litauen, Rusland en 
Pruisen, in het algemeen uit het Oostelijke Hanzegebied, is het transport 
over land, zowel direct door Oost- en Midden-Duitsland naar het Westen, 
als via Lübeck, verboden 5 β). 

Had de Hanze in deze tijd nog die hechte eenheid gevormd, die de Lü
beckse proost eens in de veertiende eeuw in haar prees 67), dan was het haar 
wellicht nog gelukt, door deze reformacie van de stapelverplichtingen we
derom de handel op Brugge te concentreren en met name de Hollandse 
kooplieden terug te dringen van de handelsweg naar Lijfland en Rusland. 
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Meer dan nog in 1447 kantten echter sommige leden van de Stedenbond 
zich tegen de bepalingen. Voor Breslau werd deze stapeldwang in 1474 zelfs 
aanleiding uit de Hanze te treden " ) . Danzig, het hoofd der Pruisische ste
den, weigerde de ordonnantiën aan zijn burgers te verkondigen "e). De Lijf-
landse steden moesten worden aangemaand, dit te doen eû). De Zuiderzee-
steden, onder leiding van Kampen, bekommerden zich in het geheel niet om 
de verordeningen en gingen vooral op het gebied van de lakenhandel hun 
eigen weg. Volgens De Duitse Koopman te Brugge waren de burgers van 
Kampen sunderges baven andere van der hanze, wan se vorbadet werden, 
zere unhorsam unde verachten des hopmans gebade unde breve, de en van des 
hopmans wegene de gemenen recesse van den steden angaende gescreven 
werden β ι ) . Zelfs Hamburg hield zich niet aan de stapelvei piichting en zette 
zijn handel met Hollandse kooplieden voort e 2). Hanzeaten, die vrij wilden 
blijven van het controlerend geleide der Hamburg-Lübeckse schepen, de 
senden ere stapelgudere na Staden, unde seggen to Hamborch, dat se de van 
Staden willen senden over lant na Vlanderen; des de nicht en doen, sonder 
laden de to Staden in clene schepe unde senden de bynnen dor Hollant, de 
doch nicht tome stapele komen β 8). De tijd was voorbij, dat de stelregel, dat 
ed eyn fundament ys der henze, de horsam der stede, unde oh wat van velen 
vor nutte were gekoren, dat dat mynste deel mede helde " ) , door de leden 
van de Hanze algemeen werd erkend. De Hanze in het begin van de zes
tiende eeuw beschouwende, stelt Häpke ter verklaring of ter verontschul
diging van de onenigheden, die te dien tijde veelal tussen verscheiden Han
zesteden heersten, de rhetorische vraag: aber wann und wo hat ein solcher 
vielgliedriger „Zweckverband" bestanden, dessen Teilnehmer stets an einem 
Strange gezogen hätten? eB). Door sommige Hanzesteden werden de beslui
ten van de dagvaarten opgevolgd of genegeerd, al naar gelang het eigen
belang, niet het belang van de Stedenbond dat eiste. Reeds in 1469 had 
Keulen verklaard, dat geen Hanzestad verplicht kon worden een reces op 
te volgen, waarvan de naleving voor haar nadelig zou zijn. Toen ni. De 
Duitse Koopman zich inzake schot- en pondgelden beriep op de recessen, 
antwoordden die van Keulen, dat sij nyet en geloeven, dat eynich recess soe 
van den steden gemaicht mechtich sij, eynighe stat off yr burgere zo bynden, 
wanneer dat sulch recess is in beswerniss ind prejudicie der stat, ind wan
neer dat die stat yr consent dairaen nyet geven en wilt, als dat woell schynt 
bij voell recessen β β). Eenzelfde mentaliteit, die het autoritaire der Hanze-
dagen niet meer erkende, spreekt uit een brief eveneens van het jaar 1469, 
in welk schrijven Keulen aan de Hanze bericht gaf verhinderd te zijn, de 
volgende Hanzedag bij te wonen. Reeds bij voorbaat verklaarde de Rijn-stad 
zich niet te zullen houden aan eventuele besluiten, die de Vergadering zou 
nemen en die voor Keulen nadelig zouden zijn: Dan, aldus het schrijven, 
wurdet ir heroever yedt verdragen off sluyten, dat ons off den onsen in eni-
chen dinghen jegen were off syn mochte, dat wedersprechen wyr nu alsdan 
ind dan alse nu myt desem brieve vur ons ind die onse; ind getruwen ouch, 
dat sulchs ons noch die onse nyet verbinden noch hinderen en soele in ghey-
ne wiis, id en werde dan yrst van ons upgenomen ind beliefftβ7). Geen won-
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der, dat bij gebrek aan eendrachtig samenwerken, de Hanzeatische politiek 
van verkeers- en stapeldwáng in de vijftiende eeuw niet meer met succes be
kroond werd. Meer en meer zag de leiding van het Hanzeverbond zich in 
deze tot concessies genoopt. In het jaar 1530 werd het instituut van de sta
peldwáng definitief opgeheven "e). 

Bij het bespreken van de achteruitgang van de Hanze en van Brugge's 
handelsgrootheid, dient nog op een andere omstandigheid de aandacht te 
worden gevestigd. Het is bekend, dat het voor de Hanzekoopman als regel 
gold, dat hij zijn handelszaken persoonlijk afwikkelde of daartoe hoogstens 
gebruik maakte van een „factor" of „ligger". Ook was het oorspronkelijk re
gel, dat er bij koop of verkoop geen crediet gevraagd of verleend werd β β). 
Juist dergelijke bepalingen hadden de Hanzeaten in de bloeitijd van de Ste-
denbond een naam van soliditeit doen verwerven. Van het einde der vijf
tiende eeuw af was er vooral in Vlaanderen van het opvolgen van dergelijke 
voorschriften schier geen sprake meer 7 0). 

In een vorige Afdeling n ) zagen wij, hoe te Brugge tussen de Hanze
koopman en zijn hostelier in vele gevallen een vertrouwelijke verhouding 
kon ontstaan, die op zo menige winteravond, door de Oosterling doorge
bracht in de familiekring van zijn hostelier, aan intimiteit gewonnen zal 
hebben. In latere dagen, toen in de koopman de middeleeuwse mens met 
zijn drang naar vreemde landen goeddeels gestorven was, kon het gebeuren, 
dat de Nederduitse koopman de afwikkeling van zijn zaken toevertrouwde 
aan een voormalige Brugse hostelier om zich aldus de moeite van een lange 
reis over land of zee te besparen 7 2). Een andere mogelijkheid was, dat men 
zijn zaken van aan- en verkoop toevertrouwde aan een Nederduitse relatie, 
die te Brugge gevestigd was. Dit had tot gevolg, dat het aantal Oosterlingen 
te Brugge afnam. Duidelijk blijkt dat uit de bezetting van de ambten aan 
het „Comtor" in de laatste decennia van de vijftiende eeuw. De Raad van 
achttienmannen had men in 1472 tot twaalf leden moeten reduceren. In 
I486 werd dit aantal tot negen verminderd, terwijl men in dat jaar het ge
wone aantal van zes ouderlieden op drie terugbracht7'). Toen dan in het be
gin van de zestiende eeuw De Duitse Koopman ging overwegen, het „Com
tor" van Brugge naar een gunstiger havenplaats over te brengen, lag het 
voor de hand, dat men hiervoor zijn blik allereerst op Antwerpen vestigde, 
dat gelegen was aan één der diepste riviermondingen van West-Europa. In 
het begin van de vijftiende eeuw hadden overstromingen der Wester-Schelde 
deze dermate verbreed, dat Antwerpen daardoor een uitstekende zeeverbin
ding had gekregen74). 

3. VERPLAATSING VAN HET HANZEKANTOOR VAN BRUGGE 
NAAR ANTWERPEN. - HET ANTWERPSE „COMPTOIR." 

Voor de gemeynen coopman was de Schelde-stad geen onbekende meer: 
de twee jaarmarkten, de Sinksenmarkt en de Bamissen- of Bamesmarkt, had
den reeds geruime tijd de Hanzeaten periodiek hun schreden naar Antwerpen 
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doen richten. Ook andere buitenlandse kooplieden, met name Engelsen 
en Venetianen hadden zich hier gevestigd. Aan de Merchant Adventurers, 
de pioniers van de Engelse exporthandel, werd in 1407 door Antwerpen 
een eigen huis geschonken. Philips de Goede verleende hun in 1446 en 1450 
voor het handelsverkeer te Antwerpen uitgebreide voorrechten"). Sinds 
1459 voeren de Portugese en Venetiaanse galeien niet meer naar Brugge 
maar naar Antwerpen " ) . Vooral onder Karel de Stoute vestigden zich vele 
Venetianen in de Schelde-stad"). De Vlaamse onlusten in het vierde decen
nium van de vijftiende eeuw, met name het oproer van Brugge, hadden 
ook te Brugge gevestigde kooplieden in niet geringen getale naar Antwerpen 
doen vertrekken, welke verhuizing door de hertog gaarne ten nadele van 
het opstandige Brugge werd begunstigd 78). Weliswaar keerde een gedeelte 
van hen, nadat de verzoening tussen Brugge en de hertog tot stand was ge
komen, terug naar de oude woonplaats, anderen echter bleven voorgoed te 
Antwerpen gevestigd79). 

Voor hun handelsverkeer op Antwerpen hadden de Duitse kooplieden 
herhaaldelijk privilegiën verworven. Op 28 October 1315 had hertog Jan II 
van Lotharingen, Brabant en Limburg aan de kooplieden van Duitsland 
en uit andere rijken een vrijbrief verleend voor hun handel in zijn landen, 
met name te Antwerpen en te Bergen-op-Zoom β υ). Op 1 September 1400 
had Antwerpen aan de kooplieden van Almaengien der Duytscher Hansen 
toebehoerende, een tolprivilege verleend benevens enige andere voorrech
ten voor hun handelsverkeer met Antwerpen, geldig van 24 Juni 1400 tot 
25 December 1403 β 1). Op 5 Mei 1407 hadden de stad Antwerpen en de her
togelijke tollenaar de tol- en handelsprivilegiën, die de Hanzeaten in 1400 
voor hun handelsverkeer op Antwerpen waren verleend, voor s/4 jaar her
nieuwd e2). Op 30 April 1409 was hertog Antoon van Lotharingen, Bra
bant en Limburg ertoe overgegaan de kooplieden van de Duitse Hanze een 
uitgebreide vrijbrief te verlenen, zulks in de overweging: want die geden-
kenisse der mensschen verganckelic is, so eest van node, dat men die din
ghen, die men eewich hebben wille, veste mit gescrifte 8S). Bij deze gelegen
heid nam de hertog de Duitse kooplieden in zijn bescherming en verleende 
hun verder voor hun stapelverkeer in Antwerpen een tol- en handelsprivi
lege, eewelic te gebruken 84). 

In Juli 1429 kwam het tussen Antwerpen en de Hanze tot een conflict 
in verband met een voor de Oosterlingen onbevredigende regeling van 
door hen geuite klachten en bezwaren 85). Zoals de stapel de hoogste troef 
was bij onenigheden met Brugge, zo was in de verhouding met Antwerpen 
het bezoek van de jaarmarkten het lok- of dreigmiddel der Hanze. De Lü-
beckse Hanzedag van 1 Januari 1430 ontwierp het plan tot boycot van de 
Antwerpse markt. De Vergadering besloot nl. aan die van Antwerpen te 
schrijven, dat se den copman laten Ы sinen privilegien unde olden loveli-
ken wonheyden, unde den schaden verboten, den se unde de ere dem сор-
manne gedan hebben, wente weret, dat des nicht en schege, so hebben de 
gemeynen slede dem copmanne to Brucghe ernstliken bevolen, dat se den 
market to Antworpe vorbeden 8 e ). Het schijnt vrij spoedig tot een accoord 
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tussen de Hanze en Antwerpen te zijn gekomen. Op 28 Maart 1431 ver
leende Antwerpen aan de kooplieden van de Duitse Hanze voor de duur 
van acht jaren een handelsprivilege voor het verkeer met de stad, onder 
vaststelling van het voor de vier volgende jaren geldende toltarief βΊ). Het 
privilege impliceerde een hernieuwing van de in 1400 en 1409 verleende 
voorrechten. Op 1 Juni 1440 herhaalde Antwerpen met enige uitbreidin
gen en toevoegingen de vrijbrief van 1431, waarvan de geldigheid in Maart 
1439 verstreken was 8 e). Op 6 December 1457 regelde Antwerpen met toe
stemming van zijn markgraaf de voorrechten van de Hanzeaten voor hun 
handelsverkeer met Antwerpen voor de tijd van twintig jaren e o). 

Op de Lübeckse dagvaart van 23 Juli 1466 verbood de Hanze weder
om aan haar kooplieden het bezoek van de Antwerpse markten 90). De aan
leiding tot deze maatregel was in hoofdzaak het feit, dat Antwerpen in het 
conflict, dat tussen Keulen en de Hanze over het betalen van de schotgelden 
bestond, meer de partij van Keulen dan die van de Hanze koos. Een ande
re reden, waarom de Hanze tegen Antwerpen optrad, was dat de Schelde-
stad in een sinds jaren hangend geschil met Bremen, aan deze stad geen 
voldoende satisfactie deed. Zo werd op 24 Juli 1466 de Hanzesteden aan
gezegd, dat ze voortaan de Antwerpse markten dienden te mijden 91). In 
September 1467 werd de klerk van het Brugse Hanzekantoor, die te Ant
werpen voor de Hanzeatische kooplieden het verbod afkondigde, door 
Antwerpen in „den Steen" gelegd *2). Vrij spoedig schijnt zich echter weer 
de verzoening te hebben voltrokken. Op 4 Mei 1468 werd tussen Antwer
pen en De Duitse Koopman een verdrag gesloten, dat een einde maakte 
aan het conflict ea). Op 20 Mei verkondigde Lübeck de verzoening van De 
Duitse Koopman te Brugge met Antwerpen en het verlof, de Antwerpse 
markten weer te bezoeken *4). 

Bij het op 4 Mei 1468 gesloten verdrag schonk Antwerpen aan de Han
zekooplieden een huis aan de Corenmerct, o.a. met het doel door dit bezit 
hun huisvesting gedurende de jaarmarkten te vergemakkelijken. De be
treffende oorkonde zegt, dat de gift gedaan werd, om alle vrintscap ende 
eendrachticheit tusschen den voirs. Alderluden ende coopluden ende ons 
(d.i. de stad Antwerpen) tonderhoudene, ende opdat deselue Alderlude en
de de gemeyn coopman vander hanzen voirs. te meer ende te bat geneycht 
moeghe wesen, de voors. stad in hueren personen met haren goeden ende coo-
mentscapen te visiteerne, ende de communicatie vander coomentscap inden 
vryen jaermercten alhier ende oie dair buyten te hanterene g5). Bovendien 
schonk de stad Antwerpen bij deze gelegenheid aan de Hanzeaten an gere
den gelde, umme dat selve huys na costuyme des coepmans to tymmeren 
ende to stofferen, umme syn geryff te beter daer in thebben, de somme van 
drien hondert Rinsche gulden ··). 

Het aan de Hanzeaten geschonken huis was geheten de Cluyse. Een 
achter dit pand gelegen en op de Hoochstrate uitkomend huis, genaamd 
de Moerboom, werd later door de Hanze aangekocht. De Cluyse en de 
Moerboom werden later na de bouw van het nieuwe grote Antwerpse kan
toor, het deine Oostersche huys, ook wel het eerste Oostershuis genoemd. 
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Met het verwerven van huizenbezit te Antwerpen was echter geenszins 
het Brugse Hanzekantoor naar de Schelde-stad overgeplaatst, evenmin met 
de verwerving van het uitgebreide Antwerpse privilege van 7 December 
1480, welks geldigheidsduur zelfs op 25 jaar werd gesteld ·7). Wel vertoefde 
De Duitse Koopman op het einde van de vijftiende eeuw tot tweemaal toe 
ad interim te Antwerpen, nl. eenmaal van Mei 1485 tot Juni van dat jaar, 
en een ander maal van Juli 1488 tot Juli 1493 ·8), maar tot een definitief 
opgeven van de Brugse nederzetting was men nog lang niet gekomen. Wie 
bekend is met de traagheid, waarmede de Hanzeatische dagvaarten in het 
algemeen haar besluiten namen en uitvoerden ··), zal er zich niet over 
verwonderen, dat de onderhandelingen en beraadslagingen over de ver
plaatsing van de Brugse factorij naar Antwerpen haast eindeloos voort
duurden en de bespreking van deze kwestie in de laatste decennia van de 
vijftiende, en de eerste van de zestiende eeuw, een vast punt vormde op de 
agenda der Hanzedagen. In dit bijzondere geval droeg ongetwijfeld tot deze 
besluiteloosheid bij het feit, dat de Hanzeaten zich door talloze banden met 
Brugge verbonden gevoelden. Herhaaldelijk, zo o.a. in 1487, waren deze 
banden door het verlenen van nieuwe en het bevestigen van oude privile
giën nauwer of opnieuw aangehaald. Ook was in het begin van de zestiende 
eeuw een weinig vriendschappelijke verhouding tussen Antwerpen en de 
Hanze er oorzaak van, dat de onderhandelingen over het verplaatsen van 
het Brugse kantoor naar de Schelde-stad een zo weinig vlot verloop hadden. 

Immers ook tussen Antwerpen en de Hanze boterde het niet altijd. 
In de oorlog van Johan van Denemarken tegen Zweden hadden de Wendi
sche Hanzesteden de partij van Zweden gekozen en hadden om Johan van De
nemarken te benadelen, van de hun welgezinde keizer Maximiliaan gedaan 
weten te krijgen, dat hij in 1509 bij keizerlijk edict voor Hollanders, Bra
banders, Zeeuwen en Vlamingen de vaart door de Sont verbood 100). Aan 
dit edict ontleenden Hamburg en Lübeck bij het begin van het tweede de
cennium der zestiende eeuw met grote bereidwilligheid het „recht", Ne
derlandse en Antwerpse schepen, die zij in de Sont of reeds op de Oostzee 
aantroffen, op te brengen en in beslag te nemen. Dit kapen had de heftige 
verontwaardiging van Antwerpen gewekt, en toen dan ook op 23 April 
1512 te Malmö de vrede tussen Denemarken en de Wendische steden werd 
gesloten, bracht deze vrede niet zonder meer de verzoening met de burgers 
van Antwerpen. In het kader der verwikkelingen was Antwerpen er reeds 
toe overgegaan het pand, de Cluyse terug te nemen 101). Hoe vijandig de 
gezindheid was ten opzichte van Lübeck en Hamburg, blijkt uit het feit, 
dat in Mei 1512 Antwerpen zich niet ontzag, bij het afkondigen van de 
vrijheid van de Pinkstermarkt deze steden van de marktvrijheid uit te slui
ten 10!!). 

Intussen was de situatie te Brugge voor de aldaar gevestigde Duitse 
Koopman steeds ongunstiger geworden. Op de Lübeckse Hanzedag van 16 
Juni—5 Juli 1511 werd Meester Paul van Velde, de secretaris van het 
Brugse kantoor, gehoord, die na denstliker erbedinge unde gewontliker re-
commendatien loa), een lange lijst van gravamina van De Duitse Koopman 
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voorlas en daarna aan de raadszendboden overhandigde. In deze klachten-
liist wees De Duitse Koopman erop, dat vele Oosterlingen geen gebruik 
maakten van het Brugse kantoor, ook niet daarbij aangesloten wilden zijn10*), 
ja dat het aantal kooplieden, die, terwille van het welzijn van de Han
ze, maar tot eigen schade, via het kantoor hun handel dreven, nog slechts 
eene kleene mennichte van 10 à 12 personen was 106). Indien de raadszend
boden geen afdoende middelen ter verbetering wisten te vinden, zou het 
voor De Duitse Koopman onmogelijk zijn, het kantoor langer te handha
ven en zou hij zich genoopt zien het aan de gemene Steden over te dragen loe). 
De wijze, waarop Brunswijk op deze klachten reageerde, was voor De 
Duitse Koopman aanleiding, op 25 Januari 1512 bij Lübeck een vlammend 
protest en felle aanklacht in te dienen jegens Brunswijk, welks ongehoor
zame burgers — aldus De Duitse Koopman — cause unde orsake syn desses 
kunthors, den steden so mercklick gekostet och geprojiteert, ewiges vordar-
ves. De Koopman kon, aldus het schrijven, de schade van de tien of twaalf 
personen, die het kantoor nog hielden, niet langer verantwoorden; ver
zocht werd iemand te zenden, die zich zou belasten met het beheer van de 
factorij 107). Lübeck en de Wendische steden vermaanden daarop De Koop
man, het kantoor in stand te houden. Op 27 Mei 1512 beloofde deze, naar 
best vermogen aan dit verzoek gevolg te zullen geven 108). 

Op de dagvaart, die de Wendische steden van 8 tot 27 September 1514 
te Bremen hielden, enerzijds met vertegenwoordigers van Holland, Zee
land en West-Friesland, anderzijds met Antwerpen, stelde Magister Jacob 
de Vocht, pensionaris van Antwerpen, voor, het Brugse Hanrekantoor naar 
Antwerpen over te brengen. Het reces zegt: Tractarunt domini cum ma-
gistro Jacobo, qui, ut retulerunt, de translacione emporii de Bruggis ad 
Antwerpiam proposuisset etc. 10°). Dit Antwerpse voorstel werd besproken 
op de Wendische Stedendag van 31 Mei 1515 te Lübeck, die meystendeyls 
met het oog op eventuele verplaatsing van het Brugse kantoor gehouden 
werd 110). De Vergadering oordeelde het noodzakelijk, dat gezanten naar 
Antwerpen afgevaardigd zouden worden om unvormerket de Wet van Ant
werpen te polsen over de privilegiën, die De Duitse Koopman te Antwer
pen zou hebben ^1). Ongeveer tot dezelfde conclusie kwam de Wendische 
Stedendag te Stralsund van 6 Juli 1515 112). Vooral Lübeck bepleitte hier 
de verplaatsing van het kantoor naar Antwerpen 113). Nadat dan de dag
vaart, die de Wendische Steden op 24 Januari 1516 te Lübeck hielden, zich 
nogmaals had uitgesproken voor de voranderinge des kunthors en voor het 
uitzenden van een gezantschap naar Antwerpen om de Wet aldaar uit te 
horen over de te verlenen privilegiën en met de Antwerpse autoriteiten be
sprekingen te voeren, die volgens advies van De Koopman nodig waren 114), 
werden dan eindelijk van 5 Juni tot 2 Augustus 1516 te Antwerpen 
door Lübeck in opdracht van de Wendische steden onderhandelingen met 
de Schelde-stad gevoerd. Het Lübeckse gezantschap werd hierbij terzijde 
gestaan door een secretaris van Hamburg en afgevaardigden van De Koop
man te Brugge. Het begin der besprekingen verliep al in negatieve zin: 
Antwerpen eiste schadevergoeding voor de kaperijen ter zee, waarop de 
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raadszendboden antwoordden, dat ze geen opdracht of volmacht hadden 
om deze zaken te behandelen 1 1 S). Nadat in het verloop van de onderhan
delingen door Magister Jacob de Voecht gezegd was, dat zijn stad nog steeds 
zoals vroeger wenste, dat de „natie" in Antwerpen haar residentie zou ves
tigen 1 1 β), hield de Lübeckse delegatie ruggespraak met de vertegenwoordi
gers van De Duitse Koopman te Brugge. Dirk Basedow, de woordvoerder 
van De Koopman, verklaarde, dat er, ofschoon het kantoor moeilijk te Brug
ge kon blijven, toch ook ernstige bezwaren bestonden tegen overplaatsing 
naar Antwerpen: in de toekomst zou blijken, dat dit de Steden niet tot 
voordeel zou strekken, angemerket dat Brabanders weren lichtferdige lude, 
wo men dagelix szege 117). Bij monde van zijn secretaris Paul van Velde liet 
De Duitse Koopman betogen, dat het noodzakelijk was, dat men, alvorens 
verder te onderhandelen, zich door Antwerpen liet toezeggen, dat de te slui
ten verdragen bevestigd zouden worden door de landsheer en de staten van 
Brabant 118). De heren van Lübeck hadden te veel geverseerdheid in poli
tieke en diplomatieke zaken om niet aan te voelen, dat het een ietwat ridi
cuul figuur was, bezegeling van een verdrag te eisen, nadem men nicht 
vorszekert, wat to vorszegelen begert wurde 110). Lübeck, dat zelf nu ook te
gen verplaatsing was, wist er iets anders op: men zou de eisen betreffende 
de begeerde privilegiën zo hoog stellen, dat de Wet van Antwerpen die 
niet zou vervullen, nl.: Avers men konde bequemer unde fugliker eynen 
aveschedt nemen — aldus de burgemeester van Lübeck — wenner den eren 
deputerden van der wette in schriften behandet edder gesecht worde, de un
de de artikel syn van noden dem copmanne tor residentie in privilegiis to 
hebben, unde de artikel mochte men szo szwar szetten, dat de wette szodane 
artikel nicht wurde tolaten 120). Een verlenging van het bestand tot 25 De
cember 1517 121) was het enige resultaat van de onderhandelingen, die bij
na twee maanden geduurd hadden. De Wendische steden lieten het plan 
van verplaatsing van het Brugse Hanzekantoor naar Antwerpen echter niet 
varen. Op de Wendische Stedendag te Lübeck van 8 October 1516 werd er 
wederom over gesproken 122). Geuit werd de wenselijkheid, met Antwerpen 
gedurende het bestand tot een schikking te komen inzake de vete 123). 

De Lübeckse Hanzedag van 14 Juni—5 Juli 1517 nam wederom de 
vraag in beraad, oft it nutte were, dat cuntor van Brugge to Antwerpen etc. 
to transfererende 124). De secretaris van De Duitse Koopman te Brugge, 
Joachim Sommerveit legde nach irbedinge des copmans to Brugge unde 
nothtroftige entschuldinge, de gebruikelijke klachtenlijst van De Koopman 
over 125). Uitvoerig besprak Meester Joachim daarop de kwestie van de kan
toorverplaatsing. De Koopman meende deze te moeten ontraden. De voor
naamste motieven, welke z.i. tegen de verplaatsing van de nederzetting 
spraken, waren: merklike, scone, grote privilegie, die men te Brugge en in 
het land van Vlaanderen bezat, die bovendien door de vier Leden van 
Vlaanderen bevestigd waren en die de Steden veel hadden gekost, zouden 
verloren gaan 1 2 β ); gezien de lichtferdicheit van die van Antwerpen, ver
wachtte men niet, dat zij zouden houden, wat ze toezegden 1 2 T); bovendien 
zouden alle nieuw verworven privilegiën te Antwerpen niet baten, wan-
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neer het ook daar de Steden niet gelukte, haar burgers en kooplieden tot 
gehoorzaamheid te dwingen en hen eendrachtig de ordonnantiën te doen 
opvolgen 126). De raadszendboden namen deze argumenten over. Duidelijk 
merkt men bij hen de lusteloosheid om op deze dagvaart tot een besluit 
inzake de kantoorverplaatsing te komen. De Saksische steden waren op de
ze Hanzedag helemaal niet vertegenwoordigd; Keulen en Danzig hadden 
slechts een secretaris afgevaardigd, die volgens besluit van de Heren raads
zendboden niet tot de zittingen werd toegelaten. Nach velen unde men-
nichvbldigen bewage verenigde men zich met de weinig zeggende conclusie, 
dat men het als nuttig beschouwde, dat dat cuntor to Brugge, dar men de 
privilegia heft, blyve unde underholden werde 129). Raadssecretarissen van 
Lübeck, Bremen en Hamburg zouden naar de Westelijke en Oostelijke ste
den gezonden worden om de mening van Keulen, de Saksische steden en 
Danzig te vernemen 180). 

De Lübeckse Hanzedag van 19 Juni-14 Juli 1518 was in hoofdzaak ge
wijd aan de bespreking van de kwestie van het Brugse kantoor. Besloten 
werd een gezantschap naar Antwerpen af te vaardigen om het verplaatsen 
van het Brugse Hanzekantoor in beraad te nemen. De Hanzeleidster gaf 
bij deze gelegenheid wederom blijk van haar diplomatieke bedrevenheid: 
de missie zou naar Antwerpen gaan onder het voorwendsel, inlichtingen in 
te winnen omtrent verlenging van het bestand, dat in 1516 tussen Antwer
pen en de Wendische steden gesloten was. Van dit onderwerp zou men 
gefuchlixst up de articulen der residentie komen i a i) . Het doel hiervan was, 
dat die van Antwerpen niet merkten, dat de kantoorverplaatsing noodza
kelijk was geworden: up dat se nicht gestyvet worden, harder up tzise und 
andere privilegien, so men van one begeret 182). Besloten werd Lübeck, 
Hamburg, Keulen, Brunswijk en Danzig met de missie te belasten 188). Het 
tijdstip, waarop de raadszendboden zich naar Antwerpen zouden begeven, 
werd bepaald op Michaelis schyrstkumpstich 1Si), dat is 29 September. Dan
zig, dat evenals Dortmund en Lüneburg iao) tegen de verplaatsing van het 
kantoor was, verklaarde, niet te zullen deelnemen aan de voorgenomen 
missie 18e). 

Op 1 October 1518 vertrok de deputatie van Lübeck, waarvan burge
meester Thomas von Wickede, syndicus Mattheus Packebusch, raadsheer 
Herman Valke en Meester Paul van Velde deel uitmaakten 187). Men reisde 
over Hamburg en zette op 2 October in gezelschap van de twee Hamburg-
se afgevaardigden, via Stade de reis naar Brabant voort. Op 12 October 
kwam men te Antwerpen aan, waar men van de inmiddels aldaar gearri
veerde deputatie van De Duitse Koopman te Brugge vernam, dat de raads
zendboden van Keulen reeds ongeveer acht dagen in de stad waren. Op 13 
October hield Lübeck enige besprekingen met de gedeputeerden van De 
Duitse Koopman over de kwestie van de Brugse factorij. De afwezigheid 
van Danzig werd de afgevaardigden van De Koopman door Lübeck ver
klaard met de mededeling, dat Dantzick sick etliker mathe unde besunde-
ren mit kortheidt der tiid unde lanckheidt der wege entschuldiget iae). Her
innerd werd aan de bedoeling van het Lübeckse reces, dat men den van 
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Andttverpen de residencie des copmans so bloth, dat vorechtlik wesen wol-
de, nicht an enbode 18e). Men zou de vertegenwoordigers van Keulen en 
Brunswijk gebruiken als goede bemiddelaars om het geschil tussen de Wen
dische steden en Antwerpen te beslechten. Wederom werd uiting gegeven 
aan de vooropgezette bedoeling, bij de beraadslagingen zo te werk te gaan, 
dat men unvormerket bij het onderwerp van verplaatsing van de residen
tie zou belanden 1*0). Bij monde van Dirk Basedow antwoordde De Duitse 
Koopman, dat hij bevreesd was, dat ook te Antwerpen de residentie niet van 
vaste duur zou zijn, ja, dat De Koopman er niet welkom zou zijn, dat Lü
beck bovendien wel wist, wo de van Andtwerpen van lichtem gemothe un-
de gar weinich achtende siin, wes der stadt thokumstigen tho grotem was
dom, ere unde profiit gedien mochte 141). Op 19 October had 's ochtends 
tho negen siegen, up des copmans huusz "2) een conferentie plaats van de 
gezanten van Lübeck, Keulen en Hamburg. Keulen liet hier zijn aanvan
kelijk voorstel, zonder de Brunswijkers de beraadslagingen met Antwerpen 
te beginnen, varen, maakte echter attent op de koele ontvangst, die zijn 
gezanten bij de aankomst te Antwerpen ten deel was gevallen: de gebrui
kelijke begroeting door de Raad van de stad was achterwege gebleven, ook 
had men cijns moeten betalen, dat wil dus in zekere zin zeggen, dat aan de 
Keulse gedeputeerden niet de erewijn, waarmede vertegenwoordigers van 
bevriende steden plachten te worden ontvangen, gezonden was. Lübeck 
zeide verwonderd te zijn, dat Antwerpen ook ten opzichte van Keulen zulk 
een houding aannam: dat se unde de ersamen van Hamborch ungegrutet 
gebleven, mochte men dar henne rekenen, dat uth bitterheidt kerne etc. 1 1 в ). 
Daar de delegatie van Brunswijk nog niet was aangekomen en derhalve 
de onderhandelingen met Antwerpen nog niet geopend konden worden, 
trachtte men op andere wijze zijn tijd in Antwerpen productief te maken. 
Allereerst werd audiëntie verleend aan afgevaardigden van de stad Middel
burg, die namens hun stad de wens vertolkten, dat de Hanze haar stapel 
te Middelburg zou vestigen. Lübeck, dat, gezien het ongewisse van wat men 
met Antwerpen zou bereiken, wel voelde voor een locum refugii 144), liet 
in overleg met Hamburg een lijst van privilegiën opstellen, die men te Mid
delburg wenste te verwerven. Deze werden aan de gedeputeerden van de Wet 
van Middelburg overhandigd. Ook verleenden de gezanten van Lübeck ge
hoor aan een afvaardiging van Brugge, die in de deemoedigste bewoordingen 
de belangen van Brugge bepleitte. Lübeck, zich wel bewust van de op
dracht, waarmede men naar Brabant was gekomen, aanhoorde de wensen 
van de Brugse deputatie met politieke gereserveerdheid, kon echter begrij
pelijkerwijze generlei toezegging doen. Het standpunt van de Hanzeati-
sche raadszendboden was, dat men zich naar beide zijden gedekt moest hou
den. Natuurlijk diende men in overweging te nemen, dat men order had, 
het kantoor naar Antwerpen te verplaatsen. Daar men echter nog niet wist, 
wes (van) den van Andtwerpen to irlangende, moste men de van Brugge 
ock guder mathe holden; wenner sick ock de van Andtwerpen gudlick ho
ren leten, moste men den bovelen nhakamen 145). 

Inmiddels was op 24 October de reeds meer dan tien dagen verbeide 
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delegatie van Brunswijk gearriveerd. De onderhandelingen met Antwerpen 
konden echter pas een aanvang nemen, toen de Antwerpse der zake kun
dige, pensionaris Jacob de Voecht, die tijdelijk te Brussel vertoefd had, in 
de Schelde-stad was teruggekeerd. Op 29 October werden de besprekingen 
geopend. Bij de nu volgende onderhandelingen treffen wij de gezanten van 
Lübeck en Hamburg met de magistraten van Antwerpen niet aan één 
conferentietaf el aan: om gevoeligheden te vermijden, fungeerden Keulen 
en Brunswijk als bemiddelaars; beurtelings confereerden deze beide steden 
met de vertegenwoordigers van Antwerpen en met de raadszendboden van 
Lübeck en Hamburg. Spoedig bleek, dat de omstandigheden, nodig om de 
besprekingen een vlot verloop te geven, geenszins aanwezig waren. Ten 
aanzien van de oude kwestie, het kapen van Antwerpse schepen door Lü
beck en Hamburg tijdens de Deense oorlog, wilde Antwerpen zonder be
hoorlijke schadevergoeding van geen verzoening weten. Het keizerlijke man
daat, aldus de Antwerpse woordvoerder Jacob de Voecht, was voor Ant
werpen van ghener werde, wente men (d.i. Antwerpen) were dar tho nicht 
geciteret 14e). Bovendien had het hoogstens betrekking op het varen door 
de Sont, die van Hamburg echter hadden zelfs schepen, die op Engeland 
voeren, mercklick unde groflick boschediget 147). Hamburg liet door Keu
len en Brunswijk te zijner verdediging aanvoeren, dat Antwerpen destijds 
die van Hamburg tot openbare vijanden had laten uitroepen; bovendien 
was, aldus Hamburg, de schade, aan de Antwerpse poorters toegebracht, 
nicht so groj wo angetagen 148). Lübeck liet van zijn kant allerlei gravami
na inbrengen tegen Antwerpen, dat bij verscheidene gelegenheden poor
ters van Lübeck benadeeld zou hebben. Tevergeefs waren de bemiddelings
pogingen, die de afgevaardigden van Keulen en Brunswijk aanwendden. 
Antwerpen hield voet bij stuk en bleef eisen, dat de door zijn burgers ge
leden schade allereerst vergoed zou worden: De van Andtwerpen weren ge-
spoliert, et spoliatus ante omnia deberet restituì 149). Het voorstel van Lü
beck en Hamburg, de zaak voor het keizerlijke kamergerecht te laten ko
men, werd door Antwerpen afgewezen, vooreerst omdat de Antwerpenaars 
te verarmd waren om dergelijke processen te voeren — dat jenne, dar se sick 
billiken mede weren scholden, were one ghenamen 150) — en ten tweede: 
weren se der sprake edder tale nicht kundich 101). Wat het laatste argument 
betreft, zeide Lübeck zich wel te verwonderen, dat de van Andtwerpen in 
korten jaren desulven sprake vorleret edder vorgeten, de doch van key. ma. 
alle ore rikedage, wolfardt unde wasdom ghehat 152). Het aanvechtbare in 
het door Antwerpen ingenomen standpunt was reeds door Keulen en 
Brunswijk Meester Jacob de Voecht onder het oog gebracht nl., dat men 
one restitutie don scholde, er de sake erkandt, ock dat se pretenderen resti· 
tutionem spolii, dat ock vor ghen spolium richtlick irkandt l53). Nog scher
per formuleerde Lübeck het, wanneer het zeide, van mening te zijn, dat-
tet ser kindtliken vorgegeven, betalinge to donde, er erkandt, of men schul-
dich " 4 ) . Het voorstel van Lübeck, de zaak over te laten aan een college van 
onpartijdige arbiters, alsze de ersamen van Collen, Bremen, Dorptmunde, 
Munster unde Brunswyck etc. 16l>), werd door Antwerpen terecht van de 
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hand gewezen, want de genomeden stede edder etlike van den weren nicht 
anmelick, wente men wuste, dat de sampt den van Lübeck unde Hamborch 
in alliance unde verbündt stunden 1 И ) . Lübeck repliceerde hierop met de 
opmerking, dat het voor een ieder toch wel duidelijk was, dat men ungerne 
de viande to arbiters irwelede de van Andtwerpen wurden ungetwi-
veld ore viande dar ock nicht to irwelen le7). Wat betreft de verplaatsing 
van de Hanzefactorij naar Antwerpen, toonde Jacob de Voecht c.s. geens
zins de van Hanzeatische zijde verwachte geestdrift. Men kreeg de indruk, 
dat de van Andtwerpen dem kopman nicht geneget, ock syne residentie 
nicht en bogeren 1 Β β). 

De breedvoerige onderhandelingen — Jacob de Voecht was, zoals het 
verslag zegt, lanck van reden 1Ю) — eindigden tenslotte met het voorstel van 
Antwerpen, dat de onderhandelingen over de vestiging van de Hanzeresi
dentie in Antwerpen, verder zouden worden gevoerd door Keulen en 
Brunswijk, met uitsluiting dus van Lübeck en Hamburg 1"0). Tegelijkertijd 
verklaarde Antwerpen zich bereid, bij eventuele verplaatsing van het kan
toor privilegiën aan De Duitse Koopman te verlenen, met deze restrictie 
echter, dat die van Lübeck van deze voorrechten uitgesloten zouden zijn, 
zolang aan de Antwerpse poorters geen restitutie was gedaan. Dit voorstel 
was zeker miskennend voor het aanzien en de leidende positie van Lübeck, 
„Haupt und Halt unser aller" m ) . Zelf verklaarden de afgevaardigden van 
Lübeck, dat zij, zoals ze zo vaak gezegd hadden, niet de mensen waren, de 
omme ore privat edder singuler dat ghemene vorhinderen wolden 1 β 2 ). Zij 
hadden er daarom geen bezwaar tegen, dat Keulen en Brunswijk zonder 
hen de beraadslagingen met Antwerpen voortzetten, so one dat duckte 
fuchlick unde radtsam 1 β 3 ). Zelf weliswaar was Lübeck bevreesd, dat daraf 
dem ghemenen beste nichtes tho ghedye erwassen wolde 1 β 4 ). Keulen en 
Brunswijk waren niet bereid, de onderhandelingen met Antwerpen over 
de residentie alleen te voeren, immers, zo redeneerden zij, men were dar to 
samptlick vorordent 1 β 5 ). Uit de impasse, waarin de afgevaardigden door 
het mislukken van de onderhandelingen met Antwerpen geraakt waren, 
redde hen een uitnodiging, die ze onverwachts van de Raad van Brugge 
ontvingen, om binnen veertien dagen een delegatie naar Brugge af te vaar
digen ter bespreking van de kantoorkwestie aldaar. Lübeck, steeds leiding 
gevend, stelde voor, onmiddellijk aan de uitnodiging gevolg te geven. Wel
iswaar voldeed men daarmede niet aan de opdracht van de Hanzedag, maar 
nu het onmogelijk was gebleken, de factorij naar Antwerpen over te bren
gen, kon het alleszins als verantwoord worden beschouwd ter plaatse een 
onderzoek in te stellen, of dat gude kunthor tho Brugge gehandhaafd kon 
worden. Hamburg deelde het standpunt van Lübeck; ook Keulen en 
Brunswijk konden na enig weifelen zich ermede verenigen. Keulen achtte 
het echter raadzaam, dat men so tiende unde stutsigen nicht enschedede ie"), 
en gaf in overweging het vertrek nog twee à drie dagen uit te stellen, voor 
het geval die van Antwerpen wellicht nog van andere mening werden 1 β τ). 
Ook Brunswijk adviseerde evenals Keulen, niet zo haastig uit de Schelde-
stad te vertrekken, daar immers de mogelijkheid bestond, dat Antwerpen 
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op het eenmaal ingenomen standpunt zou terugkomen 1 β 9). Deze hoop bleek 
intussen ijdel te zijn. Derhalve vertrok de delegatie op 15 November uit 
Antwerpen. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat gedurende het ver
blijf in de Schelde-stad, Lübeck aan een delegatie van Haarlem een onder
houd had toegestaan. Deze Haarlemse gedeputeerden hadden in ietwat be
dekte termen gevraagd om de gunst, dat de Hanze de stapel voor haar ha-
ringhandel te Haarlem zou vestigen. Bij voorbaat had Haarlem beloofd de 
beste zorg te besteden aan het verpakken van de haring, zodat de Hanze, 
wat dat betrof, geen reden meer tot klagen zou hebben. In verband met de 
achteruitgang van de Haarlemse bierhandel was door de Haarlemse depu
tatie verzocht, dat de Ostersche copman syn afleger unde handelinge bin
nen Harlem in maten wo itzundes to Amstelredam geneget tho holden 1 β β). 
In de vergadering, die Lübeck daarop met de andere raadszendboden had 
belegd, was al onmiddellijk erop gewezen, dat de stapel voor de haring-in
koop niet te Haarlem kon zijn, daar de Hanzeaten hun haring te Rotter
dam en in allerlei andere plaatsen inkochten. Besloten was den van Harlem 
eynen gudtliken aveschedt170) te geven en hun mede te delen, dat men hun 
voorstellen aan de Steden zou voorleggen. 

De Lübeckse delegatie reisde via Mechelen, Dendermonde, Gent, Eec-
loo naar Brugge, waar men op 17 November aankwam. Op de avond van 
dezelfde dag arriveerden de ersamen van Hamborch unde Brunswyck 171). 
In tegenstelling met hetgeen men te Antwerpen had ervaren, was de ont
vangst in Brugge allerhartelijkst. Tegen de avond van de dag van hun 
aankomst werden de Lübeckse raadszendboden door de Brugse deputatie 
in naam van de Wet van Brugge upt fruntlikeste ontvangen. Zij werden 
mit hoger irbedinge willekamen gheheten mit flitiger bogherte, dat se de 
stadt van Brugge wolden hebben gherecommendert 173). 's Avonds werden 
aan de heren van Lübeck twaalf kruiken wijn to fruntliker voreringe 17e) 
gezonden. Hetzelfde eerbetoon viel de volgende dag de gedeputeerden van 
Hamburg en Brunswijk ten deel. Tengevolge van ongesteldheid van een 
lid van de Keulse delegatie kwamen de Keulenaars met vertraging te Brug
ge aan, nl. op 21 November. Ook zij werden door de Wet van Brugge wel
kom geheten. Ten overvloede wilde het Brugse Stadsbestuur de voltallige 
Hanzeatische delegatie ter verwelkoming begroeten, alvorens de conferen
tie zou beginnen. In verband daarmede verzochten de heren van de 
Wet van Brugge de Hanzeatische delegatie, een uur vast te stellen, waarop 
al de raadszendboden in hun herberg of in het huis van De Duitse Koop
man bijeen zouden zijn en de vertegenwoordigers van de Brugse Wet voor 
het beoogde doel daar zouden kunnen verschijnen. Ofschoon Meester Paul 
van Velde verzekerde, dat sick nicht wolde botemen, dat de wet tho synen 
heren, omme de tho ontfangende, dat doch airede gesehen, kerne 174), bleef 
Brugge bij zijn aanbod en liet aan de heren overbrengen: men were so 
groten wech tho wolfart der van Brugge ghereiset etc, wolde sick betemen, 
wedderumme de wet sick eynes klenes weges nicht beswerede etc; men 
were geneget, de heren so to ontfangen, dat de hele werlt seen schalde, dat 
se willekamen weren 17'i). De plechtige zitting, waarin de Wet van Brugge 
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de heren raadszendboden samptliken unde overmals "·) zou verwelkomen, 
werd bepaald op Maandag 22 November de kloeke bii den teynen 
up des copmans huysz 177). De Hanzedeputatie hield op die dag aldaar een 
vóórvergadering, waarin werd afgesproken, dat men als redenen voor het 
gezantschap zou opgeven: onderhandelingen met de Engelsen en met Ant
werpen en verder inbreuk op de privilegiën te Brugge. Ter vergadering 
bood de burgemeester van Keulen zijn excuses aan voor zijn vertraagde aan
komst, eraan toevoegende, dat sodan anders nicht den uth egentliker noth-
sake unde kranckheidt geboret 1 7 β). Hoffelijk antwoordde de burgemees
ter van Lübeck, dat der entschuldinge nicht van noden; dat were am dage, 
dat syn ersamheide mit dem hosten beladen; men weres overs gansz ir-
jrouwet, dat syn ersamheidt sampt synen mede gheschickeden heren ge-
sundt tor stede gekamen 1 7 β). Op de vraag van Lübeck, of de heren van 
Keulen nog iets van Antwerpen hadden gehoord, antwoordde de burge
meester van Keulen, vernomen te hebben, dat op dezelfde dag, waarop de 
delegatie van Lübeck uit Antwerpen vertrokken was, naar men te Antwer
pen meende, met als reisdoel Brussel, ook een Antwerps burgemeester in 
gezelschap van een stadspensionaris daarheen was gereisd. Het had verder 
te Antwerpen niet ontbroken aan lasterpraatjes over die van Lübeck en 
Hamburgl 

Na deze voorvergadering verscheen dan voor de heren raadszendboden 
de Wet van Brugge, m if dem heren schulten, alle den denneren, alsze scha
beletteren, garsonen, heren, knapen, pensionarien unde helem und gansem 
state 1 β 0), het geheel een zo aanzienlijke, een zo spectaculaire delegatie, dat 
de burgemeester van Lübeck zich niet kon weerhouden, in zijn toespraak 
tot de heren van Brugge, op te merken, dat et nicht van noden ghewesen, dat 
ore edelheide unde ersamheide dar alszo statliken ersehenen 1S1). In ieder ge
val, aldus de woordvoerder van het Hanzeatische gezantschap, merkten de 
heren raadszendboden uth der gudliken, statliken unde overflodigen ont-
fanginge ock gedaner voreringhe nicht anders den gude unde hertelike 
gunst, so ore ersamheiden dregen tegen de heren radessendebaden, ore ol-
desten unde gemene natie 1 β 2). Wel verbaast zich de Hanze-historiograaf, 
wanneer hij de Lübeckse burgemeester in het vervolg van zijn toespraak 
hoort verklaren: Men hadde ock je heruth de wet van Brugge nicht anders 
den degennen, de der natiën gunstich, gesporet, unde besunderen dat se de 
in tiden van orloge vor ore viande unde vorgunners, de se mit breven van 
represalien unde anderen to overfaren gemenet, beschüttet unde bescher-
met, des men altyd danckbarigen wolde ghedechtich wesen 183). 

De zakelijke besprekingen, die in de nu volgende weken met de verte
genwoordigers van Brugge werden gehouden, geschiedden in een sfeer van 
grote welwillendheid. De Hanzeatische raadszendboden, die door de gede
puteerden van de Wet van Brugge herhaaldelijk tho bancketerende 184) wer
den genodigd, ondervonden van de zijde van Brugge niets dan tegemoetko
ming. Allerlei toezeggingen werden hun gedaan. Een seperye (zeepziederij), 
die zich in de buurt van het huis van De Koopman bevond en alleen al we
gens het brandgevaar een minder aangename buur was 185), zou naar elders 
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verhuizen iet). Tegen de Brugse schippers, die, zoals de burgemeester van 
Lübeck ter conferentie zijn beklag deed, sick druncken drincken unde alszo 
de getyde vorsumen 187), zouden strafmaatregelen worden genomen, dat ey-
nem anderen schal kamen tho exempel ι β β ) . De verbinding tussen Sluis en 
Damme zou worden verbeterd. 

Wat betreft de destijds te Sluis gebouwde kapel en de daar ge
stichte zieledienst1ве), die nu blijkbaar niet meer werd gehouden, wensten de 
Hanzeatische raadszendboden, dat Brugge ervoor zorg zou dragen, dat deze 
dienst weer gehouden zou worden, ter ere nl. van God en ten behoeve van 
de lijdende zielen, die deze hulp misschien nog nodig hadden 1 B 0). Ook hier
in werd door Brugge de nodige toezegging gedaan. Verder beloofde de stad 
de oude privilegiën van De Duitse Koopman nauwgezet te zullen naleven, 
wanneer deze van zijn kant als van oudsher zijn stapel en residentie binnen 
Brugge hield, deze ook frequenteerde en niet b.v. het hele jaar door voor 
de vrije markten te Antwerpen en Bergen-op-Zoom vertoefde m ) . De onder
handelingen werden op Zondagavond, 28 November, besloten met een schit
terend feestbanket, op het Brugse raadhuis door Brugge aan de Hanzeati
sche raadszendboden aangeboden. Van Vlaamse zijde zaten aan het voltallig 
Brugse Stadsbestuur en enkele Vlaamse autoriteiten. Volgens het verslag 
werden de raadszendboden darsulvest gar kostelick unde festlick mit velen 
mennichfoldigen richten getracteret ^2). Welk een zorg Brugge aan deze 
feestavond had besteed, blijkt uit het feit, dat men wandtapijten had ge
huurd voor de aankleding van de feestzaal " ' ) . Het was een zo heerlijke feest
maaltijd, dat, zoals de Lübeckse burgemeester in zijn dankwoord zeide, men 
daarmede ock eynen groten koninck ton eren wol mede hedde konen sesteren 
(1. festeren)1β4). Nadat de raadszendboden verder nog besprekingen onder el
kander en met afgevaardigden van De Duitse Koopman hadden gevoerd, ver
trok men op 2 December uit Brugge. In plaats van ¡het Hanzekantoor te ver
plaatsen, had men de banden met Brugge nauwer aangehaald. 

Hoezeer men echter ook buiten Brugge, ja ook te Antwerpen prijs stel
de op de stapel van de Hanze, blijkt uit het volgende. Toen op de tweede 
dag van de terugtocht, 3 December 1518, de gezanten van Lübeck en Ham
burg 105) op hun doorreis te Mechelen vertoefden en aldaar aan de avond
dis gezeten waren, liet zich bij hen een gezant van Antwerpen, Doctor Cas
per de Halmale, aandienen. Ofschoon men al bijna klaar was met de maal
tijd, nodigde men hem uit mede aan te zitten. Hij verontschuldigde zich ech
ter en toen hij vernam, dat de Heren wechferdich waren om de volgende 
dag hun reis voort te zetten, verzocht hij dringend vóór hun vertrek 's och
tends te vijf uur door hen ontvangen te worden. De raadszendboden besloten, 
up dat [die] uthgestickede dachreise des anderen dages nicht vorlettet en wur
de " β ) , hem diezelfde avond nog gehoor te verlenen. De Antwerpse gezant 
deelde dan mede, dat de Wet van Antwerpen zeer ontdaan was te vernemen, 
dat de raadszendboden van plan waren, niet over de gewone weg via Ant
werpen te reizen, omdat het gerucht ging, dat ze aldaar niet veilig zouden 
zijn. Daar hij toch in Mechelen enige zaken had af te handelen, was hem op
gedragen, zich in verbinding te stellen met de raadszendboden. Het was dan 
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zijn taak hun te verzoeken Antwerpen niet te mijden en hun mede te delen, 
dat de Wet van Antwerpen bereid was, met hen te onderhandelen aangaan
de verplaatsing van de residentie. Hij stelde zich met zijn persoon borg voor 
hun veiligheid, wilde echter, indien deze borgstelling niet voldoende was, 
zich de moeite van een nachtelijke rit naar Antwerpen getroosten unde gene 
verlicheidt schuwen, de heren mith genochsamen geleide besorgen 1 β 7). In
dien de heren raadszendboden niet genegen waren naar Antwerpen te ko
men, wilde de Wet van Antwerpen ook wel ten spoedigste gedeputeerden af
vaardigen naar de raadszendboden te Mechelen. Na kort onderling beraad 
besloten de Hanzeaten, nha dem aveschede mit den van Brugge genamen, 
zich niet in nieuwe onderhandelingen met Antwerpen te begeven, want zulks 
zou groth vormerkent geven ock lichtferdich geachtet werden 1 β β). Het ant
woord, dat Lübeck de Antwerpenaar gaf, liet aan duidelijkheid niets te wen
sen over. Het is een van de weinige gevallen, dat de traditioneel-hoffelijke 
stijl van de Hanzeatische onderhandelingen of conferenties wijkt voor de 
bewogenheid van een opgekropt gemoed, wanneer we de burgemeester van 
Lübeck horen antwoorden, dat men niet in het minst bevreesd is voor 
drouwinge, de over al geruchtich, dat men ook wel verwachtte, dat de Wet 
van Antwerpen er wel zorg voor zou dragen, dat hun, de raadszendboden, 
nichtes dethliker wits to gefuget, maar dat men desondanks al te goed wist, 
wo ermals schipperen de geleiders overfaren, doth geslagen unde sick so un
schicklichen ghehat, dat de patron van der weth nouweliken gereddet1M). Hij 
herinnerde dan verder aan het feit, dat men na de onderhandelingen nog 
vier dagen in Antwerpen was gebleven, afwachtende of de Wet misschien 
nog tot andere inzichten zou komen. Bijna zeven weken had men te Ant
werpen vertoefd, welk verblijf veel geld gekost had; men was door niemand 
van det Wet, id were denne de hogeste edder nedderste, ontvangen, wat ner
gens elders zou zijn voorgekomen, wanneer men een openbaar vijand was 
en gekomen was om vrede te sluiten. Naar Antwerpen te reizen of in Me
chelen te onderhandelen, moest men absoluut van de hand wijzen, temeer 
daar Keulen en Brunswijk niet aanwezig waren. Spoedig daarop vertrok de 
gezant zeggende, he were sunder sume gekamen unde sunder sume moste he 
wedder wech *00). 

In de koude Decemberdagen reisden de raadszendboden der Hanze 
huiswaarts, ongetwijfeld verlangend, het Kerstfeest thuis te vieren. Reeds 
te Brugge had de burgemeester van Lübeck, toen hij trachtte de onderhan
delingen te bespoedigen, gezegd, de heren sendebaden weren hnge van huus 
ghewesen unde bogerden wedder so er so mogelick anheim to reisende 201). 
Ruim twee en een halve maand waren de gedeputeerden voor het uitvoe
ren van hun opdracht onderweg geweest. Na de behouden thuiskomst werd 
op de Wendische Stedendag van 10 Januari 1519 te Lübeck, verslag uitge
bracht over de onderhandelingen, die men gevoerd had 202). Op deze dag
vaart kwam o.m. het voorstel aan de orde: Residentiam Bruggris (1. Bruggis) 
continuere 2°3). 

In het voorjaar van 1519 werd de Brugse kantoorkwestie door de steden 
van het Keulse „Derdendeel" besproken in een vergadering te Duisburg ao*). 
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door de Saksische steden op een dagvaart te Brunswijk 205), terwijl de Lijf-
landse steden op verzoek van Lübeck te Wolmar samenkwamen om zich 
over de stapel te Brugge en de Vlaamse handel te beraden aoe). Uit de re
cessen van deze dagvaarten blijkt niet, dat er besluiten werden genomen over 
verplaatsing of handhaving van het Brugse kantoor. Op de Wendische Ste-
dendag van 17 Juni 1519 te Lübeck, werd een brief voorgelezen van Mees
ter Paul van Velde, waarin deze mededeelde, dat Danzig, Koningsbergen, 
Riga en Reval er wel voor voelden, het kantoor te Brugge te handhaven ^). 
De Wendische Stedendag te Lübeck van 24 October 1519 besloot, van de ge
legenheid, dat in de volgende zomer een Hanzeatische delegatie met gezan
ten van de koning van Engeland te Brugge zou confereren, gebruik te ma
ken om tevens onderhandelingen over het Brugse kantoor te laten voeren. 
Blijkbaar dacht men weer aan handhaving van de factorij: Und were gemey-
neme besten gans nutte, gedachte Bruggessche kuntor to underholden, dat 
ock wol donlick, so mer dat gemeyne dan egen beste angesehn wurde 2 0 β ). 
Van de Wet van Brugge werd een brief aan Lübeck voorgelezen, waarin 
mededeling werd gedaan, dat men tengevolge van de natte weersgesteldheid 
nog geen verbetering had kunnen aanbrengen in de kanaalverbinding tus
sen Sluis en Damme ! 'ο β). Op de dagvaart van Wendische steden, op 5 Maart 
1520 te Lübeck gehouden, werd van wegen der segelatien int Swen, door 
Lübeck uiting gegeven aan de dringende wens, dat iedere stad haar koop
lieden zou verplichten zich aan de stapelbepalingen te houden ai0). 

Van 12 tot 24 Augustus 1520 werden dan te Brugge opnieuw onderhan
delingen tussen Hanzeatische raadszendboden en de Stad gevoerd. Overeen
stemming werd bereikt over de bepalingen van een te sluiten verdrag, waar
in, zij het met gborlike moderation ,11), wat betreft het stapelbezoek, de in 
1518 besproken punten werden vastgelegd 212). Hoe weifelend de Hanze 
thans echter was op het punt van handhaving van het Brugse kantoor, blijkt 
uit het feit, dat de raadszendboden niet tot bezegeling van het verdrag met 
Brugge overgingen. Brugge had dit nadrukkelijk gewenst. De Hanzeatische 
delegatie verontschuldigde zich echter met te wijzen op de vele der unhorsa-
men binnen de gelederen der Hanze. Het zou, aldus de raadszendboden, de 
Hanze tot oneer strekken, indien men tegenover Brugge beloften deed, die de 
Hanze achteraf niet zou kunnen nakomen, zoals de Lübeckse burgemeester 
zeide: Wanner men den van Brugge ichteswes toseggen solde unde dar 
nichts nha folgede, were schimplick und honlick den steden und sundergen 
deme kopmanne, de dagelix mit one ummeginge 213). 

Op de Lübeckse Hanzedag van 29 Mei-11 Juli 1521 bepleitte Lübeck 
wederom op grond van de schonen privilegia, fryheide, huszer ock des Vol
kes guderterenheit unde lefte, szo sze to unszer natiën dragen 214), de hand
having van het kantoor te Brugge. Ook Keulen sprak zich hiervoor uit en 
legde daarbij vooral de nadruk op zijn wijnhandel 216). Die van Hamburg 
gaven als hun mening te kennen, dat zij onmogelijk met die van Lübeck al
leen het Brugse kantoor in stand konden houden 2 1 β). Rostock, Riga en Dor-
pat stonden vrij onverschillig tegenover de kwestie: wanneer de andere ste
den het kantoor daar wilden houden, hadden ook zij geen bezwaar 2 1 7 ). Te-
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genstanders van de handhaving van het kantoor waren in ieder geval: Bre
men aie), de Saksische Steden 219), Danzig230), Wismar 221), en Lüneburga22). 
Zeer beslist waren Deventer 22а) en Kampen 224) tegen. Bij Stralsund, 
dat zich eveneens voor overplaatsing naar Antwerpen verklaarde, was dit in 
zekere zin een toegeven aan de tijdgeest: het motiveerde zijn standpunt met 
de opmerking, dat de junge geszellen zo gaarne in Antwerpen vertoefden 22'>), 
wat door Lübeck wel scherper werd geformuleerd, wanneer het in zijn re
pliek ietwat minachtend zeide, dat te Antwerpen de junge geszellen oren fry-
en wyllen hedden 2 2 β ). Verscheiden leden der Vergadering waren van me
ning, dat in ieder geval tweedracht — splytteringe 227), de stede twesplitterich 
to maken 22β) — voorkomen moest worden. Men vond tenslotte, dat men het 
Brugse kantoor moeilijk kon opgeven, voordat men zekere dingen over 
Antwerpen wist. Bovendien waren het onrustige tijden en achtte men voor 
zulke belangrijke besluiten een drukker bezochte dagvaart nodig: de werlt 
were itzundes in grotem upror, men lede den steden vaste szwaricheyt up, 
were eyner rypliker tohopekumpst van noden226). Het voorstel, dat de heer 
van Veere op deze vergadering aan de Hanzeaten liet voorleggen, dat ze 
met hun schepen de haven van Veere zouden opzoeken en geen andere 2 a o ), 
dat wil dus zeggen, dat ze de stapel te Veere zouden vestigen, werd afge
wimpeld: men wist maar al te wel, wat men in het verleden van de te Veere 
genestelde zeeschuimers — wesz averfaringe — te lijden had gehad, zo zeide 
de burgemeester van Lübeck281). 

In de herfst van 1521 werden ter gelegenheid van onderhandelingen 
met de Engelsen in Brugge, ook besprekingen met de Wet aldaar ge
voerd 2S2). Op de vraag van Brugge, of men de hand wilde houden aan de 
stapelbepalingen, werd een ontwijkend antwoord gegeven. De door Brugge 
gevraagde verhoging van de wijnaccijnzen wees men van de hand, wel was 
men bereid de wijnprijzen te verlagen. 

Inmiddels was de opbloeiende handel van het vijandige Antwerpen, 
waarmede de achteruitgang van Brugge in zekere zin gelijke tred hield, 
een doorn in het oog van de Hanzeleidster. Op de Lübeckse dagvaart der 
Wendische steden van 2 Januari tot 10 Januari 1522 werd op Lübecks voor
stel een besluit aangenomen, krachtens hetwelk de Hanzeaten het bezoek 
van de twee of drie eerstkomende Antwerpse jaarmarkten verboden werd 2as), 
De anders zo zakelijke raadszendboden aarzelden niet te verklaren, dat ze 
hier handelden, om Antwerpens overmoed tegen te gaan: dewyle nu desul-
ven van Andtworpen also in orem titlicken gelucke erhaven, dat se de be-
stempten rechtes irbedinge, unser allenthalven gelach, ock de olde herge
brachte fruntschup rechter gestalt nicht bohertzigen edder bodenken ko
nen 234). De vergaderde raadszendboden, die door Lübeck bevoegd tot een der
gelijk besluit verklaard waren 2I">), stelden, als bovelhebber gemener anzeste-
de, Keulen en de hoofden der „Derdendelen" op de hoogte van het genomen 
besluit en verzochten hun nadrukkelijk voor de naleving daarvan zorg te 
willen dragen, opdat enycheyt, ere und der anze entsichtinge moge vormer
ket werden 23e). Deze toevoeging laat al doorschemeren, hoe hachelijk de 
Wendische Stedendag de kansen op eendrachtig opvolgen van dit besluit 
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achtte. De steden van het Keulse „Derdendeel" oordeelden op hun dagvaart 
te Duisburg van 30 Maart 1522, dat het mijden van de Antwerpse jaarmark
ten voor hen nyet doenlich oder moegelich sy 2 3 7 ). De Wendische Stedendag 
van 27 April tot 3 Mei 1522 moest reeds constateren, dat het verbod over
treden werd. Besloten werd De Koopman te Brugge volmacht te geven om 
straffend op te treden 2ЛВ). 

Als er één Hanzestad was, die de relaties met Antwerpen niet wenste 
prijs te geven, dan was dat zeker Danzig. Op de Stralsundse Stedendag van 
17-22 Januari 1523 beklemtoonde Lübeck, in aanwezigheid van Danzig, de 
noodzakelijkheid, dat elke Hanzestad haar burgers, die in het Westen en 
met name te Antwerpen handel dreven, zou instrueren, dat ze hun 
goederen enkel ter residentie van De Duitse Koopman mochten verkopen, 
zulks met het oog op de instandhouding van de stapel 239). Aan Danzig, dat 
zich met de uit de Brugse stapel voortvloeiende verplichtingen, niet kon ver
enigen 24ü)) werd door Lübeck verzocht, zich tenminste enige tijd van de han
del op Antwerpen te onthouden, met het doel nl., das sich dy von Andorff 
so vil besz wurden lenken lossen 241). Lübecks eigenbelang speelt hier zeker 
een rol: men wilde Antwerpen door een boycot handelbaar maken om dan 
met zoveel minder concessies het oude geschil met de Schelde-stad te kunnen 
regelen, zoals de burgemeester van Lübeck het voorzichtig tegenover de af
gevaardigden van Danzig uitdrukte: dewile men mit densulvigen (dit zijn 
die van Antwerpen), etliker mate noch twistich 24ï). Danzig deed in deze 
geen toezegging, nam slechts de Lübeckse suggestie ad referendum. Ook in 
latere jaren wijkt Danzig op dit punt niet meer voor Lübeck cum suis. Wan
neer in 1524 Lübeck en Hamburg aan Danzig verwijten, dat het de oorzaak 
is van de achteruitgang van het Brugse kantoor, doordat het Antwerpen in 
zijn verzet stijft24"), repliceert vol verontwaardiging de secretaris van Danzig 
Ambrosius Storm: wat se wol dorften den kopman van Dantczke in disem 
doen beschuldigen, dwyle by den van Hamborch und andern yo so groet 
und grotter gebrack befunden worde 244). 

Op de Lübeckse Hanzedag van 7-29 Juli 1525 werd gezegd, dat het aan
tal te Brugge residerende kooplieden hoogstens zes à acht bedroeg 245). De 
agenda van deze Hanzedag vermeldt als tweede punt: Wo ydt mydt dem сип-
tor tho Brugge in Flanderen, dewyle ydt eyne wyle van den Lubeschen cop-
mannen alleyne upgeholden, tho holdende, und ift de segelatie upt Swyn 
derhalven vorthonemede und de stapelgudere darsulvest, up dat tho un-
derholden, tho bryngen 24,>). Het was een onloochenbaar feit, dat de kop
man dar (nl. te Antwerpen) wesen wolde 2 " ) , dat nummant to Brugge re
sidentie to holden, id sy mid gude edder ernste, kan vormocht werden 
und de kopman und cuntor sulven to Andtwerpen transfereren a 4 8 ). Op 
deze Hanzedag dong Bergen-op-Zoom bij monde van zijn afgevaardigde 
Meester Cornells Bogart naar het voorrecht, tot residentie der Hanzea
ten te worden uitgekozen 2 4 e ) . Op de Hanzedag, die op 9 Juli 1535 te 
Lüneburg werd geopend en later te Lübeck werd voortgezet, herhaalde 
Bergen-op-Zoom zijn verzoek 260). 

De Wendische Stedendag van 18-21 November 1526 te Lübeck gehou-
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den, was ten aanzien van de kwestie van de verplaatsing van het Brugse kan
toor naar Antwerpen, van mening, dat de hoge nood deze toch vereiste 2il)t 
Rostock stelde aan de orde, de residentie naar Antwerpen of Bergen-op-
Zoom te verplaatsen en motiveerde dit voorstel met te wijzen op de slechte 
toestand van de haven te Brugge 2 5 2 ). In aanmerking nemende, dat de kan
toorverplaatsing raadzaam werd geacht 2 5 8 ), besloot de Vergadering een ge
zantschap, gevormd uit secretarissen, met Antwerpen te laten onderhande
len 2 е 4 ). Als eerste belangrijke stap tot het verplaatsen van het Brugse kan
toor naar Antwerpen moeten wij het besluit van deze dagvaart zien, aan 
Antwerpen schadevergoeding te geven voor de gekaapte schepen. Hamburg 
en Lübeck zouden bijdragen in de kosten van deze schadeloosstelling 255). 

Nadat hiermede in zekere zin een einde gemaakt was aan de vete tus
sen Hamburg-Lübeck en Antwerpen, zien we Lübeck zich in de volgende 
jaren beijveren, om de verplaatsing van het Brugse Hanzekantoor naar Ant
werpen te verwezenlijken. Trouw werd het in dit streven bijgestaan door 
Hamburg. Op de Wendische Stedendag van 5 tot 8 Juli 1528 te Lübeck ge
houden, gaf de Lübeckse burgemeester Nicolaas (Claws) Brömse een histo
risch overzicht van de kantoorkwestie 2 6 β). Duidelijk blijkt uit zijn woor
den, dat ook Lübeck thans voorstander van de verplaatsing was. Als eerste 
punt van bespreking liet Lübeck op de agenda plaatsen: dewile sick de ko-
penscop vaste van Brugge to Andtwerpen transfererde unde de gemene kop
man uth den steden, to Brugge to residerende, unwillich unde dem kopman-
ne unhorsam, dem kopman etlike friiheide van den van Andtwerpen to ir-
holden 257). Hamburg wenste zelfs, dat men het kantoor onverwijld zou over
brengen: dat men de residentie unvortochlich vullentoghe und personen, 
de men dartho gebruken wolde, ordineren und also dat dondt in keyn vor-
toch leihe kamen wenthe, yo lenger dat men myt der residentie stille 
stunde, ]o ydt dem copmanne mer nadeils inbrochte 2ae). Lüneburg stemde 
met Hamburg in en wenste eveneens, dat men mydt der residentie thom 
furderlikesten vortfore 2б ). Aan Keulen, Bremen, Brunswijk en Danzig werd 
medegedeeld, dat, nu uth schickunge des Almechtigen und mit todaet guder 
frunde het geschil tussen Antwerpen en de Wendische steden beslecht was, 
de verplaatsing van het kantoor mogelijk was geworden 2 β 0 ). Wilde echter 
dat gude Bruggesche cuntor und de undersaten der anze wedderumme in gu-
de ordinantie gebracht [werden], dan diende er schot betaald te worden en 
de verzending van goederen aan butenhensische op te houden 2 β 1 ). In zijn 
antwoord verzocht Keulen, het besluit over de kantoorverplaatsing uit te 
stellen tot rustiger tijden waren aangebroken; wegens de oorlogstoestand tus
sen de keizer ener- en die van Utrecht en Gelre anderzijds, kon Keulen thans 
geen zendboden afvaardigen 2 β 2). Lübeck verzocht Keulen, zich te schikken 
en de kwestie van de verplaatsing, waarmede men nu reeds sedert 1517 be
zig was, niet verder te traineren. Gewezen werd op de feiten, dat het kan
toor te Brugge niet meer te houden was, dat de meeste en trefflichsten le
den van de Hanze zich voor Antwerpen hadden uitgesproken en dat men, 
wat het handelsleven betrof, immers dagelijks kon waarnemen, dat niet 
alleen de Duitse kooplieden, maar ook andere „natiën", ja zelfs de poorters 
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van Brugge zich voor hun handel naar Antwerpen begaven en dat niemand 
minder te Brugge wilde resideren dan degenen, die sinds jaar en dag de ver
plaatsing van het kantoor tegenwerkten 2 'a). Keulen, geenszins gewoon in 
Hanze-aangelegenheden te zwichten voor de trefflichsten van het Hanzever
bond, bleef tegenstander van het plan, thans het kantoor naar Antwerpen over 
te brengen. In de motivering van zijn standpunt beriep het zich met name op 
de oude privilegiën, die de Hanzeaten te Brugge bezaten !!0*). Merkwaardiger
wijs behoorde ook Danzig, dat in vroegere jaren van al de gemene Steden 
misschien het meest de Brugse stapelbepalingen veronachtzaamd had, thans, 
nu Lübeck voor de kantoorverplaatsing was, tot de tegenstanders van dit 
plan. Danzig verdacht er Lübeck ni. van, dat het de bedoeling had, te Ant
werpen eyn kopmans schat te heffen en deze schotgelden aan te wenden ten 
behoeve van de betaling van de financiële verplichtingen, die de Hanzeleid
ster tegenover Antwerpen had 2 β 5 ). De schepenen, kooplieden en schippers 
van Danzig achtten de door Antwerpen gedane toezeggingen onvoldoende 
en wensten, dat de beloofde privilegiën ook voor geheel Brabant zouden gel
den 2 β 6 ). Bovendien vreesde Danzig, dat zijn kooplieden gedwongen zouden 
worden, de stapelgoederen naar Antwerpen te brengen, hetgeen tengevolge 
zou hebben, dat de scheepvaart op Holland, zoals die tot dusver geschied 
was en nog steeds geschiedde, vervallen zou 2 в 7 ) . Danzig bleef erbij, dat 
men te Antwerpen dezelfde privilegiën moest verwerven als die, welke men 
in Brugge genoot 2 β β). Lübeck wees op 5 April 1529 de eigengereide Oost-
zee-stad op de bedenkelijke gevolgen, die haar volharden bij dit standpunt 
zou hebben: allerlei nadelen, niet het minst het euvel van splitteringe, zou
den eruit voortvloeien 2 β β). Bij voorbaat verklaarde Lübeck, zich niet ver
antwoordelijk daarvoor te achten. Uitdrukkelijk vestigden de burgemeester 
en raadsheren van Lübeck er de aandacht op, dat zij, kennet Godi, in sunder-
heit dat cuntor to Brugge vele lever gehanthavet den getransferert segen ^0) 
en dat geen eigen winstbejag hen ertoe aanzette, de verplaatsing van het 
Hanzekantoor naar Antwerpen te bevorderen: ld mach uns villichte van et-
liken togemeten werden, dat wy in desser translation eyn sunderlike nut ofte 
fordel szoken, des wy doch gans fry stan und in keinen tiden anders sal be
funden werden, dan alleine, dat wy uth getruwer sorchfoldicheit und to 
vormidinge widerers unrades, vorschuchteringe des copmannes und af-
brock der loveliken guden ordinantien dermaten, wo juwen erb. w. munt-
lick und schriftlick borichtet, mit den van Andtwerpen handelen laten 271). 

Op de Lübeckse Hanzedag van 26 Mei-20 Juni 1530 werd echter ook 
Lübeck, dat pas nog vastbesloten scheen de kantoorverplaatsing door te 
zetten, weifelend !"a), wellicht onder de indruk gekomen van de waarschu
wingen, die gedeputeerden van de stad Brugge ter vergadering horen lieten. 
De steden van het Keulse „Derdendeel" hadden reeds op hun dagvaart te 
Deventer van 20 en 21 Mei 1530 de afspraak gemaakt, het plan van kan
toorverplaatsing, waarmede, naar verwacht werd, Lübeck ter vergade
ring zou komen, tegen te werken 27a). Van Danzig werd mededeling 
gedaan, dat het niet toestemde in de verplaatsing van het kantoor 274). 
Op deze dagvaart hield van de voorstanders van vroeger jaren alleen 
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Hamburg voet bij stuk en verklaarde, dat er thans reeds vele dagvaarten 
over de verplaatsing van het kantoor waren gehouden; wanneer men niet 
ertoe wilde overgaan, het kantoor te verplaatsen, dan zou het sick sulvest 
transfereren, de copman wolde to Andtwerpen und nicht to Brugge we-
sen !!76). Weliswaar moest ook Lübeck wel toegeven, dat de copman to Brug
ge nicht wesen wolde 1!7e), maar tenslotte stelde de Vergadering zich tevreden 
met het besluit, de andere steden op de hoogte te stellen van het behandelde 
en Danzig te vermanen, Brugge meer dan tot dusver te frequenteren en de 
schotgelden aan De Duitse Koopman te betalen 277). 

In de eerste jaren van het vierde decennium der zestiende eeuw schijnt 
de kwestie van de kantoorverplaatsing aan actualiteit ingeboet te hebben. 
Op algemene en regionale Hanzedagen van die jaren horen we tenminste 
niet meer erover spreken. Wel is er sprake van, dat de nieuwe schotbrief, die 
aan De Duitse Koopman bij besluit van de Lübeckse Hanzedag van 26 Mei-
20 Juni 1530 verleend was ^78), en die blijkbaar alleen door Lübeck bezegeld 
werd 2 ,e), ook door het zegel van de andere steden bekrachtigd diende te 
worden a80). 

Op de Hanzedag op 9 Juli 1535 te Lüneburg geopend, later te Lübeck 
voortgezet, werd de kwestie van kantoorverplaatsing wederom ter sprake ge
bracht. Al te zeer stond deze vergadering echter in het teken van de gerucht
makende Wullenwever-affaire, dan dat de nodige aandacht aan de Brugse 
kantoorkwestie geschonken kon worden. Hamburg was met Danzig van 
mening, dat allereerst rustige toestanden in Lübeck geschapen dienden te 
worden. Verwijtend klonk het aan Lübecks adres: Men wolde inn anderenn 
ordenn gehorsam unnd regimenthe maken, averst sulvest wolde men eth 
nicht doen 2 1). Het voorstel van Bergen-op-Zoom, naar deze stad de neder
zetting te verplaatsen, wenste Hamburg in ieder geval onder het oog te zien. 
Aan Bergen-op-Zoom gaf Hamburg de voorkeur boven Antwerpen, omdat 
hier de Hanzeaten niet wel gezien zouden zijn en men er bezwaarlijk goede 
privilegiën zou verwerven. In dezelfde zin sprak Dorpat zich uit. Riga was 
voor handhaving van het kantoor te Brugge, betogende dat men tho Brugge 
grote bequemicheit hadde als killere, packhusere, welchs men nicht hed-
de tho Andtwerpenn edder tho Bergenn 2 β 2). Lübeck wees wederom op de 
gunstige privilegiën, die men te Brugge bezat en die door de verplaatsing 
van het kantoor teloor zouden gaan. Derhalve adviseerde Lübecks burge
meester Gerken, het kantoor te handhaven, alhoewel hij het oorbaar achtte, 
het een algehele reorganisatie te laten ondergaan. 

Practisch was de toestand zo, dat Antwerpen op commercieel gebied 
Brugge reeds geruime tijd had overvleugeld en men in handelskringen hoe 
langer hoe minder notitie nam van het feitelijk slechts nog in naam bestaan
de Brugse handelskantoor. In de vertaling van de Spiegel der zeevaert ^*) 
van de eruaren piloot ende stuerman Lucas Jansz Waghenaer, residerende 
in de vermaerde zeestandt (1. zeestadt) Enchuysen, wordt over Brugge gezegd: 
Brug ist die schönste Stadt des gantzen Niederlandes an Gebäw und Herrlich
keit, weit berühmt durch die grosse Hantirung so vor Zeiten daselbst getrie
ben worden aber, nachdem ihr Fluss oder Riviere, das Swy geheissen. 
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mit Sandt verlauffen und zugeschüttet, hatt der Kaufhandel abgenommend 
und ist nach Antorf verzogen 2 β 4). Op de Lübeckse Hanzedag van Mei 1540, 
waarop drie en twintig steden vertegenwoordigd waren, gaf de secretaris van 
het Brugse kantoor een beeld van de desolate staat, waarin het Oosterlingen-
huis verkeerde. Sinds 1530 hadden de steden geen schotgelden betaald, de 
meest noodzakelijke reparaties had men slechts kunnen ondernemen, nadat 
Lübeck en Hamburg op dringend verzoek van de ouderlieden de benodigde 
gelden hadden voorgeschoten. Daar slechts weinig kooplieden het „Comtor" 
bezochten, was er van een regelmatige verkiezing van ouderlieden geen 
sprake meer. Bij gebrek aan jongere krachten waren de oude functionarissen 
in hun ambt gebleven, zij waren nu oude, zwakke mensen, zonder gezag 2 ί Λ ) . 
Toch overtrof ook op deze Hanzedag nog het aantal van hen, die voor de 
handhaving van het Brugse kantoor waren, het getal van die steden, die de 
nederzetting naar Antwerpen wilden overbrengen 2 в в ). Nijmegen, Deventer, 
Wezel, Groningen en Kampen waren voor de verplaatsing naar Antwerpen, 
zich beroepend op het overigens weinig zeggende motief, dat de Hanzeaten 
daar wensten te zijn. Hamburg wees op de grote tegenspoed, die Brugge had 
getroffen: vann weghen des kriges müh Kayser Maximilian, thom anderen 
ock dath Godt de stadt myt verdempinghe des Swens gestraffet hefft, vond 
echter, dat zulks niet voldoende reden was om het Brugse kantoor te veron
achtzamen: darumb aver muste ydt Cunthor nicht liggende blyven. Lüne
burg werkte met gevoelsmotieven, betogende, dat het de verplaatsing van 
het Brugse kantoor tot zijn leedwezen zou zien, dewyle ydt van unsen vor-
olderenn so lofflyk gestyfftet unnd upgerichtet, unnd fyne treffliche lude de 
desse stede ghar tapper unnd woll regerth hebbenn, darinne angelogen unnd 
thogerichtet worden. Dorpat wees ter verklaring van de achteruitgang van 
het kantoor, op het feit, dat Hoog-Duitsers, Turken, Armeniërs, Walen en 
Fransen in Lijfland als kooplieden optraden en de Hanzeaten concurrentie 
aandeden. Ongeveer in gelijke zin sprak Riga. Ter vergadering werd ook 
het woord gevoerd door Jacob Maes, pensionaris van de stad Antwerpen, die 
met herinnering aan de oude voorrechten, die in het verleden door de lands
heren van Brabant aan de Hanzeaten waren verleend, thans aan de Hanze 
inzake privilegiën de aanlokkelijkste voorstellen deed. Lübeck zette daarop 
aan de Vergaderng het voor en tegen van de kantoorverplaatsing цкееп: de 
handelsbloei van Antwerpen — nhu were wahr Andtwerpen stunde ytz im 
flore, unnd wolde de Copmann darsulvest gerne wesen —, daarentegen het 
verlies van de Brugse privilegiën, het feit, dat men de stad Brugge een res
titutie van 8000 gulden moest doen, wanneer men de stad verliet, tenslotte 
het oude motief van onbetrouwbaarheid der Antwerpenaars: tho Brugge 
weren fine lude de ohre thosaghe unnd wordt helden, dath funde men tho 
Andtwerpen anders. De Vergadering kwam tenslotte overeen, in de verplaat
sing toe te stemmen, wanneer men in Brabant dezelfde privilegiën kon ver
werven als in Vlaanderen. 

Na vele jaren van aarzelen en onvruchtbaar delibereren kwam dan ein
delijk op 9 Februari 1546 287) een verdrag met Antwerpen tot stand, waarbij 
de voorrechten werden vastgelegd, die de Hanzekooplieden, residerend bin-
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nen Antwerpen, zouden genieten. O.m. werd hun hierbij ontheffing van de 
gebruikelijke stadsaccijnzen toegezegd en verder volledige handelsvrijheid 
en vrijstelling van de ambachtsreglementen ***). Het is waarschijnlijk, dat 
reeds voordat dit verdrag tot stand kwam, de Brugse Oosterlingen het oude 
Emporium hadden verlaten en zich te Antwerpen hadden gevestigd 2β9). Pas 
in 1553 ging men ertoe over, de archivalia en kostbaarheden van de Brugse 
Hanzefactorij naar Antwerpen over te brengen J"0). Steeds op eigen voordeel 
bedacht, verklaarden de Hanzeaten echter uitdrukkelijk, dat ze geenszins de 
bedoeling hadden, in Antwerpen een nieuwe stapel te vestigen; dat ze zich 
slechts genoodzaakt hadden gezien, het kantoor van Brugge provisoir naar 
Antwerpen te verplaatsen. Aldus hoopte men oude privilegiën, inhaerent 
aan het „Comtor" te Brugge, te behouden en derhalve voerde de nederzet
ting te Antwerpen in de loop van de geschiedenis van haar bestaan de naam: 
Conthor des Brüggischen Teutscher Hanse tizo in Antorff residirend, of 
Brüggisches Contar in Antorff residirend 291). In Latijnse bronnen wordt de 
factorij aangeduid als curia emporialis curia hanseatica 2 β 2). Dat men geens
zins wilde breken met de Brugse traditie, blijkt ook uit het feit, dat men het 
zegel en wapen van de Brugse factorij behield 2 e 8 ). 

Op 22 October 1563 werd een overeenkomst met de stad gesloten, 
krachtens welke Antwerpen zich verbond om een bij de Schelde gelegen 
terrein — seeckeren nu ter tyt ledige plaetse, ligghende in de nieuw stadt, 
tusschen die twee leste vlieten m ) — voor een nieuw Hanzehuis beschikbaar 
te stellen en een aanzienlijke subsidie voor deze nieuwbouw te verlenen ïe5). 
Bovendien werd toegezegd, dat het stuk grond, gelegen tegenover het bouw
terrein, onbebouwd zou blijven, tot een gemeyne wande linge voor die vande 
voors. natie, om aldaer te contraheren ende negotieren 2"). Dit zou dus bij 
wijze van spreken een Beursplein zijn. De plannen voor de bouw van het 
nieuwe huis werden opgedragen aan bouwmeester Cornells de Vriendt (Cor
nells Floris), wiens voornaamste werk, het Antwerpse raadhuis, in die dagen 
juist zijn voltooiing naderde 2"). Een medewerker voor de bouw van het 
Hanzehuis vond hij in de Antwerpse stedelijke ingenieur Peter Frans ^8). 
Op 5 Mei 1564 werd door de Antwerpse burgemeesters Hendrik van Ber-
chem en Jan van Schoonhoven de eerste steen voor het nieuwe Oosterse Huis 
gelegd ™). In de loop van 1568 kwam het klaar e00). Op 1 Juli 1568 werd 
het door Antwerpen aan de Hanzekooplieden overgedragen 801), over welke 
overdracht op 7 Juli acte werd opgemaakt | ,ог). Op 16 Maart 1569 hebben de 
Hanzeaten het huis betrokken 8 0 8). 

Het geweldige in carré-vorm gebouwde huis was in zijn uiterlijk zo aan
zienlijk en voornaam, dat Heinrich Brokes, een raadsheer van Lübeck, die 
er enige tijd in vertoefde, het bij een koninklijk paleis vergeleek 8e*). Dan
zig, dat inzake de bouw van het nieuwe huis de ziel van de oppositie had be
tekend, was al in 1566 van mening, dat men het gebouw dermate tooide met 
arkern, türmen, seyern und allerlei zirat, das es einem fürstlichen hause und 
wonnunge dan einer residenz ehnlicher sei305). 
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AFB. Ill 

Het Hanzekantoor te Antwerpen 
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Het gebouw bevatte, behalve kelders, die vooral voor de Keulse wijn
handelaars bestemd waren, en zolders, die als pakhuizen dienst deden, twee 
grote zalen van 25 χ в г Meter en ± 150 kamers, naar Apostelen, dieren en 
personen uit sage, geschiedenis of Bijbel genoemd " o e). Er waren dertig 
schoorstenen en meer dan honderd stookgelegenheden. „En te Antwerpen 
zegde men, dat er zoveel vensters aan waren, als dagen in het jaar. In werke
lijkheid waren er meer" e 0 7 ). 

Het geweldige aantal kamers doet reeds vermoeden, dat de Hanzeaten 
met dit Oosterse huis iets beoogden, wat voor hun nederzetting in de Zui
delijke Nederlanden nieuw genoemd mocht worden, het huis zou nl. niet 
alleen voor kantoordoeleinden en als opslagplaats worden gebruikt, maar 
ook als woonhuis dienen voor de leden van de Hanzeatische nederzetting: 
kooplieden, liggers, koopgezellen etc. Binnen dit huis zouden zij, zoals op 
de Staalhof te Londen, de Duitse Brug te Bergen en eertijds op de Petertiof 
te Nowgorod, een gemeenschappelijk, zoals Ennen zegt ""^ „gleichsam klös
terliches" leven leiden. In het verdrag, dat de Hanzesteden met Antwerpen 
sloten over het bouwen van het Oosterlingenhuis, staat uitdrukkelijk, dat de 
Hanze verzocht had binnen der voors. stadt Antwerpen te hebben een ghoe-
de ende bequaeme huysinge, daer die coopluyden vande hensesteden ge-
meynschap ende gemeyne tafele souden connen gehouden, gelyck tot Londen 
in Engelandt opt stalhoes, ende oyck te Bergen in Noorweghen gebeurt ^9). 
De Hanzesyndicus 810) Heinrich Sudermann, die door onverpoosd ijveren en 
dank zij goede Antwerpse familierelaties *11), de bouw van het Antwerpse 
Oosterlingenhuis tot stand had gebracht, ontwierp statuten en een reglement 
van orde, waaraan de bewoners zich zouden hebben te houden 31i). De door 
Sudermann ontworpen statuten bepaalden o.m., dat ieder Hanzeaat, die te 
Antwerpen gevestigd was, in de nieuwe Residentie, het Oosterlingenhuis, 
een kamer moest huren (de z.g. Residentieplicht). Kooplieden, die in het 
huwelijk traden, moesten het huis verlaten, daarbij echter, wilden zij de pri
vilegiën blijven genieten, een ongehuwd dienaar o£ factor op het „Comptoir" 
in hun dienst aanstellen. Tegen deze bepaling werd van vele zijden bezwaar 
gemaakt. Ouderman Gleeser betoogde, dat met dit artikel de getrouwde 
koopman als een bastaard behandeld werd. Dat iemand tengevolge van 
een christelijk huwelijk zijn Hanzeprivilegiën zou verliezen, was, aldus Glee
ser, onchristelijk "*). 

De Residentieplicht was, zoals boven reeds gezegd werd, een novum 
voor de Hanzefactorij in de Zuidelijke Nederlanden. Trachtte men door 
deze maatregelen de Oosterlingen te onttrekken aan de invloed van de Ant
werpse hostellers, was het een laatste poging, hen door hechter eendracht 
een machtiger positie te doen verwerven en tevens te voorkomen, dat niet-
Hanzeaten parasiteerden op immuniteiten en privileges, die aan de gemene 
Kooplieden waren verleend, of wilde men de Hanzeaten, die, levend in den 
vreemde zonder levensgezellin, gewis aan zedelijke gevaren blootstonden en, 
gelijk bekend is, tegen deze gevaren niet steeds bestand bleken te zijn S14), 
door orde en discipline tot een eerbare levenswijze brengen? Hoe dit ook 
zij, feit is, dat het Oosterse Huis te Antwerpen geen dagen van bloei heeft 
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gekend. Reeds bij de opening bleek het niet mogelijk de in Antwerpen ver
spreid wonende Nederduitse Hanzeaten te bewegen, hun intrek in het nieu
we Oosterlingenhuis te nemen i15). Keulen bleef de Residentieplicht betwis
ten B1"). Evenzo deed Danzig 817). In de zomer van 1569, het jaar van de ope
ning dus, woonden slechts dertig personen in het enorme gebouw 818). „Das 
Antwerpener Comtor war weiter nichts als ein glänzendes Grabmal für die 
altehrwürdige kaufmännische Genossenschaft, die zeitweilig noch eben am 
Leben erhalten wurde, deren baldiges Absterben aber in naher Aussicht 
stand. Die gut eingerichteten Kammern standen zum grössten Theil immer 
leer; die Keller und Packhäuser wollten sich nicht füllen; der Wieger und 
der Schossempfänger hatten müssige Tage" tia). 

Van meet af aan had het Antwerpse „Comptoir" met financiële moeilijk
heden te kampen β 2 0), zodat de ouderlieden en de huismeester β ") somtijds 
zelfs niet in staat waren, de salarissen van de verschillende functionarissen 
uit te betalen. Ja het is voorgekomen, dat zij, om aan enige middelen te ko
men, misgewaden en zilverwerk van het Hanzehuis te gelde moesten ma
ken 8 2 3 ). Syndicus Heinrich Sudermann ontving niet alleen geen bezoldiging, 
maar zag zich bovendien genoopt allerlei onkosten, gemaakt ten behoeve 
van diplomatieke reizen naar keizers, koningen, vorsten en steden, voor te 
schieten. Keulen, dat reeds voor de Hanzenederzetting te Brugge een der 
slechtste schotbetalers was geweest, verklaarde zich in 1584, met het oog op 
de noodtoestand, waarin het Antwerpse Huis verkeerde, bereid, voor de vol
gende zes jaren schot te betalen 8 2 8 ). 

4. DE LAATSTE LOTGEVALLEN VAN DE HANZEHUIZEN T E 
BRUGGE EN T E ANTWERPEN. 

Politieke en godsdienstige stormen gingen over het land en maakten te 
Antwerpen een bloeiend handelsleven schier onmogelijk. Het oorlogsgebeu
ren om en binnen de muren der Schelde-stad, met name het langdurige be
leg van Juli 1584 tot April 1585, deed vele Hanzekooplieden de wijk nemen 
naar Amsterdam. 

Bij een visitatie van de Huizen te Antwerpen en Brugge, die in het 
voorjaar van 1602 door de Keulse burgemeester Johan Hardenrath werd ge
houden, vond deze het Oosterse Huis te Antwerpen in geheel verwaarloosde 
staat, dat te Brugge was gedeeltelijk door brand verwoest. Beide huizen wer
den beheerd door de weduwe van de overleden huismeester. In het huis te 
Antwerpen trof de visitator behalve de weduwe van wijlen huismeester en 
secretaris Johan tho Westen en haar gezin, nog slechts drie Hanzeaten aan. 
Ook het „Comtor" te Brugge vond Hardenrath geheel vereenzaamd, be
woond als het was enkel door de weduwe van wijlen huismeester Habrich en 
een ander gezin 8 2 4 ). 

- Bij het spoedig toenemende verval van de Hanze en de daarmede ge
paard gaande vermindering van verdiensten, bleken de huizen te Brugge 
en te Antwerpen voor de Hanze objecten van bezwarende zorg te zijn. In 
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1593 had men veiligheidshalve het archief van het Antwerpse Hanzehuis 
naar Keulen laten overbrengen. Bij deze overbrenging van de archivalia was 
echter de bibliotheek van het kantoor, bestaande uit een tachtigtal folianten 
van juridische, philologisch-theologische en philosophische aard, te Antwer
pen achtergebleven "2 e). 

In de zeventiende eeuw werd door de verkoop van het „Comtor" te Brug
ge definitief een einde gemaakt aan de eens zo roemrijke Nederduitse kolo
nie aldaar: in het jaar 1643 werd het huis verkocht aan een zekere Robin
son "2 β). Relicten van het gebouw zijn tot in onze eeuw bewaard geble
ven " 7 ) en ook de „Oosterlingenplaats" ' a e) herinnert nog tot op de huidige 
dag aan het eens zo bloeiende Hanzeatische handelsleven in Vlaanderen. 

De eerste helft van de zeventiende eeuw zag ook de liquidatie van de 
nederzetting der Hanzeaten te Antwerpen. In 1621 verstrekte de Hanze aan 
Wilhelm von Bentiheim, raadsheer van Bremen, die als visitator naar Ant
werpen werd gezonden, de opdracht het „Kleine Oosterse Huis" aldaar te
gen het hoogste bod te verkopen. Von Bentheim voldeed aan de opdracht 
en verkocht het pand voor een som van 11000 gulden aan de toenmalige 
huurder Embert Tholinck, een Antwerps koopman m ) . Daar er twijfel rees 
ten aanzien van de vraag, of de Hanze ten volle gerechtigd was, over het huis 
te beschikken, had de verkoop geen vlot verloop: pas in 1638 betaalde Tho
linck de bedongen som van 11000 gulden uit, waarvan, na aftrek van aller
lei proceskosten, slechts een bedrag van 3632 gulden in de Hanzekas terecht 
kwam 8 S 0 ). 

Beschouwen we nog de laatste lotgevallen van het grote Oosterhuys te 
Antwerpen. In 1591 werd Keulen tegen zijn zin belast met het toezicht op 
de Huizen te Brugge en te Antwerpen '^). In 1617 gaf de Raad van Keulen 
aan de Paters Jezuïeten te Antwerpen verlof, het voormalige Oosterse Huis 
te gebruiken voor toneelopvoeringen 83a). Van 1708-1761 werd het door de 
Gereformeerden voor hun kerkdiensten gebruikt ""). Overigens heeft het 
grootse gebouw in de loop van zijn geschiedenis meer soldaten dan kooplie
den binnen zijn muren gezien " ,4). Het Huis bleef tot in de negentiende 
eeuw het wettige eigendom van de Hanze. Weliswaar bestond de eigenlijke 
Stedenbond sinds lang niet meer — in 1669 is de laatste dagvaart gehouden 
— maar in 1630 hadden Lübeck, Hamburg en Bremen, de steden, die tot in 
de moderne tijd de naam van „Hansestadt" hebben gevoerd, zich aaneenge
sloten ter behering van het gemeenschappelijk bezit van de voormalige Han
ze. In 1820 is door de stad Antwerpen een proces tegen deze drie Erf-Hanze-
Steden gevoerd over het eigendomsrecht van het Oosterse Huis te Antwer
pen. De Raad van de stad Antwerpen bracht nl. in het geding, dat de Stad 
in de zestiende eeuw het terrein en de subsidie voor het gebouw slechts be
schikbaar had gesteld op voorwaarde, dat de Oosterlingen het huis de facto 
als verblijfplaats benutten M·), hetgeen nu sinds lang niet meer het geval was. 
Het proces duurde negen jaren, maar werd door de „communi hanseatico 
nomine" optredende drie Noordduitse steden gewonnen ·*·). In 1863 ont
deed men zich van het bezit van het „Comptoir" te Antwerpen, dat op 6 
November van dat jaar aan de Belgische regering werd verkocht 887)· In de 
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rächt van 9 op 10 December 1893 ging het voormalige Domus Hansae Teu-
tonicae Sacri Romani Imperii in vlammen op ^8). Daarentegen zijn de 
„Kluis" en de „Moorboom", die tesamen eens het „Kleine Huis der Oos
terlingen" vormden, nog heden ten dage bewaard. Het is het huidige pand 
Oude Korenmarkt 26 met Gotische puntgevel en krulversiering 3se). 
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AANTEKENINGEN. 

i) H.U.B. VIII, η. 679. Zie p. 116 van dit werk. 
*) H.V.B. VIII, η. 679. 
·) H.U.B. VIII, η. 669 a § 14-16, η. 670. 
*) Zie p. 40 van dit werk. 
' ) Zie: Afb. II, p. 61 en Duelos, p. 66, 72, 632. Ibidem p. 46 een tekening van het bouw
werk door Mare Gheeraets (1662). Zie ook: Ewald, Abb. 11, p. 80. 
β) Beaucourt, p. 214. 
T) H.U.B. XI, p. 629, voetnoot 1. 
β ) Η арке, Der deutsche Kaufmann, p. 37. 
' ) Ibidem. 
1 0) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 47. 
11 ) Afgedrukt bij Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 73. 
" ) Volgens Duelos p. 63, was de veertiende eeuw voor Brugge de eeuw „de la grandeur 
et de la prospérité", de vijftiende, de tüd „du faste". — Cf. Kiesselbach, Die uñrtschaft-
lichen Grundlagen, p. 149; Pirenne, p. 66; Daenell, Blütezeit I, p. 76 v.; Stem, Beiträge, 
p. 71. — De töd vóór 1300 ( ± van 1160—1300) is meer die van de Vlaamse eigen-
handel. Zie: Van Werveke, p. 13 w . 
*· ) De key ser vorbenomet was do staves myt den borghermesteren der stad an eme 
rade, dar heet he se heren. Se spreken van othmodicheit, se ne weren nene heren. Al
dus hadde he se vaken heten in der stad to Lubeke unde in vorjaren to Norenberghe. 
Do sprak de key ser: Gy synt heren. De olden registra der key sere wysen uth, dat Lu
beke te en der vif f stede, den van keiseren unde erme rade is de name der herschop 
gegeven (dat se mogen gan in des kaisers raat, wor se sin dar de key eer is). Dat te 
Rome, Venedye, Pisa, Floreneie, unde Lubeke is de vif te. — Afgedrukt bü Mantels, p. 
188, 140. Cf. Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 88. 
14 ) Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 106. 
i°) Daenell, Blütezeit II, p. 284. 
« ) H.R. III, 3 p. 364 w . 
1T) Ennen, Heinrich Sudermann, p. 10. 
" ) H.R. I, 7 n . 443; Poelman Ι, η. 996. 
1 0 ) H.R. II, 2 η. 182. Cf. Daenell, Blütezeit II, p. 383. 
ï 0 ) Zie: p. 18 van dit werk. 

") Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 162 v.; Idem, Das Buch des lübeckischen Vogts, 
Einl. p. XLII v. 

23 ) Cf. p. 11 ν. van dit werk. 
**) Häpke, Sluis, p. 76; Kiesselbach, Die vñrtschaftlichen Grundlagen, p. 183. 
·*) Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 31, 183; Häpke, Brügges Ent
wicklung, p. 214. 
16) H.U.B. V, η. 609. Cf. Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 26; Vogel, Seeschiffahrt 
I, p. 634. 
" ) Er werd op gewezen, dat het dikwijls voorkwam, dat de coopliede, haerlieder voor-
seide goed hebbende ghedaen laden, omme ghebrocht te wesene van den Zwene te Bruc
ghe ter stapele, ende sghelyx van den goede g heiaden te Brucghe, omme dat ghevoert 
te wesene tote int Zwin ende daer te verscepene ende uten lande te voeme, tvoorseide 
goed niet ghereedelike binnen eenen daghe of tween ghevoert mochte hebben Ы water 
van der eere stede ter andre, maer moesten verbeyden zulken tijt 12 daghen, 16 daghen 
ende dickent meer tyts, ende dickent hebben enighe coopliede haerlieder voorseide goed, 
dus gheladen zünde, moeten doen ontladen uten soepen ende met waghenen voeren van 
Brucghe of van den Damme ter Sluus ende van der Sluus te Brucghe, twelke gheweiet 
heift ten grooten coste ende achterdeele van den voorseiden cooplieden, in dat zy meer 
hebben moeten gheven van vrechten, dan zij plaghen te doene, ende dat dickent een 
ghedeel van haerlieder voorseide goede bedorven, ghemeseaveirt ende ghequetst ward, 
eer zyt te Brucghe ghecrighen consten; ende es voor oghen, dat Ы den redenen voren 
verdaerst vele cooplieden hem ghenerende met coopmanscepen van cleenen prjjse, die 
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in Uden verleden gheeostumeirt waren met haerlieder goede ende coopmanscepen tland 
van Vlaendren te bezoukene, hemlieden derof vervreimd hebben ende ghetroeken гу[п] 
in H allant, in Zeelant ende in andren landen ende steden, ende ghelyc dat voren ghe-
zeit es. So es de voorseide vaert zo lang zo meer binnen zekeren jaren harewaerts zo 
zeere gheondiept ende verlandt ende zonderlinghe binnen tween jaren laetsleden, also 
wel Ы ghebreke van opwater als Ы andren redenen daertoe dienende, dat de voorseide 
coopliede meer aehterdeels ende costen derbi ghehat hebben, danne zy oyt daer tevoren 
hadden. — H.U.B. V, η. 1116. Cf. Daenell, Holland und die Hanse, p. 17; Idem, Blüte
zeit l, p. 365 v. 
" ) H.R. I, 7 n. 366 § 1. 
^) H.R. I, 7 η. 366 § 6. 
" ) H.R. I, 7 η. 367. 
»ο) H.R. I, 7 η. 487 § 9. 
" ) H.R. I, 7 η. 491. 
»г) H.U.B. V, η. 609. 
«») H.R. Ι, 8 η. 1001. 
»«) H.R. Ι, 6 η. 61 § 14. 
8 5 ) H.R. Ι, 6 η. 83. 
s e ) Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen, p. 39. 
3 7 ) In 1415 is in Leiden de draperie „de hoofdneringder bewoners." Zie: Blok, p. 183 v. 
De drapeniers zijn er reeds omstreeks 1400 de rijkste fabrikanten. Zie: Ibidem, p. 315. 
Cf. Posthumus, p. 244 т. 
3 β) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 27. 
»») Afgedrukt Ьц : Stein, Handelsbriefe, p. 106. 
4 0 ) Een en ander naar Beaucourt, p. 95. 
4 1 ) Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 83 v. — De Andriesgul-
den of Bourgoensche gtUden, geldende 6 pond groten, is een gouden munt, aldus ge
naamd naar de afbeelding van de Apostel Andreas met zjjn kruis. Щ werd het eerst 
door Philips de Goede geslagen. Zie: Verwys-Verdam, Mn!. Wdb. I (1882), kolom 418. 
4 2 ) Zie p. 14 van dit werk. 
4 9 ) Ze werden „vrije" markten genoemd, omdat het verboden was, op deze jaarmark
ten personen wegens oude schuldvorderingen of om een ander vergrijp ter rekenschap 
te roepen of hun goederen in beslag te nemen. Zie : Wehrmann, Die Gründung des han
seatischen Haxtees, p. 85. 
44 ) Ibidem, p. 84. 
45 ) H.R. II 3 η. 288 § 83: Item schal me nene Vlamesche off Brabandesche lakene, de 
van aiding es gewantlik unde schuldich sint ten stapele to kamende, bringen in yenig he 
stad van der hense, ut genomen opens unde gekrumpen lakene, se en sin gehofft offte 
hebben gewesen ten stapele in Viandera off dar de copman synen stapel holt, unde en 
Mik schal ok darvan van den alderluden des copmane bewyes bringen by den lakenen 
by vorlust des gudes sunder gnade; unde off de alderlude van der hense yenigen man 
von der hense vomemen, der Mr entegen dede unde lakene sunder bewyes van em «an
de, dar he in den steden van der hense nicht umme gestraffet en worde, dat se den 
sodannen broke scholen boten na der werde der lakenen, de he alse vorschreven steyt 
jegen dat geboet der gentenen stede van em schal gesant hebben. 
4 6 ) H.A. II, 3 η. 288 § 79: Item schal nymant van der hense yenich gued laden noch 
vorvrachten an anders wemen dan alienen in de schippheren de in der hense behorende 
sint, up de bute van twen marken g aides to vorborende. 
4 7 ) H.R. II, 3 n. 288 § 80: Item dat ok en Mik schipper van der hense, de van osten 
westwart geladen wert, schal geholden unde vorbunden wesen torn stapele in Plünderen 
to zegelende, yd en were dat coplude van der hense y enig he schippheren vorvrachten 
in de stede van der hense myt gude allenen in de hense behorende, de mach dar zegelen 
unde lossen unde anders nergen, unde ok utgescheden, de in Engeland offte Schotland 
wesen willen, up de bute van dren marken goldes aunder gnade to vorborende. Yodoch 
de alienen myt ventegude unde nene stapelgude geladen aynt, de mogen zegelen wor ее 
willen sunder vorboren. 
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«») Cf. H. U.B. IX, Ein!, p. XIV ν. 
" ) Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 117. 
»о) H.R. II, 6, η. 356. Cf. Rogge, p. 16 w.; Daenell, Blütezeit II, p. 98 v.; Vopreí, 
Кмгге Geschichte, p. 77; Vollbehr, p. 67 v.; Gönnenwein, p. 67 w . , 263 v.; Vogel, See
schiffahrt 1, p. 341. 
β 1 ) U.R. II, 6 η. 366 § 46: Unde nymant, he sy van bynnen der henee, borgher ofte 
inwoner, derghelik de van buten der /tense, we se syn, schollen nyne lakene, de in 
Vlanderen, in Brabant, in H allant gemaket syn, in nyne hensestede, noch in ere ghe-
bede bringhen, ane se syn to Brugge tome stapele, edder to Antworpe unde to Berghen 
uppe deme Some in deme kolden markede, (de) man uppe sunte Merte (holt), gekoft 
edder ghewesen hedden. 
e s ) H.R. II, 6 n. 366 § 61 : Van den anderen stapelguderen unde de och tome stapel to 
bringende is besloten so naschreven steyt: Item so schal men alle stapelguder also was, 
werk, kopper, thyn, buckvelle, czeghenvelle unde allerleye velwerck, wulle, thran, ose-
munt unde allerleye yseren, wedassche, vlas, kopperwater, (botter), lynnewant unde 
allerleye andere stapelgudere, wo de g enome t syn, uthghescheden ventegud, also beer, 
коте, рук, theer, waghenschot, klappholt, bringhen to deme stapel to Brug g he edder 
to Antwerpen in beyden markeden edder to Berghen in sunte Mertens markede, so in 
dessen vorgheschreven artikelen is uthghedrucket. Unde oft sulke vorgheschreven sta-
pelgud tho Antwerpen edder to Berghen in den markeden unvorkoft bleve, schal men 
wedder to Brugge tome stapel bringen. 
I S ) H.R. II, 6 n. 366 § 63: Item so scholen alle Ostersche hensestede, dise van Lubeke, 
Rostock, Stralessunde, Wysmer unde andere stede in der Pomersehen syden beleghen, 
de van Dantzik, Koninghesberghe unde andere Prussche stede, dergheliken Ryghe, Re
vel, Pamouw unde andere Lyfflandesche stede unde darto alle andere hensestede (ny-
mande, he zìi) bynnen edder buten der hense yenich stapelgud uthgheven, dat dorch 
den Sund ofte Belt ghan schal, he schal dat eerst voreeden, vorrichten edder vorbor-
ghen, dat he sulk gad uñí bringhen tome stapel to Brugghe, to Antwerpen edder to 
Berghen in deme markede, so verberoret is. 
54) H.R. II, 6 n. 366 § 64: Item umme den stapel by macht to beholdende unde umme 
des gemenen besten unde profyte der kopenscop willen is gesloten, dat men allerleye 
aseche ok yelyk ander stapelgudere tome stapel so vorschreven is schal bringhen. 
« ) H.R. II, 6 n. 366 § 62. 
»·) H.R. II, 6 n. 366 § 34; cf. p. 20 van dit werk. 
17 ) Na gezegd te hebben, dat Lübeck het hoofd der zeven en zeventig steden is, que 
habent et per longa tempora habere consueverunt unam ligam seu confederacionem in-
ter se, proprie Henza nuncupatam, vervolgt de proost met deze welbekende woorden: 
quidquid tangit Ulam eivitatem Lubicensem vel aliquam de is tie, tangit omnes alias, que
de liga hujusmodi existunt, et ubi déclinât ipsa civitas, omnes civitates declinabunt et 
déclinant; et non solum iste civitates sed edam, iata tria regna videlicet Norwegie, Da
de et Zwecie. — Stein, Beiträge, p. 73, voetnoot 1. 
se) H.R. II, 7 η. 181 § б. Cf. Rogge, p. 31 v.; Daenell, Blütezeit II, p. I l l , 144, 300. 
»») H.R. II, 6 n. 470 § 6, n. 472, n. 483; cf. η. 484, η. 486 § 2. Cf. Rogge, p. 33; Dae
nell, Blütezeit II, p. 113 ν. 
•о) H.R. II, 6 η. 470 § 7, η. 474, η. 497, η. 499. Cf. Rogge, p. 36; Daenell, Blütezeit II, 
p. 113. 
β 1 ) H.R. II, 6 η. 500; cf. η. 481. Cf. Rogge, p. 37 w.; Daenell, Blütezeit II, p. 112. 
β 2 ) Daenell, Blütezeit II, p. 111 v. 
« ) H.R. II, 6 n. 466 § 2. Cf. .Keiner II, p. 67. 
64 ) Aldus kapittelden de in 1417 te Rostock vergaderde raadszendboden de Pruisische 
steden, die ondanks tijdige uitnodiging, aan de dagvaart deel te nemen, een onvoldoend 
gemandateerd bode Klaus Rogge hadden gezonden. Zie: H.R. I, 6 n. 428. 
••"O Häpke, Untergang, p. 6. 
«·) H.U.B. IX, η. 625 § 3. Cf. Daenell, Blütezeit II, p. 318. 
•7) H.R. II, 6 n. 182. Cf. Daenell, Blütezeit II, p. 318. 
98) Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 118; Gönnenwein, p. 63. 

182 



β Β) Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 79. — Het verlenen van 
crediet werd de Hanzeaten voor het eerst verboden voor hun handel met de Russen. In 
1296 vaardigde de Skra van Nowgorod een desbetreffend verbod uit. Zie: Stein, Bei
träge, p. 123. — In de veertiende eeuw had zich echter het credietwezen in kringen van 
Hanzekooplieden reeds sterk ontwikkeld, zoals het bestaan van het handelsboek van 
Vico von Geldersen bewijst. Toch zien we, hoe nog in het begin van de vijftiende eeuw, 
nl. in 1401, hoofdzakelijk op instigatie van de Lijflandse steden, een verordening wordt 
uitgevaardigd, die het verlenen van crediet voor de handel met Vlamingen verbiedt. 
De handhaving van dit verbod stuitte echter op vele moeilijkheden. Zie: Daenell, Blü
tezeit II, p. 411 w . 
70 ) Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 82. 
71 ) Zie p. 42 van dit werk. 
") Cf. Hirsch, p. 123. 
7B) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 32; Wehrmann, Die Gründung des hanseati
schen Hauses, p. 84. 
" ) Daenell, Blütezeit I, p. 388. 
7») Ibidem, p. 387 v., 391; Cf. Vogel, Seeschiffahrt I, p. 342. 
' · ) Daenell, Blütezeit II, p. 82. 
" ) Stein, Die Burgunderherzôge, p. 11. Cf. Vogel, Seeschiffahrt I, p. 342. 
7e) Cf. Prims, Vestiging, p. 174. 
7·) Daenell, Blütezeit I, p. 390. 
»«) Н.иД. II, η. 266. 
8 1 ) H.U.B. V, η. 424. — Voor de instructie aan de tollenaars, zie: H.U.B. V, η. 446; 
voor de voorgeschiedenis van het privilege, zie: H.U.B. V, n. 264, n. 282, n. 284, n. 286. 
»2) H.U.B. V, n. 777. 
»») H.U.B. V, n. 874. 
8 4 ) Ibidem. 
« ) Cf. H.U.B. VI, n. 809-n. 812. 
" ) НЯ. I, 8 n. 712 § 11. Cf. H.U.B. VI, p. 468, voetnoot 1 en n. 892. 
" ) H.U.B. VI, n. 916. 
" ) H.U.B. VII, 1 η. 676. 
"·) Η.U.В. VIII, п. 666. 
•о) H.A. II, б п. 794 §§ 1, 6. 
»!) H.R. II, Б п. 796. 
·*) H.U.B. IX, п. 400. 
»») H.U.B. IX, п. 463. 
»*) Я.Д. II, 6 п. 88. 
·») Mertens-Torfs III, p. 624; H.U.B. IX, п. 464, п. 463 § 13. 
· · ) Mertens-Torfs IV, p. 629; H.U.B. IX, п. 463 § 13. 
<") H. U.В. X, п. 861. 
·β) Prims VII, 2de Boek, p. 87 w.; Idem, Vestiging, p. 172 w . 
, β ) Schäfer ver gel f kt (in 1903) de omslachtigheid en nutteloosheid van vele Hanzea-
tische onderhandelingen met de gang van zaken in de vergaderingen van de Duitse 
Rijksdag. Zie: Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 94. 
«о) Cf. H.R. III, б п. 406-п. 409; cf. п. 612, п. 663 sq. 
1 0 1 ) H.R. III, 6 п. 94; cf. п. 177, п. 179, п. 190 § 7. 
"¡») H.R. III, 6 п. 329. 
»о») НМ. III. 6 п. 188 § 66. 
і " ) H.R. III, 6 п. 190 § 14. 
io») H.R. III, 6 п. 190 § 28. 
ив) Ibidem. 
1 0 т ) Д.Д. III, β п. 276. 
1 0 β ) H.R. III, 6 п. 329. 
1°·) HM. Ill, 6 п. 626 § 111. 
»«) H.R. III, 6 п. 661 § 8. 
" О Η Д. Il l, β п. 661 § 33; cf. § 34-37. 
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«а) НЯ. Ill, 6 η. 676 § 26-30. 
«») НЯ. Ill, 6 η. 675 § 26. 
i " ) НЯ. Ill, 6 η. 695 § 36. 
i " ) НЯ. Ill, 6 η. 696 passim. 
"«) НЯ. Ill, 6 η. 696 § 44. 
1 1 7 ) НЯ. Ill, 6 η. 696 § 61. 
ι « ) НЯ. Ill, 6 η. 696 § 64. 
« · ) НЯ. Ill, 6 η. 696 § 66. 
"0) НЯ. Ill, 6 η. 696 § 67. 
^ 1 ) НЯ. Ill, 6 η. 696 § 106. — Men lette op de ietwat zonderlinge formulering, waar
mede de termijn van verlenging werd vastgelegd. Het bestand zou gelden bet christ-
miaszen negest folgende unde vortan bet cristmissen avert jar iiiclusive, beschedent-
lich alsz men echryven wert im mynren talle achteyne. — Zie: НЯ. Ill, 6 η. 697. 
ι « ) НЯ. Ill, 6 η. 727 §§ 10, 11, 13. 
i » ) 

"*) 
m ) 
12β) 

m ) 
m ) 
19«) 

180) 

1β1) 

1Э2) 

103) 

1 . 4 ) 

1S5) 

1 « ) 

1S7) 

Я.Д. 

H.A. Ill, 6 η. 727 § 12. 
НЯ. Ill, 7 η. 39 § 66. 
НЯ. Ill, 7 η. 39 § 67; cf. η. 41. 
НЯ. Ill, 7 η. 39 § 68. 
НЯ. Ill, 7 η. 39 § 61. 

H.A. Ill, 7 η. 39 § 64. 
H.A. Ill, 7 η. 39 § 70. 
НЯ. Ill, 7 η. 39 § 72. 
Н.Л. III, 7 η. 108 § 224. 
H.A. Ill, 7 η. 108 § 223. 
НЯ. Ill, 7 η. 108 § 226. 
H.A. Ill, 7 η. 108 § 263. 
НЯ- Ш, 7 η. 113 § 14. 
H.A. Ill, 7 η. 108 § 382. 
Voor het verslag van de reis en de onderhandelingen van het gezantschap zie: 
III, 7 n. 142, n. 143. Cf. Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 

88 w . : Prims VII, 2de Boek, p. 90; Idem, Vestiging, p. 200 v. 
138) 

із.) 
140) 

141) 

142) 

143) 

144) 

146) 

1 4 . ) 

147) 

148) 

. 4 . ) 

« О ) 

1.1) 

162) 

18») 

184) 

165) 

1 8 . ) 

157) 

1 .8 ) 

1 6 . ) 

180) 

1 .1 ) 

НЯ. Ill, 7 η. 142 § 6. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 7. 
Ibidem. 
H.B. Ill, 7 η. 142 § 8. 
H.A. Ill, 7 η. 142 § 23. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 31. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 40. 
H.A. Ill, 7 η. 142 § 86. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 96. 
Ibidem. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 104. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 116. 
Ibidem. 
Ibidem. 
H.A. Ill, 7 n. 142 § 122. 
НЯ. Ill, 7 n. 142 § 117. 
H.JÍ. Il l , 7 n. 143 § 122. 
Ibidem. 
НЯ. Ill, 7 n. 142 § 126. 
H.A. Ill, 7 n. 142 § 128. 
Н.Д. III, 7 n. 142 S 136; cf. §§ 126, 129, 161, 162. 
H.A. Ill, 7 η. 142 § 144. 
НЯ. Ill, 7 η. 142 § 146. 
Lübeck, dat meer dan welke Hanzestad ook, meestal het algemeen belang van de 

Stedenbond voor ogen had, nam, ofschoon nooit van de zijde der Steden een officieel 
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besluit daaromtrent werd genomen, van oudsher het directorium der Hanze waar. Hier 
liepen de draden van de Hanzeatische politiek samen. Herhaaldelijk vinden we in stuk
ken van die tijd Lübeck geprezen als caput van de Hanze. In een schrijven, dat vermoe
delijk uit de tweede helft van het jaar 1294 dateert, brengt Zwolle dank aan Lübeck 
voor zijn verdiensten, om de contra antiqua jura indruisende Oostzee-vaart (per mare 
orientale navigare) van Friezen en Vlamingen en de evenzo contra jus antiquum 
zünde Noordzee-vaart (mare occidentale frequentare) der Gotlanders tegen te 
gaan. Vol waardering wordt hier van Lübeck gezegd, dat het werkzaam is geweest, quasi 
copu[t] et principium omnium nostrum. — Zie: H.U.B. I n. 1164. 

Eenzelfde lofprijzing vinden we in de suppliek van een Lübeckse proost ten tijde 
van Urbanus VI : civitae Lubicensis est capud et principalis civitas Septuaginta 
Septem magnarum civitatum. — Zie : Stein, Beiträge, p. 73, voetnoot 1. 

In 1465 betitelt Lübeck zich zelf als een hoved der henee, welke titulatuur Ham
burg gaarne overnam. Zie: НЯ. II, 3 n. 661 sq.; cf. H.H. II, 6 η. 356 § 107. 
ι«2) H.R. III, 7 η. 142 § 147. 
ιβ«) Ibidem. 
ι«4) Ibidem. 
i " ) H.A. Ill, 7 η. 142 § 148. 
»«·) H.R. III, 7 η. 142 § 152. 
*·τ) Ibidem. 
ι· 8) Я.Д. III, 7 η. 142 § 156. 
" · ) H.R. III, 7 η. 142 § 107. 
i " ) H.R. III, 7 η. 142 § 115. 
ΐ " ) H.R. III, 7 η. 143 § 1. 
ι") H.R. III, 7 η. 143 § 2. 
ι« ) H.A. III, 7 η. 143 § 4. 
»") H.A. III, 7 η. 143 § 10. 
ι« ) H.A. III, 7 η. 143 § 11. 
ι™) H.A. III, 7 η. 143 § 12. 
i " ) H.A. Ill, 7 η. 143 § 11. 
ι« ) H.A. Ill, 7 η. 143 § 15. 
« · ) H.A. Ill, 7 η. 143 § 16. 
«») H.R. III, 7 η. 143 § 19. 
i " ) H.R. III, 7 η. 143 § 21. 
»«») Ibidem. 
«») Ibidem. 

i " ) H.A. Ill, 7 η. 143 § 78. 
«») Cf. Н.Я. III, 7 η. 142 § 81. 
« · ) Н.Д. III, 7 η. 143 § 106. 
»«) H.R. III, 7 η. 143 § 26. 
«») ΗΛ. Ill, 7 η. 143 § 108. 
"») Cf. p. 101 van dit werk. 
«») HJÎ. III, 7 n. 143 § 76. 
i»1) Н.Я. III, 7 n. 143 § 30. 
»*) Я Л . Ill, 7 η. 143 § 98. 
«») Zie: H.R. III, 7 p. 316, voetnoot 2. 
«*) Я.В. III, 7 η. 143 § 121. 
1 6 5 ) De gezanten van Hamburg worden in dit gedeelte van het verslag niet uitdruk
kelijk vermeld. Daar in het vervolg van het stuk door de burgemeester van Lübeck 
wordt gezegd, dat men bij ontstentenis van de afgevaardigden van Keulen en Bruns-
wjjk geen besluit kan nemen, mogen we aannemen, dat de gedeputeerden van Hamburg 
zich bij de heren van Lübeck bevonden. 
« · ) H.A. III, 7 n. 143 § 148. 
197 ) H.R. III, 7 n. 143 § 151. 
« · ) H.R. III, 7 n. 143 § 152. 
>»·) H.R. III, 7 n. 143 § 153. 
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»<">) H.R. III, 7 η. 143 § 166. 
г»1) H.R. HI, 7 η. 143 § 80. 
»о*) Я Л . I l l , 7 η. 194; cf. H.A. I l l , 7 η. 366 S 27. 
г»3) H.R. III, 7 п. 1Б0 § 10. 
г " ) H.A. HI, 7 η. 173 §§ 18, 19. 
*<>») H.Ä. I l l , 7 η. 181, η. 182, η. 183. 
*°·) Я.А. III, 7 η. 186; cf. Я.Д. III, 9 η. 747. 
»<") H.A. I l l , 7 η. 212 § 12. 
г»«) Я.Д. I l l , 7 η. 246 § 73. 
™») H . ß . I l l , 7 η. 246 § 76. 
" 0 ) H.A. I l l , 7 η. 284 § 36. 
»") H . ß . I l l , 7 η. 366 § 28. 
* " ) H.R. III, 7 η. 367. 
>») Н.Д. III, 7 η. 366 § 77. 
* " ) Н.Д. III, 7 η. 413 § 30. 
« 5 ) Н.Д. III, 7 η. 413 § 33. 
«« ) Н.Д. III, 7 η. 413 § 43. 
2 " ) Н.Д. III, 7 η. 413 §§ 37, 40, 41. 
«β) Я.Д. H I , 7 η. 413 § 36. 
« · ) Η.Д. I l l , 7 η. 413 §§ 36, 38. 
220) ibidem. 
»") Н.Д. III, 7 η. 413 § 39. 
222) Н.Д. III, 7 η. 413 § 44. 
22«) Н.Д. III, 7 η. 413 § 46. 
22«) Н.Д. III, 7 η. 413 § 46. 
22») Η.Д. I l l , 7 η. 413 § 38. 
2*·) Н.Д. III, 7 η . 413 § 51. 
2»') Н.Д. III, 7 η. 413 g 36. 
22β) Н.Д. III, 7 η. 413 § 44. 
22») Я.Д. IH, 7 η. 413 § 52. 
2»o) Н.Д. III, 7 η. 413 § 118. 
»и) Н.Д. III, 7 η. 413 § 119. 
»s») Н.Д. III, 7 η. 449. 
288) Hit. Ill, 8 η. 26; cf. η. 25 §§ 27-30, 36-38, 4 5 ; η. 33 §§ 3, 11, 14, 2 1 ; η. 34 § 9-11. 
2»*) Н.Д. III, 8 η . 26. 
285) Н.Д. III, 8 η. 26 § 36. 
28·) Н.Д. III, 8 η. 26. 
28') Н.Д. III, 8 η. 80 § 19. 
»8β) H.R. III, 8 η. 95 § 31-33. 
28») Н.Д. III, 8 η. 268 § 43. 
2««) Н.Д. III, 8 η. 268 § 4 4 ; η. 260 § 22. 
2 « ) H.R. III, 8 η. 260 § 37; cf. η. 268 § 44. 
2 « ) Н.Д. III, 8 η. 268 § 44. 
2«) Н.Д. III. 8 η. 812 § 83. 
2 « ) Н.Д. III, 8 η. 812 § 86. 
2 « ) Н.Д. III, 9 η. 132 § 76. 
2 « ) Н.Д. III, 9 η. 137 § 2. 
»« ) Н.Д. III, 9 η. 340 § 16. 
2*8) Н.Д. Π Ι , 9 η. 344. 
2 « ) Н.Д. III, 9 η. 131 § 68. 
280) Wij steunen hier op Altmeyer, p. 15, daar het tot dusver in de Hanzerecessen be
handelde materiaal slechts tot en met Juni 1535 (Abt. IV, Band 1) gaat. Altmeyer's 
geschrift is gebaseerd op een onderzoek van mss. van „de archieven" te Bremen, over 
welk onderzoek de schrijver p. 3 v. als volgt verslag geeft : „Il m'a été donné cette an
née de faire un nouveau voyage dans ce Nord, qui, jusqu' au XVIe siècle, avait eu tant 
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de relations commerciales avec la Belgique, et que celle-ci doit, de toute nécessité, re
prendre si elle ne veut étouffer dans l'exubérance de sa production industrielle. 

En commençant cette fois-ci mes recherches par les archives de Brème, j'y ai 
trouvé divers manuscrits in-folio, d'environ 1,000 pages chacun, et roulant sur les Re
ces hanséatiques, depuis l'année 1607 jusqu' à la fin du XVIe siècle" (Altmeyer, p. 
3 v . ) . 
2") H.R. Ш, 9 n. 344. 
«2) H.R. III, 9 n. 340 § 16. 
« s ) H.A. III, 9 n. 340 § 9. 
2«*) H.R. III, 9 η. 340 §§ 20, 21. 
*«) H.R. III, 9 η. 340 § 2-13. 
"«) H.R. III, 9 η. 444 § 3. 
«*) H.A. Ill, 9 η. 446 § 1. 
"») H.A. Ill, 9 η. 444 § 47. 
" · ) H.A. Ill, 9 η. 444 § 49. 
"β) H.R. III, 9 η. 446. 
s") Ibidem. 
«*) НЯ. Ill, 9 η. 460. 
«•) H.R. III, 9 η. 636. 
Î " ) H.R. III, 9 η. 663; cf. η. БЗб-n. 660. 
"«) H.A. Ill, 9 η. Б30 § 2. 
»««) Я.Д. III, 9 η. 630 §§ 1, 4. 
s«) H.R. III, 9 η. 630 § 12. 
s«) H.A. Ill, 9 η. 630 § 21; cf. § 4. 
г··) H.R. III, 9 η. 633. 
ато) ibidem. 
»") Ibidem. 

2") H.R. III, 9 n. 588 §§ 230, 244. 
2") H.B. III, 9 n. 676 a. 
2'«) H.B. III, 9 n. 688 §§ 87, 243. 
*") H.B. III, 9 n. 588 § 89. 
2'·) H.K. Ili, 9 n. 688 § 95. 
2") H.R. III, 9 n. 688 § 244. 
г·») H.A. Ili, 9 n. 688 § 172. 
2'») Н.Д. IV, 1 n. 173 § 109. 
2βο) H.A. IV, 1 η. 71 § б, η. 83 § 6, η. 166 S Б, η. 174 ! 3. Cf. H.A. IV, 1 η. 173 § 110. 
2") Altmeyer, p. 26, voetnoot 2. 
2β2) ibidem, voetnoot 3. 
2") Gepubliceerd als: Speculum nauìgatiorunt oceani occidentalis, aptid Clessonium 
Comelium, Àmstelodami 1589 en in de Nederlandse taal als: Spiegel der zeevaert van 
de navigatie der westersche zee. Amst. C. Claesz 1589. Zie: Lelewel, p. 197 v., voet
noot 404. 
2β·») Geciteerd volgens Kieeselbach, Grundlage UTid Bestandteile, p. 64. 
iss) Wehrmann, Die Gründung dea hanseatiechen Hauses, p. 96. 
28β) Voor deze kwestie : Altmeyer, p. 29 w . Onze citaten zijn naar Altmeyer, met dien 
verstande echter, dat wjj Щ substantieven minuskel drukken. 
»er) Wehrmann noemt hier abusievelijk het jaar 1645 (Wehrmann, Die Gründung dea 
hanseatischen Hauses, p. 99). Correctie bij: Evers, p. 16, voetnoot 7 en bij Prims, Ves
tiging, p. 225, voetnoot 2. 
288) De artikelen zijn gedrukt bg : Prims, Vestiging, p. 227 w . 
2»·) Zie: Е ега, p. 11 v. 
aeo) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 52. 
2«) Ibidem, p. 52. 
2β2) Ewald, p. 68, voetnoot 2; Evere, p. 31. 
2»») Denucé, p. XV. 
a") Mertens-Torfs IV, p. 532. — Een topografische schets van het terrein geeft 
Ewald, p. 75. Voor bijzonderheden zie ook: Prima VIII, 2de Boek, p. 173 w . 
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"s ) De oorkonde is gedrukt ЪЦ Mertena-Torfê IV, р. Б30 w . 
2"«) Ibidem, p. 634. 
" 7 ) Architect Cornells had in 1657 gewerkt voor Keulen, ni. een ontwerp gemaakt 
voor de restauratie van het Keulse raadhuis. Wellicht dateerden er van die tijd rela
ties tussen hem en de grote promotor van de bouw van het Antwerpse Hanzehuis Dr. 
Heinrich Sudermann, zoon van een Keuls burgemeester. Zie: Ewald, p. 71 v. 
»»») Denucé, p. XVIII; Even, p. 12. 
a»·) Mertens-Torfa IV, p. 116; Prima VIII, 2de Boek, p. 176; Denucé, p. XVIII. 
»oo) Ennen, Heinrich Sudermann, p. 19; Idem, Zur Geschichte der hansischen Häu
ser, p. 66. 
301 ) Ewald, p. 76, 86; Denucé, p. XVIII; Evera, p. 29. 
ao2) Evera, p. 29. 
, M ) Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 49; Prima VIII, 2de Boek, p. 176; Denucé, 
p. XVIII; Evera, p. 31. 
•о«) Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 102. 
«о») Ewald, p. 86; cf. Evers, p. 26 v. 
•οβ) Zie: Ewald, p. 80; Evers, p. 32 v. 
8 0 7 ) Prims VIII, 2de Boek, p. 177. — Zie Afb. I l l p. 176. 

Afbeeldingen van het gebouw vindt men bij: Denucé, p. XXV, 66, 113, 137; Schä
fer, Die deutsche Hanse, p. 131; Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 60; Ewald, Abb. 
9 en 10. Ibidem p. 77 de plattegrond van het gebouw. Evenzo (plattegrond) bü Evers 
(aanhangsel). Een schets geeft Mertens-Torfa IV, p. 114. Een pentekening van Se
gherà, voorstellende het gebouw in de negentiende eeuw, vindt men bij Castel, p. 289. 
»o«) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 66; cf. Prims VIII, 2de Boek, 
p. 173; Ewald, p. 69 v., 83; Evera, p. 20, 43. 
»о») Mertena Torfs IV, p. 631. 
3 1 0 ) In de veertiende eeuw liet Engeland zich bö gezantschappen voor het eerst ver
tegenwoordigen door rechtskundige personen, Magistri, later Doctores. Naar dit voor
beeld vond tegen het einde van de vijftiende eeuw bij de leidende Hanzesteden de ge
woonte ingang, als stadssecretaris een rechtsgeleerde aan te stellen, die de aanzien
lijke titel van „Doctor juris" voerde. Deze ambtenaar werd „syndicus" genoemd. Нц 
werd bezoldigd in tegenstelling tot burgemeesters en raadsleden, die een ereambt ver
vulden. In de tweede helft van de zestiende eeuw treffen we in de Keulenaar Dr. Hein
rich Sudermann voor het eerst een rechtsgeleerde aan, die als Algemeen-syndicus voor 
de hele Hanze („hansischer Syndicus") fungeert. Щ vervulde dit ambt van 1666-1691. 
Na zijn dood werd de vacature om financiële redenen niet aangevuld. Pas in 1606 kwam 
weer een Hanzeatisch syndicus in functie, nl. de uit Osnabrück afkomstige Dr. Johan 
Doman, syndicus te Stralsund. Щ werd in 1606 tot Hanzesyndicus benoemd en trad 
in 1606 in dienst. Nadat na zijn overlijden in 1618 het ambt enige jaren door de Stral-
sundse syndicus Dr. Lambert Steinwich was waargenomen, werd de Lübeckse syndicus. 
Dr. Johan Faber er provisoir mee belast. Dit provisorium werd bestendigd en van die 
tijd af tot aan de ondergang van de Hanze bleef de gewoonte gehandhaafd, dat een der 
Lübeckse syndici naast zijn gewone werk, de functie van algemeen Hanzeatisch syn
dicus uitoefende. 

Zie: Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 92 v.; Daenell, Blütezeit Π, p. 322 v., 525 v. 
— Voor Sudermann, zie: Ennen, Heinrich Sudermann; Häpke, Untergang, p. 28г 
Simeon II, p. 381 w . — Voor Doman zie : Simeon II, p. 387 vv. 
3 1 1 ) Een neef van Sudermann, Antoon von Stralen, was destijds burgemeester van 
Antwerpen. Zie: Ewald, p. 70; Evers, p. 23. 
3 1 2 ) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 66 v.; Idem, Heinrich Suder
mann, p. 21; Prima VIII, 2de Boek, p. 177 w . 
318) Zie: Ennen, Heinrich Sudermann, p. 21 v. — Reeds in de veertiende eeuw was 
voor de Hanzeaten te Londen en te Bergen celibaat verplicht. In 1498 werd door de 
Hanze een algemeen trouwverbod uitgevaardigd voor de leden van de Hanzefactorijen 
in het buitenland. Men trachtte met een dergelijke bepaling te voorkomen, dat familie
relaties de binding aan de Hanzegemeenschap zouden benadelen. Zie: Techen, p. 21 v. 
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»") Voor het morele leven der Hanzeaten in het buitenland, met name te Bergen, zie: 
Vogel, Kurze Geschichte, p. 66; Schäfer, Die deutsche Hanse, p. 107 v.; lechen^ p. 22. 
— Voor de beruchte Bergense Spelen zie: Techen, p. 24 w . 
81l>) Zie: Evers, p. 111 w . 
»") Ewald, p. 87, voetnoot 24; Evers, p. 101, 113. 
>17) Evers, p. 101, 113. 
»") Ibidem, p. I l l ; Prims VIII, 2de Boek, p. 179. 
»i») Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 68. 
гг0) Zie: Evers, p. 80, 116 w . 
«»i) Over de taak van „huismeester", zie: Evers, p. 66 w . 
»22) Ewald, p. 82, voetnoot 16 b); Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, 
p. 67; Evers, p. 126. 
'23) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 67 v.; Evers, p. 136. 
124 ) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 60 v. 
β ΐ Β ) Ennen, Zur Geschichte der Archive, p. 49. 
»2«) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 62. 
»27) Duelos noemt het Oosterlinghen huus onder het hoofdstuk: „Nos places et nos 
rues; monuments et trésors artistiques; sites et souvenirs" (Duelos, p. 632). 
•28) In de loop der tijden ook Coolplaetse en Memlinc-plaats genoemd. Zie: Duelos, 
p. 632. 
»2») Wehrmann, Der Verkauf des Kleinen Oestersehen Hansee, p. 110; Ennen, Zur 
Geschichte der hansischen Hauser, p. 62. — Onjuist is wat Mertens-Torfs zeggen, dat 
de Oosterlingen reeds (dadelijk) na de voltooiing van het grote Oostershuis ertoe over
gingen, het huis aan de Oude Korenmarkt te verkopen (Mertens-Torfs IV, p. 116). 
sjoj Wehrmann, Der Verkauf des Kleinen Oestersehen Hauses, p. 116. 
»«J Cf. Evers, p. 136. 
, 8 Î ) Ennen, Zur Geschichte der hansischen Häuser, p. 62. 
»в») Ewald, p. 87, voetnoot 25. 
8 , 4 ) Ennen, Heinrich Sudermann, p. 36 w.; Idem, Zur Geschichte der hansischen Häu
ser, p. 62; Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 103 v.; Denucé, p. 
XXI; Prime VIII, 2de Boek, p. 186 w . , 191 v. 
885) Zie het contract: Allen welcke puncten ende artikelen syn by Borgemeesteren 
Schepenen ende Raidt der etadt Antwerpen den voors. legaten ende coopluyden vande 
gemeyne hansesteden geaccordeert duerende de residentie vande coopluyden vande ge-
meyne hansesteden binnen der voors. nieuwe wooninghe, ende niet langher. — Mertens-
Torfs IV, p. 639. 
we) Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 106. 
" 7 ) Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 106. — In 1776 hadden 
de Erf-Hanze-steden de toen nog resterende gebouwen van de Hanzenederzetting te 
Bergen van de hand gedaan. Zie: Techen, p. 47. — De Staalhof te Londen, die in 1698 
op last van koningin Elisabeth als handelskantoor der Hanze gesloten was, werd in 1852 
voor 72600 pond sterling verkocht. Zie: Lappenberg, Geschichte des Stahlhofes, p. 
106 v. ; Wehrmann, Die Gründung des hanseatischen Hauses, p. 106. 
ese) Castel geeft op p. 438 een overigens vrij fantastische afbeelding van de brand. 
Het verslag, dat Castel's kroniek van de brand geeft, luidt als volgt: 

„Een geweldige brand, die aan de ramp van het stapelhuis St. Felix deed denken, 
„vernielde in den nacht van 9 op 10 December 1893, het Oosterschhuis. 
„Ongeveer 10 minuten na middernacht ontwaarden enkele politieagenten op nacht-
ronde eenen brandgeur, die van het Oosterschhuis scheen te komen. 
„De ronde werd gemaakt en weldra zag men aan den kant der Lübeckkaai (heden 
„Nieuwpoortkaai) rook uit een venster opstijgen. Het alarm werd gegeven en de 
„overheden en de pompiers verwittigd, zodat spoedig van alle kanten hulp ter 
„plaatse toekwam, alsook een talrijke menigte nieuwsgierigen. 
„Ondertusschen had de brand met een groóte snelheid uitbreiding genomen, zooda-
„nig dat na een 20 tal minuten heel het gebouw in licht laaie vlam stond. 
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„Na dit ongeluk besloot het stadsbestuur de nog rechtgebleven puinen van het Oos-
„terschhuis neer te halen. 
„Aldus verdween dit belangrijk geschiedkundig gebouw, waarvan de eerste steen 
„gelegd werd op 5 Mei 1564". (Aldus Castel, p. 437.) 

"x») Zie beschrijving en afbeelding: De Lattin, p. 289. De Lattin maakt attent op de 
„halfverheven, drielobbige spitsboog op den trapgevel", die, volgens hem, in Antwerpen 
slechts bf uitzondering voorkomt. Cf. H.U.B. IX, p. 316, voetnoot 2. 



TOELICHTING BIJ DE AFBEELDINGEN. 

A f b e e l d i n g I vertoont het wapen, dat door keizer Frederik III op 6 September 
1486 aan de ouderlieden van De Duitse Koopman te Brugge werd verleend. Onze Afb. 
is naar de afdruk, die als bijlage in jaargang 1873 van de Hansische Geschichtsblätter 
gepubliceerd werd. Cf. de ibidem p. 49 (voetnoot) door L. Ennen afgedrukte verzen: 

Insigne Emporii Brugensis in Flandria. 
In clypeo bicolore, biceps bicolorque volucrum 
Regina, est signum Flandrica Brugi tuum. 
Altera pars Aquilae ceu flavet et altera nigra est, 
С eu sinus hic clypei flavus, et üle niger: 
Sie Aquilae in medio quae pectore clara nitescit 
Hunc iUamque pari Stella colore refert. 
Attamen haud co'éunt in eadem sede colores, 
Sed retinent justas in statione vices. 

De verzen, gedicht door een zekere Heinrich Moller, leraar aan het Gymnasium te 
Danzig, werden door J. Lappenberg uit een druk van het jaar 1566 in Zeitschr. des Ver
eines für hamburgische Geschichte, Band IV (Neue Folge Band I) (1858), p. 335 ge
publiceerd. 

A f b e e l d i n g II is een pentekening van het Brugse Hanzekantoor, die de Keulse 
burgemeester Johan Hardenrath in 1602 naar aanleiding van zijn visitatiereis liet ver
vaardigen. De toren was toen tengevolge van blikseminslag van zijn spits beroofd. De 
tekenaar wilde blijkbaar de gedachte aan de oorspronkelijke toestand suggereren en 
schetste daartoe in zijn tekening naast de bovenste torentrans het ontbrekende gedeelte. 
Cf. Häpke, Der deutsche Kaufmann, p. 36 v., 63. Onze afdruk is naar de illustratie in 
het werk van Häpke. 

A f b e e l d i n g III is een voorstelling van het Antwerpse Oosterhuis naar Guic
ciardini. Ook deze afdruk is ontleend aan het bovengenoemde werk van Häpke, p. 50. 
Cf. Denucé, p. 65. 
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BRONNEN. 
(Onder de gecursiveerde abbreviaties, m. m. woorden, zijn de bronnen geciteerd.) 

Die Recesse und andere Akten der Hansetage, (1256—1430), bearb. von Karl Kopp
mann. 8 Bde. Leipzig 1870 sq.; Hanserezesse, Abt. II (1431—1476), bearb. von Goswin 
Frhr. von der Kopp. 7 Bde. Leipzig 1876 sq.; Abt. III (1477—1630), Bd. 1—7 bearb. von 
Dietrich Schäfer, Bd. 8-9 bearb. von Dietrich Schäfer und Friedrich Techen. Leipzig 
1881 sq.; Abt. IV (1631—1Б60), Bd. 1 bearb. von Gottfried Wentz. Weimar 1941 (H.R.) 

Hansisches Urkundenbuch, bearb. von Konstantin Höhlbaum, Bd. 1-3. Halle 1876 sq.; 
bearb. von Karl Kunze, Bd. 4. Halle a. S. 1896, Bd. 6-6. Leipzig 1899 sq.; bearb. von 
Hans-Gerd von Rundstedt, Bd. 7 (1. Halbband). Weimar 1939; bearb. von Walther 
Stein, Bd. 8-10. Leipzig 1899 sq., Bd. 11. München und Leipzig 1916. (H.U.B.) 

Lübeckisches Urkundenbuch (Codex diplomaticus Lubecensis; Urkundenbuch der Stadt 
Lübeck), herausg. von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 
Lübeck 1843 sq. (L.U.B.) 

Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301— 
1340, verzameld door J. W. Berkelhach van der Sprenkel. Werken uitgegeven door het 
Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), Derde Serie, No. 66, Utrecht 1937. 
(Berkelhach van der Sprenkel) 

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel, verzameld door H. A. Poelman. 
Eerste deel. 's-Gravenhage 1917. (Poelman) 

Die ältesten Stadt- Schiff- und Landrechte Hamburgs. (Herausg. von) J. M. Lappen
berg. Hamburg 1846. (Lappenberg, Die alteaten Stadtrechte) 

Volstaendige Sammlung alter und neuer Gesez-Bücher der Kaiserlichen und des Heil. 
Römischen Reichs Freien Stadt Bremen aus Original-Handschriften. (Herausg. von) 
G. Oelrichs. Bremen 1771. (Oelrichs) 

Collection de lois maritimes. (Publiée par) J. M. Pardessus. Tome troisième. Paris 
MDCCCXXXIV. (Pardeseue) 

Monumenta Germaniae historica. Scriptorum. Hannoverae MDCCCXXVI sq. (MG.SS) 

De citaten zijn diplomatisch naar de oorkondenpublicaties, met dien verstande ech
ter, dat de in de hss. vaak met grote willekeur gebruikte vocaaltekens wegens hun on
belangrijkheid voor historisch onderzoek en ter vermijding van typografische moeilijk
heden verwaarloosd werden. 

Met rechte haakjes worden in de Hanzeatische oorkondenpublicaties door de uit
gevers aangebrachte correcties van evidente fouten aangeduid, met ronde haakjes de 
plaatsen, waar ter aanvulling van de tekst van het ten grondslag liggende manuscript, 
een ander handschrift werd gebruikt. Drie punten geven een kleinere, vijf punten een 
grotere onleesbare plaats aan. Zie voor één en ander: H.R. I, 1 (Editionsgrundsätze), 
Einl. p. XIV w . 

Waar door mö in afwijking van de bronnenpublicaties, de tekst werd ingekort, is 
zulks met het teken (6 χ koppel teken) aangegeven. 
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STELLINGEN. 

ι. 
De Hanzepolitiek in Vlaanderen bleef niet beperkt tot het economische 

terrein. Zo is tijdens het Westerse Schisma bij de Hanzeaten het streven 
bemerkbaar, in Vlaanderen de erkenning van de Paus van Rome te bevor
deren. 

II. 

De bemoeienis der Vlaamse stedelijke magistraten ten dienste van de 
Oosterlingen ging zover, dat reeds in 1307 te Aardenburg de mogelijkheid 
werd geopend tot gedwongen inwoning in de zin van de huidige, door de 
gemeente opgelegde huisvesting. 

III. 

De betiteling van Brugge en Antwerpen als „Hanzesteden" (Hansestädte), 
zoals Vercnocke die bezigt, is als zijnde in strijd met de algemeen gebruike
lijke terminologie van de Hanzehistoriografie, verwerpelijk. 

F. Vercnocke, Flanderns Hansestädte und sein Schrifttum, p. 116 sq. in: 
Köln und der Nordwesten. Beitr. zur Geschichte, Wirtschaft und 
Kultur des Rhein-, Maas- und Schelderaumes. Köln 1941. 

IV. 

Een nadere studie van de literaire betrekkingen tussen Neder-Duitsland 
en Vlaanderen in het tijdvak der Hanze dient in haar onderzoekingen het 
Hartebok (Staatsbibl. Hamburg, ms. 102c fol., 76a in scrinio) te betrekken. 

V. 

Het door R. Fahner gegeven overzicht van bij Eckehart typische taal
vormen is niet volledig. Daaraan dient te worden toegevoegd de alleszins 
merkwaardige categorie van substantiveringen van pronominale vormen. 

R. Fahrner, Wortsinn und Wortschöpfung bei Meister Eckehart. Beitr. 
z. d. Literaturwissenschaft, hsg. von E. Elster, Nr. 31, Marburg a. L. 
1929. 



VL 

De passus in Marquard von Lindau's tractaat Vanden tien geboden: 

Daerom soe en gelone ie des niet, dat die edel maget yet voel riep 
onder den cruce of voel ongebeers had oer s lydens. Als men doch 
menichwerf van oer plecht te spreken 

(Pruisische StaatsbibL Berlijn, ms. germ. qu. 1085, fol. 63H) 

kan worden gezien als een merkwaardige reactie op de z.g. Mariënclaghen. 

VII. 

Het oordeel van Richard Meyer over Simon Dach (1605-1659) betekent 
een miskenning van de verdiensten van deze dichter. 

Richard M. Meyer, Die deutsche Literatur bis zum Beginn dee 19. Jahr
hunderts. Berlin 1920, p. 284 sq. 

VIII. 

Walther Ziesemer's opzienbarende theorie over het auteurschap van het 
Anke van Tharau-lied heeft de verdienste, het problematische van de gang
bare opvatting te hebben aangetoond. Ziesemer's bewijsvoering ter oplossing 
van het probleem kan evenwel niet in alle opzichten voldoende gefundeerd 
heten. 

W. Ziesemer in Altpreussieche Forschungen, Heft 1. Königsberg i. Pr. 
1924, p. 23 sq. 

IX. 

De vertaling van Iphigeneia's woorden in Goethe's drama Iphigenie auf 
Tauris: 

Was furcht' ich noch? Orest, Elektra leben. 

door Boutens met de zin: 

Wat blijft te vreezen? Broer en zuster leven. 

is in het verband van de herkenningsscène niet gelukkig te noemen. 



χ. 

De opleiding tot leraar voor het (V.H.)M.O. behoeft herziening, echter 
dient het in het kader der onderwijsreorganisatie geopperde denkbeeld, na 
het candidaatsexamen een scheiding te maken tussen een zuiver wetenschap
pelijk doctoraal- en een leraarsdoctoraalexamen, met de meeste nadruk van 
de hand te worden gewezen. 

XI. 

Zij, die geroepen zijn, leiding te geven aan onze Katholieke Middelbare-
Schooljeugd, dienen er wel van doordrongen te zijn, dat bij de opvoeding 
het bevorderen van het gebruik van de bovennatuurlijke middelen vergezeld 
moet gaan van het aanbevelen van die middelen, die een natuurlijk-paeda-
gogische waarde hebben. 

XII. 

Het is onjuist, dat het reglement voor de eindexamens der H.B.S.B de 
cijfers voor Staathuishoudkunde, Aardrijkskunde en Geschiedenis erkent als 
cijfers van „examenvakken", indien geen examen in deze vakken is afgelegd. 
Het zou aanbeveling verdienen, in dit geval deze cijfers uit het middenveld 
der tabellen weg te nemen en ze te plaatsen bij de andere gemiddelden van 
rapportcijfers. 

XIII. 

Het is gewenst bij de eindexamens der H.B.S.B voor de vier talen twee 
deskundigen aan te wijzen in de zin van het oude systeem. 

XIV. 

Bij de eindexamens der Gymnasia dient meer dan tot dusver geschiedde, 
erop te worden gelet, dat de resultaten voor de moderne vreemde talen niet 
worden beïnvloed, doordat de te vertalen teksten, wat betreft inhoud of 
gedachtengang, boven het gemiddelde ontwikkelingspeil of bevattingsver
mogen van de candidaten liggen. 








