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'Car grande différence y a, pour les passans, du traktement de Castille, à celluy de la
Germanie: car en Castille, combien que les gens y soient assez courtois, et en la
Germanie ruides et rebelles, si esse toutte aulire chose du traictement d'Allemaingne à
celluy d'Espaigne; car en Allemaingne c'est le paradis, tant des serviteurs que des
chevaulx qui font service à leur maistre, et quii soit vray. Vous trouverez par touttes
les Allemaingnes les serviteurs aussi bien stoffés et gouvernez que leurs maistres, et les
chevaulx nulle part si bien penssés, estrilliés, couvertz et gouvernés que là; mais en
Castille ils ont pis que nulle part, parce que pluiseurs pouvres serviteurs, qui sont
constrainctz en tous tamps de lacquiter et courre à pied après leurs maistres, soit aux
champs ou en la ville, et quant au soir viennent au logis, mouilliez, lasz, ayant faim et
soif, ilz ne troeuvent que malheureusement et pouvrement à mengier...
...Nonobstant tout ce que diet est, je maintiens que en pluisieurs aultres choses -et
principallement quant aux gens de bien et marchans- je prise trop myeulx la manière de
faire de ceulx de Castille que de Allemaingne, à cause qu'ils font bonne chière, en
prennant gracieusement les biens que Dieu leur at envoyet, sans les esseillier ne
prodigallement perdre, ne gourmander, comme pluisieurs font, tant en Allemaingne que
pardechà, où que prennons les biens de Dieu indiscrètement, en gourmandant et
yncongnant bien souvent plus que nature ne demande, et de quoy Dieu est bien souvent
grandement offensé'
Vital, 'Voyigc', 258-259.
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WOORD VOORAF

De Spaanse uitdrukking 'pasar por los bancos de Flandes'1 is afkomstig van de Spaanse
zeevaarders die zovele malen hun schepen zagen stranden op de zandbanken voor de
Vlaamse kust. Het was heel moeilijk die te vermijdenl Een andere uitdrukking die nog
steeds bestaat luidt: 'poner una pica en Flandes'. Deze wat strijdvaardiger uitdrukking
beklemtoont de moeilijkheden van de Spaanse troepen bij hun poging de Nederlanden
te pacificeren. Nu het er op lijkt dat ik het toch voor elkaar heb gekregen mijn piek in
Vlaamse aarde te steken, kan ik met een genist hart terugdenken aan de vele
zandbanken op de reis. Zoals ook in de zestiende eeuw, zijn er voor een veilige
aankomst in de haven vele personen te danken. Hadden de schepen meestal slechts één
enkele loods aan boord, in mijn geval waren het er velen. Ook trof ik aan boord de
'marineros', die de zeilen wisten te hijsen na te lange windstiltes, de 'calafates', die de
grootste gaten in de romp wisten dicht te spijkeren, alsmede de 'escribanos', die met
vaardige hand mijn vaak warrig taalgebruik wisten om te zetten in Nederlands met een
hogere zeewaardigheid. Zij allen hebben mij gered van de verdrinkingsdood.
Aangezien het boek al overvol zit met namen, zal ik het noemen van personen tot
het minimum beperken. Onmisbaar was de steun van Frank Daelemans en Peter
l'Hoëst in Brussel, Marcella Vandebroek in Brugge, Carmela Ceballos in Santander en
Francisco Carrion de bear en Maximo García Fernández in Valladolid. Zij gaven mij
hun vriendschap ten tijde van mijn archiefonderzoek. Ook ben ik veel dank
verschuldigd aan de Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het
hoger onderwijs (NUFFIC), het ministerie van Buitenlandse Zaken van Spanje en aan
de Franstalige- en Nederlandstalige gemeenschappen van België, die er voor hebben
gezorgd dat ik gedurende drie jaar onderzoek heb kunnen doen in Spanje en België.
Verder wil ik het personeel van de door mij bezochte archieven en bibliotheken
bedanken voor hun enorme hulpvaardigheid, alsmede de vele anderen die mij hebben
bijgestaan gedurende het onderzoek en het klaarmaken van het manuscript. In het
bijzonder wil ik de heer André Vanrie bedanken voor de Franse vertaling van de
samenvatting, alsmede Jeroen Schuiten, Herman Salomé, uitgeverij Bijleveld te Utrecht
en natuurlijk de uitgevers van Archief- en Bibliotheekwezen in België te Brussel.

1 'Alguna vez o muchas habréii oído que en ata regían de FUndea, en medio de k i aguai del oceano boreal, exinen cicftoa tastos arenosos,
de eKtremo peligro para loa navegantes, a los cuales los Teano* y todo el orbe cristiano Dama bancos de Flandes'. Mamr, EpatoLno, П, 121. (Ц-215«).
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Afbeelding omslag: Zijluiken van een triptiek met het laatste oordeel, voorstellende
Filips de Schone en Johanna van Castilië (c. 1505). Koninklijk Museum voor Schone
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'H y aurait dans les relations hispano-flamandes la matière d'un travail intéressant'
Albert Girard, 'Les étrangers dans la vie économique de l'Espagne aul XVIe et XVII siècles', Annoia dlnstom économique et sociale 5 (1933),
570

In 1496 werd Johanna van Castilië uitgehuwelijkt aan Filips de Schone en diens zuster
Margareta aan de Spaanse kroonprins Don Juan. Met dit dubbelhuwelijk bereikte de
huwelijkspolitiek van zowel de Spaanse als de Habsburgse vorsten -gericht tegen de
gemeenschappelijke Franse vijand- een ongekend hoogtepunt. Johanna werd op
prachtige wijze onthaald door de Nederlandse steden en de Spaanse prins stond te
branden van verlangen om zijn noordelijke bruid te omhelzen.' De vloot waarmee
Johanna naar de Nederlanden kwam bracht echter niet alleen de nieuwe vorstin en haar
gevolg mee. Sanderus beschrijft in zijn Verheerlykt Vlaanderè hoe de mensen in
Zeeland en Vlaanderen bedekt raakten met puisten, hun gewrichten ondragelijke pijnen
doorstonden en hun lichamen vol stinkende zweren kwamen te zitten. De Spaanse vloot
van Johanna had namelijk een nieuwe ziekte, de Spaanse pokken, naar de Nederlanden
meegebracht.3 Dezelfde vloot zou op de terugweg naar Spanje behalve Margareta van
Oostenrijk ook de pest naar de Cantabrische kust brengen. Getuigenverklaringen uit
het jaar 1504 vertellen hoe de pest daar sinds de aankomst van de prinses niet meer was
verdwenen en de bevolking van Santander er door was gedecimeerd.4
Internationale contacten brachten voordelen met zich mee, maar hielden dus ook
gevaren in. Slechts enkele jaren voordien had de opstand in Vlaanderen tegen de
Habsburgers de Spaanse kooplieden en schippers veel schade opgeleverd. Zowel de
opstandelingen als de aanhangers van de vorst vergrepen zich dankbaar aan de rijke
Spaanse schepen en de vruchtbare handelsrelatie werd geblokkeerd door wederzijds
wantrouwen. 5 Handel en politiek vormden de pijlers van de intensieve contacten tussen
Spanje en de Nederlanden ten tijde van de regering van Filips de Schone en Karel V,
contacten die mede gebaseerd waren op eeuwenlange banden door de bedevaarten naar
Santiago de Compostela en de vele kunstenaars die Spanje hadden verkozen als hun

1
Gabriel, duque de Maura, El principe que типа de amor, Don Juan, primogénito de tot Reyes Católicos (Madrid, 1944) Herrn d'Hulst, Le
manage de Phhppe le Bea« avec Jeanne de Caadle, i Lierre le 20 octobre 1496 (Antwerpen, 1958)
2
Antonius Sanderus, Verbecrtykt VUondere, in dne dden vtroat (Den Haag, 17Э2) Men gaat er van int dat het ш Zeeland om de komst van
de syphilis ging Johan Willem van der Valk, bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der sypbdis m ons land (Amsterdam, 1910), 22-27. In eerste
instantie kwamen er Spaanse en andere vreemde 'pokmeesters' naar de Nederlanden om de ziekte te bestrijden, Ibidem, 93 Zie ook A.A. Fokker,
Onderzoek naar den aard van de epidemische en contagieuse ziekten die vroeger in Zeeland gebeerseht hehhen (Middelburg, 1860), 14-19 H. Brabant,
'Epidémies et médians au temps d'Erasme' Colloquia Erasmiana Turonensu (Parus, 1972) L 515-537, 521.
3
De admiraal van de Spaanse vloot had zich bij Filips de Schone beklaagd over het feit dat de vele doden onder zim manschappen, overleden
ш Axnemuiden, Middelburg en andere plaatsen, door de Nederlandse geestelijkheid met werden begraven in gewijde grond als ze daarvoor geen
16 oí 25 dukaten kregen betaald. De admiraal wilde dat Fdips Middelburg dwong om de Spanjaarden tegen hetzelfde tanef te begraven als de eigen
burgera. Unger, Middelburg 1, n° 772
4
M. Vaquerizo Gil, 'Presencia de Santander en la politica del reino' Cantabria a trave de su butano, la cnsu del siglo XVI, 165-195,186; José
Luis Casado Soto, Cantabrio vista por viajeros de los siglos XVIy XVII (Santander, 1980), 12-13; Idem, 'Aproumación регЫ demografico de la villa
de Santander entre los siglos ХШ у Х Г Alumno 42 (1979-1980), 43-81, 51.
5

Zie Hoofdstuk Ш, paragraaf over Cornells Deque

1

werkterrein. 6 Dat laatste had in de vijftiende eeuw in Spanje geleid tot de ontwikkeling
van een kunststijl, die tegenwoordig wordt aangeduid als die van de 'HispanoFlamencos'. In ieder Spaans museum valt wel een schilderij te vinden met daaronder een
omschrijving als 'anònimo Hispano-Flamenco', waarbij veelal niet duidelijk is of de
schilder een 'Flamenco' dan wel een 'Hispano' is geweest. De culturele vermenging gaat
zover dat de identiteit van de kunstenaar niet te identificeren valt aan de hand van zijn
kunstwerk.
Dat dit proces niet alleen geïsoleerd heeft plaatsgevonden in de schilderkunst, ligt voor
de hand en zo vindt men ook bijvoorbeeld tapijten, houtsnijwerk, beelden en zelfs
gebouwen in deze stijl. Bij nadere bestudering gaat achter deze 'Hispano-Vlaamse' stijl
een hele wereld van intense persoonlijke contacten verborgen. Het overbrengen van
informatie betreffende nieuwe technieken en stijlen verliep namelijk grotendeels via de
bij deze kunsten betrokken personen, niet door het aanschouwen van kunstwerken of
het lezen van handboeken/ Tussen de nu hogelijk gewaardeerde beeldende kunsten en
de andere ambachten bestond rond 1500 geen duidelijke scheidslijn. Schilders waren
ambachtslieden, zoals de kleermaker of de schoenmaker. Ook bij dezen raakten de
Nederlandse en Spaanse invloeden met elkaar verweven, en dus ook de betrokken
personen. Dat er niet in alle ambachten een duidelijk definieerbare 'Hispano-Vlaamse'
stijl is ontstaan of teruggevonden, doet niets af aan de betekenis van deze contacten. Al
is er dan geen sprake van een Hispano-Nederlandse stijl op alle gebieden, er is wel
degelijk sprake van een 'Hispano-Vlaamse' vermenging, van een culturele en
persoonlijke kruisbestuiving, die ik het liefst zou willen omschrijven als een 'HispanoVlaamse' wereld.
In de Nederlanden heeft deze ontwikkeling zich veel minder duidelijk voorgedaan dan
in Spanje, maar ook daar hebben Spanjaarden en Nederlanders contacten onderhouden
die tot een vermenging van de beide culturen hebben geleid. Te denken valt hierbij aan
de invloed van Erasmus en de Reformatie op de in de Nederlanden verblijvende
Spanjaarden. Wanneer we de term op deze manier opvatten, is het mogelijk er groepen
in onder te brengen, die niet direct bepaalde tastbare voorwerpen hebben gefabriceerd
om hun vermenging aan te tonen. Ook kooplieden en ambtenaren onderhielden
contacten, die al dan niet tot bepaalde terug te vinden resultaten hebben geleid. Feitelijk
maken alle bij de uitwisseling betrokken personen deel uit van deze wereld van
interactie tussen twee culturen. Want hoewel Spanje en de Nederlanden in deze periode
nog geen vastomlijnde territoria vormden is het toch mogelijk te spreken van een
Spaanse en een Nederlandse cultuur. Beide gebieden bezaten ten opzichte van elkaar een
duidelijke eenheid, in zowel geografisch als cultureel opzicht. Veelvuldig vindt men in
de bronnen de aanduidingen 'Flandes' en 'España' gebruikt in de algemene betekenis
van alle Nederlandse, respectievelijk alle Spaanse gebieden. De 'Flamenco'

6
Jose Antonio MaravalL Cariai Vyd pensamento роШко ád Renacimiento (Madrid, 1960), 11-12. 'Sin duda, la cultura Ьогртвопа, que Carlos
V trae contigo, no era nueva en España. De tiempo arríe se perfilaba la existencia en el Occidente europeo de una franja hupano-borgoflana, coa
іша interesantísima relación cultural',
7
'So long as "**n,nl dexterity was the chief factor ш the production of goods, new arts could only be transferred and pi·"1""* by the migration
of persons who had the special skill that was requisite' W Cunningham, Alien immigrants ω England (Londen, 1897), 266; C M . Cipolla, 'The
cultural diffusion of innovation' Comparative studies in sanely and history 14 (1972), 46-52.
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vertegenwoordigde voor de Spanjaarden de gehele Nederlanden en kon zijn geboorteof woonplaats hebben in Atrecht, Antwerpen of Amsterdam. Het is deze betekenis van
de benaming 'Vlaams', die wordt bedoeld, zoals later de term 'Holland' voor alle
gewesten van de Republiek.8
Spreken Philippe Aries en Georges Duby wel van de 'Histoire de la vie privée', in de
onderhavige studie is het beter te spreken van 'Histoire des vies privées'. Het is het
geheel van persoonlijke situaties, dat moet leiden tot inzicht in het functioneren van
deze Hispano-Vlaamse wereld. Hierbij worden drie deelvragen onderscheiden: wie
maakten er nu daadwerkelijk deel uit van de groepen die in contact kwamen met de
andere cultuur en: welke moeilijkheden ondervond men hierbij als gevolg van de
geografische en de culturele afstand tussen beide gebieden? De derde vraag zoekt naar
de verschillen tussen de Nederlanden en Spanje, tussen de Nederlanders en de
Spanjaarden.
Voor het beantwoorden van deze vragen was het nodig om een corpus aan te leggen
van betrokken personen. Dat hierbij op geen enkele manier gestreefd kon worden naar
volledigheid ligt voor de hand. In ieder document uit de periode kan namelijk een
Spanjaard in de Nederlanden, of een Nederlander in Spanje, opduiken. En zelfs in latere
documenten zijn verwijzingen te vinden naar contacten uit de periode tussen 1496 en
1555. Maar wanneer het criterium van volledigheid wordt losgelaten, moeten de grenzen
van die onvolledigheid zo duidelijk mogelijk gedefinieerd en beargumenteerd. Voor de
betrekkingen tussen de Nederlanden en Spanje vormen het dubbelhuwelijk van 1496 en
de troonsafstand van Karel V sleutelmomenten. In 1496 krijgen de contacten een geheel
nieuw karakter en in 1555 treden Filips Π en Willem van Oranje op de voorgrond,
vertegenwoordigers van een volgende levensfase van de Hispano-Vlaamse wereld.9 Er
is ook het praktische feit dat de meeste Nederlandse en Belgische historici van de
Opstand vrijwel altijd in 1555 beginnen. De geografische beperking van het
archiefonderzoek bood voor de Nederlanden geen groot probleem. Met de vier
kustgewesten Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland bestrijkt het onderzoek het
kerngebied van de Nederlanden.10 Voor Spanje is gekozen slechts de gebieden van de
Castiliaanse kroon als terrein voor archiefonderzoek te beschouwen. Ook hier is de
oorzaak vooral een praktische, aangezien het Spaanse onderzoek voor een groot deel
gebaseerd is op het Archivo General de Simancas, waar alleen de documenten van de
Castiliaanse kroon worden bewaard.
Toch zou het onderzoek ondanks deze beperkingen een onmogelijke taak zijn
gebleven. Er is daarom nog verder ingeperkt en gekozen voor de intensieve bestudering
van twee belangrijke groepen, die in ruime mate archiefmateriaal hebben achtergelaten

8 'Los Españoles γ Italianos comúnmente llaman Flandes a todo lo que posee el emperador en la Galla Bélgica'. Juan Cristóbal Calvete de Estrella,
El falciamo ще del muy alto у тку poderoso principe Don Felipe Miguel Artigas ed. Sociedad de Bibliófilos Españoles Π* época Ш, 2 delen,
(Madrid, 1930) 1,267 'Los Belgas, vulgarmente llamados Flamencos' Mártir, Epistolario, Ш, 320 (4-7-1518) Natuurlijk dient wel beseft te worden
dat de grenzen van deze culturele eenheden met duidelijk afgebakend waren Zo staan inwoners van het Rijnland ook een f n M r keer als
'Flamenco' vermeld
9 De Blijde Inkomsten van Fdips И in Antwerpen voorspelden met veel goeds, ш 1549 werd de intocht bedorven door de enorme regen en in
1555 stortte de stellage van de Gamezen in, waarbj vele doden vielen. Cbronydx van Antwerpen sedert het ¡ллг 1300, 46, 51.
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Ook het gewest Mecbelen, dat uit twee enclaves ш Brabant bestaat, is tot dit gebed gerekend.
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en waarbij de betrekkingen tussen beide gebieden veel invloed hebben gehad: de
internationale handelaren en de personen in dienst van het Habsburgse hof. Maar
daarnaast is er aandacht voor andere verwante groepen, die in deze archieven figureren,
zoals de zeelieden, de koeriers en de soldaten, werktuigen van de internationale handel
en politiek. In de Nederlanden verbleven de Spaanse handelaren vooral in een beperkt
aantal commerciële centra, waarvan Brugge en Antwerpen de belangrijkste waren. Maar
ook in Bergen op Zoom en Middelburg kwamen in het begin van de zestiende eeuw
veel Spaanse kooplieden. Voor al deze steden is reeds onderzoek verricht naar de
commerciële activiteiten van buitenlandse kooplieden, al blijkt dit voor de Spanjaarden
toch beperkt te zijn tot een klein aantal studies en enkele bronnenuitgaven.11 Het is
vooral dankzij het archief van de Spaanse natie in Brugge mogelijk om inzicht te krijgen
in de kring van de Spaanse kooplieden in de Nederlanden. De tegengestelde situatie, die
van de aanwezigheid van Nederlandse kooplieden in Spanje gedurende deze periode, is
tot nu toe slechts zelden bestudeerd. Hiermee kon alleen een begin gemaakt worden,
gebaseerd op gegevens uit de Nederlanden en nauwelijks bestudeerde Spaanse bronnen,
zoals de notariële archieven van Valladolid, Burgos en Tordesillas en het archief van de
Real Cnancillería van Valladolid. De personen die deel uitmaakten van het
internationale Habsburgse bestuur zijn vooral teruggevonden in de archieven van
Simancas en Brussel. Daaronder bevinden zich natuurlijk de koeriers en diplomaten,
maar ook andersoortige functionarissen en eveneens de soldaten, die in deze periode al
vooral in de richting van de Nederlanden gingen. De transporten van Spaanse troepen,
zoals deze door Geoffrey Parker zijn bescheven, kennen een zeer omvangrijke
voorgeschiedenis.12
Een rijk geschakeerde stroom van personen vond zijn weg naar het andere land:
vorsten, edelen, bestuurders, diplomaten, kooplieden, koeriers, schippers, matrozen,
echtgenotes, soldaten, ambachtslieden, dienaren, fabrikanten, studenten, geleerden,
pelgrims, kunstenaars, geestelijken en avonturiers. Sommigen reisden snel heen en weer,
anderen vestigden er zich voor langere tijd.13 Dat de geografische afstand tussen beide
gebieden een groot probleem was bij de totstandkoming van persoonlijke contacten zal
weinig verbazing wekken. De landroute via Frankrijk werd gedurende vrijwel de gehele
periode belemmerd door de oorlogstoestand, terwijl de zeeroute geteisterd werd door
stormen, zandbanken, zeerovers en de verradelijke windstiltes.14 Hierdoor bleef de reis
altijd een hachelijke onderneming, die aanleiding gaf tot grote angst en oproepen tot
massaal gebed bij stormtijdingen. En niet zonder reden, want menigmaal werd het
einddoel niet bereikt. Daarnaast zal het overwinnen van de culturele afstand centraal

11

Zie de „ l i v i n g van Hoofdstuk I.

12

Geoffrey Parker, Tk drmy of fUnden end (¿e Spenni R W 1S67-KS9 (Cambridge, 1972).

13 JR. Hale geeft in zun Reruissena Europe 1480· 1S20 (Londen, 1985), 35-41, een opsomming van de rondreizende groepen ш Europa. Nikolaus
Grass komt voor de Tirolers tot een aantal soorten Spanfegangers- bedevaartgangers naar Santiago, diplomatieke reizigen, geestelijken, sokfatffi,
mijnwerkers en mimtmeesters. Nikolaus Grass, 'Tiroler ш Spanien' Spemscèe Forschungen der Gorresgcscüscheft, 1. Rabe, 20 (1962), 236-263. Zie
ook Hermann Kellenbenz, 'Las relaciones económicas y culturales entre Espana y Alemania meridional alrededor de 1500' Лпылтю de Estudios
Medmules 10 (1980). 545-554.
14 Fernand Braudel, Ctvdtsdtum meténeüe, économie et слріиіаліе, XVe-XVIlk siede I f Les structurel du quotimeli: U posnhU et ГшцюаяЫе1)
(Parus, 1979), 359-360.

4

staan. De reizigers waren altijd binnendringers in het andere land. Los van culturele
verschillen kende iedere vreemdeling reeds het onvermijdelijke probleem 'een vreemde'
te zijn. De voornaamste mogelijkheden om dit te overwinnen waren gelegen in het deel
blijven uitmaken van een beschermde eigen groep, zoals ondermeer in Brugge gebeurde,
of door opname in de andere cultuur door middel van naturalisatie of inburgering.
Daarnaast werd de vreemdeling geconfronteerd met de verschillen die er tussen beide
culturen bestonden op het gebied van gewoonten, gebruiken en tradities. Soms leidde
deze confrontatie tot overname van gewoonten, soms tot het ontstaan van xenofobie.15
Het laatste doel van deze studie is het vergelijken van de manier waarop in Spanje en
de Nederlanden gereageerd werd op de toenemende wederzijdse contacten. Waarin
verschilde de situatie in de Nederlanden met die in Spanje? Zijn er verschillen te
ontdekken in de wijze waarop vreemdelingen werden ontvangen en ging het daarbij om
andere groepen?
Het op deze wijze bestuderen van de Hispano-Vlaamse wereld sluit nauwelijks aan bij
bestaande studies over dit onderwerp. Alleen Eddy Stols, die zijn interesse echter vooral
richt op de betrekkingen tussen de Nederlanden en de Nieuwe Wereld, weet een zeer
rijk panorama te schetsen van de contacten tussen de Iberiërs en de Nederlanders.16
Maar vrijwel altijd heeft men zich beperkt tot de bestudering van de betrekkingen op
een abstracter niveau, van formeel-institutioneel tot evenementieel, zonder veel aandacht
te besteden aan de betekenis van de persoonlijke belevenissen. Toch is het mogelijk om
gebruik te maken van de reeds bestaande studies en hier ook op voort te bouwen. De
vragen mogen anders georiënteerd zijn, het blijft om hetzelfde materiaal gaan. Bron van
inspiratie bij deze invalshoek is de manier waarop Peter Burke de Italiaanse kunstenaars
als groep heeft weten te plaatsen in hun samenleving.17 Verder levert de bestudering
van personen in de Hispano-Vlaamse wereld mogelijk nieuw materiaal voor de studiosi
van het 'Europa-gevoel'.19 Met de uitbouw van de Europese samenwerking zoekt men
immers driftig naar een gemeenschappelijk verleden, of ten minste naar de bestudering
van de confrontatie tussen de Europeanen in het verleden. Deze drang vormt echter op
geen enkele wijze een bewust onderdeel van de motivering voor dit onderzoek. Veeleer

15 'L'attitude xénophobe est largement dominante dans l'histoire de l'humanité' John Gibssen, 'Le statut des étrangers à la lumière de l'histoire
comparative' Reatáis de la società Jean Bodui 9 (1958), 5-57, 32, M Een goede beschrijving van de xenofobe in Europa bij John Hale, The
civilization of Europe m the Renaissance (Londen, 1993), 51-93 De Nederlanders hadden de faam zeer veel te drinken, de Spanjaarden zeer ijdel
te zim 'Espaignars san presantueulx et glorieux' Lusy, Journal, 189-189 Lope de Araoz werd veroordeeld voor beledigingen tegen de keizer en
de Nederlanders. Hij had gezegd, 'buen infante temamos y que los flamencos eran unos borrachos' Danvda, Memoriali XXXV, 208
16 Eddy Slots, 'Flandes ante el Tratado de Tordesillas y el monopolio colonial ibérico' El Tratado de Tordesdlas у ш época Congrexr internacional
de Historia (Vaüadolid, 1995), 1279-1295, 1281 'Habrá que estudiar mis a menudo todos estos enlaces hispano-luso-flamencos, que movilizaron
a mucha gente en viajes e intercambios continuos'
17 Peter Burke, 'The historical anthropology of earb/ modem Italy' The htítoncal anthropology of early modem Italy, essays on perception and
communication (Cambridge, 1987), V14, Idem, Tradition and innovation m Renaissance Italy A sociological approach (Londen, 1974), 349-363, geeft
de namen van een culturele élue m Italie van zeshonderd personen
18 J В Duroselle, Europa, geschiedenis van zijn bea/опт (Utrecht/ Antwerpen, 1990) Met een voorwoord van H W von der Dunk, waann
bui stelt dat 'een Europa op zoek naar zijn eenheid heeft allereerst behoefte aan een geschiedenis vanuit Europees perspectief, 10 Recent u er ook
een prachtige studie verschenen van de hand van John Hale, The civdizatton of Europe in the Renaissance (Londen, 1993).
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sluit het aan bij de opkomende aandacht voor de geschiedenis van migratie19 en de
positie van de vreemdeling in de samenleving, zowel bij de economisch- als de sociaalhistorici en in andere verwante disciplines: variërend van het literair-filosofisch getinte
boekje van Julia Kristeva tot de economisch historici, die er in 1993 in Prato het thema
van een congres van maakten. In Nederland is men zeer druk bezig met het initiëren
van de geschiedenis van de 'Nieuwkomers' en probeert men bij de beschrijving van de
immigratie vooral de sociologische benadering te gebruiken.20 Hierbij wordt echter
helaas meestal uitgegaan van de grenzen van de Republiek en het daarbij passende
chronologische beginpunt. Ook is er de neiging de term migratie te beperken tot
bepaalde groepen migranten en het verleden slechts te zien als een spiegel voor het
heden.
De grenzen van de Republiek -en daarmee ook de beginperiode van de Nederlandse
Opstand- zullen in deze studie zo min mogelijk worden aangeraakt. Maar hoewel er
slechts zeer sporadisch naar de regeringsperiode van Filips Π zal worden verwezen, lijkt
een grondige studie van de Hispano-Vlaamse wereld tot 1555 een onmisbare achtergrond
te bieden voor een beter begrip van de botsing die daarna ontstond. De wijze waarop
van deze achtergrond gebruik te maken valt, blijft echter geheel buiten het bestek van
deze studie.21

19 In deze studie wordt de term migrant gebruikt voor iedereen die bewoog russen de Nederlanden en Spanje Migreren ц ишпегв 'zich
verplaatsen' en betreft dus zowel de slechts kort aanwezige koerier als de familie die zich Hrf"1"** ш het andere land vestigde Vnjwel alle studies
over migratie gaan echter uit van de beperkte termen 'immigratie' en 'emigratie', veelal gedefinieerd als permanente af minimaal langdurige
vestiging in een ander gebied Voor de zemende eeuw valt de permanente emigratie en immigratie echter moeilijk te onderscheiden van de tijdelijke
vormen van migratie Bovendien lijkt in veel situaties de permanente vestiging slechts een 'restprodukt' van de tijdelijke te vormen Veel definitieve
immigranten en emigranten begonnen hun reis met slechts een tijdelijk verblijf ш gedachten Zie ook Michiei Baud, 'Families and migration,
towards an historical analysis of family networks' копоти and social history m the Netherlands, famdy strategia and changing labour relations
Nederlandsen Economisch-Histonsch Archie! 6 (Amsterdam, 1994), 83-107, 86-87, 94-95 Charles Tilty, 'Migration m modern European history'
Human mtgrauon. Patterns and policies William H McNeill en Ruth S Adams ed {Bloommgton/ Londen, 1976), 48-72, 48 51 Baud citeert de
volgende zin van Tilly 'From the continuous locomotion of human beings, to pick out some moves as more definitive than others reflects the
concern of bureaucrats to attach people to domiciles where they can be registered, enumerated, taxed, drafted and watched' In deze studie zal
geprobeerd worden de 'continuous Locomotion' tussen Spanje en de Nederlanden te beschrijven ¿onder daaraan de relatieve voorwaarde te
verbinden dat het gaat om 'moves that are relatively long and relatively definitive' Ibidem, 49-50 Zie ook Leihe Page Moch, Moving Europeans.
Migration in western Europe since 1650 (Bloomington/ Indianapolis, 1992), 18-19
20 Jan Lucassen en Rums Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanden. Immigranten in Nederland 15S0~1993 (Amsterdam, 1994) De term
'Nieuwkomers' heeft geen specifieke waarde en is vooral bedoeld als een poging een schoon en onbesmette term m te voeren Een belangrijk
congres over migratie vond plaats m Prato XXV Settimana di studio, Istituto Internazionale di Stona Economica F Datini 'Le migrazioni ш
Europa', mei 1993 (Le migrazioni m Europa Seca ХШ-Х ІП Simonetta Cavaciocchi ed (Prato, 1994) Andere voorbeelden van een stijgende
belangstelling zijn bet Antwerpse congres over 'Minderheden ш Westeuropese steden' m september 1993 (Minderheden in Westeuropese steden (16de
20ste eeuw) Hugo Soly en Alfons KX Thijs ed (Brussel/ Rome, 1995), een 'table ronde' aan de 'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'
over het burgerrecht, gehouden in Parijs ш oktober 1993 en het congres over 'Migratie en Minderheden' ш mei 1995 m Amsterdam. Julia Kristeva,
Etrangers i nous mêmes (Parijs, 198ft) Zie ook de bundels Het beeld van de vreemdeling tn westene en niet westerse literatuur W L. Idcma, Ρ Η
Schrijvers en Ρ J Smith ed (Baam, 1990), Culturen m contact Botsing en integratie m de Middetauwen R E V Vellekoop en С VeUekoop ed.
(Utrecht, 1988) en Vreemd gespuis (Baarn/ Den Haag, 1987) Van oudere datum zijn deel 9 en 10 (1958) van de Recueds de La société Jean Badin,
waarin 'La condición de los extranjeros en el antiguo derecho español' van Rafael Giben, deel 10, 151-197 en 'Le statut des étrangers à la lumiere
de l'histoire comparative' van John Gihssen, deel 9, 5-57 en diens 'Le statut des étrangers en Belgique du ХШе au XXe s¿de', deel 10, 231*308,
voor de periode tot de negentiende eeuw In 1989 verscheen ook Dentro la aak. Stranieri e realti urbane nell'Europa da secoli XUXVÌ Gabriella
Rossetti ed (Napels, 1989)
21 Er blijft de behoefte bestaan aan een meer gedetailleerde en chronologisch opgezette studie van de Hispano-Vlaanue betrekkingen tussen
ongeveer 1550 en 1570
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HOOFDSTUK I
DE SPAANSE KOOPLIEDEN IN DE NEDERLANDEN

'Tot ver in den tachtigjarige oorlog raakten de Spanjaarden niet uitgepraat over de
slemp- en braspartijen van de adelijke beeren en de rijke kooplieden hier, van de mooie,
blonde en wufte vrouwen, de dikke, drankzuchtige mannen, den vrijen omgang
tusschen de beide geslachten. Alles was hier weelderig en loszinnig in hun oogen.'
Johan Brouwer, Joheniu de VPaatmnmge. Een tregudt leven ю een bewogen ща (Amsterdam, 1940), 27

Het aantal losse gegevens over de Spaanse kooplieden in de Nederlanden ten tijde van
de vroege Habsburgers Filips de Schone en Karel V is dermate groot, dat het de
bestudering bemoeilijkt heeft. Niet altijd geldt namelijk voor 'de bronnen van onze
kennis', dat een overvloed aan gegevens tot betere inzichten leidt, zoals Romein
duidelijk maakte voor de negentiende eeuw in zijn geheel.1 Het is eenvoudiger een
duidelijke lijn te trekken door enkele punten, dan door een enorme wirwar van
aanwijzingen. Een aantal bronnenuitgaven werd samengesteld die enkele tendenties en
veel voorkomende familienamen naar boven deden drijven: Brugge en Antwerpen waren
belangrijk, en ook Middelburg en zelfs nog Bergen op Zoom. Er kwamen voorbeelden
boven van succesvolle integratie in de Nederlanden en sporadische gegevens over de
betrokken aantallen handelaars en de door hen geleide goederenstroom. Voldoende om
in ieder standaardwerk over de economische geschiedenis van de Nederlanden in de
zestiende eeuw te getuigen van het grote belang van de Spaanse kooplieden. Deze
combinatie van een overvloed aan gegevens en een overtuigend maar beperkt arsenaal
aan conclusies, heeft de bestudering van de Spaanse kooplieden in de Nederlanden doen
verzanden. Slechts enkele kleinere studies hebben de laatste veertig jaar de kennis van
de Spaanse kooplieden in de Nederlanden vergroot.2
Om de ontelbare vermeldingen te groeperen van de Spaanse kooplieden, voorzien van
honderden namen en nog veel meer manieren om deze namen te schrijven, is gekozen
voor een semi-prosopografische aanpak. Als uitgangspunt gold de familienaam van de
koopman en daarmee verbonden zijn plaats van herkomst en van vestiging, wel of niet
verbonden aan een bepaalde handelsnatie of groep: de koopman als individu, maar ook
zijn plaats binnen een familie, een netwerk en een natie. Semi-prosopografisch, omdat
de achtergrond van de kooplieden niet uitputtend werd nagezocht, maar slechts aan de
hand van de over Spaanse kooplieden uitvoerige en toegankelijke bronnen in een
beperkt aantal archieven werd beschreven. Dit alles mondde uit in een korte
beschrijving van een aantal families en een enkele uitvoerige biografie, zoals in het geval

1

Jan Roman, De Ligt Linden bij de гее (Utrecht 1934), 15-16

2

Maréchal, 'Colerne', Idem, 'Depart', Philhpa jr, 'Integration'
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ал Gregorio en Diego de Ayala. Gegevens uit Spaanse archieven boden de
mogelijkheid om de Nederlandse bronnen aan te vullen en te toetsen op hun betekenis.
Spil van het onderzoek was de Spaanse natie in Brugge, die dankzij het behoud van een
deel van het eigen archief, de voornaamste bron van gegevens vormt. De rol van de
Spanjaarden in Antwerpen wordt vooral duidelijk aan de hand van de stedelijke
certificatie- en schepenboeken. De Spaanse aanwezigheid in Middelburg en Bergen op
Zoom wordt niet afzonderlijk besproken: voor Bergen op Zoom is er de studie van
Korneel Slootmans, waar met geduld vele gegevens uit te halen zijn over de Spaanse
4
kooplieden op de Bergse jaarmarkten. Voor Middelburg zijn er de bronnenuitgaven
5
van W,S. Unger en zijn artikel over Midelburg als handelsstad.
INDIVIDU, FAMILIE, NETWERK, NATIE: DYNAMISCHE FAKTOREN IN EEN STATISCH
KADER

Het klassieke type van de Spaanse koopman in de Nederlanden is het beeld van de
Castiliaan uit Burgos, lid van de Spaanse natie in Brugge en daar ook wonend. Dit
statische model, waarbij, als de koopman al eens op reis ging, hij dat zou dienen te doen
naar zijn plaats van herkomst, geldt alleen voor een beperkt deel van de kooplieden die
betrokken waren bij de handel tussen de Nederlanden en Spanje. Niet zozeer de
kooplieden, maar de diverse instellingen ten behoeve van de kooplieden, kenden een
vaste vestigingsplaats. In de vijftiende eeuw hadden overal consulaten, naties of
soortgelijke instellingen het licht gezien: te Brugge, Burgos of Bilbao. Hiermee leek het
beeld van de rondreizende koopman van de jaarmarkten, zo tekenend voor de

3
Er zijn enkele studies over afzonderlijke Spaanse koopliedenfamilies, gevestigd ш de Nederlanden of met contacten ш de Nederlanden Een
goed voorbeeld u het boek van Guillermo Lehmann Villena over de familie De Espinosa Guillermo Lohmann Villena, Les Espinoti. Une famille
d'bomma d'affaires en Espagne et aux indes à l'époque de U colonisation (Parijs, 1968) De familie was afkomstig uit Medina de Rioceco en diverse
leden bezochten de Nederlanden Henri Lapeyre, Une famille de marchands. Les Ruiz (Bordeaux / Pari)*, 1955) De familie Ruiz was afkomstig
uit Velorado, maar Simon Ruiz vestigde zich m Medina del Campo Carlos Alvarez Garcia, 'Diego Ordonez, hombre de négociai y clérigo restos
de su archivo privado 1497 1520' Revista española de financiación y contabilidad 17, nft 55 (1988), ЭЫІ4 Ordoñez was een koopman uit Avila
Hilario Casado Alonso, 'Finanzas y comercio internacional a mediado· del β XVI la compañía Burgalesa de los Bernuy* IV Congreso de U
Asociación de Historia Econòmica^ Alicante 1989, Van Manuel Basas Fernandez ondermeer* 'El mercader húrgales Gómez de Qumtanaduefias'
Publicaciones de la Institución FcrnÁn González 14 (1961), 561-576, Idem, nettamento y bienes del mercader húrgales Vítores Ruiz Fmbito, hermano
de Simon' Idem (1962), 20-40, Idem, 'Francisco de la Presa, hijosdalgo y mercader Historia de un hombre de negocios del siglo Х Г Idem (1955)
Betsabé Caunedo del Potro, 'Diego de Sona, mercader burgalei' La ciudad de Burgos (Uón, 1985), 163-172 Jos Maréchal, 'Een gefailleerde
koopman, kostganger van de Karmelieten te Brugge 1524-1528' Album archivons Jos. de Smet (Brugge, 1964), 263-271 Dit beschrijft de koopman
Rodrigo de Navarette Idem, La chapelle/ondée par Prdro de Salamanca, bourgeois de Burgos, diez las Augustsns à Bruges* 15131805 Verhandelingen
van de Koninklijke Academie van België, klasse der Schone Kunsten ХШ, 2 (Bruuel, 1963) B A Vermaseren, 'De Antwerpse koopman Martin
Lopez en zijn familie m de 16e en het begin van de 17e eeuw' Bijdragen tot de geschiedenis, btponderlijk van ba aloude hertogdom Brabant 56 (1973),
179
4
De kennis betreffende de Spaanse aanwezighad m Bergen op Zoom ïsvnrwel geheel te danken aan de Bergse archivaris Kameel Slootmans,
die over de handel van Bergen begon te publiceren ш de jaren dertig en wiens historisch onderzoekswerk een bekroning vond in de drie delen
van zijn Koudemarkten uit 1985 en 1986 In de bibliografie van deel I bevindt zich een overzicht van het werk van oud gemeente-archivaris
Slootmans met betrekking tot de jaarmarkten Ook Florence Edler heeft over de jaarmarkten geschreven, 'Attendance at the fairs of Bergen op
Zoom' St Geertruydtsbronne 13 (1936) 107-114 Ook Τ Sj Jansma, 'De privileges van de Engelsche nane te Bergen op Zoom 1469-1555' BMHG
50 (1929) 41 106 en C D Vanwesenbeeck, 'De Lombarden te Bergen op Zoom' Studies Mir Bergen op Zoom Π, (Bergen op Zoom 1979) 25-54 Voor
de vijftiende eeuw is er de Leid» dissertatie van Jan Cornelissen uit 1923 Uu de geschiedenis van Bergen op Zoom m de vijfbende eeuw fsGravenhage 1923) Niet zonder reden vermeldt de redactie van de Koudemarlaen dat bet een publicatie betreft, 'die in sommige hoofdstukken een
mengvorm is van een monografie en bronnenuitgave' In de ongeveer 1600 bladzijden van de uitgave bevindt zich namelijk een enorme hoeveelheid
-deels onverwerkte- documentatie
5
Unger, Middelburg klem, 'Handelsstad' Over de Spaanse aanwezigheid in Middelburg heb ik recent een paper geschreven voor een congres
over 'Migratie en Minderheden' in Amsterdam Raymond Fagel, 'De Spaanse kooplieden in Middelburg voor de Opstand, een voorbeeld van
succesvolle integratie met behoud van eigen identiteit' 14e conferentie Maatscoappijgeschiedenis, 12 mei 1995, 'Migratie en Minderheden in
Nederland, 16e-20e eeuw' (ter perse ш de bundel Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen been) Hier wordt ook ingegaan
op de Middelburgse handelspolitiek en het belang van de natie van AndaUme voor de stad.

8

Middeleeuwen, vervangen te worden door de statische handelaar, die vanuit zijn kantoor
brieven en wissels de wereld instuurde, zonder zelf nog dikwijls op reis te gaan.
Nadere bestudering van het contract tussen de Spaanse natie en de stad Brugge uit
1494 laat echter zien dat het niet alleen om in Brugge gevestigde Spanjaarden ging. Alle
privileges, vrijheden en vrijstellingen zouden gelden voor 'toutes et quantesfois quilz
fréquenteront ledit pays de Flandres...sans quon les puist calengier quilz ne resident
continuellement audit Bruges, pourveu quilz soient de luniversiteit et soubz la
jurisdiction des prieur et consulz de ladite cité de Bourgues'.4 Ook de reizende
kooplieden van de 'Universidad de Mercaderes' van Burgos, afkomstig uit een groot deel
van Castilië, golden als leden van de Spaanse natie van Brugge, zodat het eerder om een
duiventil gaat, dan om een adelaarsnest.
Het statische beeld werd nog eens versterkt doordat de handel tussen de Nederlanden
en Spanje vooral bestudeerd werd aan de hand van deze instellingen: de 'Consulados'
van Burgos en Bilbao, de Castiliaanse natie van Brugge.7 Aansluitend gaan vele
stadsgeschiedenissen er van uit dat de vreemde kooplieden deel uitmaakten van de
bewoners van een bepaalde stad. De rondreizende koopman werd zo verder
gedomesticeerd tot kalme stedeling. Zo werd het mogelijk te spreken van Brugse of van
Antwerpse Spanjaarden.
Daarmee wordt evenwel vergeten dat slechts een zeer gering deel van de Spaanse
kooplieden daadwerkelijk deel uitmaakte van de burgerij in de Nederlandse steden. Bij
een vergelijking door Michel Mollat tussen de Spaanse kolonies ten tijde van de
Katholieke Koningen in diverse Europese steden, stelt deze auteur dat de Spaanse
kooplieden in de Franse en Engelse steden veel eerder werden opgenomen in de
bestaande samenleving. Volgens hem had de grootte van de groep in de Nederlanden
het mogelijk gemaakt om eigen organisaties in het leven te roepen, die de integratie
minder noodzakelijk maakten. Maar behalve het aantal zal ook de houding van de
ontvangende stad een rol hebben gespeeld. In de Nederlanden stimuleerde de overheid
de constructie van naties en gebruikte men het middel van de naturalisatie door de vorst
vrijwel niet. En wellicht was het verschil in aantal niet zo groot als Mollat vermoedde
op basis van de gegevens van Maréchal. Voor de Engelse en Franse steden baseerde hij
zich op daadwerkelijk geïntegreerde families, terwijl de Brugse cijfers alleen spreken van
aanwezige kooplieden.'
Het stedelijk 'nationalisme' van vele auteurs werd bovendien in de hand gewerkt door
de beschikbare bronnen. In hun eigen stadsarchieven doken steeds weer gegevens op van

6

Gflliodu, Cotmlu,

181

7
Baai, CorwiUdtr, Guurd, СопшыШо, Maréchal, 'Colonie', Gilliodts-van Sneren, ConsaUt Recente bibliografische overzichten orar de
Burgalezen van. Нйапо Г.-цаНл Alonso, Έ1 comercio internacional burgalet en tomo a algunas publicacioaes enranferu' Boletín de U tnsatuaon
Fernán González 65 (1993), 6940; Betsabe Caunedo del Potro, 'Mercaderes burgaleses en el transito a la modenudad. Nocas sobre el estado de La
coesDon' Hafemt 50 (1990), 809426 Zie ook de Acuì lid Vanummodct
Consulate ib Burga l (Burgos, 1994)
8
Michel Mallat, 'Le rôle international des marchands espagnols dans les ports de l'Europe occidental a l'époque des Rois Catholiques' Amuno
de fiutone. Economia y Socie/3 (1970), 41 55 Dil artikel u m 1952 reeds gepubliceerd Inj het 'Congreso para la Historia de la Corona de Aragón'
Zowel in Fngi»1*fwÏ als Frankrijk werd gebruik gemaakt ш inburgering en naturalisatie door de vorst. Het gmg daarbu vaak om dezelfde famili»«
ab m de Nederlanden. Tussen 1480 en 1540 vestigden zich 40 families in Rouaan De Franse koning naturaliseerde tussen 1483 en 1501 44
Spanjaarden, twinug procent van het totaal aantal naturalisaties. Michel Mallat, Έ1 Consolado de Burgos en las ciudades francesas' Actes dei V
centenario del ConadtJo de Burgos I (Burgos, 1994), 301-319.
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een aantal zeer ingeburgerde Spanjaarden. De bronnen leken hun gelijk te bevestigen en
het beeld van de statische kooplieden te rechtvaardigen. Een strijd om de vestiging van
een Spaans consulaat in Antwerpen, uitgevochten door Spanjaarden uit Brugge en
Antwerpen, kon de aanhangers van het idee van de gebonden kooplieden in hun
mening sterken. Toch lijkt dit duidelijke beeld ineen te storten wanneer men verder
kijkt dan de instellingen en de ingeburgerde kooplieden. Als men namelijk ook de
Spanjaarden in beschouwing neemt waar men weinig of bijna niets van weet, verandert
het beeld aanzienlijk. Iedere naam is dan even belangrijk, ongeacht de aard van zijn
handel of de omvang. Het grootste deel van de kooplieden blijkt dan niet of nauwelijks
ingeburgerd en valt slechts een enkele keer in een stad aan te treffen. Bovendien duiken
ze vaak later weer elders op.
Niet alleen de plaats van vestiging vervalt als stabiele faktor, ook de herkomst van de
kooplieden blijkt niet zo eenduidig. Veel van de gevestigde kooplieden in Brugge
kwamen inderdaad uit Burgos, maar vele anderen weer niet. En daarbij gaat het zelfs
niet alleen om andere Castilianen, maar ook om Cantabriërs, Basken, Aragonezen,
Catalanen, Navarrezen, Andalusiërs en andere kleinere groepen.9 De internationale
koopliedenfamilie was nog wel degelijk afkomstig uit een zeer uitgebreid gebied en
waaierde eveneens weer uit over een groot gebied. Dat een aantal steden en organisaties
de assen vormde waaromheen de bewegingen plaatsvonden, doet niets af aan het feit dat
de koopman bleef bewegen. Vooral hun organisaties hadden een vaste plaats, de
koopman zelf niet.10
Rond de grootste handelscentra waren er bovendien weer talloze centra van minder
belang, die echter onmiskenbaar deel uitmaakten van de internationale economie.
Zonder havens, produktiecentra, bestuurscentra, marktplaatsen en andere centra, konden
de grote nimmer tot bloei komen. Er doemt op deze manier een beeld op van een
netwerk van centra, weliswaar gedomineerd door enkele knooppunten, maar waartussen
de kooplieden zich vrijelijk konden bewegen, zonder zich gebonden te voelen aan een
bepaalde stad, en vaak zelfs, zonder zich gebonden te voelen aan een bepaalde
organisatie van kooplieden.
Bij het uitoefenen van hun werkzaamheden was iedere vorm van stedelijk 'cocooning'
eerder een belemmering. De koopman had behoefte aan een zo uitgebreid mogelijk
netwerk, zowel geografisch gezien, als wat betreft de oorsprong van zijn zakenrelaties.
Voor de koopman uit Burgos was het van levensbelang zowel contacten te hebben in
de Nederlanden, als in Engeland, Frankrijk en Italië. Ook kon hij zich niet beperken
tot handel met zijn streekgenoten. Zonder de steun van Nederlanders, maar ook van
bijvoorbeeld Basken en Andalusiërs, zou zijn netwerk nimmer kunnen floreren.

9
Zo waren er ook GaLaër* actief in de Nederlanden, maar van deze kooplieden zijn nauwelijks gegeven· te vinden in de Nederlandse
archieven. E b e Ferrara Prague, GmUnd en ef сотетя тшгіито теЛпші (La Coruna, 1988), 566 Ze bemoeiden ziek met met de Camlianen
en deden liever handel met de Nederlanden De term Ïiucbaven' werd ook gebruikt voor Galicie KB Brunei, Handachnften, 19 15) (6197),
'Vervolg van de chronreke van Nicolaos Despaers, geschreven door Joos Fanno, sedert het jaer 1492 tot de maendt april 152Г, 192v
10 Een goed voorbeeld van de mobüitat en de rol van gevestigde kooplieden is de Aragonees Peter de Casanova ш Antwerpen, eigenaar van
een mooi en groot mus geheten 'De rwerten топшскеп', gelegen naast het huis van Erasmus Schetz Daar logeerden vaak wel twintig kooplieden
die door hem getracteerd werden. Zijn goedgevtgheid kende geen grenzen zodat sommigen er meer dan een jaar verbleven en anderen 'meer dan
honderd en honderd maal' &ЛЛ Stryt 1540, 214v, 225r
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Natuurlijk koos men er vaak voor een netwerk op te bouwen uit familieleden,
strategisch geplaatst in alle belangrijke centra van de handel, maar dit was nooit
voldoende. Zonder de contacten naar buiten zou zelfs een grote familie, zoals er vele
bestonden in deze periode, vleugellam zijn gebleven. Interne adhesie, maar ook externe
cohesie waren noodzakelijk om tot een werkzaam netwerk te komen.
De handel tussen de Nederlanden en Spanje vormde dus een aanleiding voor
intensieve contacten tussen regio's en personen, zowel afkomstig uit het schiereiland als
uit de Nederlanden. De behoefte van de mens aan andere mensen teneinde te kunnen
functioneren, geldt voor de internationale handelaar in zeer grote mate. Bij de
beschrijving van de Spaanse kooplieden in de Nederlanden zal daarom speciaal gelet
worden op zijn bewegingen en de contacten met anderen. Waar komt hij vandaan en
waar gaat hij naar toe, en, met wie komt hij in contact?
Voor een zuiver economische beschrijving van de Hispano-Vlaamse handel is in dit
hoofdstuk geen plaats ingeruimd, hoewel de conjuncturele schommelingen en de
structurele ontwikkelingen de aanwezigheid van Spaanse kooplieden in de Nederlanden
natuurlijk zullen hebben beïnvloed. Bij de beschrijving van de scheepvaartverbinding
tussen Spanje en de Nederlanden aan het einde van dit hoofdstuk zal de handel wel op
een meer kwantitatieve manier worden bezien. Dan zal ook aandacht worden besteed
aan de schippers en de bemanningsleden van de Spaanse handelsvloot.11

DE SPAANSE KOOPLIEDEN IN BRUGGE

Over de Spaanse aanwezigheid in Brugge is relatief veel bekend, vooral dankzij Joseph
Maréchal en Louis Gilliodts-van Severen, beiden archivaris te Brugge. Tot een
monografie over de Spanjaarden in Brugge is het tot op heden echter niet gekomen.
Maréchal heeft zijn onderzoek vastgelegd in een aantal artikelen, terwijl de voornaamste
bijdrage van Gilliodts bestaat uit een bronnenuitgave van belangrijke documenten
betreffende de Spaanse natie.12 André Vandewalle, de huidige stadsarchivaris van
Brugge en schrijver van een recent overzichtsartikel over Brugge en het Iberisch
schiereiland, stelt dat er slechts voor de zeventiende eeuw een aantal goede moderne
studies bestaat13 die inzicht geven in het belang van Brugge voor de Spaanse handel.

11 Voer de handel van Span)« op lange termini, zie Carla Rahn Philhpt, 'The growth and compoimon of trade ш the Iberan empirei. 1450·
1750' The rue of merchant empire Jame* D Traer ed. (Cambridge, 1990), 34-101 Herman van der Wee beschreef de ontwikkelingen van
Antwerpen. Tunen 1500 en 1520 een bloeiperiode, daarna een terugval in de jaren twinng en dertig en vanaf de paren veertig opnieuw een
bloeiperiode Van der Wee, The growth e/ tbc Antwerp merket W Brûlez, *Bruggc en Antwerpen m de 15e en 16e eeuw een tegenstelling?1 TvG
ti (1970), 1S-J7
12 Maréchal 'Colonie', Idem, 'Depart', klem, lien gefailleerde koopman, kostganger van de Karmelieten tcBrugge, 1S24-1528'^lé*im*7cnutns
Jot de Smet (Brugge, 19(4), 263-271, Idem, 'La cata Nigra. Het zwarthuu m de Spaujaardstraai te Brugge' Biekorf (1962), 359-365, klem, U chtpeUe
fondee per Pedro dt SeUmence, bourgeois de Burgos, ches Us Augustvui Bruges, lflJ-180}' (Brunei, 1963) Een aantal artikelen van Maréchal zijn
gebundeld, in. Europese мигокифыі te Brugge. De vreemde kolomes, Hdt-20ttx eeuw (Brugge, 1985); Guuodrs-van Severen. Esteplei Idem, ConsuUt·,
'L'hotel de don Juan Prado de P e n h à Bruges' U Oindre 14 (1883), 152-170
13 André Vandewalle, Brugge Namelijk. Eddy Stola, De Speense Brabanders of de hundetsbetreUongen der ZmdeU/kc NederUnden met de Ibernate
wereld 1598-1Ш, 1 delen (Brussel, 1971) en John Enríen, De mtemettonele en kolomdie hendel der Vleemse firme s te Ceda 1670-1700 (Brugge,
1973) Recentelijk van Vandewalle ook 'El Consulado de Burgo» en км Países Bajos' Acut del атеямпо del Consulado de Вытрх I (Bürge«, 1994),
281-300
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Maar voor de zestiende eeuw zijn er vrijwel alleen oudere studies. Met voorzichtigheid
gebruik makend van deze eerdere studies schrijft Vandewalle dat de Spanjaarden
bijzonder goed integreerden in de stad, waar ze gedurende de eerste 'driekwarteeuw'
vanaf 1500 nog volop aanwezig waren. Andersom nam de Brugse 'trek naar de Spaanse
handelscentra...pas tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw ernstige proporties
aan'.14 Er zou dus rond 1575 een ommekeer hebben plaatsgevonden, toen de
Bruggelingen in plaats van slechts als gastheren te dienen voor de Spanjaarden, zelf op
grote schaal op pad gingen naar Spanje. De door Vandewalle en de andere Brugse
historici niet gebruikte gegevens van een belastingheffing op de Iberische handel uit
1552-54 geven de betekenis van Brugge echter duidelijk weer: Antwerpen domineert
deze handel met bijna 70% van de Iberische import in de Nederlanden, maar Brugge
heeft dan nog steeds bijna 25% in handen.15
De Spaanse aanwezigheid in Brugge dateert met zekerheid uit de dertiende eeuw en
al in 1330 richtten de Catalanen er de eerste 'Spaanse' natie op, verbonden aan het
'Consulat del mar' in Barcelona. Tot deze natie van kooplieden, aangeduid als het
'Consulat dels mercaders Cathalans en Bruges', behoorden later ook de Aragonezen en
de kooplieden van het koninkrijk van Valencia, zodat de natie vaak werd omschreven
als 'natie van de Aragonezen'. De laatste Spaanse natie die er in Brugge werd opgericht
was die van de kooplieden van Navarra in 1530. Ruim daarvoor, in 1428, hadden de
onderdanen van de koning van Castilië echter al hun natie opgericht, genaamd de
'Spaanse natie'. Daartoe behoorden behalve de Castilianen ook de inwoners van de
Spaanse Noordkust, waaronder de Biskajers. Zij waren immers allen onderdanen van
dezelfde vorst, ook tijdens hun aanwezigheid in de Nederlanden. Tijdens de Vlaamse
Opstand konden de Katholieke Koningen de Spaanse kooplieden zelfs dreigen met het
ontnemen van de Spaanse 'naturaleza'.16
DE RIVALITEIT TUSSEN BISKAJERS EN CASTILIANEN
Al in 1455 werd deze 'Spaanse natie' gesplitst in een natie van Biskaje (voluit 'van
Biskaje, Guipúzcoa en de Spaanse kust' geheten) en een natie van Castilië. De term
Spaanse natie verloor daarmee feitelijk haar originele juridische inhoud, maar bleef wel
in gebruik, aangezien de Castilianen de naam opeisten voor hun natie. Zo bleef de
Spaanse natie bestaan als natie van Castilianen, doch de oude meer algemene betekenis
was daarmee natuurlijk niet plotseling geheel verdwenen. Dat de term Spanjaard in de
zestiende eeuw voor velen tot een onduidelijk begrip was verworden, staat buiten
kijf.17 Bovendien vond in deze periode de ontwikkeling plaats van de aanduiding
'español' voor de Castiliaanse taal, die op zijn beurt weer de basis ging vormen voor het
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VandewaUe, Brugge 159
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Brnlez, 'TcgauttUing', 20 Op citaat Bril, 'handel', 59, M

16

Jorf Antonio M u r a l i , ЕялЛ> такта у ттиЬШ

ишЛ $ф> ХК« Х И 2 dcleo (Madrid, 1972) I, 169

17 Over het гиітавап von de naties van Bulufe en Castuic, zie Güliodts, ConsnUt I en Maréchal, 'colonie' De laattte lyntbese geeft VandewaUe,
Bntggc
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ontstaan van een gezamelijk 'natie'-gevoel.18 De oude afspliting van 1455 vormde rond
1500 nog steeds een probleem: 'vray est que originalement la nación Despaingne et la
nación de Biscaye sont este ung corps et une nation, et ont en leurs privileges, lettres,
franchises, chapelle et autres, plusieurs choses en commun'. Que depuis aulcun temps
lesdictes nacions sont en aulcunes choses divisez et partiz dicelle communion. 19 Deze
uitspraak bewijst echter tegelijk dat er ondanks de verdeeldheid nog een aantal
gemeenschappelijke zaken bestonden tussen de Biskajers en de Cast ¡lianen.
De leden van beide naties hielden zich in Brugge bezig met de import van Spaanse
wol. Beide groepen deden aan het begin van de zestiende eeuw pogingen de handel door
verdragen te verdelen en de wedijver tussen de Biskajers en de Castilianen zette zich ook
weer voort in Spanje.20 In de strijd tegen de druk vanuit Burgos, waar men de
wolhandel wilde monopoliseren met behulp van de Katholieke Koningen, kwam men
in Bilbao tot de vorming van de 'Universidad de mareantes de Bilbao', die in 1489 het
laden van de koopwaar in de Ría van Bilbao geheel in handen nam. Doch de kooplieden
van Burgos overtroefden dat op hun beurt met de oprichting van het 'Consulado de
mar' in 1494. De kooplieden van deze organisatie verkregen de algehele zeggenschap
over de handel met het noorden. De kooplieden en de schippers uit de Baskische
provincies, zowel uit Alava, Guipúzcoa als Vizcaya, protesteerden daartegen. In 1495
kwam het tot een akkoord, waarbij Burgos en Bilbao beloofden samen te werken. De
twee organisaties bakenden vervolgens in 1499 hun gebieden duidelijk af. Dit
handelsverdrag tussen Bilbao en Burgos in 1499 werd gevolgd door wijzigingen in 1500
en 1513, toen het verdrag voor twintig jaar werd verlengd.21 Vitoria ging behoren tot
de jurisdictie van Bilbao.22 Burgos behield het gezag over de wolexport naar de
Nederlanden, maar een derde deel van de schepen zou door Bilbao worden beheerd.
Bilbao kreeg bovendien het toezicht op de ijzerexport toegewezen.23 Volgens Carla
Rahn Phillips maakte de 'Universidad' van Burgos gebruik van haar macht, om in tijden
van twisten met Bilbao, de wolhandel uit de Baskische stad te verwijderen.24
Ook in Brugge bleef het conflict spelen en vanuit Spanje bemoeiden de Katholieke
Koningen zich ermee. Ferdinand en Isabella schreven op 14 maart 1504, na klachten van
het consulaat van Burgos, aan de consuls van Castilië en Biskaje in Brugge: 'lesdis
consulz qui sont en Flandres sappellent consulz de Castille, et comme tels ils sont et
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Jose Antonio Maravall, Esudo moderno y menulidtd una.
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GOliodts, ConsuUt, 194-195, rood 1499
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Garda de Cortázar,

Sighs XV» XVIII delen (Madrid, 1972) I, 463, 467-473

шху*, 214-229

21 Maréchal, 'Depart', 47 SAB SC, Diven 1428-1549 Nadat in 1511 de organism* van Bilbao zich eveneens had omgevormd tot een
'Consulado', «»тціи. zij veer juridisch op gelijke hoogte met de f*a«n1««.»n van Burgos Domingo Guzmin, 'El '•"•"l^" de Bilbao' Cotation
temes vacainos 5 (1979), В In dat jaar volgde ook een beslissing voor de Grote Raad van Mechelen over de geschillen tussen de beide naties.
Gdliodts, ConsuUt, 219 Het verdrag van 1513 is gepubliceerd bij Federato de Zabala y Allende, Et consulado y Us orderunzds de comerao de Bdiào
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22

García de Cortázar, Vauyt,

23

Luís Suárez Fernandez, Comerao y navegación en et golfo de

24

Rahn Phillips, 'merchants', 276

224
асмул (Madrid, 1959), 121

13

doivent estre préférez a quelconques aultres consulz de nos royaulmes,... les consulz
de Biscaye sont seulement de Bilbao'.25 De oorzaak van het conflict was dat Christoffel
de Salinas, consul van de natie van Biskaje, geprobeerd had de rechten (averías) te innen,
die de Biskajer kapiteins in Brugge dienden te betalen. De schepenbank van Brugge
verplichtte de Biskajers uiteindelijk tot betaling aan de zogeheten Spaanse natie.26 Deze
uitspraak betekende niet het einde van het conflict om de rechten. In 1507 weerden de
Biskajers een afgevaardigde uit Burgos bij de registratie van de 'averías'. De Biskajers
bestreden in Brugge niet alleen de kooplieden van Burgos voor het behoud van hun
rechten en privileges, maar ze moesten ook de Genuese kooplieden er voor de Grote
Raad van overtuigen dat goederen van Genuese kooplieden op schepen van Biskajers
door de natie van Biskaje zouden worden belast.27
DE SPAANSE NATTES VAN BRUGGE

Na een eerste keer tussen 1488 en 1494 naar Antwerpen verhuisd te zijn ten tijde van
de Vlaamse Opstand, verplaatste de natie van Catalonië-Aragón zich in 1527 opnieuw
naar Antwerpen.28 Het verdwijnen uit Brugge laat zien dat de stad voor bepaalde
groepen aantrekkingskracht aan het verliezen was. Maar dit betekende niet dat de
doodsklokken geluid dienden te worden. Al in 1530 ontstond namelijk de natie van
Navarra als bewijs dat er ook nieuwe initiatieven werden ontwikkeld. 2 '
Maar het waren toch de Biskajers en de Castilianen, zo schrijft ook Vandewalle, die
het 'overgrote deel' van de Spaanse handel domineerden.30 Over de Biskajers is echter
zeer weinig bekend. In tegenstelling tot de natie van Castilië is er van de natie van
Biskaje nauwelijks iets bewaard gebleven.31 Er is zeker geen eigen archief, zoals dat van
de natie van Spanje, dat in 1705 door de laatste consuls aan de stad werd overgedragen.
Bovendien is er relatief veel minder bekend over de kooplieden in Bilbao dan over de
'Universidad' van Burgos. De bronnen voor de natie van Biskaje zijn daarom veelal
afkomstig uit het archief van de Castilianen. Dit zou een mogelijke onderwaardering
van de rol van de Biskajers kunnen verklaren.
Van de natie van Biskaje bezit men slechts de afbeelding van het imposante natiehuis,
vermoedelijk vóór 1512 gebouwd aan de nog immer bestaande Biskajerplaats. Mocht het
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GOliadls, ConsuUc, 213

26

GiHiodo, CoasaUx. 210, 214

27
GRM, procesdossiers eente aanleg, 294 In een proces van de natie i u Biskaje int 1543 naan herinneringen aan een sententie tut 1515, men
de Genuesen moesten betalen voor de 'averlas' Het ging toen om Genuese handel met schepen tut Biskaje voor de periode 1493-1515 Deze
rechtzaak waarbij Martin de Samodio al vanaf 1515 was betrokken liep zeer lang, ondermeer nog ш 1526 Het dossier bevat een but met namen
van kooplieden, schepen en de bijbehorende betalingen GRM, Geeztendeerde Sententien 827 14 bevat gegevens over een proces tussen de natie
van Biskaje en hun procureur Martin de SamnH,«, <he voor hen optrad ш het proces tegen de Italiaanse oanes, 25 m a 1527
28 Vazquez de Prada, 'Colonia', 734 en 'Uibre del Consulat 1330-1537', Λ. Paz y Mella ed. Sena de Uà mis ипротипіа documentos dd
у bìUiotect dd вести, ST duque de Medmtceh 2 ' sene bibliografica (Madrid, 1922), 435-487
29

L GiUiodts-van Severen, 'l'hotel de don Juan de Peralta a Bruges' U FUndre 14 (1883), 153-170

30

Vandewalle, Brugge, 173

enbm

31 SAB, SC Diversas 1576-1595, bevat een document uit 1547, ondertekend door de consuls van de nane Johan de Cuchu en Francisco de Olabe
en een 'estrato sacado de un libro grande a m e n o de cuero razo del quai la yntmilacion es como se sigue Este es el libro de la nación de la costa
despafla que se nzo el ano 1505 en el quai libro a ojas 1ΘΘ bay lo que sigue' De kopie heeft betrekking op de penode 1563-1571
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natiehuis een weerspiegeling zijn van de daadwerkelijke betekenis van de Biskajers, dan
kan men deze niet gemakkelijk overschatten.32 Sanderus, die in zijn boek ook de
afbeelding van het natiehuis heeft opgenomen schrijft: 'het paleis van de Biskayers staat
nabij de St. Jansbrug en de poortersloge; zijnde een prachtig huis, van boven plat, volgens de Spaanse bouwkunde'. 33 In 1577 zat de natie diep in de schulden en rond 15851586 verliet men, tegelijkertijd met de natie van Navarra, definitief de stad.M
HET AANTAL SPANJAARDEN IN BRUGGE

Het aantal Spanjaarden dat in Brugge heeft verbleven of er ten minste tijdelijk voor
zaken naar toe kwam, valt nauwelijks goed te berekenen. Veel is Maréchal hierover ook
niet te weten gekomen, slechts: 'quelques données sur l'importance numérique'. Rond
1519 waren er volgens hem in ieder geval tien Castiliaanse zakenhuizen, met ten minste
30 personen. In 1525 verenigde de Spaanse natie op een vergadering 47 personen, tegen
'slechts' 41 in 1552. In 1562 waren er dan weer 61 Castilianen, waarna het aantal weer
langzaam naar beneden ging.35 Over de aantallen van de andere naties is nog veel
minder bekend.
Aan de hand van een aantal in Brugge bewaarde testamenten van Spanjaarden heeft
John Phillips jr. voor het jaar 1562 een schatting gemaakt van het aantal Castilianen in
de stad.36 Uitgaande van 62 natie-leden komt hij tot een totaal van meer dan 500
Castilianen. De 23 familiehoofden uit de testamenten bezaten volgens hem een 'average
family size' van 5,1 persoon, een totaal opleverend van 316,2 Castilianen. Daarbij telde
hij nog minstens 183,8 andere, ongebonden Castilianen. Per koopman van de natie zou
dit een totaal opleveren van vier familieleden en drie andere Castilianen; een faktor acht
waarmee we het aantal natie-leden zouden moeten vermenigvuldigen om de totale
Castiliaanse bevolking van Brugge te verkrijgen. Maar klopt deze berekening wel, en zo
ja, in hoeverre is het mogelijk deze faktor toe te passen op andere jaren?
Allereerst zijn de cijfers over de aanwezige natie-leden op vergaderingen, afkomstig
van de 'ayuntamientos', de notulen van de vergaderingen, door Maréchal niet goed
overgenomen. De 41 Castilianen in 1552 vormden de groep gedeputeerden, maar er
waren in dat jaar ook nog 15 andere kooplieden, die dat jaar geen functie in de natie
vervulden. De 47 uit 1525 daarentegen,37 bevatten wel de slechts aanwezige Castilianen.
Een nieuwe vergelijking toont aan dat er niet veel verschil heeft bestaan tussen de
aantallen van 1525 en 1552.
Aan de hand van de 'ayuntamientos' is het mogelijk het aantal consuls, gedeputeerden
en 'tesoreros', aanwezig op de vergaderingen, te bestuderen. In enkele jaren was er ook
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A, Viaene, 'Het natiihuu vin Bucane te Bnigge' m Bidanf 39 (1733), 1-1.

33 Antonius Sandenis, FUndnt Шмагли (pen Haag, 1732) In bet Nederlands: ЫхсгІуЬ VUandcrz, ui éne ddm «eruit (Den Haag, 1732)
I, 168.
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Maréchal, 'Colonie·, 34-3S¡ Idem, ' U depart', 54.
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Maréchal, 'Départ', 46. 51 personen in 1573 en nog 45 in 1576.
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Phillips jr., 'Integration', 35-36.
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Volgens mijn telling waren er zeih 54 personen aanwezig.
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sprake van 'aanwezige kooplieden zonder functie', maar dit waren zeker niet altijd
onbeduidende kooplieden. In een vergadering op 11 oktober 1551 werden er tien
kooplieden, die geen functie hadden als 'diputado', uitgenodigd om naar de vergadering
te komen. Het ging daarbij om zeer aanzienlijke kooplieden, van wie er vijf in deze
vergadering benoemd zouden gaan worden om een commissie te vormen, bedoeld om
een voorstel te doen over de mogelijkheid van een apart Antwerps consulaat. Voorwaar
geen taak om aan onbelangrijke heren over te laten." Het aantal gedeputeerden lijkt
echter geen betrouwbare maatstaf voor het aantal Castilianen in de stad. Op een paar
uitzonderingen na schommelde het aantal gedurende de gehele periode tussen 1502 en
1555 rond de dertig. Een enkele keer waren het er maar dertien, terwijl het maximum
van 43 'diputados' zowel in 1519 als in 1551 werd bereikt. De cijfers zijn eigenlijk alleen
te gebruiken als minima. Dit blijkt ook uit het feit dat in sommige jaren er ook
'gewone' leden werden opgeroepen.3' De eerder genoemde jaren 1525 en 1552, met
respectievelijk 54 en 56 personen vormen de jaren met het hoogste aantal aanwezige
kooplieden op de vergaderingen van de natie. Het aantal aanwezigen lijkt afhankelijk
geweest te zijn van de situatie. Zo leveren de jaren rond 1552, toen de Iberische handel
vanwege de oorlog met Frankrijk danig verstoord was, een grote aanwezigheid op. Het
gemiddelde van rond de dertig duidt dan ook meer op het aantal mensen dat nodig was
om de natie draaiende te houden, dan op het aantal aanwezige kooplieden in de stad.
Een lijst van kooplieden in het bezit van balen wol uit 1540,40 bestond uit 78
personen. Daaronder bevonden zich echter ook kooplieden uit andere Spaanse gebieden
en uit de Nederlanden. Zelfs een Biskajer koopman uit Antwerpen, Arnao del Plano,
had een aantal balen wol in Brugge in zijn bezit. Het document is helaas slechts
gedeeltelijk bewaard, zodat het niet mogelijk is op basis hiervan de samenstelling van
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Zie bijlage L SAB, SC 'Ayuntamientos 1548-1648', f 43-46 Bijlage Π, Consuls vin de Spaanse nine tunen 1502 en 1555
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Zie bijlage Ш, aanwezigheid op de 'ayuntamientos' van de Spaanse наш Ie Brugge, 1502-1555.
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Bijlage IV SAB, SC, divers domer 1550-1567 Een nieuwe bolaating op het slachten van koeien en andere dieren leidde tot een overzicht
van de door de "-1«"1-*"* geslachte dieren tussen Paasavond 1547 en het jaar daarop Ongeveer 48 verschillende personen komen er op de hut
voor, waaronder elf weduwes en ook de klerk van de Biskajers In het виг daarop zun er 42 verschillende personen en in 1549 eveneens rond de
veertig De 48 personen uit 1547 heten dat jaar een groot aantal dieren slarhtrn, waarbij de runderen met 166 en de schapen, lammeren en geiten,
met 184 stuks, de voornaamste bron van dierlijke vetten vormden Het aanial geslachte zwijnen bedroeg slechts 16, wat wijst opeen zeer beperkte
heide voor het vlees van dit dier Of dit verschilt van de Nederlandse voorkeur и nuj met Ь»Ь—"1 zodat het zeker voorbarig is om de beperkte
hoeveelheid zwimevlees aan de Iberische achtergrond te wijten. Kippen bleven bij de flawing buiten beschouwing, zodat daar mets over kan
worden gezegd. In 1547 Alvere de Caestre/ Anthonie de Bourges/ Anthome de Nagere/ Blasco de Beghe/ Diego Tordommer/ Diego Fernande/
Diego de Medine/ Diego Pardo/ Diego de Sainte Domingo/Fernande Matoute/ Francisco del Туг/ Francisco de Pyne/ Francisco Sandewale/
Francisco de Rye/ Francisaue de Quintenadoelle/ Gonsalve Daghderes/ Grégoire de Sante Vincente/ Jan de Coedtse/ Jan de Castale/ Jan de la
Torre/ Jan Loupe Gaule/ Jan de Medine/ Jan de Matanse (voor de bruiloft van zijn kinderen)/ Jan de Camargo/ Jaques Basuer (derck vanden
Buschayers)/ Lauwerens Despmoyse/ Loys de la Veghe/ Loys Gaule/ Manuel Paree/ Martin Gherre/ Melchior Cuauz/ Nicolas аккнге (den
medictn, voor uitvaart van zijn vrouw)/ Pieter de Valerne/ Pieter Samereel/ Pieter de Poires/ Sainse de St Andree/ Silvester Pardo/ weduwe van
Viellefranche/ weduwe van Francisque de la Torre/ weduwe van Sixdemeris/ weduwe van Jan Diest/ weduwe van Alonze Pavere/ weduwe van
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de Spaanse aanwezigheid in Brugge te preciseren.
Een andere bron voor het aantal Spanjaarden in Brugge zíjn de registers van notaris
Pedro de Paredes, eveneens aanwezig in het archief van de Spaanse natie. Deze Spaanse
notaris werkte voornamelijk voor de Spaanse natie en de Castiliaanse kooplieden
vormden het grootste deel van zijn klantenkring. In de bewaard gebleven registers van
de jaren 1545, 1547 en 1549, ontbreken slechts vijf personen, die wel voorkomen in de
'ayuntamientos' van de desbetreffende jaren. Er blijken echter duidelijk meer
Spanjaarden in Brugge te hebben verbleven. Jaarlijks worden er door Paredes ongeveer
200 Spanjaarden in zijn registers genoemd. Daarvan waren er jaarlijks meer dan
honderd, waarvan hij achter hun naam vermeldde dat zij in Brugge resideerden. In 1549
waren dat er zelfs 130, naast nog eens 54 die 'presentes' waren in de stad. Slechts elf van
deze 184 personen werden beschouwd als 'criados' (dienaren). Ter vergelijking, in de
'ayuntamientos' van 1549 staan maar 35 Spanjaarden genoemd.41 Het register van
Paredes laat ook zien dat vele bekende leden van de Spaanse natie, die hoewel ze niet
op de 'ayuntamientos' verschenen, toch aanwezig waren in de stad.42 De door
Maréchal en anderen gebruikte 'ayuntamientos' voldoen dus niet als 'données sur
l'importance numérique', zeker niet wanneer deze nog eens worden vermenigvuldigd
met een faktor acht.
STABILITAS LOCI OF PEREGRINATO?

De berekening van het aantal Spanjaarden in Brugge is niet alleen afhankelijk van het
aantal kooplieden dat verscheen op vergaderingen of voor notaris Paredes. Belangrijk
is ook de vraag of de aanwezigen langdurig in Brugge woonachtig waren, omringd door
hun familie, of dat het individuele kooplieden op doorreis waren. Phillips jr. gaat er in
zijn berekening namelijk van uit dat alle 62 kooplieden van 1562 met hun families in
Brugge woonden. Aan de hand van de registers van Paredes is het mogelijk hier iets
meer over te zeggen. Een kern van 65 personen komt voor in alle drie de registers als
in Brugge residerende Spanjaarden. Nog 15 andere kooplieden komen zowel voor in
1545 als in 1549, zodat er in ieder geval een groep heeft bestaan van 80 Spanjaarden, die
zowel in 1545 als in 1549 voor Paredes verschenen, of als getuige aanwezig waren.
De aanwezigheid op de 'ayuntamientos' biedt een andere mogelijkheid, al moet daarbij
dus rekening worden gehouden met het feit dat deze gegevens slechts betrekking hebben
op de minimale aanwezigheid van een persoon. Van de 341 personen die aanwezig zijn
geweest op de vergaderingen tussen 1502 en 1555, zijn er 101, die slechts in één jaar
vermeld staan en nog 45 gedurende slechts twee jaar. Met daarbij een groep van
personen die tussen de drie en vijf jaar aanwezig waren, bestond tweederde deel van de
aanwezigen uit Spanjaarden, die voor een relatief korte periode hebben deelgenomen aan
de Spaanse natie. Aan de andere kant was er een kleine groep van 42 personen, die meer
dan tien jaar op de vergaderingen verschenen, onder wie Alonso de Salinas, die in de
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Daarvan komen er twee niet voor Ы] Paredes. Diego de Santo Domingo en 'fray' Juan de HidneAa.

42 Het u ook mogelijk de gegevens te vergelijken met een lijst Spanjaarden, die vu hadden gekocht 'a la candelilla', SAB, SC 'Libro de
Visitaciones 1552-1558', f 68v49r Ondanks de 32 gedeputeerden en de 21 andere aanwezigen op de 'ayuntamientos' van 1553, worden m dn
document nog 14 andere Spanjaarden genoemd.
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'ayuntamientos' van 39 jaar voorkomt. Deze kleine groep blijkt ook de functie van
consul in ruime mate te hebben beheerst. Zij bezat meer dan 62% van de consul-posten
gedurende de periode, terwijl ze slechts 12,3% van de aanwezigen uitmaakte. Bovendien
waren alle personen, die meer dan vijf jaar consul waren, afkomstig uit deze groep. Wel
valt er een klein deel af van kooplieden die ondanks hun langdurige aanwezigheid op
de vergaderingen, nimmer consul zijn geworden. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan
is Fernando de Matute, die gedurende 27 jaar aanwezig was, maar nimmer consul
werd.43 Aan de andere kant waren er ook kooplieden als Diego Perez de Burgos, die
hoewel slechts in zes jaar aanwezig, toch in vier daarvan de functie van consul
bekleedde. O p basis van de aanwezigheid op de vergaderingen en de vervulling van het
consulaat is het mogelijk een kerngroep samen te stellen van 55 personen, die ten
minste tien jaar aanwezig waren, of in twee jaren consul waren geweest.44
Uitgaande van de 'ayuntamientos' lijkt het dus mogelijk te veronderstellen dat er
slechts een kleine groep kooplieden gedurende lange tijd actief deelnam aan de Spaanse
natie en ook het bestuur daarvan domineerde. Een veel grotere groep kooplieden was
slechts een enkele keer aanwezig en maakte dus vermoedelijk geen deel uit van de
permanente groep in Brugge. Het lijkt daarom onmogelijk te veronderstellen dat alle
aanwezigen op de vergaderingen in Brugge woonachtig waren en er een gezin en
handelshuis bezaten. De registers van Paredes voor de periode 1545-1549 wijzen echter
op een groep van ten minste 80 in Brugge residerende Spanjaarden tussen 1545 en 1549.
En hoewel zich hieronder ook niet-natieleden bevinden, is de enige mogelijke conclusie,
dat ook Spanjaarden die slechts enkele jaren in Brugge woonachtig waren, als
'residentes' werden vermeld door Paredes.
Aan de hand van de aanwezigheid op de 'ayuntamientos' is het mogelijk een indeling
te maken in de Spaanse aanwezigheid: 28% van de aanwezigen op een vergadering was
tussen één en vijf jaar aanwezig, 32% tussen de vijf en tien jaar en 40% meer dan tien
jaar. Bij een gemiddelde aanwezigheid van dertig personen, zou dit betekenen dat er acht
kortstondig aanwezig waren, tien semi-permanent en twaalf permanent. Buiten de
kerngroep van de natie bevond zich dus een schil van semi-permanente kooplieden en
een buitenschil van sporadisch aanwezigen. Hierbij moet gedacht worden aan de
volgende drie groepen: ten eerste de reizende koopman of faktor, die voor duidelijke
doeleinden naar Brugge kwam en na afloop daarvan weer naar huis terugkeerde. De
tweede groep zou kunnen bestaan uit jonge familieleden van grote koopmansfamilies,
die slechts tijdelijk in de vreemde stad verbleven om hun opleiding te voltooien om na
enkele jaren weer terug te keren. Daarnaast bestaat er dan nog de permanente groep van
kooplieden, die zich in Brugge vestigden met hun familie en daar hun hele leven bleven.
De door Phillips jr. gebruikte testamenten van Spaanse kooplieden uit Brugge zijn
logischerwijze vrijwel geheel afkomstig van deze laatste groep, zodat zowel zijn nadruk
op integratie als de op basis hiervan berekende omvang van de Castiliaanse bevolking
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in Brugge, niet representatief geweest is voor de gehele Spaanse natie/ 5
Bewust spreek ik van permanente vestiging van deze laatste groep en niet van
inburgering. Het verkrijgen van het burgerschap van Brugge door Spaanse kooplieden
kwam zelden voor. In de registers van Paredes worden slechts enkele personen
genoemd, die het burgerschap verwierven. Hoe het burgerschap en het lidmaatschap van
de Spaanse natie zich verhielden is niet geheel duidelijk. Het verwerven van het
burgerschap was echter vermoedelijk geen belemmering voor het functioneren binnen
de natie. Kooplieden als Gonçalo de Aguilera, Juan Lopez Gallo en Diego de Astudillo
combineerden het burgerschap van de stad met het bezetten van het consulaat
gedurende diverse jaren.44 Desondanks zal het feit dat Fernando de Matute eveneens
het burgerschap bezat en bovendien gehuwd was met de Nederlandse Josine Crampe,
er wellicht toe hebben bijgedragen dat hij ondanks zijn langdurige aanwezigheid op de
vergaderingen, nimmer consul is geweest. Had het huwelijk met een Nederlandse hem
hier ongeschikt voor gemaakt, of was hij wellicht zelf niet geïnteresseerd in het
vervullen van deze functie? Zeker is dat het trouwen met een Nederlandse of het
verwerven van het burgerschap gevolgen had voor de juridische positie van de
kooplieden. Al in de vijftiende eeuw verloor een Spaans koopman zelfs zijn Spaanse
'nationaliteit' door een dusdanig huwelijk.47 Ook het contract tussen Brugge en de
Spaanse natie uit 1494 laat duidelijk zien dat trouwen of anderszins het burgerschap
verwerven gevolgen had. In zulke gevallen was de koopman of de faktor verplicht om
zo snel mogelijk naar Spanje af te reizen om verantwoording af te leggen aan de
compagnons of de meester. Deed men dit niet dan zou men zo iemand in handen geven
van de Spaanse natie om als gevangene naar Spanje te worden afgevoerd. Pas daarna zou
de nieuwe burger aanspraken kunnen doen op zijn burgerrechten.48 In het andere geval
bleven de wetten van Burgos gelden, zoals in een aantal testamenten ook expliciet
vermeld staat.4' Hetzelfde gold bijvoorbeeld ook voor de Engelse kooplieden in de
Nederlanden.50
CONNUBIUM

Fernando de Matute en Josine Crampe vormden niet het enige gemengde echtpaar in

45 Bijna alle mannelijke maken n o testamenten zijn afkomstig uit de kerngroep van de Spaanse kooplieden, uitgezonderd twee kooplieden van
de natie van Biskaje, een koopman uit vermoedelijk Vitoria en Fernán Martínez de Najen. Phillips jr., 'Integration'
46 Bij Paredes komen de volgende kooplieden voor als burger ш 1545 Gonçalo de Aguden uit Ronda (Ьц Granada), Juan Lopez Gallo en
Fernando de Matute m Brugge en Juan de Lerma in Antwerpen, in 1547 Diego de Astudillo ш Brugge, ш 1549 Diego de Avala ш Antwerpen
en Diego de Najen ш Brugge
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49 Phillips jr, 'Integration', 36, 39 Hi] onderscheidt echter DUI duidelijk de ingeburgerde van de met-ingeburgerde Spanjaarden Van zijn
steekproef is 1/3 slechts getrouwd met een Nederlander/Nederlandse Hij beschouwt dat als tHological integration', zonder te vermelden dat een
huwelijk ook juridische integnue betekende
50 De Engelse kooplieden die het poorterrecht verkregen van een Nederlandse stad verloren daarmee het recht om deel uit te maken van de
'fellows' van de Engelse natie Een onderzoek van de Fng*1«» regering uit 1524 laat zien dat er toen acht Engelse poorten in Antwerpen waren,
vijf m Middelburg, drie ш Bergen op Zoom en een in Gonnchem Oskar de Smedt,£r Engebe плае и Antwerpen m ál intende eeuw (1496-ÎS81)
Π (Antwerpen, 1954), 3-5
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Brugge. Meer voorbeelden zijn voorhanden, maar in hoeverre valt daar ook getalsmatig
iets over te zeggen? Aan de hand van het archief van het Spaans consulaat, andere
gebruikte archiefbronnen en secundaire literatuur, waaronder een aantal genealogische
werken, is het mogelijk een lijst van ongeveer 160 huwelijken op te stellen, waarbij
Spanjaarden betrokken waren en die vermoedelijk plaats hebben gevonden in de
onderzoeksperiode.51 Uitgaande van deze zeker niet complete lijst valt te stellen dat
bijna 44% van de huwelijken plaatsvond tussen Spanjaarden onderling. Iets meer dan de
helft van de huwelijken was dus wel gemengd. 16% van de gevallen bestond uit een
huwelijk van een Nederlandse man met een Spaanse bruid en de rest uit huwelijken van
een Spanjaard met een Nederlandse vrouw.52 Een duidelijker bewijs voor de integratie
van de Spanjaarden in Brugge kan men zich welhaast niet wensen. Maar ook hier is het
nodig de Spaanse natie niet als één geheel te zien. Deze vorm van integratie betreft
namelijk een kleine groep van Spaanse kooplieden, grotendeels samenvallend met de
eerder beschreven kerngroep.
De 55 kooplieden uit de kerngroep waren samen met hun families betrokken bij 78%
van de Spaanse huwelijken in Brugge.53 Bij de onderlinge Spaanse huwelijken was er
zelfs in 94% van de gevallen minimaal één Spaanse huwelijkspartner afkomstig uit deze
groep en de Nederlandse mannen vonden in 87% van hun gemengde huwelijken
eveneens een echtgenote uit de groep. De Spaanse elite van Brugge huwde binnen de
eigen kring en de dochters waren welgeziene huwelijkspartners voor de Brugse burgers.
Een vreemde uitzondering vormde de familie De Quintanadueñas,54 die ondanks een
aantal consulaatsfuncties niet voorkomt in de kerngroep. Van deze familie zijn wel een
aantal huwelijken bekend. Francisco huwde tweemaal een Nederlandse echtgenote en
ook twee van zijn drie dochters huwden in Brugge. Evenals in het geval van Fernando
de Matute lijkt de familie van Francisco de Quintanadueñas een voorbeeld van
vergaande integratie, waarbij de band met de natie was verzwakt. Er dient dan wel
onderscheid gemaakt te worden tussen de Spaanse natie als organisatie en de in Brugge
aanwezige Spanjaarden. De twee dochters huwden namelijk met Juan de Salinas, Pedro
de Valencia en Juan de Peralta, zodat er zeker geen breuk optrad in de contacten met
andere kooplieden van Spaanse herkomst.

51 Dezehnx is gebaseerd op de volgende bronnen in het SAB: Vierschaar, Procurane» registers Paredes, Stalen тап Goederen, Libra dePleytos
1545-1561, pnve-oorkonden. Ayuntamientos 1548-1568, register testamenten Paredes, wezenregisters, Hallegeboden, Stadsrekeningen, Libro de
reculos, Spaans Consulaat diversen, familiearchieven De la Macs, Salamanca en Pardo. Verder GiUiodts, Ecole Bogerde\ F. van Dycke, Recueil
béreUupe de fumala nobta et pttnaenna de U vüU et du/renana
nr ¿Vugs (Brugge, 1151); Tebletta da FUndra (Brugge, 1949-1973); Lieve de
Wolf, 'De familie Pardo ш de XVIe eeuw. Een bijdrage tot de studie van Spaanse kooplieden en bun ondernemingen in Wen-Europa'.
Licenciaatsverhandeung KU Leuven, 1979; J. Gaflhard, Brugo er le Frane (Brugge, 1857-1864); Idem, Inscriptions funerutra et monumentala de U
FUndre ocnjentele L 1-3 (Brugge, 1861-1867); Valentin Vermeench, Grafmonumenten te Brugge voor IÍ78 3 delen (Brugge, 1976); Antoon Viaene,
'Ignatius van Loyola te Brugge 1528-1530' HundeUngen ven btt genootschep voor geschiedenis, gerscèt onder de bendnung 'Soaêti d'EmuUtson' te
Bruggt9i (1956), 145-154; R A . Parmenner, Indias of de Brugxhe poonerhoehen Π (Brugge, 1938); Het Sint-Fruncacus Xuvermmehenhua, Ziekenzorg
m ba Spuans kvuraer te Brugge (Brugge, 1985), Vanckx, 'Het Spaans-Brugi geslacht del Rio 1500-1650' Bukorf. XCarvUsms urcbiçf voor geschiedenis,
oudheidkunde en folklore 63 (1962), 77-83.
52 Bij de gemengde huwelijken Ь~Ц*« 27 mannen een Spaanse bruid (30%) tegen 63 Spaanse """"*•" met een Nederlandse vrouw (70%). Hierbij
dient wel beseft te worden dat de Spaanse echtgenotes in de bronnen moedijker te vinden zun dan de Spaanse • " " « " . aangezien veel bronnen
uitgaan van de mannelidte partner.
53 De huwebjken van Biskajers, Aragonezen en Spanjaarden uit Antwerpen zun zoveel mogebjk urt de liut van 160 hawehjken gehaald, zodat
er nog 145 huwebjken met Camlianfn overbleven.
54

Over deze famine in Frankruk, zìe Brunelle, 'Immigration' en Jones Mathers 'Partnerships'.
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De meeste in Brugge gehuwde Spanjaarden hebben dus behoord tot de kleine
kerngroep van families, die ook in de natie de dienst uitmaakten. Toch waren niet alle
sedentaire kooplieden in de stad gehuwd. Dit valt echter alleen vast te stellen wanneer
we een testament bezitten. De enige vrijgezel waarbij dit het geval is, Pedro de
Salamanca, zegt meer dan dertig jaar in Brugge te hebben gewoond. Zijn laatste
vermelding in de 'ayuntamientos' dateert uit 1519, zijn testament uit 1529. De laatste
tien jaar van zijn leven zou hij zich dus niet meer actief met de natie hebben
beziggehouden. Hij stichtte een kapel in het klooster van de Augustijnen te Brugge en
zijn erfenis ging grotendeels naar zijn neef Alonso de Santa Gadea.55
N1ET-CASTILIANEN
Hoewel over de niet-Castilianen niet veel bekend is, mag men hun belang niet
onderschatten. Naar Brugge kwamen kooplieden uit Aragón, Navarra, Biskaje en
Guipúzcoa en ook zij bemoeiden zich evenals de Castilianen met de wolhandel. Hoewel
in naam afkomstig uit verschillende gebieden van Spanje, kan men toch zeggen dat de
meeste Brugse Spanjaarden uit een beperkt deel van Spanje kwamen: het gebied tussen
de noordelijke 'sierras' en de Spaanse noordkust; aan de bovenrand van de 'sierra' de
handelssteden, verzamelplaatsen van de wol, en aan de kust de diverse havens. Hoewel
de consulaten van Burgos en Bilbao de enige twee bevoegde autoriteiten waren in die
wolhandel met Brugge, waren er beduidend meer deelnemende steden aan dit
handelsverkeer, zoals Vitoria, Logroño en Pamplona. En ook de Aragonezen mengden
zich in de wolhandel op Brugge.
Daar leidden deze activiteiten tot de eerder beschreven oprichting van diverse Spaanse
naties. Natuurlijk kwamen die Spanjaarden, afkomstig uit een uitgestrekt gebied, elkaar
ook in Brugge tegen. De naties waren geen geïsoleerde bolwerken van kooplieden die
alleen met elkaar en met Nederlanders zaken deden. Niet alleen vermengden de Spaanse
kooplieden zich met Nederlanders, ze deden dat ook onderling. Tussen Biskajers en
Castilianen, tussen Aragonezen en Navarrezen bestonden geen onoverbrugbare
verschillen. Maar er waren wel conflicten tussen de verschillende organisaties. Het
klassieke beeld dat het bestaan van de naties in Brugge niet leidde tot een daadwerkelijk
internationale markt, gaat in ieder geval voor de diverse Spaanse naties niet op. Maar
naar later zal blijken geldt dit ook voor de contacten van Spaanse kooplieden met
Engelsen, Italianen en andere buitenlandse kooplieden in Brugge. Misschien was de
aanwezigheid in Brugge van diverse groepen Spanjaarden juist een reden voor meer
onderlinge contacten dan in het eigen land het geval was. Het bestaan van een
gemeenschappelijke taal, maar ook het gemeenschappelijk handelsbelang, hebben ervoor
gezorgd dat er in Brugge een 'Spaanse' gemeenschap ontstond, waarbij het onderscheid
in naties slechts gediend heeft als een juridisch kader.
Toch was de drang tot onderlinge samenwerking niet bij iedereen even groot. Het

55 Maréchal, CbspéU. Pedro de Salamanca v u verwant met Gabriel de Salamanca, graaf van Ortenburg en dienaar van Ferdinand van
Oostenrijk. In de berichten van Marnn de Salin» komt Alonso de Santa Gadea ook voor. De Salinas bezocht Fedro de Salamanca m Brugge.
Rodríguez іШ, 'El emperador Carlo« V , 43-11. 14, 53, 55, 94, 219. Alonso de Santa Gadea stuurde tussen 1548 en 1550 drie jonge dochters naar
h a klooster van Sint Trudo m Brugge. In 1584 ledden re nog alledrie. A. Viaene, 'Het Sint-Trudoklooster te Brugge 1550-1600' uefctn/54 (1953),
140-145. Zie ook Hoofdstuk TL
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lijken vooral de kooplieden uit Vitoria en Logroño, maar ook de Aragonezen, geweest
te zijn, die als kleine groepen aangewezen waren op de contacten met kooplieden uit
andere naties en steden. De ligging van Vitoria en Logroño maakte deze steden
bovendien bij uitstek geschikt om een scharnierfunctie te bekleden in de handelsstroom
tussen Castilië en de Baskische provincies. Maar ook de Burgalezen kenden geen
duidelijke beperkingen bij het tot stand brengen van hun handelsnetwerken. Deze
onderlinge contacten betekenden echter niet dat er geen sterke band bestond tussen
kooplieden uit een bepaald gebied. Zo verscheen men meestal voor de stedelijke
autoriteiten of de notaris met getuigen uit eigen kring. Maar in die gevallen lijkt de stad
van herkomst van groter belang geweest te zijn dan de natie waartoe men behoorde.
Netwerken waren toch eerder persoonlijk van aard, dan dat deze binnen de naties
waren geïnstitutionaliseerd.
Om te zien hoe de betrekkingen tussen de diverse Spaanse groepen in Brugge werkten
en om de niet-Castilianen wat duidelijker naar voren te laten komen, volgt nu een
nauwkeuriger bestudering van een aantal belangrijke families, afkomstig uit de Baskische
provincies, Logroño en uit Aragón en Navarra.
Na de Castiliaanse suprematie, gebaseerd op hun grootschalige aanwezigheid in het
toenmalige Brugge en in de bewaard gebleven archivalia, namen de Biskajers
ongetwijfeld de tweede plaats in van de Spaanse groeperingen. Maar wat valt er over de
Biskajers te zeggen op grond van de beschikbare bronnen? Allereerst bestaat er het grote
probleem dat de natie van Biskaje niet alleen uit kooplieden bestond, maar ook voor
een groot deel uit schippers. De grenzen tussen deze twee groepen waren bovendien niet
altijd scherp getrokken. Ten tweede maakten de Biskajers voor de Bruggelingen feitelijk
ook deel uit van wat zij de 'Spanjaarden' noemden. In de stedelijke bronnen en ook in
de akten van de Spaanse notaris Pedro de Paredes staan de Biskajers vaak omschreven
als 'Españoles'. De kooplieden van de stad Vitoria in Alava vormden daarbinnen nog
weer een aparte groep. Zij waren verbonden met het consulaat van Bilbao en in hun
handelsnetwerken maakten zij veelal gebruik van de verbinding met de Baskische kust,
de Biskajers en de Brugse natie van Biskaje. Zij handelden echter veelal in wol en
bevonden zich daardoor tegelijkertijd op het terrein van de Burgalezen.
DE FAMILIE DE OLABE UIT VITORIA

In 1545 was de koopman Antonio de Olabe in Brugge gevestigd, terwijl zijn broer
Francisco in Antwerpen verbleef. Twee jaar later liet Antonio een testament opmaken,
waarin hij duidelijk stelde burger van Vitoria te zijn. Als getuigen waren ondermeer
Francisco en Agustín de Olabe aanwezig. Van Francisco werd in dat jaar gezegd dat hij
ongeveer dertig jaar was en van zijn broer Antonio gaf men 27 jaar op als leeftijd. Het
waarom van het testament is niet bekend. Dodelijk ziek was hij in ieder geval niet, want
hij zou nog vele jaren in Brugge actief blijven. Behalve een ziekte kon ook het
vooruitzicht van een lange reis er de oorzaak van zijn dat een jong koopman zijn
testament liet opmaken. Doch in oktober trad hij in Brugge samen met Juan de Cuchu
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op als consul van de natie van Biskaje.56
In 1549 stond Francisco in contact met de eveneens in Brugge aanwezige Francisco
de Cuchu. Deze stond op het punt Brugge weer te verlaten en hij benoemde de
gebroeders Olabe tot zijn 'fatores principales'. Zij mochten in zijn naam wol en andere
koopwaar ontvangen uit Guipúzcoa, Biskaje en elders.57 Antonio machtigde in dat jaar
zijn broer Pedro uit Vitoria om daar enkele huizen voor hem te kopen. In Brugge
bezaten de gebroeders Olabe een handelshuis (cámara e contador), waar Paredes naar toe
moest gaan om de boekhouding van de natie van het jaar 1548 in te zien (libro de
rretulos de la nación de Bizcaya), die dus toen blijkbaar in hun bezit was.5' Francisco
en Antonio de Olabe zijn in 1548 ook één keer op de vergaderingen van de Spaanse
natie geweest, waar ze slechts als aanwezigen stonden omschreven. Wellicht waren ze
uitgenodigd als consuls van de natie van Biskaje. De eerder genoemde Agustín de Olabe,
die al in 1547 in Brugge aanwezig was, maakte in 1564 in deze stad zijn testament op
als ongetrouwd man. Hij deed dit wel vanwege ziekte, want twee dagen later overleed
hij. 5 ' In zijn testament noemde hij zich de zoon van Pedro60 en van Joana Perez de
Anda, zodat ook hij behoorde tot de gebroeders Olabe, waarvan er dus drie in de
Nederlanden waren en in ieder geval één in Vitoria.
Behalve zijn wens begraven te worden bij de Brugse Dominicanen, die ook een retabel
van hem ten geschenke hadden gekregen, vermaakte hij, nu zijn ouders overleden
waren, al zijn bezittingen aan zijn twee nog levende broers Antonio en Francisco en aan
zijn zus Clara de Olabe en zijn 'broer' Jerónimo de Ysunça. Zijn voornaamste wens was
het stichten van een kapel in de kerk van San Ildefonso in Vitoria, waar zijn ouders
begraven lagen. De verdere in het testament genoemde namen wijzen ook op een zekere
band met de familie Ysunça, maar bijvoorbeeld ook met Juan de Calvete, 'por la buena
amistad que siempre me ha tenido'. Deze Calvete behoorde tot de Spaanse natie, waar
hij vanaf 1545 tot 1555 onafgebroken ieder jaar de vergaderingen bezocht. Van
Hernando de Castro had hij nog geld tegoed en als 'testamentarios' dienden Melchior
de Aguirre, Pedro de Ysunça en Francisco Ruiz (de Vergara?), die alledrie 'al presente
están en Emberes'.61

56

SAB Paredes 45, 16r, Idem 47, 84v-85v, U2r, 114r-115r, 165r-165v De moed« van beide hroer« bette Jbcmu Perez de Anda.

57

SAB Paredei 49, 16r-2U, 26v, Эб , Э» , 65т

58 SAB Paredes 49, S5r, 153r In de 'cámara' was Geronimo de Urbina aanwezig, 'crudo' van Francisco de Olabe In 1550 hadden de gebroeders
Olabe ronrartrn met Sancho de Libano nit Antwerpen, die daar optrad nam*«« zun meester Pero Oroz de Libano uit Bdbao, SAB Paredes 56,
4r Antonio de Olabe was in 1550 consul van de nane van Biskaje, samen met Mama de Aguirre, Guliodu, ConatUt, 349.
59

SAB Paredes Testamentos. Testament van Agusbn de Olabe (1564) Zie ook SAB Procuraties 1554-55, %r, 97r

60

Er was m 1519 in Brugge een zeker Pedro de Olabe, burger van Vitoria, aanwezig SAB Procuraties 1519-1520, 41r

61 Het testament bevat ondermeer vermakingen aan Juana de Castro, 'por muchos buenos servicios', aan Teresa de Palanco, 'donzella que esta
aquí en casa', aan 'mi sobrmo Miran de Yfunça, parque me ha bien servido', aan Pedro de Arcubiaga voor goede diensten, aan 'fray1 Lorencto
de VUlabicencio, 'predicador de la nación', aan Alonso de ^нпИаі^ 'confessor de la nación', 'a nu sobrino Pedro de Ysunça, que esta en Salamanca,
para ayuda a sus estudios', 'a Tan, la muça de casa', 'a otra moça', 'al moco que orbe a la señora Juana de Castro', aan Pedro, 'tutudor de panos,
mi conpadre, para mi hijada' De vriendschap tussen Juan de Calvete en de Olabe-famihe dateerde mogelijk al uit 1547, toen Juan de Calvete
aanwezig was bu het opstellen van het testament van Antonio de Olabe, samen met Agusun de Olabe en andere leden van de natie van Biskaje
Zelf functioneerde Calvete vanaf dat jaar als 'diputado' van de Spaanse natie Een ander bewijs voor de band van Calvece met de natie van Biskaje
ÍS het fat dat hij gehuwd was met Jaquehne, de dochter van de Biskajer koopman Marón de Salinas SAB Procuraties 1554-1555, 17r, 32r
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DE FAMILIE DE CUCHU UIT VITORIA

Ook de reeds genoemde familie De Cuchu was afkomstig uit Vitoria. In 1545 trad Juan
de Cuchu op als vertegenwoordiger van de koopman Juan de Ysunça, een derde familie
uit dezelfde stad. In zijn naam machtigde De Cuchu een aantal andere kooplieden,
'residentes en condado de Flandes e condado de Bravante'. Onder hen bevonden zich
ondermeer Antonio de Olabe en Pedro de Ysunça.62 Met Juan de Ysunça vormde Juan
de Cuchu in 1543 het consulpaar van de natie van Biskaje.43 Vanaf 1545 was ook
Fernando de Cuchu in Brugge aanwezig en vanaf 1547 nog een zekere Francisco de
Cuchu. Deze laatste vertrok echter twee jaar later weer uit Brugge."
Pedro de Paredes moest op 24 december 1549 het testament opstellen van Juan de
Cuchu.65 Zijn vader lag begraven in het klooster van San Francisco in Vitoria, terwijl
zijn moeder Maria Martinez de Ysunça nog in leven was. Zelf wilde hij het liefst
begraven worden bij de Brugse Karmelieten66 en de verhuur van zijn huis, gelegen bij
de brug van Sint Gillis, kon gebruikt worden voor het betalen van zielemissen. Juan,
die getrouwd was met Catalina de Nagera, sprak verder over zijn broer Juan de
Aberasturi en zijn neven ('primos') Juan de Doypa en Francisco de Olabe. Ook had hij
nog geld tegoed van zijn broer Fernando de Cuchu, 'que creo que esta en las Yndias o
es muerto' en van zijn broer Francisco, die 'conpania' had met zijn moeder. Ten slotte
was er nog een zus, de weduwe van Pedro de Ardara, die twee pond kreeg om te bidden
en dus vermoedelijk na de dood van haar echtgenoot in een klooster was ondergebracht.
Het handelsnetwerk van wolhandelaar Juan de Cuchu bestond ondermeer uit Martin
de Aguirre, Francisco de Olabe, Pedro de Ysunça en Juan de Doypa. Doypa bevond
zich in Antwerpen, zodat Juan voor hem de wol in ontvangst diende te nemen. Met
Pedro de Ysunça had hij, zoals hij in zijn testament laat neerschrijven, 'cuenta' gehad.
Al deze kooplieden waren afkomstig van de natie van Biskaje, maar toch had Juan de
Cuchu ook contacten met Castilianen. Hij trad namelijk samen met Pedro de Porres
op als beheerder van de bezittingen van Francisco de Carrion.
In zijn testament deed Juan een beroep op de Spaanse wetten, waarbij zijn moeder
zijn voornaamste erfgename zou zijn: 'pues a la manera despaña es la derecha heredera'.
Ais 'testamentarios' benoemde hij behalve zijn echtgenote ook Martin de Aguirre,
Fernando de Orozco, Pedro de Ysunça en Francisco de Olabe. Dat deze namen vrijwel
overeenkomen met de namen van zijn handelspartners wijst duidelijk op het feit dat
handelsnetwerk en vriendenkring vrijwel parallel hebben gelopen bij de Spaanse
kooplieden. De verdere vermeldingen in het testament laten wat zien van het privéleven

62 SAB Paredes 45, Ir Pedro de Ysunça maakte fortuin in Antwerpen. Zie hiervoor bet speciale nummer Tan het Boletín de U liutOMCio» Senabo
el Séixo 4 (I960), getiteld 'Homenaje al papa Adriano VI en el V centenario de ni nacimiento', met diverse artikelen en een catalogus.
63
64

Gdliodts, ConWdl, 323.
SAB Paredes 45, lOv, Idem 47, 112r; Idem 49, 16r^21r, 26v Francisco vas toen ongeveer demg jaar.

65 SAB Paredes, Testamentos, testament van Juan de Cuchu (1549) In 1545-1546 machtigde hij zun dienaar Michel de Narrea om sr.hnldrn te
шлеп in leper, SAB Procuraties 1554 1555, lOlv.
66 Volgens BA. Vermaseren hadden de Karmelieten vooral contacten met de Hanzeaten en de Catalanen. De Bukajers kozen veelal voor de
Franciscanen, terwijl de Casubanen de voorkeur gaven aan de Augustijnen. B A Vermaseren, 'De Carmel van Brugge en de buitenlandse
kooplieden' Ctrmd 3 (1950), 19-31, 30
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van de koopman, maar tonen ook aan dat hij op het moment van opstellen nog actief
bij de handel betrokken was.67 Hij vermeldde de wol die de laatste tijd uit Spanje was
gekomen van Francisco de Oçio, ondermeer in enkele schepen uit Deva. Ook had hij
samen met Oçio 185 balen wol gekocht waarvan er 98 via San Sebastián zouden gaan
en de rest nog in handen was van Sancho Lopez de Larrauri in Bilbao. Aan Juan de
Doypa en Francisco de Heali moest hij op de jaarmarkt van oktober nog 800 gouden
dukaten betalen en daarna de rest op volgende jaarmarkten ('ferias'). O p 25 december
lag Cuchu ziek in bed, met aan zijn zijde de 'padre provincial' en Pedro de Orozco. Hij
zei toen dat Francisco de Oçio, burger van Santo Domingo, en Juan de Doypa, burger
van Vitoria, nog betaald dienden te worden. Op 28 december, toen Juan reeds was
overleden, werd het testament geopend door Fernando de Orozco, als zijnde de consul
van de natie van Biskaje. De bij het openen van het testament aanwezige getuigen geven
weer een goed beeld van zijn zakelijke- en sociale contacten: Fernando en Pedro de
Orozco, Francisco en Antonio de Olabe, Francisco Ruiz de Vergara, Martin de Aguirre
en Antonio de Nagera.
DE FAMILIE DE YSUNÇA EN ANDERE KOOPLIEDEN UIT VITORIA

Een derde familie uit Vitoria was de reeds herhaaldelijk genoemde familie De Ysunça.
Van deze familie is bekend dat zij zich intensief heeft beziggehouden met de handel op
de Nederlanden en ook zijn er voorbeelden van door de familie uit de Nederlanden
geïmporteerde kunstwerken. Wellicht zorgde hun positie als handelaars er ook voor dat
Juan de Ysunça ten tijde van de opstand van de Comuneros voor Karel V koos." Van
Pedro de Ysunça, die dus zowel voorkomt in het testament van Juan de Cuchu uit 1549
als dat van Agustín de Olabe uit 1564, is bekend dat hij in Antwerpen tot grote rijkdom
is gekomen.*' De vertegenwoordiger van de familie in Brugge was Juan de Ysunça, die
in 1543 samen met Juan de Cuchu optrad als consul van de natie van Biskaje.70
In het begin van de zestiende eeuw woonde ook Juan de Estella uit Vitoria lange tijd
in Brugge. Over zijn activiteiten is een procesdossier bewaard gebleven in de
'Cnancillería' van Valladolid, dat als basis dient voor een aparte paragraaf over deze
koopman. 71 Ook de broers Juan Ruiz de Vergara en Francisco Ruiz de Vergara waren
afkomstig uit Vitoria. Francisco bekleedde in 1549 de functie van 'tesorero' van de natie

67 Кіеше betalingen aan Babe Eacauteres, 'que se сам en nu cata con Pier, su mando, por los servicios que me hizieron e por buen rrespeto'*
san Ana, 'nu cnada'; aan Penilo, 'mi crudo', aan Juan Dingo, 'mi crudo'; aan Santina, 'hermana de la muger deJaqueaelClerque por los servicios
que yzo a Juan de Ysunça, a mi rrespeto', aan 'una muchaeba que te Uama Mayque, cruda del seflor Orozco, bufa de una muger larga que muño
delante la yglesu de Sant Giles ^un parochiekerk) en la cantonada, que otra hija creo ЫЬе en magre estrata delante Juan de la Peña'.
68

Zie hiervoor het speciale nummer van het Boletín or U htstamaon Sátubo d Seeto 4 (1960), getiteld 'Homenaje al papa Adriano

Г.

69 Ín 1531-1532 werd een zekere Pietra* de Yaaonche genoemd aUkoopman van de Spaanse nane, maar elders staat deze als koopman van Biskaje.
Voor de kooplieden van Vitona u dit echter geen vreemde verwarring Toen hu ш 1539.1540 de gebroeders de Olabe, 'as frères', en ook
ondermeer Juan Ruiz de Vergara en Pedro de Suaze nuchugde, alsmrrlr Jehan de la Marte uit Aragon, bleek zijn band met Biskaje en Aragón.
SAB Procuraties 15)1-1532, 102ν, Idem 1539-1540, 192ν Zie ook CJH 27, 82 Wusel van 12 0O0 dukaten voor Filips Π m 1555.
70
Guhodts, Consulti, 325-327. Waarschijnlijk eaporteerde hu samen met Fernande de Cunei van de Spaanse natie koopwaar naar Spanje in
1543.
71

Zie de paragraaf over Juan de EsteUa.
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van Biskaje.72 Vermoedelijk ook uit Vitoria waren Martin de Aguirre73 en zijn neef
Melchior de Aguirre, 'tesorero' van de natie in 1549.74 Martin de Aguirre was
getrouwd met Barbara de Nagere en via Baltasar de Aguirre handelden zij samen op 'las
Indias'. Hoewel de Brugse bronnen de herkomst van de familie niet noemen, blijkt uit
een procesdossier van de 'Cnancillería' van Valladolid, dat de familie
hoogstwaarschijnlijk uit Vitoria kwam.75
De kooplieden uit Vitoria blijken onderling een zeer nauwe band te hebben gehad,
waarbij een beperkt aantal families zowel zakelijke als familiale contacten met elkaar
onderhield. Hoewel ze tot de natie van Biskaje behoorden, hadden ze maar weinig
contacten met Biskajer kooplieden van buiten Vitoria. De natie lijkt in de jaren van de
registers van Paredes zelfs overheerst te worden door Vitorianen, waardoor het
overwicht van Bilbao binnen deze natie toch enigszins in twijfel kan worden getrokken.
Behalve contacten binnen de natie had een aantal kooplieden ook contacten met
kooplieden van daarbuiten: zowel met Castilianen als met Aragonezen en Navarrezen.
Opmerkelijk is ook het feit dat er van de meeste families steeds meerdere personen
tegelijkertijd in de Nederlanden verbleven. Meestal gaat het om meerdere broers, maar
zoals de Aguirre's konden het ook neven zijn. Daarop aansluitend blijkt dat de
Vitorianen geen duidelijke voorkeur hadden voor Antwerpen of Brugge. De
belangrijkste families hadden familieleden in beide steden.
DE FAMILIE DE MADARIA UIT BILBAO

Pedro de Madaria uit Bilbao woonde in 1545 in Brugge. Vandaar uit onderhield deze
koopman contacten met zijn broer Juan, burger van Bilbao, die hem ondermeer wol
toestuurde, en met zijn andere broer Diego, burger van Sevilla, met wie hij tussen 1537
en 1544 'conpania' had gehad. Op zijn beurt stuurde Pedro weer goederen uit de
Nederlanden naar zijn beide broers in Sevilla en Bilbao. In 1545 was Juan tijdelijk naar
Brugge gekomen om enkele zaken te regelen met zijn broer, die hem, om zijn schulden
aan hem af te betalen, een aantal eigen obligaties op zijn broer Diego geeft, alsmede een
aantal wisselbrieven. De obligaties van Diego uit Sevilla kwamen dus via Pedro in

72 SAB Parales 45, lOv Juan Ruiz de Vergara was de zoon van een gelijknamige vader Idem 47,112т; Idem 49, Ir, 58т In 1542-1543 handelde
hij met de Aragonese koopman Jehan de la Matte ш Brugge SAB Procuratie* 1542 1543, 59r-60v Francisco Ruiz de Vergara, 'Vizcayno rendente
а Ь sazón en Brujas' en zijn broer Juan Ruiz de Vergara, burger van Vitoria, verzorgden in respectievelijk Brugge en Spanje voor de verzending
en ontvangst van de wol van Pedro de Lane un Sona vu Bilbao, Laredo en Santander naar Brugge in 1554 SAB SC 'Divers dossier 1550-1567*,
1556 In 1555 was Francisco Rinz, 'rendente en £nveres', betrokken mj een wusel van Films Π van 33.666,66 dukaten Hij leverde IB 666,66 CJH
27, «Í
73 Martin de Aguirre, gestorven in 1558, was de zoon van Pedro de Aguirre. Hij huwde ВагЫе, de dochter van Anthuenis de Nagere, overleden
in 1576 Miran de Aguirre was consul van de natie van Biskaje in 1549, SAB Parede 49, 16r-21r Reeds in 1531 1532 werd hij gemachtigd door
Martin Sani de Tena en de erven van Piere Dardare en in 1532 1533 door Perodes de Nagere mt Najera in Casnlie. SAB Procuraties 1531-1532,
161r, Idem 1532-1533, 29v In 1554-1555 bezat bij een stuk grond van 42 gemet in de parochie van Sint Miduels. In de procuratie stond eerst dat
hij koopman van de natie van 'Spaengien' was, maar dit was door de schrijver vervangen door 'Biscaye' Idem 1554-1555, 191r Iets dergelijks
gebeurde met Jehan de Suaso in Brugge, die ook wisselend staat omschreven als koopman van de Spaanse en de Biskajer nane. Hij kwam blijkens
een vermelding uit 1533-34 ook un Vitoria SAB Procuraties 1529-1530, 148r, idem 1530-1531, 33v, Idem 1528-1529, 1533-1534, 15v Ύο Marón
de Aguirre, biscayno, residente en Brujas en los aflos pasados de 1547 y 1548 y en otros tiempos ратааУи hasta oy dia', stuurde ш 1556 koopwaar
naar zijn 'sobrino' Baltasar de Aguirre ш Sevilla SAB Paredes 56, (10-10-1556), 90r, 104r Hij was consul van de nane van Biskaje ш 1555, Idem
146r En ш 1550 was hij samen met Antonio de Olabe consul van de nane, Guhodts, ConatUt, 349
74

SAB Paredes 49, 16r-21r Ook Melchior de Aguirre had contacten met Sevilla. Idem 56, 91v

75 AR CV Francisco de Paula Masas (Fenecidos), С 2090/3, leg 487 (pleitos civiles) Baltasar keerde na een verblijf van enige jaren terug naar
Vitoria en Martins dochter Luisa de Aguirre, 'burgeres' van Brugge, deed ook zaken met een inwoner van Vitoria.
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Brugge in handen van Juan uit Bilbao. Juan verbleef in ieder geval vanaf januari tot eind
mei in de Nederlanden, want vier maanden na de onderhandelingen met zijn broer
stonden zij gezamelijk vermeld als 'al presente estantes en Enveres'.76 Op dat moment
was Sancho Lopez de Bilbao, burger van Bilbao, in Brugge en die werd er door
Francisco de la Peña op uitgestuurd om een wisselbrief te innen van 200 gouden
dukaten. Deze wisselbrief was op 8 juni 1544 door Juan in Bilbao opgesteld, op zijn
broer Pedro in Brugge.
Juan de Madaria lijkt als koopman uit Bilbao onherroepelijk thuis te horen in de natie
van Biskaje, zodat het verbazing wekt hem tegen te komen op de vergaderingen van de
Spaanse natie van Brugge. Tussen 1522 en 1528 was hij namelijk doorlopend als
'diputado' aanwezig, in 1524 was hij 'tesorero' en in 1527 bekleedde hij zelfs het
consulaat.77 Natuurlijk hoeft de Juan die in 1545 naar de Nederlanden kwam niet
dezelfde persoon te zijn als de Juan die tussen 1522 en 1528 in Brugge verbleef. Maar
er is ook nog een derde bron waar Juan de Madaria staat vermeld. Vanaf 1529 is hij te
vinden in de Brugse procuraties en daarin staat hij eveneens vermeld als koopman van
de Spaanse natie. Hij machtigde in dat jaar een zekere Pedro de Madaria, die in de
procuraties steeds staat vermeld als Biskajer. Gedurende de jaren dertig en veertig blijven
Pedro en Juan gezamelijk opduiken in de procuraties, waarbij ze ook samenwerkten met
Juan de Bertendona uit Biskaje.71
De gezamelijke activiteiten van Pedro en Juan de Madaria zijn dus terug te vinden
tussen 1529 en 1545, waarbij Juan deel uitmaakte van de Spaanse natie en Pedro van de
natie van Biskaje. Of er wellicht sprake is van twee generaties Juan de Madaria is niet
duidelijk, maar de bronnen sluiten dusdanig op elkaar aan -vrijwel onafgebroken van
1524 tot en met 1545- dat dit niet aannemelijk lijkt. Dat ze in ieder geval tot één familie
behoorden is wel zeker. Het feit dat twee personen binnen één familie tot twee
verschillende naties behoorden en met elkaar handel dreven, doet vermoeden dat we de
naties meer als open organisaties dienen te zien, dan als gesloten bolwerken van
kooplieden uit hetzelfde gebied.
LOGROÑO EN BISKAJE: DE FAMILIE DE OROZCO
Een andere belangrijke naam binnen de natie van Biskaje in Brugge was die van
Fernando de Orozco, in 1549 consul van de natie. Zijn handelsnetwerk bestreek
ondermeer Bilbao, Logroño en Pamplona.79 Al in 1545 was Orozco samen met
Antonio de Olabe actief als 'cargador' van een aantal schepen. Paredes schrijft dan dat

76 SAB Paredes 45, lv-4r, 6rt 10v, 12v, 52r De verklaringen betreffende de zaken runen Juan en Pedro vonden plaats ш het buis van Francisco
el Tío, m de 'calle llamada La corta Wyncla', op 21 januan 1545, opgetekend door Pedro de Paredes.
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In 1525 was er ook een zekere Bernaldino de Madaria aanwezig op de vergadering van de Spaanse natie.

78 Juan de Bertendona was ten tijde van de samenwerking met Madaria ш 1531-1532 koopman van de п н и van Biskaje Een zekere Martin
de Bertendona was koopman van de Spaanse natie, residerend ш Antwerpen ш 1533-1534 SAB Procuraties 1532-33, 87r, Idem 1538-39, 36r.
Verdere vermeldingen van Pedro en Juan de Madam' Idem, 1529-1530, 71v, 154r, Idem 1531-1532, 76r, Idem 1532-1533, 87r, Idem 1533-1534, Ir,
Idem 1538-1539, 36r, Idem 1542-1543, 176v
79 SAB Paredes 47, 29r, 29v, 57r Jaques Porto» kocht in maart 1547 een baal wol voor zint meester Femando de Orozco in het huis van de
Spaanse narre. Zie ook Gilhodts, Consulat, 354. Fernando de Orozco stond toen tegenover de Spaanse nane in een conflict over heffingen op de
ingevoerde wol
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zij voor de Spaanse natie werkten, maar dit moet waarschijnlijk de natie van Biskaje zijn
geweest.80
Van Fernando de Orozco is een door Paredes opgesteld testament bewaard gebleven
uit 1557, waarin hij zegt dat zijn ouders burgers waren geweest van de stad Logroño,
dat deel uitmaakte van het gebied van de 'Universidad' van Burgos. Zijn testament werd
echter geopend door de consul van Biskaje, van welke natie hij dus ook zelf consul was
geweest." Evenals bij de familie De Madaria lijken de grenzen tussen de naties niet erg
strak geweest te zijn. In zijn testament schreef Fernando dat hij begraven wilde worden
bij de Brugse Karmelieten en liet hij vele bedragen na aan kerken en kloosters. Allerlei
'ornamentos', die hij in huis had, moesten door zijn 'primo' Francisco de Falces naar
Logroño gestuurd worden, bestemd voor de kapel van San Marcos in de kerk van
Palacio. In die kapel was hij gedurende zijn leven 'padrón' geweest. Ook andere
kerkelijke instellingen en de arme meisjes ('donzellas') in Logroño werden door
Fernando niet vergeten. De ex-consul van de natie van Biskaje had dus zijn banden met
Logroño tot aan zijn dood toe behouden. Fernando bleek gehuwd te zijn geweest met
Maria Sans de Tena, afkomstig uit Aragón. Verder waren er vele legaten aan leden van
de familie de Nagere, een familie die weer gelieerd was aan Sans de Tena.82 De
echtgenotes van Martin de Aguirre en van Juan de Medina83 kregen een bedrag voor
de oude vriendschap die hen bond. Diego de Castejon, die lange tijd in zijn huis had
gewoond en waarmee hij 'conpania' had, moest gevrijwaard blijven van oude schulden.
Voor de rest biedt het testament inzicht in het huishouden van Fernando de Orozco.84
De oudste vermelding van Fernando de Orozco dateert uit 1523-1524, toen hij als
koopman vermeld stond en samen met Christoffel de Salinas en Francisco del Rio
optrad als voogd van de kinderen van de overleden Bernardino de Castilla en Francisca
de la Torre. Ook hier weer een vermenging van Biskajers als Orozco en Salinas met
leden van de Castiliaanse natie, zoals Del Rio, De Castilla en De la Torre. 'Primo'
Francisco de Falces85 bleek al in 1531-1532 als dienaar van Fernando gefunctioneerd
te hebben. Volgens de Brugse procuraties was Fernando ook in 1541-1542 samen met
Pedro de Madaria consul geweest. In de bron staat van de 'Spaanse natie', maar dit is
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SAB Pandel 45, lWr-UZr.

81

SAB Pande·. Тепатгпгоа, tenement van Fernando de Orozco (1557)

82

Zie verderop over de familie De Nagere.

83 Zowel Marón de Aguirre ab Juan de Medina waren gehuwd met een dochter van de broers De Nagere Juan de Medina wat ¿en van de
voornaamste kooplieden van de nane van CaxtOiS
84 Vermakingen aan Hernandico, 'hijo de Gnta Simons', aan Clara, 'hi]a de Taneque', aan 'crudo' Martin de la Sierra, aan zijn biechtvader
fray Rogier van de Augustijnen, aan Madalena de Najera, 'monja' bij de Jacobinessen, aan Ana de Najera en Catalina Sauz, 'monjas cammanas',
aan Mayca, 'cruda de casa'; aan Juana, 'mi comadre', 'a fray Alonso de Samdlan', aan Francisco de Najera en aan de kinderen van Michid Ximenez
de San Pedro, Miguel Martinez de Najera, Antonio de Najera, Diego de Najera en Clara de Najera, gehuwd met Pedro de Akkra.
85 Francisco de Fakes staat m de Brugse procuraties ook vermeld ab afzonderlijk koopman van de nane van Biskaje SAB Procuraties 154Ы542,
201r, Idem 1545-46, 224r Toen machtigde hij Jehan de la Torre om een schuld te urnen wegens de leverantie van wol van Jacob Diencsse uit
Amsterdam
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ongetwijfeld de natie van Biskaje geweest.8*
In één geval is bekend hoe Fernando de Orozco in Brugge aan zijn wol kwam. In
1545 ontving hij de balen wol van Pedro Fernandez de Navarette uit Logroño, die de
wol uit Navarra had ontvangen, gekocht in de 'tierras de Errada'. Hij had de wol daarna
laten wassen en doorgestuurd naar de Nederlanden. Pedro werd voor deze levering
betaald door Juan Ximenez, burger van Logroño. Deze Logrones had daarvoor opdracht
gehad van zijn broer Jerónimo Ximenez uit Brugge, 'natural de la ciudad de Logroño
y residente de presente en la villa de Brujas'.*7 Een van de getuigen voor Paredes was
toen Diego Fernandez de Navarrete, zonder twijfel verwant aan de Pedro, die de wol
van Orozco-Ximenez had doorgestuurd. Diego Fernandez was afkomstig uit La
Ventosa, in de buurt van Nájera88 en getrouwd met Jehenne, de dochter van Jehan van
Ardemburch. In 1551 stelde Diego Fernandez, 'supposi de la nation de Biscaye', zich
samen met Diego de Nagere, 'bourgeois', beide wonende te Brugge, borg voor Jaques
de Nagere, ridder en heer van Potart en voor Guillaume de Pallade, heer van Vigneau.
De beide Diego's bezaten met deze twee een gezamenlijke onderneming.89
De familie Navarette had al langer een nauwe band gehad met Brugge. Al vanaf 1513
verbleef Rodrigo de Navarette in de stad. Evenals Fernando de Orozco, Jerónimo
Ximenez en Diego Fernandez de Navarette was hij afkomstig uit Logroño en werd hij
beschouwd als koopman van de natie van Biskaje: 'mercator nationis Biscaiae, Rodericus
Navarettus, genere Biscainus, patria vero Longronius'.90 Volgens Maréchal hield deze
koopman-humanist en later 'gefailleerd koopman', zich bezig met de aankoop van wol
en de verkoop van laken, zoals ieder rechtgeaard koopman van de Spaanse natie. De
laatste vier jaar in Brugge had hij onderdak gevonden bij de Karmelieten van Brugge.
Hoewel Maréchal hem terecht koopman van de natie van Biskaje bleef noemen, was
zijn positie niet zo eenvoudig te omschrijven. In 1518 en 1519 fungeerde hij namelijk
als 'diputado' van de Spaanse natie; een functie die onverenigbaar zou lijken te zijn met
een lidmaatschap van de natie van Biskaje. Ook andere leden van de familie blijken
actief geweest te zijn in de Spaanse natie. Antonio en Pedro de Navarette bezochten
tussen 1515 en 1522 eveneens de vergaderingen van de Spaanse natie.
Pedro de Navarette trad in 1533 op als consul van de natie van Biskaje. Een aantal

86 SAB Procurant 1523-1524, 43r, Idem 1531-1532, 40r, Idem 15)5-153«. Idem 1537-1538, 177r, 179т; Idem 15411542, 152т; Idem 1550-1551,
52T Fernando de Orozco bjkt dus vnrwel zeker ondi 1523 rot aan zijn dood ш 1557 ш Brugge te hebben gewoond. Behalve Fernando was ook
Pedro de Orozco ш Brugge gevestigd. SAB Paredes 47, 112r, Idem 49, Ir Pedro de Orozco staat daar samen met Francisco Ruiz de Vergara
vermeld ab 'españoles' Hif is wellicht dezelfde persoon als Pieter de Rrosco, die ш 1531-1532 getrouwd was met Kathehne Dardare eo een ^nfbtf
Jemun de Orozco bezat. SAB Procuraties 1531-1532, 34v Kathehne Dardare was ongetwijfeld een zuster of dochter van Pieter Dardare uit Navarra,
die weer getrouwd was met Clan, een dochter van Anthuenu de Nagere
87 SAB Paredes 45, 13r, 73т Ximenez was ш Brugge naar het 'oficio' van Paredes gegaan, in het huis van de Spaanse nane Er u sprake van
8000 'lanas' uit 1544 en nog 11 000 meer Op 12 augustus 1545 waren als getuigen aanwezig Diego Fernandez de Navarette, Antonio del Rio en
Diego de Rebonca
88

SAB Paredes 45, SAB Procuraties 1538-1539, 21т; Idem 1544-1545, 177т; Idem 1545-1546, ІбО -, Idem 1550-1551, 155n Idem 1553-1554, 255г.
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SAB Procuraties 1550-1551, 99v Hierbij was Fernando de Orozco, 'suppost et marchant de la nation de Biscaye' als getuige aanwezig

90 J Maréchal, Ï e n gefailleerde koopman, kostganger van de Karmelieten te Brugge, 1524-1528' ш Album лпЬтліа Jos de Sma (Brugge 1964),
263-271. 266 Zie ook Gilliodta, OmsnUt, 271-273
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Schippers betwistten echter dat hij een 'Biskajer' zou zijn.91 Dit lijkt te wijzen op een
machtsconflict tussen schippers en kooplieden van de natie van Biskaje of tussen de
natieleden uit de steden in het binnenland en die uit de kuststreek. De kooplieden van
Logroño en Vitoria lijken namelijk gedurende lange tijd een dominante positie in de
natie van Biskaje te hebben bekleed, dit ondanks een contract met Burgos dat ze aan de
Spaanse natie van Brugge zou hebben verbonden.92 Ook de kooplieden uit Logroño
behoorden net als die uit Vitoria tot een beperkt aantal families, zoals Ximenez,
Navarette en Orozco, die intensieve contacten met elkaar onderhielden. Buiten hun
eigen kring onderhielden ze niet alleen contacten met andere Biskajers, maar zeker ook
met de leden van de Spaanse natie. De grenzen met de Biskajers uit Logroño waren zelfs
nog veel zwakker dan bij de eerder genoemde kooplieden uit Vitoria en Bilbao. Omdat
zij eveneens contacten onderhielden met Navarra en met kooplieden uit Aragón,
vormden zij samen met de kooplieden van Vitoria voor een belangrijk deel de as
waaromheen de contacten tussen de diverse Spaanse naties konden draaien.
DE FAMILIE DE SALINAS EN ANDERE KOOPLIEDEN UIT BISKAJE

Het onderscheid tussen de naties van Spanje en Biskaje valt nog moeilijker te maken bij
de familie De Salinas. In Brugge woonden kooplieden met deze naam die lid waren van
de Spaanse natie, maar anderen behoorden duidelijk tot de natie van Biskaje. Martin de
Salinas Rretes93 was een Biskajer koopman, terwijl Alonso de Salinas juist de persoon
was die tussen 1502 en 1555 gedurende het grootste aantal jaren aanwezig is geweest op
de vergaderingen van de Spaanse natie.
Daarnaast woonde er in Brugge ook nog een zekere Cristobal (Christoffel) de Salinas.
Paredes geeft van hem nimmer de herkomst weer, maar het feit dat hij nooit op de
vergaderingen van de Spaanse natie werd gesignaleerd, wijst op een Biskajer afkomst.
Uit een andere bron blijkt zelfs dat hij in 1504 en 1512 consul van Biskaje is geweest.94
Ook in een Brugse procuratie van 1522-1523 staat hij vermeld als koopman van deze
natie, maar in de registers van de Bogarden daarentegen, stond hij in 1529 omschreven
als koopman van de Spaanse natie, 'natif de Salines de Anana, sur l'Ebro en Castille'.
Elders in dezelfde registers staat dan weer dat hij eigenlijk gerekend diende te worden
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Gilliodts, Сопяим, 298-299

92 SAB S C Diven 1428-1549 In 1535 sloten de kooplieden van Logroño een 'capitulación' met de Burgalezen. Als onderhandelair trad op
Antonio de Sona, namens 23 kooplieden tut Logroño en enkelen un Najera en Navarette Een eerder verdrag uit 1514 bad een looptijd gehad
van twintig jaar De kooplieden van Logroño mochten tot 120 balen wol inladen in Deva. San Sebastian en Pasajes in ieder gewenst schip, doch
ze moesten dan wel de 'averías' betalen, alsof ze door de Burgalezen waren geladen Ook zouden de Burgalezen ieder jaar rond bali mei zes schepen
laden ш Bilbao van tussen de 100 en 140 'mneles' (vier in 1514) Alle koenen van Burgos zouden via Logroño en Nájera naar de Nederlanden
gaan In Brugge dienden ze zieh te beperken tot de Spaanse natie
93 Martin de Salinas en zijn echtgenote Anthoinne Poyte bezaten ondermeer twee huizen m leper SAB Procuraties 1533-1534, 10r Zie ook
Idem 1537-1538, 88v In 1488 was er al sprake van een Fernando de Salinas, burger van Brugge en 'aibdito y natural de España' (geboren ш Salinas
de Anana), die m een klooster was ondergedoken vanwege belediging van ManmUiaan en Films de Schone Fernando had met ene *Marganda
Sanctes uit Brugge ook een natuurlijke zoon Marón In 1489 bleek dat enkele Biskajers hem bij Kaap Fimsterre beroofd hadnVn van koopwaar.
In 1493 werd de erfenis verdeeld van Femando, 'vecino que fue de la сшоЫ de Flandes' RGS, augustus 1488, 88, Idem oktober 1488, 50; Idem,
juh 1489, 376, Idem, m a 1493, 119
94

Gdliodts, Conmiil, 214, 221
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tot de natie van Biskaje.w De oplossing voor het probleem is dat Christoffel banden
had met beide naties en bij een schenking in 1536 gaf hij zowel geld aan de natie van
Biskaje als aan die van Spanje.9* Zijn positie valt nog moeilijker te begrijpen als blijkt
dat hij in 1526 al bekend stond als burger van de stad Brugge.'7
De vreemde positie van de familie De Salinas blijkt ook uit een aanklacht van een
aantal schippers die in 1527 in de haven van Sluis lagen. Men klaagde de consuls van de
natie van Biskaje aan, te weten Pedro de Navarette, Christoffel en Martin de Salinas en
Fernando de Orozco. Volgens de schippers was Martin de Salinas burger van Burgos en
handelde hij namens een koopman uit Logroño. Ook Pedro de Navarette zou geen
Biskajer zijn. De schippers betwistten de autoriteit van deze consuls, want, zo zei men,
het was niet mogelijk dat de naties van Burgos en Biskaje eikaars leden ontvingen.9*
Hoewel de schepenbank van Brugge de eisen als 'mal fondés' niet erkende, moet er toch
de nodige waarheid in de aanklacht hebben gescholen. Orozco en Navarette kwamen
uit Logroño, terwijl de familie De Salinas ook duidelijke contacten heeft gehad met de
Spaanse natie. Uitgaande van Salinas de Anana als herkomstplaats van in ieder geval
Christoffel de Salinas, behoorden zij ook tot de kooplieden uit het grensgebied tussen
Castilië en de Baskische provincies. Dat de schippers ageerden tegen de beheersing van
hun natie door kooplieden, die bovendien niet afkomstig waren uit de steden van de
kuststreek, maar uit de verder inwaarts gelegen gebieden, valt zeer te begrijpen. Deze
consuls vertegenwoordigden niet de stad Bilbao noch de schippers van de noordkust;
het waren wolkooplieden zoals de kooplieden van Burgos, waarmee ze bovendien vaak
in direct contact stonden. Deze verbinding heeft er ook voor gezorgd dat we meer van
hen weten dan van de Biskajers die geen band hebben gehad met de natie van Spanje.
Hierdoor zal het beeld ongetwijfeld wel vertekend worden, maar de sterke positie van
de kooplieden van het binnenland staat vast.
Of deze overheersing door de kooplieden uit het binnenland ook betekende dat zij
getalsmatig in de meerderheid waren, is door het ontbreken van bronnen niet vast te
stellen. Slechts in een aantal gevallen is het mogelijk meer namen van kooplieden van
Biskaje te weten te komen. Zo speelde er in 1533 een conflict tussen de natie van Genua
en die van Biskaje voor de Grote Raad van Mechelen. Op 22 juli kwamen de natieleden
bijeen onder leiding van de consuls Martin de Salinas en Pedro de Villasana. Aanwezig
waren verder de gedeputeerden Fernando de Orozco, Juan de Madaria, Martin de
Aguirre en Diego de Tranco." Procureur van de natie was Martin de Samodio100 en

95 SAB Procurases 1522-1523. 171т. L GiUiodts-van Severen, Inoenutrt diplómeosme da erotvct de Ішпаепяе école bogerde À Brugo (Brugge
1699), 401 Hij waf toen getrouwd met zijn derde vrouw Jaquemine vande Velde, dochter van Jan vande Velde Salina· de Aflana ligt. iets ten
noorden van de Ebro, ten noordwesten van Miranda de ЕЬго ш de huidige provincie Alava, maar dschtbu de grens met Burgos
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Gilhodu, Ecole bogerde, 18 maart 1536.

97 ARA Brussel GRM, Processtukken eerste aanleg Holland, dossier 294 Chrutorïel trad toen met Antone de Nagere op als getuige и«т»и«
de Spaanse nane. Zij verklaarden beide dat zij wisten dat de Biskajers al sinds 1493 hun 'avenas* en 'deniers de nation' haoVtfn betaald op alle
binnenkomende koopwaar Chnstofiel en Antoine zun hier duidelijk geraadpleegd als oude wijze kooplieden Van Chnstoffel zijn twee huwelijken
bekend en een aantal huwebjken van zijn dochters.
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Gdliodts, Consulte, 29Í-299.
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ARA Brussel GRM, processtukken eerste aanleg Holland, dossier 294.
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ook Juan de Cuchu, Alvaro Gomez en Juan de la Rea waren als kooplieden van de natie
betrokken bij het proces.
Ook uit 1534 zijn er gegevens bekend over een aantal kooplieden van de natie van
Biskaje. De rekeningen van de 'Universidad' van Burgos geven voor dat jaar namelijk
de namen van alle Biskajers die wol importeerden via de vloten die men in Burgos had
georganiseerd. Wel gaat het hier opnieuw om Biskajers die betrokken waren bij de
wolhandel en contacten onderhielden met de Burgalezen. Veel van de reeds genoemde
namen zijn op deze lijst te vinden: Pedro de Madaria, Juan de Doypa, Pedro de Ysunça,
Martin de Aguirre en Juan de Cuchu. Fernando de Orozco staat eveneens vermeld,
maar ook hier bezat hij een hybride positie. De voor hem bestemde wol werd soms
gerekend tot de Biskajerwol, waarvoor geen geld aan Burgos diende te worden
afgedragen, maar soms ook tot de wol van buiten Burgos, die wel werd belast. Zijn wol
aan boord van het schip van Sancho de la Pedriza werd voor een deel wel belast, voor
een ander deel niet: 80 zonder betaling en 23 voor het tarief van wol van kooplieden
van buiten Burgos. Andere kooplieden van Biskaje die in 1534 wol importeerden via de
vloten van Burgos waren: Francisco de Orozco, Alvaro Gomez, Francisco Cisneros,
Pedro de Versana (Villasana?), Martin de Arbolancha, Arnao del Plano en Mateo de
Çuaço. In totaal waren er dertien Biskajers die in dat jaar 2.020 balen wol importeerden
op een totaal van meer dan 19.000.101
Ten slotte speelde er in 1549 een bijzondere situatie, toen Martin de Aguirre voor de
consuls van Biskaje verscheen uit naam van Juan de Sojo uit Bilbao. Paredes deed verslag
van een commissie bestaande uit de gebroeders Olabe, Juan de Cabanas en Geronimo
Cruzat, die had moeten uitmaken of de witte wol in Brugge meer opbracht dan de
zwarte. De Sojo had namelijk zwarte wol gekocht en bedongen dat als deze wol minder
zou opbrengen dan de witte, dat dan de verkoper het verschil zou bijbetalen. De
commissie stelde inderdaad dat in ieder geval witte wol meer opbracht dan zwarte.102
Andere kooplieden van Biskaje, ondermeer te vinden in de Brugse procuraties, waren:
Alonso de Ocon, Sancho de Agurto, Francisco de Chisma, Diego de Tranco, Ortuño
de Catalinaga, Martin de Bilbao en Jerome Baron.103 Ten slotte hoorde ook Sancho
de Libano, consul van de natie in 1549, tot de vaste kern van Biskajers in Brugge. Deze
koopman van wie de vader en broers uit Bilbao afkomstig waren stond echter twee jaar
eerder vermeld als 'residente en Emberes'.104 Er zijn echter meerdere vermeldingen van

100 Martin de Samadlo uit Bilbao was al ш 1518 faktor van de Biskajers en trad gedurende lange tijd op " « w i t de папе ш het slopende proces
tegen de Genuezen, dat nog in 1543 speelde ARA Brussel GRM, processtukken eerste aanleg Holland, dossier 294 SAB Procuraties 1523-1524,
4*v-47v
101 Zie paragraaf over de woMoten ADB, register van de 'Universidad'.
102 SAB Paredes 4», 82r
103 Ocon. SAB Procuraties 1541-1542, 13Br-139n Chisma. Idem 1550-1551, 4r, Agurto- Ыеш 1546-1547, Ir, Caolinaga. klein 1542 1543, 147v,
Diego de Tranco Idem Diego machtigde ondermeer Francisco de Tranco, Pedro de Madaria en Bertelmieu de Vergara om schulden te innen m
leper en Nieuwkerke, Bilbao en Baron. Gilhodts, ConsnUt, 253 In 1514 waren er ook een aantal kooplieden van de natie bijeen Gülioáts,
ConauW, 228, schrijft hun namen als volgt. Jehan de Stella, Chnsmffle de Salmos ßaUuas), Piere Dalago, Jehan de Soucha (Ysunça), Jehan de
Mmdiete
104 SAB Paredes 47, 72v, Ыет 49, 82r Sancho bad een natuurlijke dochter uit een relatie met Jozyne Hazemans SAB Wezenregisters Sint
Nicolaas, 258 (1552)
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hem als koopman te Brugge gedurende de jaren veertig. Individueel bezien bestond er
dus ook een beweging van kooplieden van Antwerpen naar Brugge en zag men daar dus
niet alleen Spanjaarden vertrekken naar de Scheldestad.105
DE FAMILIE CRUZAT EN DE NATIE VAN NAVARRA

Over de natie van Navarra gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw is weinig
meer bekend dan de stichting als aparte natie in 1530. Als kooplieden waren toen
aanwezig: Pierre en Michel Dardare, Michel de Lumbier, Antoine Daguerra en Jehan
de la Ryette.106 Volgens Maréchal vormde de natie van Navarra een afspliting van de
natie van de Biskajers,107 maar zij verkregen in 1530 van het stadsbestuur dezelfde
rechten als de kooplieden van Aragón en Catalonië. Dit zou weer kunnen wijzen op
een mogelijke relatie met deze natie. De natie van Aragón-Catalonië had namelijk in
1527 Brugge verlaten om naar Antwerpen te gaan. Wellicht hadden de kooplieden van
Navarra zich aangesloten bij deze natie, maar is een deel van hen in Brugge gebleven.
Deze achtergebleven kooplieden zouden toen zelf voor hun eigen bescherming hebben
dienen te zorgen. Dit zou de late stichting in 1530 kunnen verklaren. Over het
functioneren van deze natie zijn echter bijna helemaal geen gegevens. De term 'natie van
Navarra' komt tot 1555 alleen voor in de akte van 1530 en in een document uit 1535.
Daarin spreekt men van de consuls en kooplieden van de natie en de kapel van San
Firmin, die zij in de kerk van de Augustijnen hadden gesticht.108 Men maakt verder
nooit melding van consuls of andere afgevaardigden van de natie. Wel maakte de familie
De Cruzat gebruik van notaris Paredes en worden in de Brugse procuraties een aantal
kooplieden van Navarra genoemd. In de akte spreekt men behalve van privileges ook
van 'povoir avoir et tenir consulat, comme les autres nations'. Het bezit van het recht
op een eigen organisatie betekende natuurlijk niet dat er meteen een organisatie
ontstond met consuls en gedeputeerden. Zo duurde het proces van goedkeuring door
Karel V en Brugge al tot augustus 1534. Vermoedelijk heeft de natie gedurende de
periode van Karel V het embryonale stadium niet verlaten en vormde vooral de
stichting van de eigen kapel de aanleiding tot het benoemen van enkele consuls.
De familie Cruzat uit Pamplona hield zich bezig met de wolhandel op Brugge.
Geronimo, 'de nación nabarra', verbleef in de stad als vertegenwoordiger van Juan en
Carlos Cruzat uit Pamplona. Hij verscheen in 1547 een paar keer voor notaris Paredes
in verband met de diefstal van een aantal balen wol. Soms was daarbij ook een zekere
Martin Cruzat aanwezig. Ook Luis Cruzat verscheen in Brugge, 'natural que soy de la
civdad de Pamplona ques en el reyno de Nabarra'. Hij vertegenwoordigde zijn broers
Carlos en Esteban, beiden uit Pamplona. Luis, die op 4 april in Brugge aanwezig was,

105 SAB Procuratiti 1541-1542, Шг-Шг, Idem 1545-1546, 95v¡ klem 1551-1552, 45r. Ια 1551-1552 had Sancho Juan de ligarte als dienaar.
106 Gflliodts, Catadit, 282-284. Al deze kooplieden komen ш deze paragraaf aan de orde, vnarhu ervan u uitgegaan dat De la Ryette voor
Daneta/De A n e a naat en Daguerca voor De Agnere. Lumbier ц Lambiers.
107 MarécnaL 'Colonie', 9-, Güliodu, Сопшім, 363.
108 Maréchal, 'colonie', 10. Idem 29, spreekt Maréchal van een zegel van de kooplieden van Navarra uit 1539 waarop staat; 'marchaos de la nation
de Navarre readens en ceste vüle de Bruges et auhres pays d'embas de l'empereur'.

33

bleek nog op 16 februari van hetzelfde jaar in Pamplona te zijn geweest. Hij was dus
waarschijnlijk speciaal voor deze zaak naar Brugge gekomen. In Brugge wilde hij
bovendien een contract sluiten met Juan de Matança voor de verkoop van 700 balen
wol uit Navarra, die via San Sebastián naar Brugge zouden moeten komen.109 Het jaar
daarvoor had Juan Cruzat in het galjoen van Anton de San Mateo 78 balen wol vanuit
San Sebastián naar Arnemuiden verstuurd, maar deze wol was nooit aangekomen.
Geronimo en Martin waren nu actief in Brugge om het verzekeringsgeld te innen van
een aantal Spaanse kooplieden en een enkele Italiaan. De kopie van de verzekeringspolis
was door Paredes opgesteld op verzoek van Juan Doña Maria, een koopman uit
Pamplona, die toentertijd ook in Brugge aanwezig was.110 Op 26 november 1549
verscheen Esteban Cruzat in Brugge met een wisselbrief voor de jaarmarkt van Bergen
op Zoom. Martin de Liedena moest hem betalen vanwege een schuld aan Luis. Bij het
opstellen van de akte door Paredes was ook een zekere Francisco Cruzat aanwezig,111
zodat van deze uiterst actieve koopliedenfamilie uit Pamplona in ieder geval Geronimo,
Esteban, Francisco, Martin en Luis in Brugge zijn geweest gedurende de tweede helft
van de jaren veertig.
Geronimo, consul van de natie van Navarra in 1551, was in 1549 ook aanwezig op
een bijeenkomst van de natie van Biskaje, temidden van kooplieden als de gebroeders
Olabe, Fernando de Orozco en Martin de Aguirre.111 Hij was zelfs niet de enige
koopman van zijn 'natie'. Ook een zekere Juan de Cabanas, 'español, natural del reino
de Navarra', was op deze bijeenkomst uitgenodigd. Biskajers en kooplieden van Navarra
hadden in 1549 dus wel een bepaalde band. Behalve de familie Cruzat en Juan de
Cabanas verbleef ook Juan de Peralta in de stad. Hij was in 1548 getrouwd met
Francisca de Quintanadueñas, de dochter van Francisco. Gilliodts-van Severen, die een
bijdrage heeft gewijd aan het huis van de familie De Peralta, weet over deze Juan weinig
meer te vertellen dan dat Juan zich in 1541 in Brugge zou hebben gevestigd. In de
Brugse procuraties staat hij echter vermeld als lid van de Spaanse natie113 en in 1575
werd hij consul van de natie van Navarra in Brugge. Zijn eerste echtgenote doña
Francisca stierf in 1562, waarna Juan een jaar later huwde met Ana de Carrion. Hij
stierf in 1578. Zijn gelijknamige zoon was op 22 juni 1549 geboren en werd consul van
de natie van Navarra vanaf 1594. Zijn omschrijving als lid van de Spaanse natie en het
feit dat zijn beide huwelijken plaatsvonden met dochters van belangrijke Castiliaanse
koopliedenfamilies uit Brugge wijst op intensieve contacten met de Castilianen. Het is

109 SAB Paredes 47, ISr, 18r, 22r, ЭОг-ЭЭг, 35v, Mr, 84v-85v, 99r De 700 balen wol waren afkomstig m 'ganado natural' uit Perahe, Falca,
Annestila, Olite, Careara, VilUfranca, Allo, Vicamllo, Haxroniz, Sesma, Mendasia en Miranda, allrmaal plaatsen in Navarra
HO SAB Paredes 47, 22r, 87r, 147r De verzekering betrof 146 balen wol van Luis Cruzat, die in de schepen van Anton Martinez de Barroseta
uit San Sebastian, San Juan de Ysasti uit Fuenterraba en dat van Juan de Çuaco Op geen enkel schip mochten volgens de polis meer dan 50 balen
worden geladen De bestemmingshaven was nog onbekend en kon Brugge, Sluis, Arnemuiden of elders zim Uiteindelijk was dit dus Arnemuiden
geworden
111 SAB Paredes 49, 64r
112 SAB Paredes 49, 40r, 82r. SAB SC 'Ayuntamientos' 1548-1568, 47v.
Ш L. Gilhodts-van Severen, 'L'hotel de Don Juan Prado de Peralta a Bruges'inU Я · * * * 14 (1883), 153-170. SAB Procuraties 1541-1542, 19Bv,
201r
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ook niet zeker of Juan de Peralta het eerste familielid was dat in de stad kwam
handelen. Al in 1533-1534 vertoefde een zekere Alonche de Peralte, 'marchant navarrois'
in Brugge.114 Maar er zijn voor de eerste helft van de zestiende eeuw nog meer
kooplieden van Navarra te vinden dan de families van Peralta en Cruzat.
Juan De Arieta, vrijwel zeker ook betrokken bij de oprichting rond 1530, had vanuit
Brugge contacten met andere kooplieden van Navarra in Londen. Zijn naam valt verder
terug te vinden tussen 1533 en 1543. In 1538 deed hij een beroep op twee Nederlanders,
Jan Mantel en Pieter de Boodt, om in zijn naam goederen te verzenden naar Spanje,
Frankrijk, Engeland en andere landen. Hiervoor had hij een vrijgeleide gekregen van
Karel V en van de Franse koning. Zo konden zij de schippers garanderen dat er geen
risico's aan het transport verbonden waren. Ook de verkoop van deze goederen kwam
in handen van de twee Nederlanders.11* Juan de Arieta had in Antwerpen Niclaes
Bastiaen als faktor. Stryt moest afschriften maken van een aantal brieven tussen meester
en dienaar uit de periode tussen 1537 en 1540. Bastiaen had namelijk misbruik gemaakt
van het vertrouwen van zijn heer:' ende en weet nyet hoe dat ghy zoe liberael geweest
zijt over mijn goet sonder te hebben mijne commissie'.116
Een ander koopman uit Pamplona was Martin de Ollacaresquieta, waarvan er
procuraties bewaard zijn tussen 1522 en 1531.117 Toen hij in 1531 overleed, regelde
zijn gelijknamige zoon in Brugge de erfenis, daarbij ondersteund door zijn landgenoot
Michiel de Lombiers.118 Deze Lombiers woonde echter in Antwerpen, al staat hij in
het document van 1530 ook bij de kooplieden van Navarra in Brugge. De grotendeels
in Pamplona wonende familie van Ollacaresquita bestond niet alleen uit kooplieden,
maar bevatte vele personen in schrijvende beroepen.11' Andere namen van kooplieden
van Navarra in Brugge zijn die van Jan de Nabas en Anthonie de Annes120 en die van
Anthonie de Agüere, een koopman die contacten onderhield met ondermeer Arnao del
Plano, Juan de Arieta en Martin Sans de Tena. Agüere verkocht wol aan kooplieden uit
Dowaai. Uit zijn testament blijkt dat hij in 1531 in Antwerpen is overleden en dat hij
behoorde tot de kennissenkring van Michel de Lombiers. In het jaar van zijn dood had
hij zich nog beziggehouden met handel op hoog niveau. Hij was namelijk betrokken

114 SAB Procurane· 1533-1534, 52т
115 SAB Procuraties 1533-1534, 36r. 40v, Wlij И е т 1515-153«, Men 1536-1537, 85r¡ Ыяп 1537-1538, 147v; Idem 1539-1540. 195v, 241r¡ Ыет
1542-1543, 97v De ш Nieuwpoort gevangen gezette Jehan de Ozcoyu uit Pamplona deed een beroep op Jehan de Aneta. Zie ook SAB
Hallegeboden 1540, 350v
116 Handelspartners van Aneta waren ondermeer Antonio Dannez en Sancho de Libano, beiden uit Antwerpen, die als getuigen werden
opgeroepen. SAA, Stryt 1540, 355r 357v Antonio Dannez werkte tarnen met a m broer Miguel en zim oom Martin Cruzat, kooplieden uit Sant
Goeca ш het 'reyno de Navarra' SAA, Stryt, 1540, 254r Zie ook Idem, 79r
117 SAB procurati« 1522-1523, 171v, 178v-179v, Idem 1526-1527, 115r-116r-, Idem 1531-1532, 2v-7r, llr-12r Zie ook de paragraaf over Juan de
Estella.
118 SAB Procuracies 1525-1526, Sr, Idem 1529-1530, 44r-45r, Idem 1530-1531, 86v Samen met zun partner Alvaro Pardo uit Rouaan benoemde
hi] ш 1525-1526 Pierre de Monteille uit Navarra als faktor van de 'conpania' Lombiers overleed ш 1533 in Leuven Idem, 1533-1534, 36r
119 In de familie bevonden zich een secretaris van de bisschop van Pamplona, priesters, afgestudeerden ш de rechten, een koninklijk secretaris,
een klerk, een notaris en een student aan de universiteit van Toulouse.
120 Navas: SAB Procuraties 1532-1533, 2v, Annex Idem 1536-1537, Hlr; Idem 1539-1540, 79v Toen gaf hn zun machtiging aan Fernando de
Orozco en Sancho de Libano, baden van de naoc van Bukaje
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bij het laden van graan op het schip van Martin de la Renteria, 'capitaine de par
lempereur', voorzien van een 'procuration especiale'.121
Ximeno Conchillos, die in ieder geval gedurende meer dan tien jaar in de procuraties
van Brugge voorkomt, werd soms voorzien van het achtervoegsel 'Spaignaert'. Toch was
ook hij afkomstig uit Navarra. Hij was dienaar van de koopman Piere Dardare uit
Sangüesa in Navarra.122 Voor zijn meester was hij in 1527 samen met mededienaar
Michel de Galypense betrokken bij de aanvoer van zout voor Dardare uit Spanje. Ook
Michel de Galypense behoorde tot de kooplieden van Navarra, maar hij was woonachtig
in Middelburg.123 Over deze zouthandel ontstond een proces voor de Grote Raad van
Mechelen. Toen Dardare rond 1530 overleed werden de belangen van zijn kinderen in
handen genomen door Martin Sans de Tena. Deze Sans de Tena en Clara de Nagere,124
de weduwe van Dardare, die samen optraden namens de kinderen, machtigden op hun
beurt weer Ximeno Conchillos om in 1531-1532 op te treden namens de kinderen van
Dardare. Van Piere Dardare is bekend dat hij ook in wol heeft gehandeld. Dit deed hij
in 1519 samen met Martin de Ollacaresquita en Michiel Sans de Lombier.125 Dardare
zou dertig à veertig balen wol in ontvangst nemen, die Michiel vanuit Spanje naar
Martin had gestuurd. De balen zouden echter nooit zijn aangekomen, hoewel er wel
sprake is van 32 balen wol van Lombier in het schip van Domingo de Quoxa uit San
Sebastian. Dardare had zelf als compagnon zijn neef ('cousin') Michiel Dardare.126 Van
de familie van Clara de Nagere is niet met zekerheid bekend waar zij vandaan komen,
maar het waren geen kooplieden van Navarra. Martin Sans de Tena behoorde tot de
natie van Aragón. Alvorens de familie de Nagere te bezien, volgt nu eerst een
inventarisatie van deze natie van Catalanen en Aragonezen in Brugge.
DE NATIE VAN ARAGÓN-CATALONIË

De oude natie van Aragón-Catalonië werd in 1485 bij een wijngeschenk nog
omschreven als 'natie van Cathelongne'. Vanaf ongeveer 1487 verscheen ook de naam
van de Aragonezen bij de dubbele omschrijving van de natie. Ten tijde van de troebelen
in Vlaanderen, in 1493, kreeg een aantal 'Aragoenen' de wijn van de stad, al dateert uit
dat jaar nog een dubbele omschrijving als natie 'Daragon et de Cathelongne'. Vanaf
1500 blijkt de natie vooral als natie van Aragón benoemd te worden.127 Achter deze
verschuiving van de benaming heeft waarschijnlijk ook een verandering van de

121 SAB Procuranti 1529-1530, 69v¡ Idem 1531-1532, 23», 48т; Idem 1539-1540, 232г.
122 GillinrÏM, CorwAtc, 313-314 Het bezit van Dardare bevond zsch volgens hem ш 'Sangnessa', in het koninkrijk Navarra. <""gÍU,«a lift ten
zuidoosten van Pamplona, tegen de grens met Aragon. Dardare bezat ook een huis ш Brugge.
123 SAB Procuraties 1530-1531, 78т, 124v, Idem 1531-1532. 47т; Idem 1541-1542, 42r, 21 Or; GRM, ARA Brussel, Beroepen uit Holland, dossier
861.
124 SAB Procuraties 1541-1542, 210r. Weduwe Clara de Nagere heeft dan contacten toet haar 'cousin' Diego de Nagere, vanwege een proces
voor het parlement van Bordeaux.
125 SAB Procuranti 1519-1520, 51r-52v.
126 Voor Michel Dardare: SAB Procuranes 1533-1534, 21v. Idem 1541-1542, 210r.
127 Maréchal, 'Départ', 34, 40. Gühodts, Consulti, 163, 198, 283 (1530), 323 (1542).
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samenstelling gezeten. Als Catalanen had men de stad verlaten, als Aragonezen was men
teruggekomen.128 Behalve Catalanen en Aragonezen bestond de natie ook uit alle
andere onderdanen van de koning van Aragón, zoals Valencianos en kooplieden uit
Mallorca.129 De betekenis van het consulaat van Barcelona zal in de zestiende eeuw
niet meer zo groot zijn geweest. Van groot belang voor de kennis van de natie is het
'Llibre del Consulat dels mercaders Cathalans en Bruges', dat voor de periode tussen
1330 tot 1537 gegevens biedt over de activiteiten in Brugge.130 In 1527 lijkt de natie
opnieuw uit Brugge te zijn vertrokken richting Antwerpen. Betekende dit ook het einde
van de aanwezigheid van vertegenwoordigers van deze natie in de stad? Notaris Paredes
geeft in zijn registers van 1545,1547 en 1549 weinig aanwijzingen voor de aanwezigheid
van kooplieden uit Aragón-Catalonië in Brugge. Zij hebben in ieder geval niet tot de
klandizie van Paredes behoord.
Afgezien van de Barcelonees Francisco Luis Pedralbes,151 die in 1545 zijn machtiging
gaf aan Antonio de Olabe, is de enige Aragonees in de boeken van Paredes de reeds
eerder genoemde Martin Sans de Tena.132 Na zijn dood traden de Brugse notarissen
Filip Cools en Jacob Raes namelijk op als 'tutores e curadores' van de kinderen van
Sans de Tena en Maria de Nagera en in 1549 verschenen zij voor Paredes.133 Martin
Sans de Tena was in ieder geval reeds sinds 1520 actief in Brugge. Gezien zijn
vestigingsplaats en zijn handelsrelaties met drapeniers uit Armentiers, Dowaai en Leiden,
waar hij 18 balen wol had verkocht aan een drapenier, vormde de wolhandel
waarschijnlijk zijn voornaamste bezigheid. Nadat hij in 1537 was overleden machtigden
de erfgenamen in de Nederlanden zijn broer Joannes Sans de Tena, een kanunnik in
Aragón. Verder gingen er bedragen naar Zaragoza en naar het eveneens in Aragón
gelegen Longares, waar ene Michiel Sans woonde.134 In de Brugse procuraties zijn
behalve deze Martin Sans ook nog de Aragonezen Domingo de Villanueva en Jehan de
la Matte te vinden.135 Ook zij verbleven in Brugge na het vertrek van de natie. De
bekendste familie in Brugge van Aragonese huize was ongetwijfeld de familie Valdaura
uit Valencia. Margriete, de dochter van Bernaert en Clara Cervantes, was gehuwd met

128 Vazquez de Prada, 'Colonia', 735.
129 Maréchal, 'Colarne', 15.
130 A. Paz y Meli* ed., 'Llibre delconsulat deis mercader? Cathalans enBruges 1330-1537* uíSerte de los más itnporunta documentos dd лтсЫ о
я
у ЫЫинесл dd асто. Sr. Duqne de Medwuceh, 2 sene bibliográfica (Madrid 1922), 435487. Zie de paragraaf over de Spanjaarden m Antwerpen.
De Brugse Іакеп ег ег Cornells Everaert had in 1525 nog een spel gemaakt op verzoek van de natie ran Aragón ter herdenking van de slag bu
Pavia f tspel dat ghespeih was voor de Aragoenoycen*). Speten von Comehs Everaert J.W. MuQer en L. Schärpe ed. (Laden, 1920).
131 SAB Paredes 1545, 16r. Francisco Luis was gehuwd met Marie Femandes en hi) was de erfgenaam van de in Brugge overleden Thomas
Pedroaüns, die gehuwd was geweest met Mane vande Bergbe. In 1529 was er een brand ш bet huis van Thomas de Pedroalbis aan de 'Braemberg'.
SAB Vierschaar 830 (Pieter de Smet), ІЗг-Мп GiUiodts, ConsuUt, 280.
132 Maria Sans de Tena was gehuwd met Femando de Orozco. Martin Sans trad op als voogd van de kinderen van Piere Dardare.
133 SAB Paredes 49, 23r. Het ging om de volgende kinderen: Martin, Antonio, Bartolomé, Luis, Francisco, Mana, Catalina en Ana. Zie ook SAB
Procuraties 1536-1537, 142r-144v.
134 SAB Procuraties 1520-1521, 39v, 82r; Idem 1523-1524, 142v¡ Idem 1525-1526, 28v; Idem 1531-1532, 24r¡ Idem 1536-1537, 142r-144v. Zie ook
SAB Wezenreguters Sint Niklaas 1532-1552, 6ir, SAB Hallegeboden 1535, 135v.
135 vaianueva (ViDanoefve): SAB Procuraties 1532-1533, llv¡ Idem 1533-1534. De la Matte thandeUe met de Biskajer Juan Ruiz de Vergare.
Beiden waren kooplieden uit Brugge. Idem 1542-1543, 46v, 59r.
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de humanist Luis Vives. Verder woonde in Brugge ook een zekere medicus Nicolas
Valdaura, getrouwd met Anne Poorters.134
EEN INTERREGIONAAL NETWERK RONDOM DE FAMILIE DE NAGERE

De familie de Nagere, ofwel De Nájera, vormde de belangrijkste schakel in het netwerk
tussen kooplieden van de diverse Spaanse naties. In de bovenstaande beschrijving van
de kooplieden uit Biskaje, Navarra en Aragón is gebleken hoe familie- en zakenrelaties
de familie De Nagere verbonden met die van Orozco (Logroño), Dardare (Pamplona),
Aguirre (Biskaje), Medina (Castilië), Sans de Tena (Aragón), Fernandez de Navarette
(Logroño), Matute (Burgos) en Cuchu (Vitoria). Rondom de familie kon zich een
interregionaal netwerk van kooplieden vormen. Desondanks is er over de familie niet
veel bekend, al siert het familiewapen het artikel van Vandewalle over de Iberiërs in
Brugge. De voornaamste bijdrage leverde G. van Renynghe de Voxvrie bij de
beschrijving van de Spaanse bewoners van de Oosterlingenplaats.137 Hij gaat er echter
van uit dat de familienaam direct verwijst naar de plaats van herkomst van de familie,
Nájera, tussen Logroño en Santo Domingo de la Calzada. Maar het bezit van een
dusdanige familienaam zegt in de zestiende eeuw vrijwel niets over de directe herkomst
van de familie.
De oudste vermelding van Anthuenis de Nagere zou dateren uit 1512, toen hij optrad
als wolhandelaar. Verder zou er een broer Diego zijn geweest.15' Volgens Van
Renynghe de Voxvrie had Anthuenis de Nagere 'blijkbaar geen zoons'. Wel is de auteur
op de hoogte van twee dochters: Elisabeth, die in een klooster intrad en Barbe, die
huwde met Martin de Aguirre. Hoewel het epiteton 'blijkbaar geen zoons' niet helemaal
klopt heeft de overwegend vrouwelijke opvolging van Anthuenis de Nagere er
waarschijnlijk wel voor gezorgd dat er van deze familie geen archiefstukken of
genealogie bewaard is gebleven. Maar vooral ook, dat de plaats van herkomst nog steeds
onbekend is, Nájera even ter zijde latend. Anthuenis was getrouwd met Pierine de Keyt
en had behalve Barbe en Elisabeth een gelijknamige zoon Antonio, getrouwd met
Catalina de Matute,13' een dochter Marie gehuwd met Martin Sans de Tena, een
dochter Clara gehuwd met Piere Dardare en een zoon Francisco gehuwd met Margriet
Wilsins. Verder was er nog een zoon Diego,140 getrouwd met Agnes vande Velde. In
1531 waren Marie en Clara al getrouwd met Martin Sans de Tena en Piere Dardare,
maar waren Barbe van 21 jaar en Kathelijne van 19 jaar nog 'buten den state van

136 Gilliodts, Ecote bogdrde, 478 (11-6-1551). Zie ook hoofdstuk IV, paragraaf over geleerden en studenten.
137 Vandewalle, Bntgge, 175; van Renynghe de Voxvne, 'Spaans-Brugse geslachten', 4749.
138 Mogelijk ging het hier echter om rwee zonen van de oude Amhuenij geheten Diego en Antonio. SAB Hallegeboden 1535,156г. Er zou ook
nog een zekere Jan de Nagere geweest zijn. Diego had een zoon Ferdinand die naar Indie vertrok en een dochter Catherine, getrouwd met Jaques
de Dychere.
139 Een dochter van Femando de Matute, die met een aanwezigheid van 27 jaar op de vergaderingen van de Spaanse natie tussen 1502 en 1555
de vijfde plaats inneemt qua aanwezigheid SAB Vierschaar 704 Qozef Plocquoy), 289r. Zie ook SAB Paredes 56,249r-270r (testament van Fernando
de Matute).
140 Diego overleed op 28 juli 1555. Met Agnes vande Velde had hij ondermeer de kinderen Catharina, Frans en Barbe. Vlak voor zim overlijden,
ш 1554, werd hij gouverneur van de Bogardenschool in Brugge. Zie ondermeer SAB Vierschaar 704 Qozef Plocquoy), 219r-220r (21-8-1544).
Transport nissen de broers Antonio en Diego ш verband met een huis ш Brugge
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huwelicke'.141
Deze twee dochters huwden pas na 1531, na de dood van Anthuenis, met Martin de
Aguirre en Juan de Cuchu. De huwelijkscontracten van beide huwelijken zijn nog in
het archief van de Brugse vierschaar te vinden.142 Pierine Keyt had ondertussen het
beheer van de administratie en de goederen van haar overleden echtgenoot op zich
genomen.143 Daarnaast was Pierine dus ook de schoonmoeder van de kooplieden
Martin de Aguirre, Juan de Cuchu, Piere Dardare en Martin Sans de Tena. Bovendien
zal haar eigen familie en die van haar Nederlandse schoondochters de familie ook een
netwerk van Nederlandse relaties hebben opgeleverd. Behalve van Juan de Cuchu is
bekend dat ook Juan de Medina getrouwd is geweest met een Catalina de Nagere.144
Dit kan dus een ander huwelijk van dezelfde dochter zijn, maar mogelijk betreft het een
ander familielid.
Dat de familie De Nagere nauwelijks betrokken is geweest bij de gang van zaken van
de Spaanse natie, blijkt uit de 'Ayuntamientos'. Slechts in 1514 wordt daarin éénmalig
een zekere Fernando de Najera vermeld. Van zoon Diego145 is bekend dat hij burger
is geworden van Brugge, zodat zijn afwezigheid niet bevreemt. Maar waar kwam de
familie nu vandaan? In 1520-1521 werd de naam van Antonio de Nagere genoemd in
verband met de consuls van Aragón, tesamen met ondermeer Martin Sans de Tena. In
hetzelfde jaar noemden de procuraties van Brugge hem echter ook als koopman van de
Spaanse natie. De gemachtigden van deze procuratie doen echter ш het geheel niet aan
een Castiliaan denken: opnieuw Sans de Tena en verder Christoffel de Salinas en
Francisco de Nagere. Dus een Aragonees, een Biskajer en een familielid.14* Een andere
machtiging van Anthuenis volgde in 1529-1530, opnieuw aan Sans de Tena, maar nu
ook aan Piere Dardare, die nu allebei in de procuratie vermeld stonden als 'marchans
navarrois', terwijl dit alleen voor Dardare gold.147
In een procuratie van mei 1539 is er sprake van een zekere Jehan Martines de Nagere,

141 SAB Vierschaar 497 (Cornell* vanden Leene), 352r-353r
142 Luisa de Aguirre, 'vecina de Brujas', was de dochter van Martin en Barbara de Najen Melchior de Aguirre ort Brugge blijkt de hroer te
zijn van de in Sevilla wonende Baltasar de Aguirre Deze ЬапЛ»Ы» ш 1554-1555 op Amerika en ontving daarvandaan good en zdver Er was ook
een Baltasar de Agame, 'dengo' en student аап de universiteit van AlcaU de Henares. ARCV Francisco de Paula Masas (fenecidos) С 2090/Э,
leg 487 (pleitos civiles) Huwelukscontract Martín de Aguirre en Barbe de Nagere SAB Vierschaar 497 (Cornells vanden Leene), 412г-4 ІЭг en van
Juan de Cuchu en Katherine de Nagerr Idem, 876r-87Br Op 7 oktober 1531 nam Малш ab getuigen Pieter de Canon en Jehan de Madana mee.
Namens Barbe versehenen Martin Sans de Tena en Femando de Orozco ш het contract stonden bepalingen voor de diverse mogelijkheden na
overlijden van ¿en van bode echtlieden. Op 14 maart 1537 had Juan de Cuchu als getuigen Alonso de Salinas, Femando de Cuchu en Jehan Doypa,
terwijl Marón de Aguirre en Fernando de Orozco optraden namens Katherine Perodes de Nagere machtigde m 1532 Mamn de Aguirre m al zim
zaken m Vlaanderen en daarbuiten. Deze Perodes was 'rendent en la citi de Nagere ou rovaulme despaigne' SAB Procuraties 1532 1533, 29r
143 SAB Procuraties 1533-1534, 21v Voor het huizenbezit van Anthuenis en Pierini in 1530· SAB Vierschaar 497 (Comelu vanden Leene), 346r349r, 352r 353r, 397r 39lr
144 Gilkodrs, Emit boggrde, 479 Fundatie m het Karmelietenklooster door Catherine de Nagere, weduwe van Jehan de Coedse, 23 maart 1551
Coedse waarschijnlijk verschrijving van De Cuchu.
145 Er was ook een Diego de Naghere m La Rochelle SAB Procuraties 1542 1543, 173v Deze stond ш contact met Öara de Naghere, de weduwe
van Piere Dardare
146 SAB Procuraties 1520-1521, 39v, 82r
147 SAB Procuraties 1529-1530, 74r Zie ook voor een vermelding uit 1531 Gilhodts, Emit togtrde, 404, 411
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burger van de stad Burgos14' en erfgenaam van zijn vader Gommes de Nagere, die
eveneens uit Burgos kwam. Maar de procuratie vermeldt ook Anne en Beatrix de
Nagere, die beide omschreven stonden als burgeressen van Logroño. Aangezien het
aannemelijker is dat een deel van de familie vanuit Logroño naar Burgos verhuisde in
plaats van vanuit het centraal gelegen Burgos naar Logroño, lijkt deze laatste stad in
aanmerking te komen als de herkomstplaats van Anthuenis de Nagere. Een andere
aanwijzing hiervoor is de aanwezigheid van twee kooplieden uit Logroño onder de
aangetrouwde familie. Voor een koopman uit bijvoorbeeld Burgos zou dit minder voor
de hand liggen. Een derde argument is het feit dat er in 1512 ook een zekere Piere de
Nagere in Brugge verbleef.14' Deze was toen samen met Christoffel de Salinas consul
van de natie van Biskaje. Samen met Fernando de Orozco en Rodrigo de Navarette zou
de familie dus hebben kunnen behoren tot de groep Logroñeses die actief waren in de
natie van Biskaje. Dat het juist de families Orozco en Navarette zijn, die verwant zijn
aan Anthuenis de Nagere versterkt deze gedachte nog meer.
Ervan uitgaande dat ook deze familie uit Logroño stamde, valt te concluderen dat de
kooplieden van deze stad een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in Brugge als
scharnier tussen de vertegenwoordigers van de naties van Navarra, Biskaje, Aragón en
Castilië. Door huwelijken en gemeenschappelijke handelsbelangen verbonden zij de
belangrijke naties van Biskaje en Castilië met elkaar en waren zij, hoewel kooplieden
uit het binnenland, een belangrijke faktor binnen de natie van Biskaje, samen met de
kooplieden uit Vitoria. Hiermee vervalt ook ten dele de tegenstelling tussen de
activiteiten van de beide naties. De opbouw van de meeste netwerken in Brugge was
allereerst gebaseerd op de ondersteuning door directe familieleden. Vooral de
samenwerking tussen broers was van groot belang voor de contacten tussen Spanje en
de Nederlanden, maar bijvoorbeeld ook voor contacten tussen Brugge en Antwerpen.
Buiten deze eerste kring van directe familie hadden de meeste kooplieden een sterke
band met kooplieden uit dezelfde stad. Had men aan steun binnen de eigen familie niet
voldoende, dan waren stadgenoten de eerste keus voor uitbreiding van het netwerk,
ondersteund door een politiek van onderlinge huwelijken. Een derde laag van het
netwerk was juist bedoeld om de geografische verspreiding van de onderneming te
vergroten. Samenwerking met kooplieden uit andere gebieden was essentieel voor een
gevarieerde en goed functionerende handel. Dat ook hier in mindere mate achter de
handelspolitiek ook huwelijkspolitiek schuilging is vanzelfsprekend. Het grote voorbeeld
van een interregionaal netwerk is dat van Anthuenis de Nagere en Pierine de Keyt. De
opbouw van hun familie-handelsnetwerk lijkt te getuigen van een goede planning, die
qua intelligentie wellicht zelfs kan wedijveren met de huwelijkspolitiek van de
Habsburgse vorsten.
Op basis van de in Brugge aanwezige Spaanse instellingen krijgt men een zeer statisch
beeld van de Spaanse aanwezigheid in de stad. De splitsing van de Spaanse natie in de
Castiliaanse (ook wel de Spaanse natie) en de natie van Biskaje (met Guipúzcoa en de

148 In 1497 had de Burgalesa koopman Fernando de Najera drie schepen met rozijnen gekocht in Alicante met bestemming Brugge. RGS, apnl
1497, 275.

149 GiUioda, QmaUt, 221.
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Spaanse kust), verhinderde de samenwerking tussen de diverse Spaanse groepen in
Brugge echter niet. Bovendien bestond er een groep kooplieden die optrad als
bemiddelaar tussen de diverse gebieden. Vooral de kooplieden uit Logroño en Vitoria
speelden hierbij een zeer belangrijke rol. Zij beheersten in de jaren veertig voor een deel
ook de natie van Biskaje. Verder maakten ook enkele Aragonezen en Navarrezen deel
uit van de bemiddelaars. De sterke nadruk in de geschiedschrijving op het belang van
de Castilianen voor Brugge is voor een deel veroorzaakt door het bewaard gebleven
archief van deze natie.
De kooplieden van de Spaanse natie vestigden zich waarschijnlijk slechts voor een
derde deel gedurende lange tijd in de stad. Deze kerngroep domineerde de Spaanse natie,
maar integreerde eveneens ten dele in de Brugse samenleving. De rest van de kooplieden
zou slechts voor enkele jaren of voor een enkel seizoen naar Brugge zijn gekomen. Bij
het berekenen van het aantal in Brugge aanwezige Spanjaarden dient hier rekening mee
te worden gehouden. De beste aanwijzingen geven de registers van notaris Paredes, die
jaarlijks ongeveer 200 Spanjaarden vermelden. Hij beperkte zich echter vooral tot de
Castilianen en degenen die zaken deden met de Spaanse natie.
Om de activiteiten van de Spaanse kooplieden in Brugge beter te kunnen bestuderen
worden nu twee firma's voor het voetlicht gesteld. Juan de Estella was de faktor van
een familie uit Vitoria, terwijl de kasboeken van de firma van Juan de Castro de Muxica
inzicht geven in de handel van een grote Burgalese firma.

JUAN DE ESTELLA UIT VITORIA IN BRUGGE 1504-1521
De Spaanse koopman Francisco de Pamenes150 liet in 1523 in Middelburg beslag leggen
op een zeer uitzonderlijke lading. Het betrof geen kostbare koopwaar, maar een koffer
met een aantal boeken en rekeningen. De in Brugge wonende Pamenes wilde hiermee
verhinderen dat deze boeken de Nederlanden zouden verlaten. Volgens hem hadden ze
betrekking op de compagnie die hij met de reeds overleden Juan Garcia de Estella had
gehad, eveneens een koopman van de Spaanse natie van Brugge.151 De boeken waren
door Diego de Estella ingepakt op verzoek van Martin Garcia de Estella, broer van de
overledene, in verband met een proces dat speelde voor de Cnancillería van Valladolid.
Diego verzocht de schepenbank van Brugge de beslaglegging op te heffen. De boeken
waren bedoeld voor de Cnancillería, die daar officieel om had verzocht en ze waren
ingepakt en verzegeld door Cristoffel de Salinas, 'natif d'Espagne' en burger van Brugge,
die optrad als neutraal tussenpersoon. Omdat Pamenes met een aantal brieven verscheen
van Martin de Ollacaresquita,152 waaruit bleek dat de boeken ook zijn compagnie
betroffen, besloot de schepenbank om de boeken door experts te laten onderzoeken. Op

150 Francisco de Pamenes was ш 1517 consul van de Spaanse natie en machtigt dan Lovs de Lucenne (Lucena), advocaat van de Grote Raad, ш
verband met een proces tegen de consuls van Biskaje en Genua. GtUioda, Сопшім, 245
151 Gdlrodts, Сопяіи, 274-275. SAB, Civiele Sententien van de Kamer, 1521-1523, 31 augustus 1523 SAB Procuraties 1522-1523, 171v
152 Ouacaresquita, omschreven als 'ausa marchant de Navarre', had aan Pamenes geschreven om hem te vertellen dat zijn boeken in de koffer
zaten, hoewel ze met voorkwamen op de inventarisatielijst van de koffer
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basis van hun rapport153 werd besloten dat twee boeken de stad niet mochten verlaten:
'un journal ou memorial et le livre de caisse touchant la dite compagnie'. Hieruit mocht
Diego wel kopieën laten maken. Op zijn beurt mocht Pamenes kopieën maken van de
'grans livres', die wel naar Valladolid werden gezonden. Salinas beloofde voor verder
vervoer van deze boeken naar de Cnancillería te zorgen.
HET PROCESDOSSIER

In Spanje zouden de rekeningen gebruikt worden bij een proces van de weduwe en de
zoon van de overleden Juan de Estella tegen Martin Garcia de Estella. Een aantal van
deze rekeningen bevindt zich nog immer in het archief van de Real Cnancillería de
Valladolid, als onderdeel van een enorm procesdossier.154 Bij het samenstellen van zijn
rekeningen, die lopen van 1511 tot en met 1514, ging Juan de Estella uit van de
jaarlijkse wolzendingen. De ontvangst en de verkoop van de wol van 1513, die voor een
deel in 1514 kon geschieden, bleef behoren bij het boekjaar 1513. Om zijn rekeningen
in evenwicht te brengen stelde hij tegenover de verkoop van de wolzending 1513 de
onkosten en de retourzendingen van het jaar 1514. Het moment waarop de rekening
werd opgemaakt, na verkoop van alle balen wol, bepaalde welke onkosten als
tegenwaarde konden worden opgenomen.
Daarnaast bevat het dossier ook een verslag waarbij gebruik is gemaakt van 'los libros
e quadernos' van Juan Garcia de Estella, alsmede van een boek van de compagnie en
enkele boeken van Martin Garcia.155 Dit verslag, waarbij de activiteiten van Juan de
Estella over een langere periode aan bod komen, is in 1536 opgemaakt door de
'contador' Francisco de Lerma Polanco, op verzoek van Alonso de Estella,154 zoon en
erfgenaam van Juan de Estella. Bij zijn werk werd hij bijgestaan door Juan de Çuaço,
'contador' in naam van Martin Garcia en door Miguel Casella, benoemd door de kroon.
In deze rekening verwijzen deze 'accountants' bij iedere post naar de specifieke folio's
in de kasboeken. Zij beslisten ook in het geval dat de rekeningen niet overeenkwamen.
Een bepaalde wisselbrief ('cédula de canbio') werd wel meegerekend, hoewel de post niet
voorkwam in de boeken van Juan Garcia. Na verrekening van alle posten tussen 1504
en 1519 bepaalden ze het bedrag dat Martin Garcia de erfgenaam van Juan de Estella
nog schuldig was.157 Voor het proces heeft men ook afschriften gemaakt uit een

153 De 'experts' waren Francisco Garchie, Francisco de] Rus, Antonio de Nagere en Rodrigo de Navarene.
154 ARCV, Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1. Een proces tussen de erfgenamen van Juan Garcia de Estella en Juan Garcia
Ozpuu, burger van Valencia, dat zich afspeelt tussen 1536 en 1544, bevindt zich eveneens in de Chancillería: Eusebio la Puerta, fenecidos С 2599/2.
155 De boeken van Marón Gama de Ectella werden ш 1538 bewaard in het klooster van San Pablo te Valladolid. ARCV С 2599/2.
156 In 1531 was Jehan de Aliaba procureur van Diego Martinis de Abba, de tuteur van de minderjarige Alonso de Estella, de zoon van Jehan
Garcia de Estella en Arme de Aliaba SAB Procurane* 1530-1531, 126r. In 1533 is er sprake van ene Jacques Martin de Alava, tuteur de Alome
de Estella, ш verband met een proces voor de Cnancillería van Valladolid. Gilbodts, Consulti, 298.
rekening van de erfenis ш maravedís (1537):
Staat van de erfenis m 1514
Rentetegoeden
Schade en verhes
Totaal
Helft van de erfenis voor Juan
Schuld Martin de Estella aan Juan 1514-1519

6 016035
+ 294.817
• 224.989
6.085.863
3042.931
+ 185.937
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register van 'averías' uit Bilbao. Dit gebeurde op 5 januari 1523 door Pedro de Hoz op
verzoek van de erfgenamen van Juan de Estella en in aanwezigheid van Martin de
Estella. Er werd een selectie gemaakt uit de posten in een vijftiental registers."*
Ten slotte bevat het procesdossier een vragenlijst van 13 januari 1523. Daarin
verlangde men van de getuigen de bevestiging dat er de laatste maand geen enkel schip
uit Bilbao, Laredo, Castro of elders naar de Nederlanden was vertrokken en er ook geen
schepen klaar lagen. Vanwege de vele 'armadas francesas' moest men wachten op vier
gewapende schepen, die met de 'flota' zouden meegaan. Deze schepen waren echter nog
niet klaar. Deze vraag was bedoeld om Diego de Estella te verontschuldigen voor het
feit dat hij nog niet naar 'Flandes' was gegaan om de boeken van Juan de Estella op te
halen. Het proces werd zodoende dus vertraagd.
De familie van Juan Garcia de Estella was afkomstig uit de stad Vitoria, gelegen in de
huidige Spaanse provincie Alava en als zodanig onderdeel van het Baskenland. Maar
zoals is aangetoond nam Vitoria een bijzondere plaats in tussen de Castiliaanse en de
Biskajer natie. Voor de export gebruikten ze meestal de haven van Bilbao, maar volgens
Carla Rahn Phillips verplaatste het Consulado van Burgos in tijden van conflicten met
Bilbao de gehele wolexport vanuit Bilbao naar de Cantabrische havens.159 De gegevens
over de wolexport van de compagnie van de gebroeders De Estella wijzen echter alleen
op het gebruik van Bilbao als verschepingshaven, dit terwijl gedurende de jaren dat Juan
de Estella in Brugge actief was er nog steeds een strijd woedde tussen de Biskajers en de
Castilianen, de kooplieden van Burgos en die van Bilbao. De term Spaanse natie duidde
na 1455 op de Castilianen, maar bleef ook in gebruik als een algemene aanduiding voor
de onderdanen van de Castiliaanse koning. Het is daarom niet verwonderlijk dat Juan
de Estella bij de problemen rond de koopmansboeken werd omschreven als een
'marchand espagnol'.1"1

Resteert
Bedrag dat Juan al uit de erfenis had gehaald
Eindbedrag »oor Juan

3-Z28.W8
· 2J34.890
193.978

158 Dit register werd opgemaakt door de fieles' van het Consulado van Bilbao. Tue sacar e 1er e concertar -.de lot dichos quinze libros que
asy ante mi fueron esybidos de que de suso se fase mención entre otros muchos parados que en ellos de diversas personas estavan escritos los
partidos que fasyan a este caso que por el dicho Andres de Alaba en el dicho nonbre fue pedido que se sacasen'. Uit rechte van de verdragen met
Burgos waren soms ook afgevaardigden van Burgos aanwezig Ы] het opmaken van de averías, zoals consul Ortega de la Pefla en Hernando de
Quintanaduenas. De gegevens voegen een aantal namen toe aan de lijst van 'fieles y diputados' van Guiard, Bilbao, 483. Fieles Fernand s»m-b»«
de Ribas 6-3-1507 t/m 12-2-1508: Juan Marones de Mondragon 29-4-1508 t/m 3-7-1509; Juan Martines de Recalde 31-8-1509 t/m 30-1-1511: Martin
Pens de Marquma 28-3-1511 t/m 31-11-1511; Diego Fernanda de O h r e 21-4-1512; Juan Peres de Ybeycta 7-12-1512 t/m 23-6-1513; Juan Martinet
de Recalde 30-9-1513 t/m 23-5-1514; Diego de Basurto de Vülasamc 3-1-1515 t/m 7-8-1515; Diego de Travco 13-11-1515 t/m 16-11-1515; Fernand
Sancha de Ribas 5-2-1516 t/m 2-5-1517.
159 Bovendien had de stad een bijzondere band met de Nederlanden ш de vroege zestiende eeuw en niet alleen door het langdurige verblijf van
Adnaan van Utrecht. Zo zun er heden ten dage nog veel kunstwerken uit de Nederlanden in Vitona te vmden. Kooplieden, die met Tlandes'
\i*nA*\A*n waren ondermeer Juan Saez de Rübao, Ьц wie Adnaan van Utrecht in 1515 logeerde, Diego Martmez de Maeztu en Juan de Isunza,
aanhangers van Karel V ten baie van de opstand van de Comuneros. Maeztu had rond 1510 een OLV-beeld utt 'Flandes' meegenomen, dat hij
later aan de Dominicanen schonk. Speciaal nummer van het Boltdn ét U Inmaaén SsMbo d SMUO, 4 (1960), getiteld: 'Homenaje al papa Adriano
VI en el V centenano de su nacimiento': Emilio de Apraíz 'El але en Vitona en tiempos de Adriano Г 151-191, 154-155. Micaela Josefa PoruUa
'El momento histórico reflejado en h exposición sobre Adnano VI y su siglo' 193-217, 205 en de catalogus van de ezpnsme, 240. Rabn Phillips,
'merchants', 276.
160 Zie paragraaf over de naties m Brugge.
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JUAN ALS FAKTOR VAN DE FIRMA IN BRUGGE

De compagnie van de broers functioneerde vanaf de dood van hun ouders Garcia
Martinez de Estella en Pasquala Martinez Desquivel in 1502. De erfenis bleef daarbij
ongedeeld in de familie-compagnie aanwezig. Pas bij het proces zou uitgerekend worden
op welk erfdeel Juan de Estella recht had. De oudste zoon Pero Garcia besloot in 1503
na de dood van zijn echtgenote het zakendoen op te geven voor een leven binnen de
kloostermuren, zodat de tweede zoon Miguel Garcia het beheer van de compagnie
overnam. Na diens dood in 1512 volgde Martin Garcia, de derde zoon, hem op. Verder
waren er nog Alonso, die jong was gestorven en Juan Garcia, de jongste broer. Het was
dus de jongste zoon, die naar de Nederlanden werd gestuurd. De compagnie van de
broers is waarschijnlijk in 1514 opgeheven, want de 'contadores' berekenden voor dat
jaar hoeveel Juan de Estella nog uit de erfenis moest krijgen. De samenwerking met
Martin Garcia de Estella bleef echter doorgaan, toen op basis van een 'quenta aparte que
entrellos ay'.
Bij de compagnie was ook Diego Ortiz de Luyando betrokken, die in 1511 naar
'Flandes' ging.161 Diego verkocht voor de firma koper in Bilbao en ontving ook
goederen in Bilbao vanuit Brugge. Hij blijkt echter ook voor zichzelf te werken en zo
is er dus slechts sprake van samenwerking. In een brief van Martin de Estella werden
ook nog anderen genoemd, betrokken bij de compagnie: Diego Desquivel, die vanuit
Bilbao naar Martin schrijft, Alonso de Estella, die 'esta en la syerra a enbiar las sacas'
en Miguel Garcia, die toen in Burgos was. Ook is er een neef Diego, die door Martin
in 1511 naar 'Flandes' werd gestuurd om daar het koopmanschap te leren. Vermoedelijk
dezelfde Diego als degene, die in 1523 de kasboeken van Juan naar Spanje moest zien
te krijgen. Juan had ook een keer voor deze Diego een reis vanuit Brugge naar Spanje
moeten vergoeden.162
Juan Garcia de Estella blijkt in Brugge tussen 1504 en 1514 als faktor te hebben
gewerkt voor een familie-compagnie onder leiding van zijn broers. 1 " Hij nam in
Brugge de balen wol in ontvangst en zorgde voor de verkoop. Samen met zijn 'criados'
moest hij zorgdragen voor de verkoop bij de 'lonjas' en reisde hij de diverse jaarmarkten
af. Met de opbrengst moest hij daarna in de Nederlanden goederen kopen om naar
Spanje terug te sturen. In 1514 staat hij samen met een aantal andere leden van de
Biskajer natie tegenover een groep Spaanse schippers in een conflict over de kosten van
het vervoer van de wol. 164 Een jaar later is hij als consul van de natie betrokken bij

161 Bnef uit Vitoria, 21 augustus 1511
162

5 libras en 6 sueldos voor een 'mula' en 3 librai en 15 sueldos ш geld TOOT de reu

163 Een enkele getuige op bet proces beweert dat Juan Garcia nog tijdens het leven van zun ouders naar 'Flandes' gestuurd was om daar de zaken
van de compagnie te behartigen, maar andere getuigen beweren dat hu pas na hun dood was vertrokken
164 Gunodu, Сопя/Ut, 223-229 Het gaat om Cnstoffle de Salines, Pierre Dalago, Jehan de Soucha, Jehan de Mindiete Idem 227, wordt op 7
november 1513 de koopman Fernande de Mirande genoemd, 'marchant de la coste manne' Idem, 221 Cristoffel de Salmes en Pedro de Nagere,
consuls van de Bukajer natte op 29 mei 1512 In een verklaring voor notane Gomaer de Witte verschont Juan de Estella temidden van СгшогМ
de Salines, Martin de Ans, Sam Jehan de Bernier, Fernande de Victoria, Martin de Bilbao, Francisque Desquibel, Martin De Ugarte en Jehan de
Lechama, allen gedeputeerden van de natie van Biskaje, alsmede Martin de Samudio, procureur en eveneens koopman van de naue ARAB, GRM,
Geeatendeerde Sententien 827 14
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de problemen tussen de Biskajers en de Italiaanse naties.165 Ook in de jaren na 1514
was hij nog in Brugge aanwezig en bleef hij zakelijke contacten onderhouden met zijn
broer Martin. Maar daarnaast had hij ook 'compagnie' met andere Spaanse kooplieden
in Brugge.
Over zijn persoonlijke leven is verder weinig bekend. Hij was getrouwd met Ana de
Alava en had een zoon Alonso de Estella, die later als erfgenaam optreedt. Ook had hij
echter een bastaardzoon, die eveneens naar de naam Juan Garcia luisterde. Verder laat
zijn rekening zien dat hij in 1513 en 1514 veel ziek is geweest, met als gevolg hoge
kosten voor 'medicos e botecarios', onkosten die konden worden afgetrokken van de
opbrengst van de wol. In een ongedateerde brief van Martin Garcia schrijft deze over
de ziektes van Juan: 'escribís como estabays con mal de ojos y mal de muelas, piega
nuestro señor estays con salud'. Hij is vóór 13 november 1521 gestorven, maar de laatste
gegevens over zijn handel dateren al uit 1519.
DE WOLHANDEL TE BRUGGE

De eerste taak van een faktor in Brugge bestond uit het ontvangen van de balen wol en
het betalen van de daarbij verbonden onkosten aan 'fleytes y averías' en het laten wegen
van de 'sacas'. Het aantal balen wol dat hij ontving is tussen 1504 en 1514 niet stabiel.
Zowel in het eerste als laatste jaar gaat het om ongeveer 200, maar er zijn ook jaren dat
Juan García meer dan 400 balen ontving. Na 1509 trad echter het verval in en daalde
de hoeveelheid balen sterk.166 In absolute bedragen ging de opbrengst van de wol
echter vooruit. Hoewel hij in 1514 minder balen dan ooit had ontvangen, brachten de
balen netto meer op dan in de topjaren. Ook een tendens van stijgende kosten voor
levensonderhoud en voor de 'fleyte y averías', waarneembaar vanaf 1511, kon dit niet
belemmeren.167 Deze hoge opbrengsten in 1514 zijn te danken aan de hoge
prijzen, die er in dat jaar voor de wol van Juan de Estella betaald werden. Dit was niet
alleen het gevolg van stijgende prijzen, maar viel ook te danken aan de betere kwaliteit
van de vanuit Spanje gestuurde wol. Juan de Estella verkocht namelijk wol in diverse
kwaliteiten. De hoogste prijs was voor de 'floreta', gevolgd door 'fina', 'segunda',
'tercera' en 'quarta'. Hierbij was de 'fina' de meest voorkomende kwaliteit, in alle jaren
meer dan de helft van het totaal aantal balen. De 'quarta' daarentegen kwam zelden
voor en daarvoor kon men slechts een zeer lage prijs bedingen. Tussen 1511 en 1514
steeg het aandeel van de twee hoogste kwaliteiten van 78% naar bijna 89%, waardoor

165 GRM, Geéxtendeerde Sentenoén, 827 14 14-1-1515 Jehan de Esteüa, consul.
166 Bijlage VL Volgens gegevens uit de 'ayuntamientos' van de Раді1.»*яо natie ш Brugge ïmporteefde de natie van faawba tussen 14 november
1503 en 20 januari 1509 66 000 balen wol, oftewel ongeveer 13 OOO balen per jaar Cijfers ovtr de totale import van wol door alle Spaanse naties
zijn pas vanaf 1546 te geven Tussen 1 m a 1553 en 30 aprü 1554 importeerden de Scanjaarden 17 868 'balks' wol, waarvan 9.272 door Castflunen
en 6 759 door de Bukajera Mochten deze verhoudingen aan het begin van de Tranende eeuw gelijk geweest zijn, dan zou de natie van Biskaje
ongeveer 6 500 balen per jaar hebben geïmporteerd. Maréchal, 'Depart', 49-51 Rahn Phillips, 'Wool trade', 778-779, gaat uit van slechts ongeveer
2000 balen per jaar voor de niet-Castiliaanse kooplieden (Aragonezen, We«!™.., Navarrezen en Catalanen), voor de eerder genoemde periode 15031509 Een bijdrage van slechts 13% kjkt zeer Uag geschat en valt zeker met te vergelijken met 1S53-1554, toen bijna 38% door njet-Casnhanen
werd binnengebracht- Een toename van het Baskische aandeel gedurende deze periode lijkt echter met aannemelijk Volgens Betsabé Cannedo del
Potro exporteerden de grote burgalese firma's rond 1507 jaarlijks tussen de 600 en 1000 balen wol Bersabe Caunedo del Potro, 'Acerca de la
riqueza de los mercaderes borgaleses. Aproximación a so nivel de vida' En U ЕфлАл methcaâi 16 (1993), 97-118
167 Bijlagen П- Ш. Hoewel de onkosten vanwege de 'fleyte y averias' zeer afwisselend waren, variërend tossen 503 dineros en 763, is er toch
een duidelijke stijging waarneembaar
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de opbrengst per baal gevoelig kon stijgen. Zo was in 1514 de beste kwaliteit 'floreta'
soms zelfs twee maal zo duur als de wol van de derde kwaliteit. Er had in 1514 echter
ook een algehele prijsstijging van de wol plaatsgevonden. De gemiddelde prijs van de
'fina' lag in dat jaar 13% hoger dan het voorafgaande jaar. De prijsstijging in de periode
vanaf 1504 valt niet zo precies te construeren. Op basis van de netto opbrengst per baal
wol, waarbij zowel de kwaliteit als de onkosten onbekend zijn, valt er vanaf 1504 een
langzame stijging waar te nemen, gevolgd door een kleine daling vanaf 1512, tot de prijs
in 1514 weer enorm omhoog gaat.168
De rekeningen van Juan de Estella maken het mogelijk de aankomst van de balen wol
en de verkoop daarna precies te volgen. Dankzij de betalingsdatum van de 'fleyte y
averías' en de verkoopdatum van de wol wordt duidelijk hoe de wolhandel van Juan de
Estella verliep. De eerste balen van de woloogst 1511 komen in oktober 1511 in Brugge
aan en Juan slaagt er in meteen 18 balen te verkopen. Een maand later komen er 105
balen, waarvan er in dezelfde maand slechts 37 worden verkocht. Tot april 1512 komen
er ook nog steeds meer balen wol binnen, dan er verkocht worden. In die maand
bereikt de voorraad een hoogtepunt van 320 onverkochte balen. De firma vindt dit
voorlopig voldoende en tot september 1513 zullen er geen nieuwe zendingen aankomen
in Brugge. De voorraad slinkt slechts zeer langzaam en in januari 1513 zijn er nog steeds
242 balen in voorraad. Pas in februari slaagt Juan er weer in een grote hoeveelheid wol
te verkopen. Uiteindelijk blijven er in augustus nog maar 3 balen over. De aanvoer
vanuit Spanje blijkt echter goed geregeld en de volgende maand komt er een nieuwe
zending van 77 balen in de Nederlanden aan, in november en december gevolgd door
nog meer zendingen. Maar in de lente van 1514 wordt de situatie opnieuw kritiek. Om
onbekende redenen komen er gedurende enkele maanden maar een paar balen binnen,
terwijl de verkoop weer oploopt. In juni 1514 is er geen baal wol meer in het magazijn
te vinden en van de 30 balen die in juli aankomen worden er in dezelfde maand meteen
weer 28 verkocht. Noodgedwongen stagneert de verkoop tot nul in de daarop volgende
maanden. Twee nieuwe zendingen in oktober en december raken opnieuw snel
uitverkocht en in maart 1515 wordt er weer geen baal verkocht. Het feit dat uiteindelijk
meer dan de helft van de woloogst van 1514 pas in april en mei 1515 in de Nederlanden
aankomt wijst duidelijk op een vertraging in de aanvoer van de Spaanse wol van de
familie De Estella. Ook deze laatste zendingen raken weer snel uitverkocht.16'
Duidelijk blijkt hoe het aanbod van de wol afhankelijk is van de aanvoer vanuit
Spanje. De late aankomst van de woloogst van 1514, die waarschijnlijk voor meer
wolverkopers gold, leverde een krappe markt op, waarbij iedere baal meteen kon
worden verkocht. Dit ging gepaard met een duidelijke prijsstijging. De situatie in 1512,
waarbij Juan de Estella meer dan 250 balen in voorraad had en niets wist te verkopen,
wijst op een situatie met voldoende aanbod en bijgevolg lagere prijzen. In de helaas
ongedateerde brief van Martin Garcia, maar waarschijnlijk afkomstig uit deze periode,
geeft deze aan hoe Juan dient op te treden in deze moeilijke tijden: hij moet vooral

1M Bijlage DC.
169 Bijlage X.
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voorzichtig zijn. Hij verkocht dan maar tegen een lagere prijs. En zolang er ondanks
de oorlog nog laken werd gemaakt mocht hij het naar Spanje sturen.170
Los van deze chronologische ontwikkeling van de markt valt er ook een cyclisch
element te ontwaren in de wolhandel van Juan de Estella. De zomermaanden mei tot
en met september zijn zowel een rustige tijd voor de aankomst van de wol, als voor de
verkoop. Daarentegen zijn april en december overduidelijk de drukste maanden van het
seizoen voor Juan de Estella. Er lijkt zelfs een duidelijke correlatie te bestaan tussen de
aankomst van de wol en de verkoop ervan. Zelfs in de zeer wisselvallige periode 15111514 volgde de verkoop van de wol meestal snel na de aankomst.171
In een toltarief van de tol van Iersekeroord uit 1519 wordt de Spaanse wol belast met
2 groten per baal, 'houdende ontrent tweendertich nagelen elcke bale'. Het gewicht van
de balen was echter zeer wisselend. De balen in de wolzending van 1513 wogen
gemiddeld slechts 31.15 nagels of 'clavos'.17* Slechts 18.6% van de balen had een
gewicht van 32 clavos. In 1514 is het gemiddelde gewicht van de balen 31.42 en had
ruim 28% van de balen het juiste gewicht van 32. De stijgende opbrengst van de
verkoop in 1514 was dus ook voor een deel te danken aan het feit dat de balen
gemiddeld zwaarder waren dan in 1513. Doch het effect hiervan is slechts zeer minimaal
geweest.
De namen van de kopers van de wol ontbreken in de overgeleverde documenten.
Slechts één keer verschijnen er een paar namen van de klanten van Juan de Estella. Het
gaat dan om een lijst met niet meer inbare schulden bij de 'pañeros de Brujas e Ypre'
uit de periode 1505 tot 1509. De vier lakenbereiders zijn burgers van leper, Brugge en
Armentiers en een Siciliaan, Pedro del Poyo. Hoewel de compagnie slechts gericht was
op de verkoop van wol in de Nederlanden, heeft men ook een enkele keer andere
koopwaar naar de Nederlanden gezonden. In 1513 had men in Malaga een lading
rozijnen gekocht om die vervolgens naar Juan de Estella te verschepen. In zijn
rekeningen is dit 'fruta de Malaga' echter niet terug te vinden. De 'contadores' zijn dit
handeltje echter wel op het spoor gekomen. In het boek van Martin Garcia stond het
als volgt: 'ovo de perdida en la fruta de pasas que se cargo de Malaga para Flandes por
la conpania el año de 1513: 73.094 maravedís'. Daarvóór is ook reeds sprake van 'debdas
de la fruta de Malaga' ter waarde van 8.460 maravedís. Deze diversificatie van de handel
is geen succes geweest. Juan de Estella slaagde er slechts in 168 pond voor de rozijnen

170 '. .y para esto podes teoer vuestras escusas como tenes nesçesidad de dineros por que os hemos enbiado ciertos canbios o otras razones onestas
e asy me ayude dios que lo principal me parcsçe que se debe de *»«*· por la conciencia ^*«A* el rugo que se corre que es mucho y mirado Ыеп
todo hechemos nos a lo seguro, asy para lo uno como para lo otro. E aunque no bendays tantas sacas agaselo que se pudiere y seamos contentos
con aquello e aunque en el preselo se pierdan dineros tomadlo seguro y no os fangueys, syno pudierdes nrsparhar untas como asta
aora. .especialmente sy la guerra desa tierra no aze mal a las villas donde se trapa, y de otra manera tanmen sera bueno de conformarnos con el
tienpo e andar con el, que no sabe bonbre de que manera sucederían las cosas todabya no rundo y pues TOS estays Ыеп al cabo de todo segund
razón, no es menester mas dezir'.
171

Bijlage M

172 Unger, kìitktìwid, 99 Maréchal, "Depart*, 51-52. De nagel of 'clavo' woog 6 pond, ongeveer 3 кЯо, Maréchal rekent de Spaanse 'sacas' op
2 'balies', met een gemiddeld totaalgewicht van 60 nagels/ clavos. De rekeningen van Juan de EsteUa maken echter duidelijk dat deze zijn 'sacas'
gelijkstelde met de 'balies', met een gewicht van ongeveer 32 clavos. De aanname dat de Spaanse 'saca' gedurende de gehele periode 1463-1563
hetzelfde gewicht heeft gehad lijkt onhoudbaar. Juan de Estella en de geciteerde bron voor de wnlimport van de Casolunen uit 1507 zun
contemporain. De omrekening kan voor de penodc 1503-1509 ¿г*г*т welkcht beter geschieden op basu van ongeveer 30-32 clavos per 'saca'. Zie
hiervoor ook Rahn Phillips *Merchants', 275 en Idem, 'Wool trade', 779. Zij vermeldt een lust van 40 balen wol in 1540, met een gemiddeld
gewicht van 31,1 nagels. Het gemiddelde van Juan de EsteUa ш 1513 bedroeg 31,15, ш 1514 31,42.
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te krijgen, terwijl ze op 175 pond waren begroot. Het is in ieder geval bij deze ene keer
gebleven. Wellicht heeft het feit dat de wolhandel in 1513 niet bijzonder floreerde ertoe
bijgedragen dat men probeerde op andere manieren de handel te verbeteren.
DE RETOURHANDEL NAAR SPANJE

Doch ook bij de retourhandel moest men zich buiten het terrein van de wolhandel
begeven. De bedoeling was immers om de inkomsten van de verkoop van de wol om
te zetten in retourladingen. O p deze manier kon het verzenden van geld -een moeizame
en kostbare aangelegenheid- zoveel mogelijk vermeden worden. De Nederlandse
lakenindustrie zorgde voor een belangrijk deel van de retourvracht. De rekeningen van
de 'contadores' laten zien dat de wol soms geruild werd tegen laken, maar de omvang
van deze praktijk is onbekend. Slechts in het geval dat dit laken opnieuw in de
Nederlanden werd verkocht in plaats van verscheept, kwam dit in de boeken terecht.
De retourvracht naar Bilbao bestond uit ondermeer kaarsenstandaards, kaarsen, laken,
gedroogd leer, tapijt, glas-in-lood, Olandas (Hollands laken), was, olieën, messing en
koper, en zelfs een schilderij, een 'tabla de la pasion'. Helaas wordt een deel van de
lading slechts omschreven met algemene termen als 'cofre', 'barril', 'caxa cuvierta',
'tonel' en 'cesta', zonder de inhoud nader te specificeren. Laken, koper en was vormden
het grootste deel van de retourladingen.173 Het laken (paños) staat in de rekeningen
vermeld in 'fardeles' (bundels), het koper veelal in 'roldanas' (rollen) en de was in
'quintales' (ongeveer 46 kilo).
Zo verscheepte Juan Garcia tussen 6 januari 1511 en 13 augustus 1513 20 'fardeles de
paños', met een netto waarde van bijna een half miljoen maravedís. Om Juan op de
hoogte te houden van de Spaanse markt, schrijft Martin Garcia in zijn brieven welke
produkten in het bijzonder gewild zijn, zoals in 1511: Diego had toen koper verkocht
in Bilbao en het ronde koper leverde meer op dan het vierkante. Vooral kleine ronde
stukken waren in trek. Hij moest daar zoveel mogelijk van te pakken krijgen, want het
was de beste handelswaar van het moment.174 De retourladingen van 1511 en 1512
bevatten daarna ook veel meer koper dan in de andere jaren.175 Werden er in 1510 nog
maar elf roldanas176 koper verstuurd, in de periode tussen 1511 en 1514 gaan er 102
roldanas koper naar Spanje, ter waarde van meer dan twee miljoen maravedís. Zelfs
beduidend meer dan de opbrengst van het eerder genoemde laken. In dezelfde brief uit
1511 geeft Martin Garcia nog meer aanwijzingen en verzoekt hij om was: 'otrosy sy

173 Garcia Cortázar, аиул, 227, noemt alleen bet laken all retourvracht Idem 227-228 De koopman Martín Sanche* de la Naja ontving laken
uit 'Flandes' in nul voor zun ijzer en wol Een 'pleito' voor de Cnancillería biedt veel gegevens over zijn handel met Brugge in 1499 Manin de
Anz verstuurde laken uit Brugge voor Diego de Luvando mee schip van Li Naja naar Bübao La Naja weigert het 'fardel' echter aan De Layando
te geven en er volgt een ширгаак voor de 'fiel y diputados' van Bilbao Hrt bhjkt dat de retourvracht ook ten dele uit koper bestaat.
174 Bnef Maran Garcia aan Juan Garcia vanuit Vitona op 28 augustus 1511 'Otrosy como por las dichas cartas os езслЬ Diego fue a Vdvao
y hendió dos roldanas de cobre redondo a 1800 y tomo señal de otra roldana de lo redondo a 1790, lo quadrano balla a 1640 de manera que en
lo redondo ay mas probecho y mas despacho especialmente seiendo de la suerte de piceas pequeñas por ende estad sobre abuo que podiendo lo
aver que lo procures y debes de probar en ello de contino, porque creo que es la mejor mercadería que de alia puede benir por presente'
175 In 1511 en 1512 kwamen er ш Bdbao 37 roldanas aan, terwijl er m de penodc 1507-1517 in totaal 75 roldanas arriveerden (49.33% ш 15111512)
176 'contando una pipa por dos roldanas'
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alguna cera pudierdes aver asta 20 о 25 quintales, seyendo muy buena'. De markt voor
was is waarschijnlijk ook in de jaren daarna goed gebleven, want tussen mei 1513 en
mei 1514 verzendt Juan Garcia meer dan 70 'quintales'. En ook bepaalde soorten laken
waren welkom in 1511: 'kleine lakens met heldere kleuren, want de koning was in
Burgos'. Met deze koopwaren was men verzekerd van een goede opbrengst, of zoals
Martin Garcia het zegt:' no se pueda abenturar mucho', er is weinig risico. In de jaren
na 1514 gaan de 'fardeles' de retourvrachten beheersen en verdwijnt het koper geheel
en al uit het register van de 'averías' van Bilbao.177
Doch ondanks de pogingen de retourhandel te stimuleren, bleef de opbrengst
beduidend lager dan die van de wol. Volgens de 'contadores' had de wol tussen 1504 en
1514 een netto opbrengst van meer dan 14.000 pond opgeleverd, terwijl de tegenwaarde
van de retourladingen rond de 12. 000 pond lag. Juan de Estella kreeg zo een grote
schuld aan de compagnie in Spanje, berekend op bijna 2000 pond, oftewel ongeveer
2.300.000 maravedís.17" Een mogelijkheid was zoals gezegd het versturen van geld naar
Spanje middels wisselbrieven, maar gebeurde dat ook?
SCHULDEN EN WISSELBRIEVEN
In eerste instantie lijken de wisselbrieven, de 'cédulas de canbio', zoals ze in de
rekeningen worden genoemd, niet voldoende te zijn geweest om het grote verschil
tussen import en export van de firma te vereffenen. Juan Garcia noemt in zijn rekening
van 1511-1514 slechts drie 'cédulas', alledrie uit het jaar 1513. Het betreft geld dat door
Juan naar Spanje wordt gestuurd, via de Castiliaanse jaarmarkten. De bankiers die
hiervoor gebruikt worden zijn de Genuees Bartolomé Espindola (Spinola) en de
Spanjaarden Lope de Gaona, Francisco de Quintanadueñas en Diego de la Torre. In
totaal gaat het om een bedrag van 1378 dukaten, vrijwel gelijk aan het verschil tussen
de wolopbrengst en de waarde van de retourlading in dat jaar. In de boekhouding van
de 'contadores' zijn echter ook enkele wisselbrieven ten gunste van Juan Garcia
opgenomen: 'que resçibio en Flandes de que dio cédula de canbio sobre Miguel Garcia
de Estella de 400 ducados a pagar a Garcia de Salamanca'.17'
Hoewel het om aanzienlijke bedragen gaat, lijkt het tweerichtingsverkeer ervoor te
zorgen dat er geen sprake is van een duidelijke geldstroom. Een door de 'contadores'
opgenomen post 'renten' wijst echter wel degelijk op een geldstroom richting Spanje.
Hier staat voor de periode van 8 mei 1510 tot 4 augustus 1513 een bedrag van 6666,75
dukaten genoemd, 'que Juan Garcia ynbio de Flandes en cédulas de canbio'. Hiervoor
zou hij in 'Flandes' 2089 pond, 8 sueldos en 9 dineros betaald hebben, wat neerkwam

177 'paños pequeños e muy claros de buena color por que el rey
esta en Burgos' In de période tussen 1514 en 1519, wanneer Juan García
waanchiuuijk met meer аІ5 faktor van de compagnie functioneerde, bleef hl) wel handelen met zun broer Hij verstuurde toen ondermeer messing
en Olandas, terwnl hij vu Maran Garcia ook graan un Andaluse had ontvangen 'Quenta aparte .entre Juan Garaa en Martm Garcia, Rekening
van de 'contadores tot 15Э6-15Э7
178 Ter vergelijking- m 1507 bezaten de rijkste Burgalese firma's een fortuin van tussen de nen en twaalf miljoen Tot een fortuin van έέη miljoen
bleef men meetellen ш Burgos Beruhe Caunedo del Potro, 'Acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses Aproumaoon a su nivel de vida'
En U EsptíU meditad 16 (1993), 97-118
179 Ook ш 1508 en 1509 kwamen er vu de wisselbrieven grote bedragen ten laste van Juan Garcia In deze periode had Juan Garaa echter ook
een wuselbnef van 300 dukaten naar VUklon gestuurd, vu Bautista Negro
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op 2.507.325 maravedís.110 Dit bedrag wordt door de boekhouders echter niet
verrekend met de schuld van Juan Garcia aan de compagnie. Dit betekent dat deze
wisselbrieven reeds bij de retourvrachten waren meegerekend. Er heeft dus nog een veel
grotere wanverhouding bestaan tussen de import en de export van de compagnie van
de gebroeders De Estella.
SCHADE EN VERZEKERING: 'DAÑOS Y SEGUROS'

Twee aspecten van de handel tussen de Nederlanden en Spanje zijn tot nu toe echter
nog geheel buiten beschouwing gelaten: de risico's van de zeevaart en de daaraan
verbonden noodzaak tot het verzekeren van de transporten over zee. De documenten
uit het procesdossier geven hierover echter slechts sporadische gegevens en zonder
twijfel bieden de kasboeken van de Antwerpse verzekeraar Henriquez veel meer
informatie.181 Het schip van ene Guibelorça is het enige dat in de rekeningen als
verloren gegaan wordt opgevoerd. Dit gebeurde omdat Juan Garcia de verzekering ter
waarde van 30 pond had geïnd en dit bedrag moest nu weer verrekend worden met de
compagnie. De verzekeringspremies die werden betaald staan een enkele keer vermeld,
maar dit gebeurt slechts in posten die met een ander doel zijn opgenomen."2
Alleen de brieven van Martin Garcia geven enig idee van de werking van de
zeeverzekeringen bij de firma. Martin schrijft aan Juan welke schepen verzekerd moeten
worden, waarvan sommige schepen al helemaal klaar liggen om snel te vertrekken,
terwijl andere schepen nog grotendeels geladen moeten worden. De namen van de
eigenaar, van de schipper en van het schip zelf worden daarbij doorgegeven. Afhankelijk
van het aantal balen wol dat wordt ingeladen adviseert Martin voor welk bedrag het
schip verzekerd moet worden. Het in Brugge verzekeren van schepen uit Bilbao kent
echter een groot probleem, zeker wanneer het schip al bijna klaar ligt voor vertrek,
zoals dat van Pero Ortiz de Vitoria in 1511. Zal de brief wel snel genoeg in de
Nederlanden aankomen, zodat het schip op tijd verzekerd kan worden? Omdat de
verzekering in de Nederlanden plaatsvindt, is het de faktor, die uiteindelijk
verantwoordelijk is. '... o podes asegurar...como os paresçiere o como alla se suele azer':
hij mag handelen naar eigen goeddunken en volgens de manier van de Nederlanden.
TRANSPORT OVER ZEE: 'DUEÑOS Y MAESTRES'1"

De gegevens over de door de compagnie gebruikte schepen bieden de mogelijkheid de
verbinding tussen de Nederlanden en Spanje over zee te bestuderen. Het procesdossier
bevat namelijk zowel gegevens uit de Nederlanden als uit het register van 'averías' van

180 Deze wisselbrieven hadden ш Casabe een bedrag ran 2 479 670 opgeleverd, na aftrek van alle onkosten Het verschil van 27 655 maravedís
behoorde door de firma te worden betaald De onkosten van de wisselbrieven bedragen bier ongeveer 1% van de totale som,
181 AlamWasuels,'Juan Heimquez, makelaar mzeeverzekeruigentt Antwerpen 1562-1563' Lacenaaaisverhandehng Universiteit van Gent 19661967 4 delen.
182 Voor 102 roldanas de cobre met een gewicht van 1190 quintales en 99 pond en een totale waarde van 2 160.222 maraveds, verstuurd masen
1511 en 1514, heeft Juan Garcia 51 150 maravedís aan verzekering moeten betalen Voor 116 'cueros' m 1511 werden 7 sueldos aan verzekering
betaald Voor 20 'fardeles de paños' uit de periode tussen 1511 en 1513, ter waarde van 474 451 maravedís betaalde Juan 1 pond en 16 sueldo· aan
verzekering 1 pond en 12 sueldos aan verzekering werd betaald voor een hoeveelheid was ter waarde van 321 997 maravedís
183 Wegens ruimtegebrek staan hieronder alleen de conclusies van het onderzoek vermeld
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Bilbao. De Nederlandse gegevens bestaan uit de betaling van 'fleyte y averías' van de
wol en de betaling bij de retourladingen. Het register van Bilbao geeft echter in de
meeste gevallen de aankomstdatum in de haven. Een voorname hindernis voor een
vergelijking van de gegevens is het ontbreken van de aankomst of vertrekdata in de
Nederlandse havens. Hoeveel tijd verliep er tussen de betalingen en de aankomst of het
vertrek? Voor Bilbao valt dit wel uit te rekenen, aangezien meestal zowel de
aankomstdatum in de 'Ría' van Bilbao, als de betalingsdatum wordt gegeven. Hoewel
het soms een dag en soms meer dan een maand kan duren, ligt het gemiddelde op
ongeveer dertien dagen.
De tweede hindernis zijn de problemen rond de namen, die in de lijsten vermeld
staan.184 In sommige gevallen gaat het om de eigenaar van het schip, in andere gevallen
om de kapitein. Bovendien worden de namen vaak zeer verschillend weergegeven,
waardoor het vaak onzeker is of het om één en dezelfde persoon gaat. Toch is er soms
wel zekerheid. Juan Perez de Arzila, kapitein op zijn eigen schip, betaalt op 20
november 1513 zijn averías in Brugge. Zes dagen later vaart hij de haven binnen van
Bilbao, om vervolgens op 5 april 1514 opnieuw zijn averías in Brugge te betalen. Dit
doet hij opnieuw op 29 november 1514, waarna hij op 15 december weer in Bilbao
verschijnt.185 Een ander voorbeeld is dat van eigenaar en kapitein Juan de Subano uit
Bilbao. Op 8 november wordt zijn 'fleyte y avería' betaald voor zijn reis met balen wol,
op 20 november wordt voor de retourlading betaald en op 11 december komt hij Bilbao
binnen. Daarna verschijnt hij in mei 1514 weer met wol in de Nederlanden. Een
volgende reis brengt hem vanuit Brugge op 29 november 1514 op 16 december weer in
Bilbao.
Van de 28 keer dat er een naam genoemd wordt bij de betaling van de retourladingen
in Brugge, is daarna in 13 gevallen de aankomstdatum in Bilbao bekend. Voor de reeds
genoemde Juan Perez de Arzila is de tussenliggende periode slechts zes dagen, terwijl
een drietal schepen in juli en augustus 1514 er bijna 40 dagen over doet. Gemiddeld
duurt het ongeveer 25 dagen voordat een schip dat de 'averías' in Brugge had betaald
in Bilbao aankwam. Er blijkt echter een duidelijk verschil te bestaan tussen reizen in
de zomermaanden en in de wintermaanden. De vier snelste reizen vinden allemaal plaats
in november en december, terwijl de vier traagste reizen in juli en augustus
plaatsvinden. Het winterseizoen maakte merkwaardigerwijze dus wellicht een snellere
overtocht mogelijk.
Dit is echter geen reden voor de schippers om hun reizen alleen in de wintermaanden
te concentreren. Van de 71 schepen, die tussen 1507 en 1517 met lading van de

184 Guiard, Consulado, 167, bevat een lipt met namen v u leden van het consulado in de periode 1512-1525 Pagina 216 beschrijft de verkiezing
van de 'bel' op 26 /uh 1513 en hierbij worden de namen gegeven van alle aanwezigen.
185 Gilliodu, Consulat, 227-229 noemt de namen van een aantal Biikajer kapitein! Op 7 november 1513 waren Jehan de Serrano. Martin
Dengrette, Marón de V u u en Ochoa de la Rande in een proces verwikkeld met de natje Juan de Estella betaalde Subano zijn 'fleyte γ averías'
voor de reu vanuit Spanje op 8 november In dezelfde periode worden verder alleen Marón de Anchieta (wellicht de 'Dengrette*) en Marón de
Lanaja la mayor vermeld. Slechts de voornamen komen overeen Op 20 november betalen Lanaja en Subano hun 'averías' voor de terugreis
Subano komt op 11 ^»Tibf«· 1513 in Bilbao aan, Ochoa de la Raondo 5 dagen later Op 25 oktober 1514 verschijnen een aantal 'maistres de
navires' voor de justme van Brugge: Jehan Spores DargiDe, Tuerrrs de Marquyne, Diego de Tranco, Jehan Marano de I iirhamr, Jehan Surbano,
Garchies Garsscbato, Maran Ochoa de Luceano en Martano de Vieto Te herkennen zijn Juan Subano (16-12-14 m Bdbao) en Juan Perez de Arzua
(15-12-14 m Bilbao) Giluodts, Idem, 228-229
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compagnie in Bilbao aankomen, hebben slechts zestien schepen gebruik gemaakt van
november en december om Spanje te bereiken. In juli en augustus komen negen schepen
de haven binnen. Juni blijkt weer een geliefde maand te zijn om de Baskische kust te
naderen. Een reis van Antonio de Çumaya bewijst dat het in die maand ook mogelijk
is sneller dan gemiddeld de reis te ondernemen.
De schepen gaven er de voorkeur aan om gezamelijk de oversteek te maken, echter
niet in het bij de verdragen met Burgos afgesproken grote konvooi in maart,"4 maar
veeleer in het gezelschap van één of twee andere schepen. De aankomstdata van de
schepen in Bilbao geven aanleiding tot deze conclusie, maar het is echter evenzeer
mogelijk dat Juan de Estella er de voorkeur aan gaf zijn lading over slechts twee schepen
te verdelen.
Van de 79 aankomsten in Bilbao tussen 1507 en 1517 was in 31 gevallen de kapitein
van het schip niet de eigenaar. Hier tegenover staan 21 aankomsten van een eigenaarkapitein. Het lijkt voor de hand te liggen dat in veel gevallen waarin de eigenaar en de
kapitein dezelfde persoon waren, dit er niet expliciet bij werd gezegd. Maar zeker is dat
minimaal 40% van de schepen onder leiding stond van een kapitein, die niet de eigenaar
van het schip was. Van de eigenaars en de kapiteins is slechts in een paar gevallen
bekend uit welke plaats zij afkomstig waren. Tussen de eigenaars waren er in ieder geval
inwoners van Portugalete, Bilbao, Deusto, Lequeitio, Fuenterrabía, Baracaldo en San
Sebastián."7 Ten slotte valt er in de periode tussen 1504 en 1517 een verandering waar
te nemen in het gebruik van de 'nao* en de 'caravela'. Tot en met 1512 worden beide
scheepstypen ongeveer evenveel genoemd, maar daarna worden er door de compagnie
bijna geen 'caravelas' meer gebruikt.
DE BRIEVEN VAN MARTIN GARCIA AAN JUAN GARCIA IN BRUGGE

Al veelvuldig is gebruik gemaakt van een tweetal bewaard gebleven brieven van Martin
Garcia aan zijn broer en faktor in Brugge, één van 28 augustus 1511 en de ander
ongedateerd, doch vermoedelijk uit dezelfde periode. Beide brieven beginnen zoals
gebruikelijk met een herinnering aan voorafgaande brieven en de manier waarop deze
verstuurd waren. 'Ayer os escibi con un correo que iba en posta que dixo que se
llamaba Peti Juan', of 'os escriby con Juanot Gascon."8 Peti Juan functioneerde als
brievenbezorger voor het hof van de Habsburgers en was ook nu op weg van Spanje
naar 'Madama'. Hij had echter ook een aantal koopmansbrieven meegenomen. Toch
was Martin Garcia niet gerust op een goede afloop, 'no se sy sere cierto', want hij geeft
dezelfde brief ook mee aan de koopman Diego Ortiz de Luyando, die vanuit Vitoria,
via Bilbao, naar 'Flandes' gaat."9 Juanot Gascon, de andere koerier, vertelt Martin

186 Basas, ConsMÍadot 157. Er zou in maan een raarlukse vloot van zeven schepen naar 'Flaodea' moeten vertrekken, volgens de verdragen.
18? Wanneer Spaanse schippers un het begin van de zestiende eeuw een geografische achternaam bezitten, wil dit nooit zeggen dat het ОШ
inwoners van deze gebieden gaat. Martin de Sestao komt uit Portugalete, Sebastian de Gijon uit Fuenterrabía.
188 Zie Hoofdstuk IV, paragraaf over de koeriers.
189 In het schip van Pero Ortiz de Bhoria. De 'fleyte y averías' voor dit schip worden betaald op S november 1511. Diego was dezelfde dag,
28 augustus 1511, uit Vitoria vertrokken.
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Garcia dat hij nog niet weet of hij wel tot 'Flandes' zal geraken. Wellicht moet hij bij
aankomst in Bordeaux weer terugkeren naar Spanje, maar in dat geval zal hij de brief
aan een betrouwbaar persoon doorgeven. Ook hier gaat een kopie van de brief over zee
naar de Nederlanden, afgegeven aan Martin de Lanaja, een door de compagnie veel
ingeschakelde scheepseigenaar. Deze zal de brief 'en la primera nao con persona cierta'
versturen. Martin Garcia maakte voor zijn correspondentie met Brugge dus zowel
gebruik van de zeeweg als de landroute. Ook in de tegengestelde richting werd dezelfde
methode door Juan Garcia gebruikt, nu met Andres Breton als koerier.190 De zeeweg
bleek toen sneller dan de koerier.
De beide brieven worden door de schrijver als zeer kort aangemerkt. In het ene geval
had hij op dezelfde dag zelfs al een andere lange brief verstuurd. Van de andere brief
zegt Martin Garcia: 'e asy por esta no se ofresçera mucho que dezir'. Toch komen alle
onderdelen van de handelspraktijk in de beide brieven aan de orde. Zo wordt Juan
Garcia op de hoogte gehouden van de gang van zaken bij het laden van de wol aan
boord van de schepen. Twee schepen hebben al 40 balen aan boord, terwijl een derde
schip pas 14 balen heeft ingeladen. De oorzaak van deze achterstand valt te vinden bij
de 'mulateros' (ezeldrijvers), die zich slecht van hun taak kwijten. Martin Garcia hoopt
uiteindelijk toch 50 balen in dit schip te krijgen. Een vierde schip ligt ook al klaar om
geladen te worden, maar wacht op de wol, die nog uit de 'sierra' moet komen. Hier
zouden ook 40 of 50 balen in moeten worden geladen. Hoewel er nu dus vier schepen
tegelijk klaarliggen is het voor Martin Garcia niet nodig dat ze allemaal gezamelijk
zullen vertrekken. Het schip van Pero Ortiz de Vitoria, waarop Diego Ortiz de
Luyando zou meereizen, is al helemaal klaar voor de reis en mag alleen vertrekken: 'y
si el tienpo le ayudase que luego salma syn esperar a las otras'.
De vier schepen uit deze brief van 28 augustus 1511 komen inderdaad enige tijd later
met wol in de Nederlanden aan, maar het was duidelijk niet allemaal volgens plan
verlopen. Als eerste, nog vóór 20 oktober, arriveert het schip van Antonio de Çamudio,
dat tijdens het schrijven van de brief nog ongeladen lag, wachtend op wol uit de bergen.
De lading is daarbij beperkt gebleven tot 20 balen. De andere drie schepen komen
gezamelijk aan voor 5 november. Eén van beide schepen met voor vertrek reeds 40
balen aan boord, rekent in de Nederlanden maar 35 balen af. Het schip van Lanaja, met
14 balen aan boord, maar met de verwachting van een totale lading van 40 of 50 balen,
komt slechts met 30 balen aan. De minimaal 160 balen waar Juan Garcia, gezien de
berichten, op had gerekend, blijken er bij aankomst 135 te zijn geworden. Toch wist
Juan Garcia al precies hoeveel balen hij dat jaar zou ontvangen. Op 6 augustus had zijn
broer hem namelijk al laten weten dat de woloogst van 1511 uit 296 balen zou bestaan.
De soorten ('suertes') en de merktekens ('señales') had hij toen ook al doorgekregen.
Twee andere onderdelen van de brief van 28 augustus zijn al eerder te sprake
gekomen, namelijk de verzekering van de ladingen en de informatie over welke
Produkten Juan Garcia het beste naar Bilbao zou kunnen sturen. Behalve voor de

190 'Duplies he recibido vuestra carta que escribiste* en 23 de agosto con Andres Breton, la quai es treslado de la que byno рог шаг. Feti Juan.
Andres Breton en Juanot Gascon, njn wellicht allemaal van Frame origine. Gebruikmaking van 'Franse' koenen verhoogde de mogelijkheden
om veihg door Frankrijk te komen met de post. Zie Hoofdstuk Г *.
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compagnie trad Juan Garcia ook op als vertegenwoordiger van Diego Ortiz de Luyan do.
Zoals gezegd was deze koopman van plan zelf in het schip met zijn eigen wol, 50 balen,
naar 'Flandes' te komen, maar in het geval dat hij niet op tijd in Bilbao zou aankomen
om mee te gaan, zou Juan Garcia de wol voor hem in ontvangst moeten nemen. 'Debes
de trabajar como en lo nuestro propio' en 'le ayudes en lo que pudiese', spoort zijn
broer hem aan.
In de brief is ook sprake van een zekere Martin de Salces, die uit de Nederlanden was
gekomen en om geld verzocht, dat Juan Garcia hem had toegezegd. Martin is het met
de gang van zaken niet eens: hij moet hem geen geld meer voorschieten en ook de huur
van het huis hoeft niet zo vroeg betaald te worden. Het komt Juan Garcia op een
reprimande te staan van zijn oudere broer: hij liet misbruik maken van zijn
goedheid.1'1
De ongedateerde brief bevat verder een uitgebreid verslag over de hogere kwaliteit en
de daaraan verbonden hogere prijzen van de wolaankopen van dat jaar. Het is allemaal
beter dan in voorafgaande jaren. 'Lo de Monte Negro es de la mejor azienda que yo he
bisto', hoewel hij er aan toevoegt dat ook deze wol niet helemaal goed was gewassen.
Hij is zeer nieuwsgierig naar de mening van Juan Garcia over deze nieuwe aanwinsten
uit Monte Negro en natuurlijk de prijs die deze wol in Brugge op zal brengen. Dit kan
Martin Garcia daarna weer doorvertellen aan de vertegenwoordigers in de 'sierra'. De
wol is ondermeer afkomstig uit Lunbras,192 Monte Negro, Yanguas en Villoslada de
las tres águilas.1'3
Ook in deze brief schrijft Martin Garcia over de gang van zaken bij het inladen, maar
het is niet mogelijk dit te combineren met de gegevens over de betaling van de 'averías'
in 'Flandes'.1*4 Wellicht gaat het om een brief van voor de herfst van 1511, voordat
de Brugse gegevens beginnen. In dit geval wordt de wol over een zestal schepen
verdeeld. De wol vanuit Yanguas was grotendeels direct naar Bilbao verstuurd, terwijl
de wol uit Lunbras via Vitoria naar Bilbao ging. Het inladen ging ook dit keer niet
goed. Martin Garcia spreekt de hoop uit dat ze er in zullen slagen zoveel mogelijk balen
te sturen. Het probleem is dit keer dat er geen vertegenwoordigers van de compagnie
bij het laden in Bilbao kunnen zijn. Alonso de Estella zit in de 'sierra' om de wol te
merken en op te sturen,1'5 Miguel Garcia zit in Burgos en Pedro de Alaba maakt deel
uit van een vertegenwoordiging van Vitoria bij de koning: 'si ubiera ydo alguno de

191 'deberes mirar qoe DO le abances mas ducados a Mamn de Sakes de los dichos 20 ducados por que sin pasar el Qenpo corres nesgo e no se
a de pasar el alquiler de la casa asta que pase el aña no seays tan bueno que piense aprobecharse de la vuestra abentarada'
192 In deze bneí maakt Martin Garcia oak melding van een nieuw contract dat Ьц beeft afgesloten met die van 'Lambris' *Me carene con los
de Lunbras por tres aflos aunque costo r a de costar nus qœ asta aora'.
193 Het gaat om plaatsen m de 'sierra', ш het grensgebied van de huidige provincies Sona en La Rioja, ten anden van Logroño. Yanguas ligt
aan de nvier de 'Cidacos', Montenegro de Cameros en Vdloslada de Cameros aan de Rio Mayor en Lumbreras (Lunbras) aan de Rio Lumbreras.
De laatste dne plaatsen zun na het dal van de Rio Iregua verbonden met Logroño, terwul Yanguas vu het dal verbanden u met de streek rond
Calahorra
194 Marón de Ancheta verscheen op 12 november 1513 in Brugge met een 7enrhng woL Pero Lopez de Vitoria op 20 december 1511; Manan
dclaRrea komt helemaal met voor, Francisco de Arbieto op 28 fcbruan 1512, Juan d e b Rrea alleen ш 1507, Juan Marañes de Yrum ondermeer
op 29-12-13 en ш maan 1514
195 Ook Maron de Arbieto werkt voor de compagnie ш de 'sierra' Marón García heen Alonso de Estella verzocht terug te komen, zodat hi)
er zelf naar toe kan gaan
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nosotros, bien creo que estarían cargadas mas'. Men mist het oog van de meester.
Verder verzoekt Martin Garcia aan zijn broer vooral was en koper in de
retourzendingen op te nemen, mits voor een aanvaardbare prijs. Ook moet hij zo snel
mogelijk laten weten wat het graan in de Nederlanden kost. Volgens een bericht van
Diego Desquivel waren de prijzen in Bilbao namelijk aan het stijgen en ook in
Guipúzcoa zou graan op het moment een goede prijs opleveren. Hij zal zo snel
mogelijk onderzoeken wat de exacte prijzen zijn. Voorlopig moet Juan echter nog even
wachten met het kopen van graan: 'ante asta mas saber no soy de acuerdo que os
metays en ello'.
MARTIN GARCIA ALS HOOFD VAN DE FIRMA EN ALS PATER FAMILIAS

De laatste brief bevat ook een preek over hoe Juan Garcia zich als faktor dient te
gedragen. De eigen zaken gaan voor die van de anderen, hij mag niemand hulp verlenen
met bezittingen van de compagnie en hij moet alles eerst goed overdenken: 'las cosas
bien pensadas sienpre trahen probecho'. Hij moet ook niet teveel tegelijk willen doen,
want als de aandacht verdeeld moet worden, gaat dit ten koste van de aandacht die
iedere zaak verdient. Verder draait het om een deugdzaam leven, waarvoor 'nuestro
señor' uitvoerig bedankt dient te worden. Ook bij het bespreken van de problemen
rond de zieke knecht ('moco') van de compagnie in Brugge verzoekt Martin aan zijn
broer steun bij God te zoeken.196 Aangezien Juan in deze periode ook zelf ziek is,
'quatro meses que estube malo con fiebres', besluit Martin Garcia waarschijnlijk om een
neefje ('sobrino') naar Brugge te sturen.
In eerste instantie zal de taak van Juan er echter niet lichter op worden. Diaguito, die
met het al gereedliggende schip van Juan de la Rrea zal vertrekken, moet door Juan
opgeleid worden in de handel, de 'negocios de alla'. Zo moet hij rekeningen leren
maken ('alguarismo'), 'porque no lo sabe como se a de saber'. Bovendien zal dat zijn
luie geest wat doen opleven. Juan moet zijn fouten goed in de gaten houden en hem
streng straffen als dat nodig is. Dat het nodig zal zijn is zeker, want hij heeft volgens
Martin een slecht geheugen. Het leren van iets van de taal ('algo de la lengua de alla')
blijkt ook tot de opleiding te moeten behoren, alsmede het kennismaken met alle
vrienden van Juan. Verder moet Juan maar zien wat hij hem laat doen, maar in ieder
geval moet hij leren meewerken bij de verkoop van de wol. Ook buiten het werk moet
hij goed in de gaten worden gehouden: hij moet zich sober kleden naar Nederlands
gebruik ('Azedle azer de bistir a la manera de alla baxamente') en gewoon aan tafel
zitten bij de 'moços'. Volgens zijn oom is het ook een 'dormilón', een slaapkop, zodat
Juan hem altijd zal moeten laten wekken. Hij moet hem de weg wijzen van de deugd
en hem weghouden van alle spelen, 'mires por el que sea bueno'. Als Diego echter van
het goede pad wil afwijken, dan zal de grootste schade voor hemzelf zijn, maar Martin
hoopt op de hulp van God en de goede advocatuur van Maria. De angst van Martin de
Estella is niet ongegrond gebleken, want uit processtukken uit 1540 blijkt dat neef
Diego een groot verspiller was, die veel geld had opgemaakt. Bovendien had hij goud

196 'Fatxsaros por lo qoe Dios ш . Que si el e» serhido de lenirle abeys destar contento con ш bohmtxd у darle touchai gradas y no afligiros',
'i la voluntad de nuestro seäor a sydo о es que ses ЫЬо у esta en despusicion enbiadk luego en la primera nao'.
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en zilver van hem geroofd.

DE KOOPMANSBOEKEN VAN DE FIRMA VAN JUAN DE CASTRO DE MUXICA
1534-1538
De analyse van een tweede Spaanse firma is de Nederlanden is mogelijk door enkele
koopmansboeken die bewaard worden in het stadsarchief van Brugge.197 Deze boeken
zijn afkomstig van de Spaanse faktor van Juan de Castro de Muxica. In het kasboek
staat de naam van deze faktor helaas nergens vermeld. Dat het in ieder geval niet Juan
de Castro zelf is geweest, zoals nog door Georges Marlier werd beweerd in zijn boek
over Ambrosius Benson, is echter duidelijk.1" Juan de Castro de Muxica uit Burgos
wordt in de boeken steevast aangeduid als 'mi señor' en bevond zich in Burgos. Uit de
boeken wordt wel duidelijk wie er verder bij de handel betrokken waren.
DE FIRMA EN DE MEDEWERKERS 1534-1538
Het kasboek begint op 2 januari 1534 met de volgende post: 'Gaspar de Muxica, cuenta
deste libro, deve en 2 de henero, que se deve de'. Ook verder in het boek treedt Gaspar
vaak op als de handelende persoon, zodat hij in ieder geval één van de faktors was van
wat een firma blijkt te zijn geweest. Een andere vertegenwoordiger van de familie was
Fernando de Muxica. In de rekeningen staat ook hij nimmer duidelijk als faktor
omschreven, maar evenals Gaspar was hij nauw betrokken bij de firma. Er wordt
melding gemaakt van een verblijf in Antwerpen en in 1535 staan er een aantal
kostenposten vermeld in verband met een reis naar Spanje en een reis naar 'Flandes'.
Behalve Gaspar en Fernando waren er ook een aantal dienaren, zoals Janin, 'criado'
van de firma, die ook weer een dienaar Antonio had, actief in Bergen op Zoom en
Antwerpen. De elders vermelde Juan Baudestien, 'nuestro criado', was wellicht dezelfde
persoon als Janin. Andere dienaren waren Perico in 1536 en Juan del Rio, 'mi criado'
in 1537. Ook ging er geld naar de dienstmaagden, de 'moca menor' en de 'moça mayor'
en de wasvrouw. Er waren ook vrouwelijke familieleden betrokken bij de firma. In
1535 is er sprake van Ynes de Fromista, de echtgenote van Juan de Castro de Muxica,
en van een zekere Ynes, de dochter van Juan de Muxica. Voor haar stond er een schuld
voor eten en kleding gedurende een jaar in de boeken. Ene Maria de Muxica had van
dienaar Perico geld gekregen in de tijd dat zij ziek was geweest.
De wol die uit Spanje kwam blijkt het bezit te zijn geweest van Juan de Castro de
Muxica, Juan de Muxica, Antonio de Muxica, Fernando de Fromista en ene Juan Diez.
Ook is er in Spanje nog een zekere Francisco de Muxica, terwijl in Rouaan Melchior
de Muxica woonde. In Florence verder nog een aantal leden van de familie De Castro.

197 SAB. SC Behalve een kasboek, 'libro de caja', van 1534-1535, ZIJD er ook nog twee libros díanos', journalen, bewaard gebleven, betreffende
de periode september 1535 tot 31 december 1538 Kasboek en journaal sluiten dus wel op elkaar aan, maar dekken belaas met dezelfde periode
198 Georges Marlier, Ambrosia Benson et U peutítm i Bruges лм temps ¿t Cbdrles-Qmnt (Damme, 1957), 23 'On conserve le grand Ime d'un
Juan de Castro pour 1535, un des premiers regsitres à comptabilité en partie double' Hu maakte deze opmerking ш verband met de aankoop door
Benson vus een huis ш Brugge van de Spaanse koopman Lucas de Castro in 1532

56

En vermoedelijk behoorde ook 'fray' Alonso de Castro, 'predicador' tot de familie. Hij
kreeg geld 'para yr a Paris'. In 1537 bevat het journaal een post voor 'costas de comer'
van Juan de Castro,1" 'mi señor', die toen dus blijkbaar in de Nederlanden vertoefde.
De 'ayuntamientos' van de Spaanse natie te Brugge geven een indruk van de
aanwezigheid van de familie in Brugge in de jaren dertig. Fernando de Muxica lijkt
tussen 1532 en 1543 vrijwel onafgebroken aanwezig te zijn geweest en bekleedde in 1536
zelfs de functie van consul van de natie.200 In datzelfde jaar was ook Gaspar de Muxica
consul, zodat de familie in dat jaar duidelijk tot de meest gezaghebbende Spaanse
families van Brugge behoorde. Gaspar,201 die tussen 1522 en 1536 op de vergaderingen
verscheen, was zelfs al tweemaal eerder consul van de natie geweest.202 Ook was er een
broer Antonio de Muxica, die in 1521 samen met Gaspar omschreven stond als Spaans
koopman te Brugge.203
Het kasboek van de firma maakte al duidelijk dat Fernando de Muxica ook in
Antwerpen verbleef. In 1542 werd hij in de Antwerpse Certificatieboeken opgevoerd
als getuige in verband met de zaak rond Diego en Emanuel Mendes. Hij staat daar
omschreven als een Spaans koopman uit Antwerpen van ongeveer 32 jaar oud.204 In
1540 beschikte hij ook over een huis in de Scheldestad.205 Ondanks zijn aanwezigheid
op de Brugse 'ayuntamientos', was Fernando dus eigenlijk een Antwerps Spaans
koopman. Maar in hoeverre waren de Brugse Spanjaarden in Antwerpen wonende
Spanjaarden? Zijn de kasboeken van de firma wel in Brugge geschreven, of zijn ze daar
vanuit Antwerpen terecht gekomen? In 1543 woonde Fernando echter weer in Brugge,

199 Over Juan de Castro de Мшиса u buiten de клоршапеЬоекеп weinig bekend WeQicht is ha de 'diputado' Juan de Caftro van de
'Universidad' van Burgos ш 1511 Basas. ConmLJo, 158 In 1524-25 werd een zekere Juan de Castro consul. Ook ш 1547 werd er nog een Juan
de Castro prior, maar in dit geval betrof het een zekere Juan Castro de Londres Idem, 267-269 In de rekeningen van de 'Universidad' van Burgos
duikt Juan de Castro de Musica op ш 1523 Hh behoorde tot de bevrachters van een illegaal ingeladen schip in Bilbao Daann werd hu beschouwd
als burger van Castro, vermoedelijk Castrojenz, ten oosten van Burgos. Maar dit burgerschap shut met uit dat hij toch ш Burgos woonde. In de
Brugse 'Ayuntamientos' komt de naam van Juan de Castro voor tot 1514. maar vrijwel zeker waren er meerdere families met deze naam actief
m Brugge, waar gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw twaalf verschillende Castro's op de vergaderingen kwamen Andere leden van
de familie De Мшоса waren gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw zeer actief in de 'Universidad' van Burgos waar zij ondermeer de
functies van secretaris en kassier vervulden. Een aantal vond de laatste rustplaats in de kerk van het klooster van San Juan in Burgos. In 1558 was
er ook nog een zekere Francisco uit Burgos actief ш Andahme Welhcht een zoon van Juan de Castro de Munca was Francisco de Castro Musica,
die op een bijeenkomst van de 'Universidad' in 1573 aanwezig was Deze Francisco was prior ш 157940 Basas, ComuUdo, 63, 90, 2Я, 267·269,
274
200 SAB Procuraties 1536-37, 15r Machtigt Francisco de la Pefla in al zun zaken Idem, 1538-39, 127r Idem, 85v- Fernando de Cunei machtigt
Pedro de Porres, Diego de Ayak en Fernando de Monca. Diego de Ayala was de broer van Gregono de Avala, die veelvuldig voorkomt ш het
kasboek en de journaals. Zie Hoofdstuk Π Ook tussen Fernando de Cunei en Fernando de Monca bestonden uitgebreide »»1r»1ijlr» contacten.
201 Giüiodtt, CotunUt, 295 Samen met Juan de Matanca en Francisco de Ángulo stond hij in 1529 borg voor Alonso de Santa Gadea. SAB
Procuraties 1535-36, 23-2-36 Hu had een natuurlijke zoon Francisco de Munca h j Barbelé de Wyts. Іп епшге ADS, В 1760
202 Een Jasper de Monca was ezecuteur^estamentair van de overleden Francisco de Мшоса uit Antwerpen, volgens een Antwerpse schepenbnef
van 7 november 1547 Gaat het hier om dezelfde persoon? Gaston Beterams, Antwerpse tdiepenhnnen bemurd op bel Rqkurdnef и Antwerpen
I300-17H (Brussel, 1959), n° 467,134-1548 RAA Schepenbneven Fernando en Gaspar machtigden in 1539 gezamelijk Pedro de Porres om namens
hen op te treden, toen zij als crediteurs aanspraak m**Vt*n op de bezittingen van een overleden drapenier uit Armenrjers SAB Procuraties 1538-39,
4-8-1539 Ze hadden een tegoed van ongeveer 45 ponden Ook in 1534 werkten bode broers samen bu de import van wol u t Spanje ADB,
Rekening van de 'Universidad', 1534 Daann bevinden zich de gegevens betreffende de inning van 'averias' in Brugge ш 1534
203 Gdliodts, EsupU, 548 De 'maistre d'hotel' van Antonio de Mendoza stond met hen m betrekking In 1540 had Gaspar ladmg op een schep
van Mams de Olatiola uit Biskaje Gons. Etude, 164
204 SAA CB V, 19r Zie voor Diego Mendes: Ρ Genard 'Personen te Antwerpen m de XVIe eeuw, voor het feit van religie 'gerechtelijk vernugd'
Anlveipuh mwinevenbUd 7-8, 322-472
205 SAA. 's Henoghen sr., 2071, 230r 2-111540 Idem 267v- Hier staat Ferdinando de Monca omschreven ab ingezeten koopman, 'negocierende'
m Antwerpen Zie ook SAA, Stryt, 1540, 37v-38v, 1 3 i 1540/16-2 1540, 257r, 9-9-1540, 327r, 17-11-1540
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zodat de vraag open blijft. Of waren de boeken wellicht Brugs en Antwerps tegelijk?
Al in 1531, hij zou dus toen ongeveer 21 jaar moeten zijn geweest, was Fernando
betrokken bij de zeeverzekeringen. Daarna heeft hij zich in 1539 naar Middelburg
begeven voor een akkoord over de schippers, terwijl hij een jaar later lading bezat op
een Amsterdams schip richting Spanje en op een schip uit San Sebastian, dat van
Antwerpen naar Valencia ging. In de lijst met Spaanse kooplieden, die op 6 februari
1540 wol in bezit hadden in Brugge komt Fernando de Muxica ook voor. Hij had toen
330 balen wol in voorraad, waarmee hij tot de belangrijkste wolkooplieden
behoorde.206
Ook een zekere Francisco de Muxica komt voor in de registers van Paredes, in 1547
en 1549. In dat laatste jaar was deze Francisco 28 jaar oud, zodat het onwaarschijnlijk
is dat hij tien jaar eerder reeds een rol speelde. In 1541 werden de 'averías' van de
schepen van de 'Universidad' in Brugge geind door Bernardo de Muxica. Juan de
Muxica, aanwezig tussen 1515 en 1519 en consul in 1518, is wellicht dezelfde als degene
die in de rekeningen voorkomt.207 Een laatste Muxica is Alvaro, die tot 1507 op de
vergaderingen kwam. De familie, in Brugge bestaande uit Fernando, Gaspar, Juan en
Alvaro blijkt dus vrijwel permanent aanwezig te zijn geweest op de Brugse
vergaderingen.
In Antwerpen208 bevond zich nog verdere familie van de Brugse Muxica's. In juli
1542 machtigde Antonio de Muxica, zoon van de overleden Francisco de Muxica209
en Marie de Vaille en burger van Antwerpen, zijn 'cousins' Fernando de Muxica en
Juan Loupes Gallo de Vega. Dit alles stond in verband met de erfenis van Katheline de
Vaille, een tante van Antonio.210 Deze Francisco de Muxica was een Antwerpse
grondspeculant geweest en had rond 1520 handelscontacten met Francisco en Antonio
de Vaille. De beide Francisco's leenden in deze periode ondermeer 100.000 pond aan
Karel V.2U Antonio noemt Fernando zijn 'cousin', zodat we kunnen aannemen dat
zij neven waren, kinderen van twee broers.

206 Adolf I lofmeister, 'Еше Hansuche Seeversicherung lul dem jähre 15ЭГ, НлшисЬе GtxbwbtsbUtter 5 (1886) 169-177 'lek Femandus de
Mugica byn tho frede yn dyssem Schepc wekk Godi beware, ver Voffuch Pundt' De oudste vermelding van Gaspar en Fernando loopt in beide
gevallen ¿en jaar voor op de eerste vermelding in de 'ayuntamientos' Dit maakt het zeer aannemelijk dat het om dezelfde personen gaat Unger,
Middelburg Ш, 570, Goris, Einde, 164, 166 634, Strieder, Nounaaardnven, 121, SAB, SC, Diversen 1428-1549 Door de beschadiging van bei
document vali slechts te lezen, .do de Musica
207 Ook was er een zekere Juan de Мшисг, burger van Santander, ш Brugge in 1547 SAB, Paredes 1547.
208 Ook een andere post wijst op nauwe betrekkingen met Antwerpen 'costas de la casa de Enberes que nene Contreras' Dit vanwege de
'vidrieras para la cámara'
209 Er was ook een zekere 'Jan de Moxacke, Francisais soné, canoniek tonser Liever Vrouwen binnen Antwerpen' SAA, 's Hertoghen sr 2071,
lS6v Behalve kanunnik Jan en de meerderjarige Antonio, was er ook nog een minderjarige zoon Petrus de Munca SAji, Stryt, 1540, Э6ІГ, 18-121540 Zie paragraaf over De Vadle
210 SAB Procurane· 1541-42, 238г
211 Gons, Etude, 374, 399, 550; Henne, Histoire Ш, 12 Gaston Beterams, Antwerpse schepenbneven bevurd op bet ryJturcbief te Antwerpen
(Brussel, 1959), n° 467, 13-6-1548 In dit document betreffende de kinderen van de overleden Francisco wordt ook Jaspar de Monca genoemd als
testamentair van de overledene Idem n° 2238, 16-9-1524 Francisco de Vaille gaf aan een aantal personen, waaronder Francisco, de volmacht om
het ambt van Amman uit te oefenen Hij zat toen zelf ш Valladolid aan hel hof RAA Schepeobrieven SAA, CB VI, 220v, 25-8-1546 Idem 231v
SAA. SR 169, 308r, 5-7-1526 Idem, 153, 253r, 23-11-1518
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DE WOLHANDEL2U
De voornaamste bezigheid van de firma was het importeren en het verkopen van wol.
Daarnaast hield men zich bezig met het verzekeren van schepen en lading. In veel
mindere mate deed men aan retourhandel. Aan de hand van De Estella en deze firma
zou het inderdaad mogelijk zijn te concluderen dat de wolimport van groter belang was
voor de Spaanse kooplieden in de Nederlanden dan de retourhandel. Op 20 oktober
1535 betaalde men de 'averías y flete' van 686 balen wol van Juan de Castro, vervoerd
op tien verschillende schepen. Een enkel schip had slechts vijftien balen aan boord,
anderen wel hondervijftig.213 In januari 1536 volgden zes schepen en in april en mei
nog tweemaal drie schepen met wol voor de firma.214 In juli 1537 kwam er opnieuw
een grote vloot aan in de Nederlanden, waaruit Juan de Castro 730 balen wol ontving.
Zestien namen van schippers lijken daarbij te wijzen op een minimaal even grote
vloot.215 Daarna betaalde Juan de Castro weer in december voor 549 balen wol.
Vervolgens duurde het een jaar, tot december 1538, tot er weer een grote hoeveelheid
wol aankwam. 110 balen kwamen vanuit Rouaan naar Zeeland en vandaar naar Brugge,
terwijl er verder nog 515 andere balen wol aankwamen, verdeeld over 16 schepen.214
Hoewel Juan de Castro het merendeel van de wol voor zijn rekening nam en dus de
voornaamste deelnemer in de firma genoemd kan worden, handelden de andere
participanten -vermoedelijk allemaal familieleden- eveneens voor eigen rekening. Slechts
met De Peña onderhield men enige vorm van 'conpania'. Ook na 1538 bestonden er
nog contacten met deze familie. De rekeningen van de 'Universidad' van Burgos uit
1534 geven nog een ander bewijs voor de import van wol door de familie De
Muxica.217 Gaspar en Fernando ontvingen in dat jaar gezamenlijk wol uit Spanje,
ongetwijfeld van de firma. Beide broers ontvingen 1186 balen wol in 16 schepen en
daarnaast nog 222 in samenwerking met Garcia Gallo. Slechts Rodrigo de Soria ontving

212 Vanaf deze paragraaf zun de gegevens opnieuw afkomstig шх de koopmamhoeken.
213 Juan de Bejca, Catalinaga, Garcu de Escalante; Sancho de Çuaço; Diego de Haedo; Benneo; Pedriza, Achimega, Ugarte en Trauco SAB. SC,
Journaal 1535 Ook wol van Antonio de Munca, Fernando de Мшша, Juan de Musica en van Juan Diez de Qumtanula, 'en que hereda Juan de
m )
m M l
Castro la mitad' De andere vier kooplieden hadden wol op
"
vuf schepen. Juan de Bejca, García de Escalante, Sancho de Cuaco; Diego
de Haedo; Ugarte Antonio de Munca 77, Juan 40 en Fernando slechts 3 balen wol SAB, SC, Journaal 1535
214 WoL Juan de Castro 138 balen, Antonio de Musica 13, Juan de Munta 5» en Juan Diet 79 In apnl 153* Juan de Castro 50, Juan Diez 24
en Juan de Musca 12 In mei vervolgens nog 65 'sacas de Guadalajara' voor Juan de Мшпса. Schepen. In januan. Arze, Pero Gonçalez de
Escalante; Marón Perez de Gas; Juan de Escalante; Corrales, Juan de Çuaço In apru. Otaflez, Apioca, Marga, In m a Arbieto; Sesto; Coronel
SAB, SC, Journaal 1535-38
215 Juan Diez 116, Gaspar de Musica 265 en Juan de Musica 41 Maar er waren toen nog meer personen betrokken bu de wolimparL Francisco
de Musica ontving dne balen, 'öSfia Madalena' zes, Garcu de Castro rlrrnrn, Francisco de Frontista 39 en ene Belarde nog 21 Ab schippers:
Martm de Teca, Diego Ruyz de Arac, Cachopín, Í frima, San Pedro de Ugarte; Martin de Gas; Ybieta, Trauco; Pedro Gonçalez de Escalante,
Cozeja, Ereno, Arbieto; Coscábales; Recalde, Juan Galan, Ша. SAB, SC, Journaal 1535-3!
216 Wol december 1537 Juan Diez had er toen 42 Francisco de Muuca dne, Fernando de Fremuta 38 en 'nu seflora' eén Verder had men in
Spanje een 'сопраша' met Pena, goed voor elf balen wol Schippen 1538 Pedro Gonçalez de Escalante; Sesto; LamamW; Montellano; Tapia,
Ugarte; Arbieto; Coronel, Bolibam, Garcia de Ano; Pelegnn, Garaa de Escalante, Erpuu, Diego Ruiz de Arze; VaUezula, Marün de Villa. SAB,
SC, Journaal 15Э5-38 Alleen Pedro Gonçalez de Escalante had meer dan 100 balen aan boord, de meeste schepen veel minder, waaronder slechts
vijf m dat van Vallezilla. Ook Fernando de Fremuta, Francisco de Monea, Juan Diez, Belarde en Pedro de Rucabo hadden balen wol verzonden.
217 ADB, Rekeningen van de 'Universidad', bevat 'Avenas' urt Brugge van 1534 59 balen m bet schip van Juan de Escalante, 60 in dat van Garcu
de Escalante, 35 m Marnarlo, 41 ш Juan Martinez de Rrecalde, 65 ш Coscojales, 80 m Garcu de Escalante, 124 m Juan de Agüero, 36 ш Andres
de Armero, 162 m Pedro de Azeja, 68 ш Juan de Morga, 91 in Juan de Santiago, 41 ш Juan de Valmaseda, 222 in samenwerking met Garcu Gallo
ш Juan Gonçalez de Escalante, 171 m Juan de Albear, 84 in Juan de Escalante, 28 m Pedro de la Obra en 41 in Martin de Bertendona.
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dat jaar meer balen wol. De 'averías' die zij betaalden zijn die voor de kooplieden van
buiten de stad Burgos, van 'fuera de Burgos'. De herkomst van Juan de Castro de
Muxica uit Castro speelde dus wel degelijk een rol in de wolhandel. Men betaalde
minder dan de echte Burgalezen.
De klanten, vrijwel allemaal kopers van wol, waren afkomstig uit vele plaatsen:
Amsterdam, Leiden, Haarlem, leper, Nieuwkerke, Armentiers, Sint-Omaars, Kemmel,
Brugge, Dowaai, Rijsel, Belle, Dranouter, Menen, Poperinge, Oudenaarde, Antwerpen,
Breda, Enghien, 's-Hertoghenbosch, Mechelen, Doornik, Luik, en er verschijnen namen
als 'Azinas', 'Beobues' en 'Roza'. Maar ook komt er een timmerman uit Sint-Omaars,
een tapijtmaker uit Oudenaarde, een hoedenmaker uit Brugge, een kleermaker uit
Antwerpen, een tapijtmaker uit Brussel en een beeldsnijder uit Mechelen in de
rekeningen voor. Uitgaande van de uitstaande schulden in 1535 vond men toch
verreweg de meeste klanten in Armentiers, Nieuwkerke en leper. Vooral in deze laatste
stad wemelde het van de klanten voor de wol van de firma. Behalve Nederlandse
schuldenaren, waren er ook Spanjaarden die in 1535 een schuld hadden uitstaan bij de
firma. Afgezien van de familieleden, werden ondermeer genoemd: Luis de Almaras,
Francisco Garcia de Almaras, Cristobal de Miranda, Martin de Salinas Rretes, Arnao del
Piano, Juan de Aranda, Francisco de la Peña en Nofio Pardo. 2 " Een andere klant van
de firma, vermeld in de 'estado de cuentas' aan het begin van 1534 bij de schulden, was
een zekere Juan Estripe, secretaris van de markies van Zenete. De Brugse 'yluminador'
Simon Binque had een bepaald werk voor de markiezin gemaakt, dat door de firma
verhandeld werd. Bedoeld zijn hier Hendrik van Nassau en zijn echtgenote Mencia de
Mendoza. Ook Don Pedro de Guevara, de maiordomus van Hendrik van Nassau,219
deed zaken met de firma, evenals 'el secretario Maximiliano Transsylvanus220 en de
bisschoppen van Orense en Salamanca.
DE FIRMA EN DE ZEEVERZEKERINGEN

Tot nu toe zijn de zeeverzekeringen van Nederlandse zijde ondermeer bestudeerd door
Goris, Verlinden en later door De Groóte, terwijl Manuel Basas Fernández en Coronas
Gonzalez de Burgalese verzekeringen hebben onderzocht. Basas heeft echter vooral
gebruik gemaakt van de registers betreffende de zeeverzekeringen uit de periode 15651619, die bewaard worden in het archief van de 'Diputación' van Burgos.221 Voor De
Groóte was Antwerpen in de zestiende eeuw, na Brugge te hebben overvleugeld, de

218 Andere schuldenaren m september 1535 waren Fernando de Secadura, Antonio Lopez, Diego de Ríos, Francisco Guuerez, Diego Pardo,
Juan de Medina, Manin de Zorbaran, Diego Méndez, ']a muger de Caraba)al de Cazeres', Francisco del Barco de Alcantara, Maran Fernandez,
Garcia de Quintanaduenas, Gregono de Castro, Pedro de Madana, Juan de Zaballos, Fernando de Çuaço, Juan Lopez Gallo, Antonio de Villegas,
Pedro de Çuaço, Garda Gallo, Luis de Castro, Jacnxne Fanim, Francisco de Tenada, Juan Pardo Santa Cruz, Antonio de Camon, Juan la Mou
'e conpuua', Juan de Montenegro, Alvaro Gomez en Diego de Santo Domingo
219 Pedro de Guevara bezat zelfs enkele huizen tn Breda, SA Vosters, Menaa de Mendoza. Vrouwe van Breda en onderkomngin van Valencia
(Delft, 1987), 41.
220 Zie Hoofdstuk Г , paragraaf studenten en geleerden
221 M Basas Fernandez, 'El seguro marítimo en Burgos' Estudios de Deusto 11 (1963), 53*172 Verhnden, 'Zeeverzekeringen' Gons, £гше, 178191 Santos M Coronas González, Derecho mercantil castellano Dos estudios Aisronroí (León, 1979) De Groóte, Zeeassurantie Recente artikelen
zijn te vinden m Actas del V centenario del Consulado de Burdos (1494-1994) I (Burgos, 1994)
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onbetwistbare leider in de zeeverzekeringen geworden. In een voetnoot velt hij ook
Henri Lapeyre, die het bestond Burgos uit te roepen tot de metropool van de
zeeverzekeringen. Alleen de Antwerpse Spanjaard Juan Henriquez verhandelde al meer
polissen dan de gehele markt van Burgos.222
Bevreemdend is het dan wellicht dat nog in 1568 de consuls van de Spaanse natie van
Brugge zich bemoeiden met het publiceren van de 'Hordenanzas' over de
zeeverzekeringen. De Groóte heeft al gesignaleerd dat Verlinden deze verordeningen
foutief omschreef als 'selon la coutume d'Anvers'223. Dat de Spaanse natie te Brugge
zich inzette zal ongetwijfeld betekend hebben dat de leden daarvan zich actief met de
zeeverzekeringen bemoeiden. De gegevens over de firma zijn hier een sprekend
voorbeeld van, maar veelvuldig zijn er ook bij Pedro de Paredes gegevens te vinden over
de deelname van Brugse Spanjaarden aan de zeeverzekeringen. De wolhandel en de
zeeverzekeringen -en opnieuw zijn de Muxica's hiervan een uitstekend voorbeeldblijken heel goed samen te zijn gegaan. Dat de Brugse Spanjaarden die -buiten de wol-,
het merendeel van de koophandel naar Antwerpen zagen gaan, zich met verzekeringen
bleven bezighouden, lijkt geen vreemde gang van zaken.
De Groóte maakt in zijn studie van de zeeverzekeringen ook gebruik van de
onuitgegeven licenciaatsverhandeling van Alain Wastiels over de kasboeken van de
Antwerpse koopman Juan Henriquez uit de periode 1562-63.Ui Deze Juan Henriquez
had van de zeeverzekeringen zijn specialiteit gemaakt en handelde in veertien maanden
in bijna 1500 verzekeringen. Voor de gebroeders Muxica vormden de zeeverzekeringen,
hoewel veel minder dan bij Henriquez, toch ook al een essentieel onderdeel van de
bezigheden. In het kasboek van 1534-35 bevinden zich zowel betalingen in het geval er
een schip was vergaan, als inkomsten bij het aangaan van een 'riesgo' op een schip voor
een bepaald traject.
Een steekproef van 65 'riesgos', gedurende de eerste helft van 1534, waarbij de naam
van de schipper bekend is, geeft een indruk van de bezigheden van de firma en de
daarmee verbonden reisroutes van de schepen. De meeste polissen werden afgesloten op
Antwerpen, daarna volgden Arnemuiden en Brugge. Een enkele keer diende ook Bergen
op Zoom nog als vertrekhaven. Slechts in twee gevallen betrof het een polis, die niet
in de Nederlanden begon: van Rouaan naar Sevilla en van San Lúcar naar
Arnemuiden.225 De aankomsthavens van deze schepen lagen zeer verspreid, maar het

222

De Groóte, ZeaiSNrjníie, 46.

223 De Groóte, Zeatmiraiwie, 45.
224

Alain WaroeU, 'Juan Hennquez, makelaar ш zeeverzekeringen te Antwerpen 1562-1563'. Lacenciaatsverhandeliog Gent 196647, 4 delen.

225 SAB, SC, Kajboek 1534-35. Van de 65 schepen wordt van 53 de vertrekbaven vermeld:
Antwerpen
Brugge
Arnemuiden
Bergen
Brugge/Antwerpen/Arnemuiden
Brugge/Antwerpen
Brugge/Arnemuiden
Bergen/Antwerpen
Rouaan
San Lucar

21
10
11
2
1
2
2
2
1
1

Bergen
Antwerpen
Brugge
Arnemuiden

61

7,5%
49,0%
28,0%
26,0%

merendeel vertrok richting de Spaanse Noordkust of Andalusië: ongeveer de helft naar
het noorden en 40% naar het zuiden. Andere bestemmingshavens waren Livorno,
Palermo, Lissabon, Viana en de Algarve.226 Heeft er ook een verband bestaan tussen
de vertrek- en de aankomsthaven? Of duidelijker gezegd: was Antwerpen inderdaad de
vertrekplaats voor Andalusië (Amerika) en Brugge voor de Spaanse noordkust (wol)?
Vreemd genoeg blijkt dit niet het geval. Het merendeel van de schepen waarvoor de
polis vanuit Brugge liep, vertrok richting zuiden, terwijl dit voor Antwerpen juist
andersom was. Vanuit Arnemuiden waren eveneens meer polissen voor de reis naar het
Spaanse noorden.227
Wanneer we de blik verruimen en de gehele periode 1534-35 uit het kasboek bekijken
dan wordt de diversiteit nog verder vergroot: polissen lopen ook voor schepen naar
Venetië, Santo Tomé, Madeira, Ancona, Constantinopel, Alexandrie in Egypte,21'
Cabo de Guer in Afrika, Pablo de Lion en Bordeaux. Andere Spaanse havens die
werden gebruikt zijn Valencia, San Sebastián, Canarias, Marbella en Ayamonte, terwijl
voor de Nederlanden ook Sluis en Amsterdam voorkomen. Vanuit Amsterdam
vertrokken er namelijk twee schepen, van Guierbrant uit 'Banbraque' en van Pietre
Clais, respectievelijk naar San Lúcar en Sevilla. Hoewel er meer Hollandse- en Zeeuwse
schippers betrokken waren bij de westvaart, zijn dit de enige twee voorbeelden in 153435 van schepen, waarvan de verzekering al vanaf Amsterdam liep. Of dit ook betekend
heeft dat deze schepen niet meer in de Scheldemonding aanlegden, is onduidelijk.
Andere Nederlandse schippers waren Andres Ullense uit 'Canfer', Tomas Pietre, Liben
Ugo, Cornieles Úsele, Cornells Banane uit Zierikzee, Jos Arianse uit 'Porquesca', Ans
Crul, Goris Regersona, Pietre Biber, Pablo Simonsona, Clais Claisz, Simon Dol, Clais
Cupre, Uilen Zaque, Pietre Nan, Bauquen Albersona en wellicht Pedro Simon. Deze
schippers speelden ook een rol bij de invoer van de wol, zoals de drie 'ulcas' van Dol,
Zaque en Nan, die in totaal 153 balen Spaanse wol meevoerden. Albersona kwam zelfs
met 150 balen wol uit Córdoba naar de Nederlanden.22' De meeste andere schippers
waren gezien de namen ongetwijfeld van Spaanse herkomst, al vermeldt het kasboek
zelden de herkomst. In de zeldzame gevallen waarin dit wel gebeurt worden Bermeo,
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SAB, SC, Kasboek 1534-35. Bestemming van de 65 schepen:
Sevilla/Cadiz
23
Noordkuit
22
Bilbao
Laredo
Biskaje
Araemutden
Livorno
лпыа Amantadin
Spaanse Noordkust
Andalusië
лпші A ntwerptn
Spaanse Noordkun
Andalusië
Vantiti Brvgge
Spaanse Noordkun
Andalusië

San Lúcar
Malaga
Viana
Lissabon
Palermo
Algarve

9
4

70%
30%

13
9

60%
40%

6
8

43%
57%

228 Dit betrof het tchip van Francisco Gramer dat van Alexandria de Egipto naar Marbella voer, met 'ropa' voor dofia Leonor.
229

Zie voor Holland« en Zeeuwse schippers ш 1535 Hoofdstuk V, de paragraaf over de expedme naar Тшш.
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Bilbao, Portugalete, Castro-Urdiales, Deva en San Sebastián genoemd.
De tarieven van de zeeverzekeringen verschilden niet alleen voor de diverse
bestemmingen, maar kenden grote fluctuaties binnen korte tijd, waarbij vermoedelijk
omstandigheden als de periode van het jaar en de veiligheid van de zeeën een rol
gespeeld zullen hebben. Daarbij leek echter wel een systeem bestaan te hebben van vaste
verhoudingen. Zo was de verzekering voor de Spaanse Noordkust doorgaans 2% lager
dan die voor Andalusië, waarbij Lissabon er precies tussenin zat.
In de journaals van 1535-38 schommelde het tarief voor de Spaanse Noordkust tussen
2% en 7%, waarbij het gangbare tarief meestal rond de 4%-4,5% heeft gelegen. Ter
vergelijking, de gegevens waarover De Groóte beschikte gaan van 4% in zowel 1504 als
1551 tot 9% in 1578. Voor Cádiz en Sevilla golden tarieven tussen 4,5% en 8%, met een
standaard rond 6%. De Groóte heeft weet van 6% in 1551 tot 10% in 1584. Nog verder
weg was er Valencia, met een tarief tussen 6% en 10%, uo gevolgd door de Italiaanse
havens, die in de journaals varieerden tussen 12% voor Livorno en 16% voor
Messina.251 Voor Valencia is De Groóte op de hoogte van 4,5% in 1506 en 10 tot 11%
in 1480. Voor de Italiaans havens komt hij zelfs tot 18% in 1591.
Voor zover dit mogelijk is uit de beperkte gegevens over de tarieven, valt er een
koersverschuiving waar te nemen vanaf een gemiddeld prijsniveau in 1535, met stijgende
prijzen gedurende 1536 en 1537, die dan een hoogtepunt bereikten, om daarna in 1538
sterk te dalen, toen men voor de Noordkust nog maar 2% betaalde en voor Valencia
slechts 6%. De enkele cijfers van De Groóte van de vijftiende- en begin zestiende eeuw
wijzen op kleine verschillen met de jaren dertig, met uitzondering van de 10-11% in
1480. Voor de gegevens van na 1551 valt een langzame verhoging waar te nemen, tot
in de jaren tachtig en negentig de tarieven twee à drie procent hoger liggen dan ten tijde
van de Muxica's.
Voor Lissabon beschikte De Groóte over gegevens uit het koopmansboek van Willem
van de Lare uit 1530 en de daar genoemde tarieven van 5-6% staan in overeenstemming
met de tarieven van de firma tussen 1535 en 1538. Ook tussen 1535 en 1538 werden er
door de firma Nederlandse schepen verzekerd. Zo ging de hulk van Vitor Ban Ende,
burger van Arnemuiden in 1536 naar Sevilla, evenals Juan Clais Jafe uit Edam, die
vanuit Brugge naar Sevilla was vertrokken. En hetzelfde deed Clays Capre uit dezelfde
Hollandse stad. Uit Brugge zelf kwam de hulk van Cornielis Desparsa, die vanuit Sluis
naar Cádiz voer en ook die van Jaco Symon. Andere Nederlandse schippers waren
Simon Pietre uit 'Premerenda', Jaco Menar en Federique Janse, allen op weg naar
Lissabon. In juli 1538 voeren Pietre Pieterse, Hulleme Janse, Jaco Símense, 'Quedarías',
Jaco Menar, Clais Balen en Juan Huque van Arnemuiden naar Sevilla.
Het reeds in 1534-35 genoemde schip van Pietre Nan, blijkt op de terugweg vanuit
Sevilla door de Fransen te zijn ingenomen. Verder was er Guierbran Símense, die vanuit
Brugge naar Sevilla ging. Ondanks de aanwezigheid van deze Nederlanders, werden er
door de firma toch vooral Spaanse schepen verzekerd, zoals in juli 1537 toen Fernando

230 Mallorca wordt Mnimal genoemd met 7% en Cartagena met 8%.
231 Verder ook Palermo тоог 14%.
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de Muxica een vloot van 25 Spaanse schepen232 verzekerde op hun reis van Antwerpen
en Brugge naar Bilbao en Laredo. In november van dat zelfde jaar volgde toen ook nog
een vloot van negen schepen.233 Andere havens die in gebruik bleken voor de route
tussen de Nederlanden en Spanje waren Deva, San Sebastian, Pasajes de Fuenterrabía en
ook wordt Galicië genoemd, maar daarbij geven de journaals geen voorbeeld. Het komt
slechts voor in een opsomming van de zeeverzekeringen van de firma uit 1535.
DE FIRMA EN HOLLAND: DE BELANGRIJKE JAREN DERTIG
Het kasboek en de twee journaals bieden een goede mogelijkheid om de contacten
tussen de Spaanse kooplieden en de Hollanders te bestuderen in verband met de
opkomst van de Hollandse steden. De jaren dertig lijken de periode te zijn geweest van
de overname van de scheepvaart op Spanje door de Hollandse hulken. Daarvóór was
er nauwelijks sprake van, terwijl in de latere jaren veertig de Hollanders de scheepvaart
stevig in handen hadden. Ten tijde van de heffingen rond 1543 en 1552 waren het reeds
de Hollandse schepen, die vanuit de Zeeuwse havens de westvaart domineerden.23*
Zoals reeds gezien werden er door de firma diverse Hollandse schepen verzekerd op hun
reis naar Spanje. Wel echter slechts op de route naar Andalusië en Portugal. De Spaanse
Noordkust was nog immer taboe voor de Hollanders en de Zeeuwen. Hans den Haan,
in zijn boek over de Moedernegotie en de Grote vaart, spreekt niet over het veroveren
van deze nieuwe route.235
Behalve de opkomst van de Hollandse scheepvaart, waren de jaren dertig ook een
periode waarin de Spaanse wol in Holland goed terecht kon, blijkens de afnemers van
deze wol uit Amsterdam, Haarlem en Leiden. Dit leidde echter nauwelijks tot
aanwezigheid van Spaanse kooplieden in Holland. De Hollanders kwamen de wol zelf
halen op de markten van het zuiden. Zelfs wanneer de firma daar schulden te innen
had, maakte men gebruik van Nederlanders. Zoals in oktober 1536, toen men twee
Nederlanders betaalde om schulden te gaan innen in 'Olanda', ongetwijfeld vanwege de
aankoop van wol. In maart 1537 machtigden een viertal Spaanse kooplieden, waaronder
Fernando de Muxica, een aantal andere Spaanse en Nederlandse kooplieden om geld te
innen van twee personen, 'wonende of ghewoont hebbende binnen der stede van
Amsterdam in Hollandt'. Maar ook werden de procureurs gemachtigd om geld te innen
van nog elf andere Nederlanders, vermoedelijk Hollanders. 23 '

232 Capitan Pedriza, Maran de Vdh, San Pedro de Ugane, Pero Homz de Ygarreda, Juan de Ugarte, Santurze, BalleziUa; Joan de Ere&o,
Catalinaga, Recalde, Mamn Peru de Gast Juan Ocboa de Unzibay-, Ameziga, Martin de Teca, Artneto; Francisco Cachopín, Cozeja, Pedro
Gonzalez de Escalante, Pedro Goncalez de Ysasi, Vertendona, Vermeo-, Gama de Escalante, Juan Perez de Ybieta, Arze, Albizum SAB, SC,
Journaal 1535-38
233 Galjoen van Renteria, Perdiza, Pedro Goncalez de Exilante, Sesta, Coronel, Apícea, Basabe; Montellano, Otanez, Basaun SAB, SC, Journaal
1535-38
234 Zie paragraaf over de handel overzee Posthumus, AmaenUm, 105-106 'In tegenstelling hiermee werd de scheepvaartrouui naar bet Iberische
schiereiland vanuit deze gewesten in het bijzonder door de Zeeuwen en Waterlanders bevaren'
235 Hans den Haan, Moedernegone en Стой VMTL Een audte over de expansie лп bet HolUndse ЬлпаеШириллі tn de I6de en 17de eev«
(Amsterdam, 1977)
236 SAB Procuraties 1536-37, 77r-77v Hij deed dit samen met Fernando de Matute, Diego Pardo en Fernando de Orozco, dne zeer belangrijke
Spaanse koopLeden un Brugge
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Ook Hollandse koopwaar vond de weg naar Spanje. In augustus 1538 voeren Juan
Laurense en Harman Ense, deze laatste uit 'Encusa', vanuit Antwerpen en Brugge naar
Sevilla, met een 'riesgo' ter hoogte van 4,5% op de lading van 'lienzos blancos, cofres
de olandas, paños'. Deze koopwaar was afkomstig van Clais Anzeman en was bestemd
voor Juan de Escalante en Juan de Vitoria in Sevilla. In 1538 vermeldde het journaal
Olandas compradas, deve por Anse Janes, doctre de Arlan, 314 pieças de Olandas que
le compre'.
HET BANKROET VAN FERNANDO DE MUXICA

In 1543 ging het mis voor Fernando de Muxica en moesten er twee curatoren worden
aangesteld en kwam zijn bezit onder controle te staan van Diego de Astudillo. De
waardevolste zaken gingen in een kist waarvan Astudillo en de twee curatoren ieder een
sleutel hadden.237 Fernando was namelijk meer dan vijf maanden verdwenen, zonder
zich te laten zien op de beurs of andere publieke plaatsen en had zijn bezit ter waarde
van 20.000 gouden karolusguldens in handen van anderen gegeven. Hij had echter voor
meer dan 33.000 gulden schulden. Nadat hij was teruggekeerd wilde men hem laten
arresteren, maar de schout plaatste slechts twee wachters bij het huis van Muxica. Hij
had naar eigen zeggen al zijn bezit al afgegeven en bezat nog slechts 'quelque peu de
mesnage...nécessaire pour gaigner sa vie, et a sa femme et enfans'.
Fernando stelde burger van de stad te zijn en deed een beroep op zijn burgerrechten.
Dan had hij het recht op behoud van zijn eigen huis. Volgens de schuldeisers had
iemand volgens de plakkaten betreffende bankroeten echter geen aanspraak op zijn
burgerrechten. In het register van Pedro de Paredes uit 1545 wordt nog in vijf akten
naar dit bankroet verwezen.231 In december was Sancho de Agurto aangewezen door
de Spaanse natie om de bezittingen van de dan overleden Fernando de Muxica te
verzamelen.2" Hij wordt hier geen burger, maar slechts 'residente' van Brugge
genoemd. Er viel ondermeer te innen in Lissabon. De Agurto had als curator van de
overleden Muxica 'plusieurs proces despens' vanwege diens schulden.
O p 21 november 1545 deed de Grote Raad een uitspraak over het geschil tussen de
curatoren van het sterfhuis van Fernando de Muxica en de Brugse koopman Fernando
de Curiel,240 nadat de zaak eerst voor het gerecht van de consuls van de Spaanse natie
had gespeeld. Antonio en Francisco de Muxica bleken de voornaamste schuldeisers te
zijn geweest van het sterfhuis van wijlen Fernando de Muxica. Zij stelden eigenaar te
zijn van 25 bundels met laken en andere goederen en met Juan de Chavan als hun
'procureur et soliciteur' bestreden zij Curiel, die het laken uit het sterfhuis wilde

237 Guuodti, ConntUt, 327*330 Wellicht zijn het kasboek en de twee journaals bewaard gebleven dankzij het bankroet van Fernando. Als
voornaamste crediteuren werden genoemd. Francisco de Cuneras, Juan de Medina, Fernando de Orozco, Bernardin de Medina, Juan de Agüero,
Sancho de Agurto, Agusun de Céspedes namens Alonso de Santa Gadea, Francisco de ^»».ч-ЬЛЦ Antonio de la Torre en Diego de Castra.
238 SAB, Farades IMS, 73v, tOOr, 114r, ll&r, 123r.
239 Behalve bij Paredes, ook Ы) 's Hertoghen sr. in Antwerpen. Op 12 december 1543 is Fernando reeds overleden; Temando de Можіса,
naguaires raub/ en Bruges'. SAA, 's Hertoghen sr. 2071, 192v, 196r.
240 GRM, ARA Brussel, Geexiendeerde Sentencien, 845.80; «45.113, 844.40,44,45, (46.67; 147.99,100. Zie hiervoor GRM, Smrnaöi
Curiel werd m het gehjk gesteld.
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IV. De

overnemen. Het proces voor de grote Raad dateerde al van voor het overlijden van
Fernando, die beschuldigd was van bedrog. De wisselbrieven van Muxica werden in
Spanje niet meer uitbetaald en hij had een grote hoeveelheid schuldeisers. In november
1543 had Fernando de Muxica brieven uit Spanje gekregen van zijn broer Antonio de
Muxica, waarin hem verteld werd dat als er niets veranderde zijn wisselbrieven niet
meer zouden gelden. Dit had de beschuldigde ondermeer verteld aan zijn kassier
Francisco de Fromista.241 In Medina del Campo zou Fernando de Ortega, faktor van
Fernando de Curiel, hebben meegewerkt aan de kwalijke praktijken van Muxica.
Bij het gevolgde bankroet zou de straf hebben bestaan uit verbanning en confiscatie
van alle goederen, terwijl de weduwe, Josine Mussche,242 stelde dat door het overlijden
van haar man de vervolging was vervallen. Op dezelfde dag als waarop de weduwe werd
vrijgesproken van vervolging door de Procureur-Generaal, werd er ook een uitspraak
gedaan over een ander proces. Daarbij stond Fernando de Curiel tegenover Alonso de
Santa Gadea, Juan de Chavari als procureur van Antonio en Francisco en de erven van
Juan de Castro de Muxica,245 Sancho de Agurto, Diego de Astudillo, Diego de la Peña,
Fernando de Orozco, Antonio de la Torre, Francisco de Chinchilla en Juan de Medina.
Al deze crediteuren van Fernando de Muxica zouden zich te Brugge hebben bevonden.
Verder deed Diego de Castro uit Burgos mee, alsmede de Procureur-Generaal. Deze
laatste wilde Curiel tot de galg veroordelen wegens medeplichtigheid aan de
bedriegelijke bankbreuk van Muxica. De anderen verlangden alleen betaling van de
schulden.
CONCLUSIE

De koopmansboeken van Juan de Castro de Muxica lijken vrijwel zeker in handen
geweest te zijn van Fernando en Gaspar de Muxica, die gedurende deze periode
vermoedelijk gezamenlijk de firma in de Nederlanden vertegenwoordigden en daarbij
zowel in Brugge als in Antwerpen actief waren. De aanwezigheid van Fernando in
Antwerpen verhinderde hem niet om deel te blijven uitmaken van de Spaanse natie van
Brugge. Hij bezat zowel een huis in Antwerpen als in Brugge, waar hij in 1543 overleed.
De wolhandel en de zeeverzekeringen vormden de twee belangrijkste bezigheden van
de firma, maar ook werden er stoffen naar Spanje geëxporteerd. Het lijkt erop dat Juan
de Castro de Muxica de feitelijke eigenaar is geweest van de meeste wol die naar Brugge
kwam. Dit ondanks het feit dat de wol bij de 'averías' op naam stond van Gaspar en
Fernando. De zeeverzekeringen van de firma tonen aan dat zowel in Brugge als in
Antwerpen goederen werden ingescheept voor zowel de Spaanse Noordkust als voor
het zuiden van Spanje. Ook hierin valt een duidelijke scheiding tussen Antwerpen en
Brugge niet waar te nemen. Het kasboek en de beide journaals getuigen van de
aanwezigheid van Hollanders in de klantenkring van de Spaanse kooplieden, alsmede

241 Aangezien Juan de Castro de Munca getrouwd was met Ynes de Fremuta vah aan te nemen dat deze Francisco de Fremuta ook een
familielid was van Fernando.
242 Zie ook SAB Procuran« 154445, 158r.
243 In GRM, Sentenaaf TV, n° 780, staat Jehan de Castro de Morjca vermeld als 2imde woonachtig te Brugge. Het betreft echter Juan de Chavari,
die optrad «am»n« de erfgenamen van Juan de Castro de Musica.
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de activiteiten van Hollandse schippers uit steden als Purmerend en Edam op de
westvaart. De Hollanders zakten af naar het zuiden, de Spaanse kooplieden gingen
waarschijnlijk nauwelijks zelf richting noorden.
Het bankroet van Fernando de Muxica, mede als gevolg van duistere financiële
operaties, en zijn overlijden spoedig daarna, brachten de schuldeisers en de erfgenamen
in een moeilijke positie, die nog in 1547 leidde tot vele notariële akten en processen
voor de Grote Raad van Mechelen. Of de dood van Fernando op enerlei wijze in
verband stond met het bankroet is onbekend. Dat zou ons wellicht nog meer leren over
de mentaliteit van de Spaanse kooplieden uit de jaren dertig en veertig van de zestiende
eeuw. Dat het bankroet en de daaropvolgende processen er voor hebben gezorgd dat de
koopmansboeken van de firma nu nog bewaard worden in het Brugse stadsarchief is
zeer waarschijnlijk.

DE SPAANSE KOOPLIEDEN IN ANTWERPEN

Voor de Spaanse kooplieden in Brugge waren contacten met het grote handelscentrum
Antwerpen vanzelfsprekend van groot belang. Al bij de bestudering van de diverse
Brugse groeperingen is gebleken dat velen er familieleden of zakenpartners bezaten. Dit
beeld van directe samenwerking tussen de kooplieden van beide steden is niet terug te
vinden in de literatuur. Goris en Maréchal gingen uit van de aanwezigheid in
respectievelijk Antwerpen en Brugge. Ook de meeste andere historici hebben vooral een
lokaal uitgangspunt gehad, waarbij het bestuderen van de samenwerking tussen
Spanjaarden uit beide steden niet alleen de studie zou hebben gecompliceerd, maar
waarbij wellicht ook de glorie van de lokale geschiedenis iets van haar glans zou hebben
kunnen verliezen. De economische rivaliteit tussen de steden vormt het onderwerp van
een aantal andere studies, zoals die van Brûlez en Van Werveke.244 Daarbij volgde men
eerst het beeld van de tegenstelling tussen het middeleeuwse Brugge met zijn wolstapel
en het moderne Antwerpen met de wereldomvattende koloniale handel. De vraag is
echter in hoeverre deze rivaliteit van betekenis was voor de Spaanse kooplieden in
Brugge en Antwerpen. Voor hen speelde het belang van de eigen familie en daarmee
samenhangend, van de eigen firma, een grotere rol. Het lijkt aannemelijk te
veronderstellen dat als de handelsbelangen het de Spanjaarden noodzaakte om met beide
steden te handelen, zij er geen probleem in zagen daar vertegenwoordigers te plaatsen.
Hadden velen ook geen vertegenwoordigers in bijvoorbeeld Franse en Engelse steden
en waren zij niet zelfs actief in tijden van oorlog tussen de Habsburgse vorsten en de
Franse koning?
Goris benadrukte de grote rivaliteit tussen de Brugse en de Antwerpse Spanjaarden.
Tussen 1543 en 1550 zouden beide groeperingen geheel geïsoleerd van elkaar hebben
geleefd. Daarna ontstond er zelfs een heus conflict rond de oprichting van een eigen

244 Bruiti, 'Tegenstelling' ; Huis n a Vendee, Bn/ge en Antwerpen (Gent, 1941).
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consulaat in Antwerpen.245 Het verbreken van de betrekkingen vanaf 1543 baseerde
Goris op het feit dat sindsdien het Spaanse consulaat van Brugge niet meer werd
vermeld in de Antwerpse notarisregisters. Dit bewijs is echter weinigzeggend, omdat de
enige notaris waarvan een register bewaard is gebleven voor de periode na 1543 slechts
een zeer klein deel van de Spanjaarden in Antwerpen tot zijn klantenkring kon rekenen.
De ontstaansgeschiedenis van de Spaanse aanwezigheid in Antwerpen aan het eind van
de vijftiende eeuw wijst in ieder geval niet op een conflict met Brugge.244 De Spaanse
kooplieden ontwikkelden rond 1500 juist een gezamenlijke actie om Brugge en
Antwerpen tegen elkaar uit te spelen. De meeste Spanjaarden keerden na het verkrijgen
van ruime privileges vanuit Antwerpen terug naar Brugge, om vervolgens ten dele de
stad in later jaren weer te verlaten. Vele Castilianen bleven in Brugge en de meeste
Aragonezen gingen naar Antwerpen, maar tot wat voor verhoudingen tussen de beide
kolonies hebben deze verhuizingen geleid?
SPAANSE KOOPLIEDEN TE ANTWERPEN 1488-1514
Om de aanwezigheid van de Spanjaarden in Antwerpen zichtbaar te maken, beschikt
men buiten de registers van enkele notarissen over een tweetal belangrijke reeksen in
het stadsarchief: de certificatie boeken en de schepenbrieven. De certificatieboeken zijn
voor de periode 1488-1514 vrijwel compleet, maar ontbreken tussen 1514 en 1540. Pas
vanaf 1551 is er weer een vrijwel complete serie bewaard tot 1614.247 Renée Doehaerd
publiceerde in 1962-1963 een regestenlijst van de Antwerpse certificatieboeken en
schepenbrieven voor de periode tussen 1488 en 1514 voor zover deze betrekking hadden
op de internationale handel van Antwerpen.248 Uitgaande van deze uitgave is het
mogelijk een poging te doen de Spaanse aanwezigheid rond 1500 te kwantificeren.249
De regesten, die niet altijd van grote nauwkeurigheid getuigen,250 vormen de basis

245

Gom, £t«ae, 5940

246 Maréchal, 'Défait'.
247 SAA CB V (1540-1542), VI (1544-1547) Граали de complete reeks 1551-1614 De schepenbrieven bevestigen overeenkomsten of dragen rechten
over. terwijl de сегоСсагіеооекеп ilecfatf bepaalde akkoorden bevestigen of interpreteren. Doehaerd!, Ешіа I, 11
248

Doehaerd, Etuds SAA CB I (1488-1489), Π (1490-1495), Ш (1505-1510), IV (1512 1513), allmede SAA SB 1490-1514

249 Over de kracht van deze Spaanse groep ш Antwerpen zegt Vermaseren. "the Spaniards were a group of fairly unimpressive people' BA.
Vermaseren, 'The life of Antonio del Corro (1527-1591) Before his stay in England IT, Arthif m ВгЫшияЛавт m Beigi 61 (1990), 175-275,
177
250 Doehaerd, Etnda, 111 113 Ten eerste u er de grote verscheidenheid en onnauwkeurigheid ш de schrijfwijze van de namen Samhtcent voceSan Vicente, Gontems voor Gouterns. Santagalee voor Santa Gadea. Zodoende ztm bepaalde personen meerdere keren terug te vinden in de telling
Zo lijken Bernard Valdama en Bernardo de Veldauro te verwijzen naar dezelfde koopman uri Valencia, namelijk de ш 1523 overleden schoonvader
van Luis Vives Nog overtuigender zun de gevallen van Jaques/ Diego de VaUadobd en Bahasar Faure/ Favre Вц de «m—icftling van haar
verdeling ging ZIJ er van uu dat de toponymuche achternamen direct verwezen naar de stad van herkomst- Zo staat de fanuhe De Valladohd, ш
allerlei schrijfvormen bekend, genoemd hu de scad VaUadohd, terwijl hiervoor geen bewijs bestaat. Andere voorbeelden zijn Alonso en Antonio
de Burgos, Gonsalvo de Seville en de familie De Pa«wH» Deze laatste familie zou volgens haar afkomstig zijn uit het gehjknamige gebied, doch
tegelijkertijd omschrijft ZIJ Fernando de Castüle als koopman van Malaga. De eigen gegevens bewijzen dus reeds dat de achternaam geen goed
criterium is voor een geografische verdeling naar herkomst Een goed voorbeeld wordt ook gevormd door de huidige inventarisatie van Basken
ш de Spaanse archieven Ook hier gaat men uit van de achternaam als criterium, waardoor ook vele niet-Basken opgenomen worden Een
voorbeeld hiervan is de familie De Ayala, die al generaties in Casnhë verbleef, maar een Baskuche achternaam bezat. Zie hootastuk И Мааг er
zijn vele voorbeelden te geven Bovendien verwijst de plaats van herkomst met altijd naar de nationalitcrt Gaspar en Nkolose de Spingale woonden
weliswaar m Cadiz, maar bet betrof hier Italiaanse kooplieden Ook zou Galiatzo del Guanto Vuino uit Bilbao komen, en was ene Jaques
Despaens un Valencia in werkelijkheid geen Vlaming? Ook betekende vermelding ш de documenten van Antwerpen met altijd dat de persoon
ook in de stad aanwezig was Van Martin Sanches de Samadlo was slechts zijn door hem gemachtigde zoon ш Antwerpen Zie ook Brûlez,
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van een telling van de kooplieden uit de diverse landen: 1227 Duitsers, 261 Italianen,
247 Fransen, 216 Engelsen, 72 Portugezen en 171 Spanjaarden. Nog geen 8% van de
vreemde kooplieden bleek dus uit Spanje afkomstig en er zou in ieder geval een veel
grotere groep Italianen in de stad verbleven hebben. Volgens Doehaerd bestond de
groep van 171 Spanjaarden uit 97 personen zonder vermelding van herkomst, 28 uit de
Baskische provincies, 19 uit Aragón en de Levant, 7 uit Andalusië en 20 uit Castilië en
Santander.
Nadere bestudering van de door Doehaerd gebruikte registers laat zien dat 130
Spanjaarden slechts gedurende één jaar in de certificatieboeken voorkomen. Hier
tegenover stond een kleinere groep van 39 personen, die gedurende meerdere jaren
worden genoemd. Onder deze wellicht vastere inwoners van de stad bevinden zich een
aantal bekende namen: Almaras, Valladolid, Haro, Vaille, Henricques, Salamanca,
Carrion, Ximenes, Pardo, Salinas en Muxica. Kooplieden die vrijwel de gehele periode
tussen 1488 en 1514 bestrijken zijn Jan Peris (1488-1505), Diego de Haro (1491-1513),
Rodrigo de Haro (1494-1513), Anthonis de Vaille (1493-1513), Alonso de la Serna (14931514) en Diego Lopez de Castro (1494-1508). Ook de kooplieden uit Aragón en
Catalonië zijn goed vertegenwoordigd in deze groep van 39.
Een chronologische verdeling op basis van het jaar van de eerste vermelding laat zien
dat er veel Spanjaarden voorkomen gedurende een eerste fase tot en met 1494.251
Daarna worden als gevolg van het ontbreken van de certificatieboeken slechts 24 nieuwe
Spanjaarden genoemd tussen 1495 en 1505. In dat jaar bereikt het aantal nieuwkomers
het hoogste niveau met 21, terwijl ook daarna een continue toestroom blijft bestaan. De
aantallen zijn duidelijk afhankelijk van de aanwezigheid van certificatieboeken. De
andere bron, de schepenboeken, had voor de Spaanse kooplieden geen grote betekenis.
Volgens Goris, die de schepenboeken tussen 1480 en 1570 systematisch heeft
onderzocht, zijn daarin gegevens te vinden over 'toutes les opérations faites par les
marchands'. Maar ook hij beseft al dat het vooral gaat om de aankoop van onroerend
goed.252
Om de betekenis van de schepenbrieven en de certificatieboeken voor de Spaanse
kooplieden nader te bepalen is het noodzakelijk nogmaals te kijken naar de groep
kooplieden die vaker dan éen keer genoemd worden. Dan blijken Diego de Haro, Diego
de San Juan, Alonso de la Serna en Anthonis de Vaille feitelijk de enigen te zijn die

'Tegenstelling*! 22-25. Ernst Pite, 'Kaprtalausstaruag und Unteraehmensfonium ш Antwerpen 1488-1514' істиІіаЬтізЬф fin Sozul- und
Wtrtsdfdftsgadnau 53 (1966), 53-91, 54. In dez* recense van de Buda Ijgt het accent vooral op het belang voor de Duitse geschiedenis.
251 Verdeling Spaanse kooplieden ш Antwerpen naar jaar van eerste vermeküng-.
1488 4
1490 4
1491 10
1492 16
1493 15
1494 10
1497 1
1495 2
1498 2
1499 2
1500 2
1501 1
1502 7
1503 4
1504 3
1505 21
1506 8
1507 7
1508 16
1509 6
1510 2
1511 3
1512 10
1513 10
1
1514
1515 1
252

Gons, Etude, u . Hij beeft de Ccrtificatiebodten out gebruikt
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veelvuldig in de boeken voorkomen.253 Zij vormen de top van een groep van 18
personen, die gedurende meer dan twee jaar vermeld staan, dus zonder degenen die
meerdere keren voorkomen binnen één jaar.254 Het aantal Spanjaarden dat gebruik
maakte van de klerken van de Antwerpse magistraat voor hun officiële documenten,
certificaties of schepenbrieven, bedroeg in deze periode maximaal 29, zoals in het jaar
1505 het geval was. Verder werden er alleen in 1492 en 1508 meer dan twintig
Spanjaarden genoemd. Daarentegen zijn er veel jaren waarin er maar enkele
vermeldingen van Spanjaarden bekend zijn, vaak zelfs minder dan vijf personen. De
vraag is dan in hoeverre de door Doehaerd gebruikte bronnen een evenwichtig beeld
geven van de situatie. Gemiddeld staan er ongeveer tien Spanjaarden per jaar in de
boeken, waarvan de helft alleen in dat jaar voorkomt en de andere helft gedurende
meerdere jaren. Deze meer permanente groep bedroeg nooit meer dan twaalf personen
en vertoont dezelfde ontwikkeling als de algemene tendens. Een eerste periode met veel
Spanjaarden tot 1494 en een tweede vanaf 1505, ook nu weer te wijten aan het
ontbreken van de certificatieboeken in de tussenliggende periode. Het werkelijke
gemiddelde bij beschikbaarheid van beide boeken is wellicht beter te achterhalen
wanneer de periode tussen 1495 en 1505 buiten beschouwing blijft. Het gemiddelde
gedurende de overblijvende 18 jaar wordt dan verhoogd tot ongeveer zes éénmalige en
zes meerjarige kooplieden, resulterende in een gemiddelde van 12 kooplieden per jaar.
In hoeverre deze aantallen iets zeggen over de Spaanse aanwezigheid in Antwerpen blijft
hiermee evenwel onopgelost. Het gebruik dat men maakte van de stadsklerken en
schepenen kan hoogstens een element vormen van een juiste berekening. Wel wordt
duidelijk dat hei maar om een beperkt deel van de Spaanse kooplieden zal gaan.
Maréchal255 beschrijft de verhuizingen van de Spaanse natie van Brugge naar
Antwerpen en weer terug naar Brugge. Op basis van Brugs materiaal toont hij aan dat
de Castiliaanse kooplieden Antonio de Vaille, Diego de San Juan, Diego de Haro en

253 Verluiden, 'Propriétés', geeft als voorbeelden van bezitters van ontroereod goed Alonso de U Sema, Diego de Haro en Fernando de Bermrf.
Diego de Наго overleed ш 1520, De La Sema in 1520 oí 1521, terwip Bemur duidelijk uit een latere generaue afkomstig is. De la Sema vanaf 1493
en Haro vanaf 1491 zijn tot aan hun dood ш de Antwerpse documenten terug te vinden. De keuze van Verluiden is dus zeker met willekeurig.
Het ging om enkele van de meest actieve kooplieden van de sud
254 Meer dan twee raar komen voor
Aimaras, Alvaro
Benevivere, Daneel
Canon, Francisco
Castttle, Peter de
Cerezo, Jan
Ferrer, Jaques
Groegne, Alonso de
Наго, Diego de
Pardo, Sylvester
Peru, Jan
San Juan, Diego de
Santa Maria, Barnabe de
Secondino, l'ieter de
Sema, Alonso de la
аШе, Anthonis de
Valladolid, Diego de
Valdaura, Bernardo de
Vidal, Anthonis

1505474849-13-14.
14924244454649
149246-11.
14934046
149193-9540.
149940414243.
1492-94-95.
1491-92-94-9843444546474849-10-11-12-13.
15004142.
1488-92-05
150546474849-11-12-11-14.
1505-10-12-13.
150649-10
1493-984246-10-12-13-14.
1493 96-98-99404142434445464748-11-12-13.
1490-94-95.
1492-974546
15024546-10-13.

255 Maréchal, 'Départ', 42-43
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Fernando de Bernuy alien rond 1507 in Antwerpen te vinden waren.254 Rond 1510
zou deze groep nog worden aangevuld met Alvaro de Almaras. Een vergelijking met de
gegevens van Doehaerd laat zien dat deze kooplieden al eerder voor Antwerpen hadden
gekozen. Bovendien behoorden de drie eerstgenoemden allen tot de vier bij Doehaerd
meest voorkomende Spanjaarden. Dankzij Verlinden is bekend dat Bernuy samen met
Haro en De la Serna tot de grote Spaanse bezitters van ontroerend goed in Antwerpen
behoorde.257 Ten tijde van de tijdelijke verhuizing van de Spaanse natie naar
Antwerpen na 1488 was het aantal Spanjaarden in de stad veel groter, zoals blijkt uit
enkele documenten uit 1490, die Maréchal heeft gebruikt in zijn artikel over het vertrek
uit Brugge van de buitenlandse kooplieden.258 Hieruit blijkt dat er een groep bestond
van meer dan vijftig kooplieden. Het merendeel zou echter later weer teruggekeerd zijn
naar Brugge. Bij een zo goed mogelijke vergelijking van deze namen met die uit de
certificatieboeken en de schepenbrieven tussen 1488 en 1514 is het mogelijk maximaal
vijftien van de 52 kooplieden terug te vinden in beide bronnen.259 Ook nu weer
behoren Наго, Bernuy en Vaille tot deze groep. Samen met Alonso de la Serna hebben
deze vier Spaanse kooplieden vermoedelijk de kern gevormd van de Spaanse kolonie in
Antwerpen rond 1500. De volgende generaties van de drie eerstgenoemde families zullen
later ook actief worden in het Antwerpse stadsbestuur.260
ANTWERPEN EN BRUGGE IN 1540
Een andere mogelijkheid om de Spaanse aanwezigheid in Brugge en Antwerpen met
elkaar te vergelijken wordt geboden door een lijst van bezitters van Spaanse wol in
Brugge uit het jaar 1540. De namen op deze lijst kunnen vergeleken worden met de
Spaanse klantenkring van de Antwerpse notaris Willem Stryt uit hetzelfde jaar.261
Helaas zijn door de slechte staat van het Brugse document veel namen niet meer geheel
te reconstrueren. Onder de 78 personen die op 6 februari in het bezit waren van wol,
bevonden zich zeven Nederlanders en elf personen waarvan de achternaam niet te lezen
valt. Van de overgebleven zestig Spanjaarden is van 36 alleen de achternaam bekend,
zodat er slechts 24 met voor- en achternaam te achterhalen vielen.

256 De achterblijvers huurden ш 1494 in de Hoogstraat een aantal huizen om hun goederen un Spanje m te bewaren. KB Brunei. Handschriften,
6199 (5350), 'Chronyk van Antwerpen 1081-1512, 36r, 47т, 49r
257 Verluiden, 'Propriétés',
258 Maréchal, 'Depart', 5746 Juan de Astudillo, Diego de Baiuno, Francisco Beliz, Luis de Burgos, Diego del Campo, Francisco de Carrion,
Garcia de las Casas, Juan Cerezo, Rodngo de Gfuentes, Juan de Contreras, Diego de Covarrubias, Juan de Cunei, Juan Destybaos, Juan Enrnque,
Antonio de Frías, Ñuño de Gamici, Juan Gutierrez, Diego de Наго, Alonso de Logroño, Alonso de Medina, Pedro de Medina, Bemaldino de
Medina, Mendieta, Pedro de Miranda, Gonzalo de Miranda, Sancho de Miranda, Miguel de Miranda, Francisco de Oqudlas, Fedro Pardo, Ortega
de la Peña, Juan de la Pena, Diego Pena, Andres de Pesquera, Pedro de Quintana, Alonso de Salinas, Diego de San Juan, Goncalo de Segovia,
Alonso de Spinosa, Pedro de la Torre, Fernando de la Torre, Juan de la Torre, Diego de ValladoUd, Alvaro de Valladolid, Francisco de ValladoUd,
Gregorio de VaUadolid, Antonio de Valle, VeUaco de Vejar, Vermeo, Antonio de Villegas, Pedro de Шепа, Pero Ximenes del Castulo, Diego
Ximenea.
259 Diego de Basurto, Francisco de Carrion, Juan Cerezo, Juan Je Contreras, Diego de Haro, Pedro Pardo, Diego de San Juan, Goncalo de
Segovia, Diego de ValladoUd, Antonio de Vadle, Pedro Ximenes en verder welhcht Mendieta (voor Mengiette), Bernuy en Antonio en Pedro de
Vieleheyes (voor Antonio de Villegas en Pedro de Vdlena).
260 Zie paragraaf over de Spaanse stadsbestuurders en poonrri.
261 Bijlage IV. SAA, Stryt 1S40
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Hiervan komen er zeven voor in het register van Stryt. Zes daarvan betroffen
personen woonachtig in Antwerpen, zodat voorzichtig te stellen valt dat een kwart van
de wolbezitters uit Antwerpen kwam.262 Wanneer men alleen naar de achternamen
kijkt blijken in totaal 27 van de 60 achternamen zowel bij de Antwerpse notaris Stryt
als op de Brugse lijst voor te komen. Er voorzichtig van uitgaande dat een zelfde
achternaam op familieverwantschap wijst, zou bijna de helft van de Brugse wolbezitters
een band hebben gehad met Antwerpen. Deze groep van overlappende achternamen is
echter duidelijk een geheel andere dan de namen van de vaste kern van de Spaanse natie
van Brugge. De in 1540 wolbezittende families uit de Brugse kerngroep ontbreken bij
notaris Stryt. Bekende namen als Pardo, Gallo, Porres, de la Corona, Curiel, Camargo,
Matança, Matute, Quintanadueñas en Aguilera komen niet voor bij notaris Stryt. Van
de 26 gedeputeerden van de Spaanse natie in 1540 vallen zeven achternamen terug te
vinden in het register van Stryt uit Antwerpen in hetzelfde jaar.263 Uitgaande van de
42 personen die meer dan tien jaar aanwezig zijn geweest op de vergaderingen van de
Spaanse natie tussen 1502 en 1555 komen slechts tien achternamen voor in het register
van Stryt.264 Stryt had in 1540 ongeveer 200 Spaanse klanten gehad.
Samenvattend: er bestond in 1540 vrijwel zeker een grote groep Spanjaarden die
contacten bezat in zowel Brugge als Antwerpen. Het bestaan van Antwerpse
wolbezitters van Brugse wol wijst hier op, maar ook de aanwezigheid van veel identieke
namen in beide steden. De kerngroep van de Spaanse natie in Brugge was vermoedelijk
minder betrokken bij deze contacten met Antwerpen. Ten dele wordt dit verschil
veroorzaakt door de betrokkenheid van Biskajers en Aragonezen bij de wolhandel.
DE KLANTENKRING VAN WILLEM STRYT EN ZEGER 'S HERTOGHEN IN Ï S ^ "

Van de kleine 200 Antwerpse Spanjaarden in het register van Stryt worden er slechts
enkelen omschreven als 'Castellanos' of wordt er verwezen naar de stad van herkomst.
Enkele gevallen waarbij Stryt dit wel deed zijn die van de families Aimaras en Lopez
Coronel uit Segovia, van Aranda Madrid uit Valladolid, Herrera uit Medina del Campo
en Lopes de Arriaga uit Burgos. Uit Andalusië verscheen de familie Alemán uit
Trigueros, Payz uit het nabijgelegen San Juan del Puerto en Rodrigues uit Lepe. Verder
zijn er een tweetal kooplieden uit Navarra voor Stryt verschenen: Antonio Dannez en
Miguel de Galypense. De grote groep Aragonezen en Catalanen bestond uit ten minste
26 personen, terwijl er eveneens minimaal 23 Baskische kooplieden in het register te
vinden zijn. In totaal staat van 57 kooplieden vast dat het geen Castilianen waren,
terwijl er slechts tien personen direct als Castiliaan vermeld staan.

262 Het betrof Sancho de Libano. Pedro de Villaiana, Лгпао dei Plano. Manin Lopez, Diego de Santa Cruz, Francisco de Montesa en de ш
Brugge residerende Juan de Aneo.
263 In Brugge Diego de Astuddlo, in Antwerpen Gregorio; in Brugge Alvaro de Castro, in Antwerpen Diego en Pedro; in Brugge Lorencio de
Espinosa, in Antwerpen Geronimo; ш Brugge Mamn Fernandez, ш Antwerpen Ruy Fernandez; in Brugge Luis SanuUan, in Antwerpen Luis en
Pedro; ш Brugge Rodngo de Sona, in Antwerpen Francisco; in Brugge Antonio de Vulafa-anca, in Antwerpen Honorato,
264 Castro, Espinosa, Villegas, García, Cuaco, Sona, Payz, La Torre, Salamanca en Del Rio.
265 Voor de berekening van de klantenkring is een bot opgesteld met de bij hei opstellen van de akten aanwezige personen. Hoewel er naar
gestreefd is zo volledig mogelijk te zijn, is het mogelijk dat de hut niet compleet is.
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De meerderheid van de personen stond dus slechts omschreven als Spanjaarden. Het
gebruik van deze term door de notaris heeft geen betekenis voor de mogelijke herkomst
van de personen en verwees dus niet zonder meer naar een Castiliaanse herkomst.
Terwijl enkele families, zoals Cuellar, Maluenda, Del Rio, San Vítores en Villegas,
vrijwel zeker afkomstig waren uit Castilië, zijn er anderen als Basurto, Bilbao, Vitoria,
Sedano en Vergara, die verwijzen naar een Baskische herkomst. Andere namen, zoals
Lopez, Perez en Daza waren weer ten dele afkomstig uit Aragón. Behalve Spanjaarden
uit Antwerpen komen er in het register van Stryt ook Spanjaarden voor uit Brugge,
Middelburg, Arnemuiden, Mechelen en zelfs één uit Amsterdam, Pedro de Villareal.26*
Maar de Spaanse klantenkring bestond toch voor het grootste gedeelte uit kooplieden
die in Antwerpen verbleven. Behalve het register van Stryt is ook dat van notaris
's Hertoghen van 1540 bewaard gebleven. In vergelijking tot Stryt vormden de Iberische
kooplieden een veel kleiner deel van zijn klantenkring. Hij had in dat jaar namelijk
maar 29 Spaanse kooplieden onder zijn klanten, terwijl Stryt er ongeveer 200 kende. In
hoeverre komen de namen in beide registers met elkaar overeen?
Het blijkt dat tien van de 29 klanten van 's Hertoghen niet voorkomen bij Stryt.
Omgekeerd had dus tweederde deel van zijn klanten wel contacten met het kantoor van
Stryt. Duidelijk is dat de Spaanse klantenkring van 's Hertoghen slechts een fractie
uitmaakte van die van notaris Stryt. Ook bij een vergelijking van de klanten van beide
notarissen voor de gehele periode tussen 1535 en 1540 blijkt de grote betekenis van
Willem Stryt voor de Spaanse kooplieden. Hoewel van hem slechts registers bewaard
zijn uit 1535 en 1540, terwijl er voor 's Hertoghen gegevens zijn voor de gehele periode,
komen er bij Stryt veel meer Spaanse kooplieden voor. In totaal worden er door beide
notarissen ongeveer 247 Spaanse kooplieden uit Antwerpen genoemd. 223 daarvan
komen voor in de twee registers van Stryt, terwijl er 74 voorkomen in die van
's Hertoghen. Zodoende leveren de registers van 's Hertoghen slechts 24 nieuwe namen
op. In percentages: van de 247 Spaanse kooplieden tussen 1535 en 1540 komt 70% alleen
voor bij Stryt, 20% bij beide notarissen en 10% alleen bij 's Hertoghen. Ook in later
jaren lijkt 's Hertoghen niet in staat geweest een grotere groep Spanjaarden aan te
trekken, gezien de aantallen in zijn latere registers. Bij de berekening van aantallen
Spaanse kooplieden in de registers van beide notarissen mag niet voorbijgegaan worden
aan het feit dat er zeker meer notarissen in Antwerpen waren. Enkelen daarvan, zoals
Antonio van Male, hebben in ieder geval ook een Spaanse klantenkring gehad. Maar
hier komen we op terug na de beschrijving van de gang van zaken rond het
faillissement van de firma Simon.2'7
DE BlSKAJER KOOPMAN ARNAO DEL PLANO UIT ANTWERPEN IN 1540
Alvorens de Spaanse aanwezigheid in Antwerpen na 1540 zal worden beschreven, zal
er kort aandacht worden geschonken aan de activiteiten van één koopman uit het
register van notaris Willem Stryt van 1540: de Biskajer koopman Arnao del Plano uit

266 Voor Vülareal, zie paragraaf over de Spaanse wol en de Nederlandse lakenindustrie.
267 Zie paragraaf over de notarissen.
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Bilbao. Met meer dan dertig documenten behoorde hij in dat jaar tot de voornaamste
klanten van de notaris. Ook was hij de schoonzoon van de in hoofdstuk Π beschreven
24
Gregorio de Ayala. * Vrijwel iedere maand verscheen Del Plano wel een keer voor
notaris Stryt.
In Januari ondertekende hij een laadcontract met schipper Martin de Villa uit
Portugalete, die met zijn schip, de 'Nuestra Señora de Guadalope' naar Alicante zou
vertrekken. Aan boord bevonden zich de 'hombres e bestias e otros animales
pertenecientes a la señora doña marquesa de Zenette', de weduwe van Hendrik Ш van
Nassau. Tussen Del Plano en de markiezin heeft een nauwe band bestaan, die het zelfs
mogelijk maakt hem te betitelen als haar vaste vertegenwoordiger in de Antwerpse
26
handelswereld. ' Voor dit contract was de notaris naar het huis van Del Plano
gekomen.
In maart ontving hij een schuldbekentenis van Ortuño de Olarte, een burger van
Bilbao, die geld van hem had geleend. De schuldenaar beloofde dit bedrag in Bilbao
terug te betalen aan Juan de Aragoyte of aan Felipo Liçery, de dienaar van Juan
Martinez de Recalde.270 In dezelfde maand kreeg hij ook het verlies te verwerken van
een schip waarvan hij 'seigneur et propriétaire' was. Zo blijkt uit een verslag van de
schrijver van het schip de 'San Martin', geheten Domingo de Yraçabal. Het schip was
vergaan voor de Engelse kust.271
In april verkocht Arnao 1200 'cayzes' zout aan enkele Hanzekooplieden. Het zout
zou hij aan boord van hun schepen laten brengen in Cádiz of in Puerto de Santa
Maria.272 Een ander contract in die maand betrof dat met een Portugese schipper om
graan te vervoeren van Calais naar Lissabon. Ook sloot de Aragonees Domingo Simon
toen een weddenschap af op de zwangerschap van de vrouw van Del Plano, Elvira de

268 In 1540 verscheen hij ook tweemaal voor notarli '• Hertoghen SAA, Ί Hertoghen 44r (4-3-1540), 74v (14-4-1540) Hierbij werkte bi) oman
met Pedro de Vülajane en Pedro de Suaso/ Çuaço, eveneens Biikajen SAA, Stryt 1540- 23r, 28т, 64v, 65v, 75r, I0r, S4v, 89v, 105r, 105v, 131r,
155v, 176r, 177r, M r , 215v, 230v, 234v, 245v, 251r, 261r, 266r, 291v, 309r, 314r, 321v, 343v, 344r, 347т, 362r, 363v, 372v, 376v Ook m 1535
was hij al voor Stryt verschenen Toen was hij een van de vier gemachtigden om de erfenis van Fernando Daca mayor af te handelen Zijn 'poder'
verviel toen ten gunste van Luys de Garoa, getrouwd met een kleindochter van de overleden Fernando Stryt 1535, 23r De famdie Daça was
afkomstig uit Aragon, wat ook bhjkt uit de gemachtigden Behalve Del Plano waren dat Juan Simon, Anton Lopez de Calatayud en Francisco
Perez de Calatayud, alien Aragonezen Zie ook idem 14r, 27r, 27v, 5Bv, 80r, 96r In een verklaring tut 1533 z a bj de Brugse notans Felipe Cools
goed te Wnn»n ARCV, Pleitos Oviles, Zanadona y Walls (olvidados) С 126-7 (leg 30) Zie paragraaf over de fuma Simon
269 SAA CB, DC, 202r (19-5-1554) De toen 64 jaar oude Peter van Vesenbeke legde toen een verklaring af waann hij zei dat widen de markiezin
en wijlen Hendrik van Nassau zilverwerk hebben laten geven op de dag van het huwelijk van Arnao del Plano en Elvira de Ayala- Elvira was
op dat moment nog in leven B A Vermaseren, 'De Antwerpse koopman Martm Lopez', 12, S A Vosters, Mencia de Menano, vnuwc van Breda
en onderkoningm wit Valencia (Delft, 1987), 57 Del Plano verzorgde ook het contact tussen de weduwe van Juan Luis Vives, Margarets Valdaura,
en de markiezin Menda de Mendoza kocht ш de Nederlanden vele kunstwerken en met name in de laatste maanden voor haar vertrek uit de
Nederlanden m oktober 1539, liet zij Arnao del Plano vele aankopen doen. Del Plano moest een esemplaar van de Hooiwagen van Jeroen Bosch
zien te vinden, nadat een vong **rmf&**r verloren was gegaan Ook moest Del Plano twee bestelde schilderijen van Maarten van Heemskerk naar
Spanje te sturen Het schip waarop deze werken verstuurd werden is echter op zee verloren gegaan Ook op de Antwerpse koopman Martm Lopez
deed zij vaak een beroep voor het aankopen van goederen m Frankrijk en het versturen van kunstwerken naar Spanje J X Steppe, 'Jherommus
Bosch Bijdrage tot de historische en de ikonogransche studie van zijn werk'yeemnimnr Bosch Noordbrahana Museum Den Bosch 1967 (Den Bosch,
1967, 5-41, 13 14, 22 Voor Merma de Mendoza, zie ook. Th M Roest van Limburg, Een Spaantche gravin ven Ыеяан. Мепал de Mendoza,
markuzin van Zeneu, gravin van Nasan (15Q8-1ÍÍ4) (Laden, 1908)
270 In januan was Liçery ook tweemaal opgetreden als getuige ш Antwerpen In maart was hij blijkbaar weer terug ш Bilbao Juan Martinez
de Recalde uit Bilbao was zowel reder als dienaar van Karel V Zie voor hem de paragraaf over de koeriersdiensten.
271 In dezelfde maand ook voor Stryt met Pedro de VUlasana en Pedro de Çuaço
272 Zie ook J Strieder, Ncunatsardnvm,

356 SAA Stryt 1540, 80-81 Cahíz u een ïnhoudsmaat. In Castle ongeveer 666 liter
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Ayala. Simon gokte erop dat het een meisje zou worden273.
Begin mei bevestigde Martin de Ugarte, 'el moço', afkomstig uit Bilbao, nog een
lening bij hem te hebben uitstaan van ongeveer 198 pond. Tegen het einde van de
maand volgden nog machtigingen aan Martin de Ugarte, Juan Martinez de Recalde en
Martin de Aragoyte, allen kooplieden uit Bilbao. Zij moesten voor hem de koopwaar
overnemen uit het verloren gegane schip van Ochoa de Capitulo.
In juni was er weer sprake van de 'San Martin' met schipper Juan Perez de Aresti.
Het schip was eigendom van Del Plano.274 Na de redding voor de kust van 'Saint
Yves' lag de 'San Martin' nog in augustus in Arnemuiden. Del Plano riep toen een
groot aantal getuigen op om bij notaris Stryt een verklaring af te leggen over de
wederwaardigheden van de 'urca'.275 Nadat men onder leiding van de schipper vanuit
Cádiz was vertrokken met zout en andere koopwaar voor 'Flandes', was het schip in
november 1539 verzeild geraakt in Ierland. Aresti was daar gevangen genomen en men
had de reis voortgezet onder leiding van Domingo de Yraçabal. Deze schrijver van het
schip en tijdelijk gezagvoerder, die nu in augustus zijn verklaring aflegde, was, zoals we
hebben gezien, al in maart voor het eerst voor de notaris verschenen.276
In september verschijnt Yraçabal opnieuw als getuige voor Stryt. Juan Perez de Aresti
lijkt veilig te zijn teruggekomen en is dan betrokken bij een geschil met Juan de Cañas
uit Avando over 123 gouden dukaten, in verband met de opgelopen schade aan de 'San
Martin'. Aresti staat in dit geval omschreven als 'vecino de la villa de Ramua', een
zeldzaam geval van een in Arnemuiden ingeburgde Spanjaard. Samenvattend blijkt dus
dat een schip met een Spaans schipper dat goederen ophaalt in Cádiz voor de
Nederlanden in bezit blijkt te zijn geweest van een in Antwerpen wonende Biskajer,
waarbij de schipper in Arnemuiden woonde en het schip een hulk uit het noorden was.
Terugkerend naar de activiteiten van Del Plano zien we dat hij in augustus ook
betrokken was bij de verkoop van diamanten aan Barnabe Grillo. Hij trad daarbij op
als 'comis du serenissime roy de Navarre'. Een maand later leende hij geld aan Martin
de Arana uit Bilbao, schipper van de 'Santa Maria de Begoña', dat in Arnemuiden klaar
lag voor de terugreis naar Cádiz. Voor het geld kocht de schipper levensmiddelen en
andere zaken voor de terugreis.
In oktober machtigde Del Plano Juan Biscayno, 'maestre de postes de su magestad en
Burgos', om geld te innen van Juan de Dueñas en Alonso de Valencia, 'mercaderes

273 Zie ook Gons, Etude, 426-427 Del Plano huwde Elvira de Ayala, de dochter van Gregario de Ayala op 27 арпі 1539 Zie SAA CB, VI, ISO
(22-1-154«) Ook in 1539 mat hl) samen met zijn toekomstig schoonvader vermeld als procureur, SAB Procuraties 1538-1539, 165 (14-6-1539) Bade
kooplieden handelden ook gezamenlijk met de Fuggers rond 1540 Kellenbenz, Fuggir, 442 Jonkheer Gregono del Plano, heer van Vomuer en
'surintendant en dichgrave generaal van de Katholieke majesteit m Brabant en Vlaanderen" was de zoon van Amao en Elvira. RA Kormjk, Fonds
vander Gracht d'Eeghem, n° 74 (30-3-1646)
274 In juni Ъ*г>А»\Ам hu ook met een Engelsman ш graan In juli was hl; getuige voor Diego Méndez ш verband met een achlp dat ш 1527
verloren was gegaan,
275 De term 'urca' duidt vnjwel zeker op een schip van Nederlandse, maar m ieder geval noordelijke, makelij
276 Behalve Yraçabal legden ook een aantal bemannmgileaen een getuigenverklaring af Rodrigo de Goroca, aan boord gekomen m Arnemuiden,
burger van Anteiglesia de Avando in Biskaje van 46 jaar en loods van het schip, Juan de Malaga, burger van Plazencia m Biskaje van 40 jaar en
'contramaestre', aan boord gekomen m Cadiz, Mamo de Solio, 'despensero' van 25 jaar oud en burger van Bilbao, aan boord gekomen in Malaga,
Domingo de Ytunbalcaga, burger van Plazencia van 30 jaar en 'calafate', aan boord gekomen in Cidiz en tenslotte Juan de t •ff*""*, burger
van Bdbao van 50 jaar, 'marinero', eveneens ш Cadiz aan board gekomen.
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estantes en el reyno de España'. Een maand later betrof het een machtiging aan Martin
de Ugarte 'el moco' uit Bilbao, om in zijn naam laken en kandelaars te verkopen voor
een totale waarde van ongeveer 700 pond.
Gedurende de laatste maand van het jaar blijft hij uiterst actief. Zo verscheen hij
omschreven als 'marchans et bourgeois d'Anvers' als getuige voor twee Nederlandse
lakenkooplieden en machtigde hij een aantal procureurs voor de Raad van Brabant en
enkele anderen om op te treden als crediteur van de insolvent geworden Hubrecht Boel.
De laatste keer dat hij in 1540 voor Stryt verscheen was op 16 december, toen de
zoon van de overleden Martin de Ollacaresquieta en Gertrud Ryskens geld kreeg van
Mateo Tetar, de kassier van Arnao. Met dit geld zou hij zijn moeder kunnen verzorgen
en in Leuven kunnen gaan studeren. Tetar, die vaak optrad als getuige voor Del Plano
blijkt dus in zijn dienst te hebben gestaan. Nog op 10 februari 1545 verscheen Matheo
Testarte, 'Flamenco', in Medina del Campo. Daar handelde hij met een machtiging van
Arnao in diens naam. De machtiging was opgesteld door de Antwerpse notaris Antonio
van Male. Hij moest voor Del Plano schulden innen, maar Testarte had hier de hulp
van de rechtbank voor nodig.277 Een aantal getuigende Spaanse kooplieden daar kende
Del Plano, hetzij van brieven of omdat ze in Antwerpen waren geweest. Het ging om
kooplieden uit Benavente, Antwerpen, Valladolid, Medina del Campo en Burgos.
Andere personen die vaak voorkomen als getuigen voor Del Plano zijn Pedro Ortiz de
Landaçuri en Martin en Pedro de Ysunça.
De beschikbare gegevens over het jaar 1540, afkomstig uit het register van Willem
Stryt, geven zeker geen compleet overzicht van de activiteiten van Arnao del Plano,
maar bieden toch een beeld van de diversiteit van zijn bezigheden: geldschieter, reder,
handelaar in ondermeer graan, laken en zout, alsmede vertegenwoordiger van de
markiezin van Zenete en de koning van Navarra. Zijn kennissenkring bevatte vooral
een groot aantal Biskajers, maar ook kooplieden uit Vitoria, Castilië en Navarra, een
opvallend aantal Aragonezen, alsmede Emanuel en Diego Mendes.278 Vanaf 1536 was
hij ook de vertegenwoordiger voor Juan Martínez de Recalde uit Bilbao. Deze reder en
koopman was in Spanje belast met het organiseren van schepen voor Karel V, zowel
voor grote transporten van ondermeer soldaten als voor kleine zabras met koeriers. In
1540 noemde Recalde hem zelfs 'mi hazedor'.279
In 1541 stond Arnao del Plano ook in direct contact met Karel V. Toen deze Sancho
Perez in 1541 naar de Nederlanden stuurde voor de aankoop van koper, kreeg deze te
horen dat hij bij het afsluiten van de verzekering en de betaling van het vervoer, hulp
moest zoeken bij Arnao del Plano, 'a quien mandamos escrivir que os encamine en lo
que se oviere de hazer'.2W Volgens een document uit 1542 was Arnao del Plano toen

277 ARCV, Eusebio Lapuerta (fenecidos) С 1447/5 (leg. 293). Matheo Testan overleed voor 24 mei 1552 en had bij ujn dood oog een aantal
Spaanse schuldenaren en schuldeisers. SAA, CB VU, 52r.
276 Voor Diego Méndez, zie ondermeer: Genard, 'Personen te Antwerpen ш de XVIe eeuw, voor het feit van religie 'gerechtelijk vervolgd"'
AtuveijHtii ArdncombUd 7; Goris, Etude.
279 ЕЕ, 37-249. Idem, 49-415. Zie paragraaf over de koeriers en de paragraaf over de Spaanse weg.
280 EF, 499-29.
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tussen de 40 en 42 jaar. Dit zou betekenen dat hi) in 1540 dus tussen de 38 en 40 jaar
was.281 De Antwerpse certifìcatieboeken tekenen aan dat Arnao del Plano op 6
september 1545 in Bilbao is overleden. Drie andere kooplieden uit Bilbao verklaarden
hiervan op de hoogte te zijn, te weten Juan de Saldaría, Bartolomé del Barco en Juan
de Bilbao.282 In een procesdossier van de Grote Raad van Mechelen283 betreffende
zouthandel vanuit Cádiz in 1546 zijn de getuigenverklaringen te vinden van Pedro de
Ysunça en Francisco de Tranco. Zij verklaarden dat Arnao del Plano faktor geweest was
van Martin de Ugarte. Nog in het jaar 1555 trad Antonio de Polanco op als administrateur van de goederen van wijlen Arnao del Plano.2M
SPAANSE KOOPLIEDEN TE ANTWERPEN 1542-1547
Zoals gezegd zijn er voor de periode tussen 1514 en 1540 geen certifìcatieboeken
bewaard gebleven in het Antwerpse stadsarchief. De eerstvolgende registers beslaan de
periode 1541-1542 en 1544-1547. Het aantal Spaanse kooplieden in deze registers
verschilt niet veel met dat van de door Doehaerd gebruikte registers. In 1542 evenaart
het aantal dat van het topjaar 1505, met 29 Spaanse kooplieden die gebruik maakten van
de certifìcatieboeken. In ieder geval vormen ze geen aanleiding om uit te gaan van een
groei van de Spaanse aanwezigheid in de stad.285 Maar het is wellicht beter om niet
te veel waarde te hechten aan deze boeken voor de kwantificering van de Spaanse
aanwezigheid in de stad. Daarvoor zijn de aantallen ook te onregelmatig. Wel is het
mogelijk een aantal Spanjaarden te ontdekken die gedurende deze tweede periode voor
lange tijd in de stad hebben verbleven. Van de 65 personen komen er negen gedurende
twee jaar voor en slechts één, Diego de Najera gedurende drie jaar, in 1544, 1545 en
1547.2,<i De meeste namen gaan slechts vergezeld van de omschrijving 'Spanjaard',
zodat over de samenstelling van de Spaanse kolonie in deze jaren weinig te zeggen valt.
Er was een groep kooplieden uit Bilbao en elders uit Biskaje, alsmede een groep uit
Castilië: Medina del Campo, Burgos en Medina de Rioseco. Als enige Aragonees staat
Jan Simon genoemd. Wanneer de namen uit de twee periodes vergeleken worden valt
op dat slechts een klein deel van de namen uit de periode 1488-1514 overeenkomt met
die uit 1542-1548. Van de 56 achternamen uit deze tweede periode zijn er slechts tien
die eveneens vóór 1514 voorkomen. In vijf gevallen betreft het vrij algemene

281 SAA CB, V, 19r, 146v. Hl) zei toen al lang bekend ie zun met Diego en F " » " " l Méndez, alsmede met Jehan Descoite, 'eipaignol DITOTQU'.
In 1531 verklaarde Arnao del Plano al ten minste vanaf 1524 koopwaar te hebben ingevoerd onder betaling van de rechten van de natie van Biskaje
ш Brugge. RAA, Platea, 523, 74r
282 SAA CB, VI, 150r.
283

GRM HdUnd, K, dossier 855.

284 SAA CB, X, 201r (23-8-1555) Zie ook SAB, Familiearchief De La Maça (1550) Antonio de Polanco was ook voogd v u de minderjarige
kinderen van Gregorio de Ayala. GRM, Noard-NedcrUndsc, n° 2784 (5-2-1549). Zie voor Arnao en zun zoon Gregorio del Plano ook Hoofdstuk
П, Kellenbenz, Agger, L 441-442 Verder was er nog een natuurlijke zoon Arnouh van Arnao met Tanneke en gelegitimeerd ш 1589, W vanHflle,
irrornusre da latra de léguutuaon (Handzame, 1979), 41.
285 Vergeleken met het gemiddelde van 10 a 12 voor de periode 1488-1514 komt dat van de periode 1541-1548 vrijwel overeen, te weten 9 3
Spanjaarden per jaar,
286 Gedurende twee jaar komen voor Juan de Bilhao, Antonio de Guzman, Juan de Lerma, Pedro de Madana, Andres Manncque, Diego Ortega
de Carrion, Diego de Redondo, Antonio del Rio en Diego de Santa Cruz.
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achternamen, die niet op verwantschap behoeven te duiden: Castillo, Castro, Lopes,
Palma en Peres. Verder komen ook de Aragonese namen Ferrer en Codina in beide
periodes voor. Blijven over de namen Muxica, Henricques en Vaille, waarbij er zowel
in 1493 als in 1547 een Anthonis de Vaille actief was in de stad.
Samenvattend: de Spaanse aanwezigheid in Antwerpen valt vooral af te lezen aan de
hand van de registers van notaris Willem Stryt. De ongeveer 200 Spanjaarden die in
1540 voorkwamen in de registers van Stryt en 's Hertoghen vormen het minimum van
de in Antwerpen actieve Spaanse kooplieden in dat jaar. Dit getal valt te vergelijken met
een lijst uit 1560 waarop de Spaanse kooplieden van Antwerpen vermeld staan met
217
daarop 60 getrouwde en 38 ongehuwde Spanjaarden. Maar dat was net na een
periode van vier jaar waarin Filips Π met zijn gezelschap in de Nederlanden had
verbleven. De schepenboeken en de certificatieboeken werden vooral gebruikt door een
kleine groep kooplieden, waarbij de schepenboeken in de meeste gevallen de aankoop
van onroerend goed betreffen. Het gaat om de meest ingeburgerde groep in de stad.
Tussen de Spanjaarden in Antwerpen en Brugge hebben veel contacten bestaan. Het was
echter niet de Brugse kerngroep, maar andere Spaanse groepen die de contacten
onderhielden. Dit verklaart ook waarom er rond 1551 een conflict kon ontstaan tussen
de Spanjaarden in Antwerpen en de Spaanse natie in Brugge.
SPAANSE CONSULATEN IN ANTWERPEN: HET CONFLICT VAN 1551
Over de organisatie van de Spaanse kolonie in Antwerpen bestaat veel onzekerheid.
Geen enkele groep heeft enige vorm van archief nagelaten. Dit deed Goris in 1925 tot
de conclusie komen dat: 'nous connaissons par de rares mentions dans les papiers de la
ville, l'existence de la nation de Biscaye, de Castille et même d'Arragon à Anvers. Mais
leur organisation restera toujours embryonnaire et même illégale. Leurs promesses
formelles et leurs privilèges leurs assignaient comme résidence la seule ville de
Bruges'.28»
Van de Aragonezen, -die wellicht meer betekenis hebben gehad dan Goris met zijn
'même d'Arragon' veronderstelde- is bekend dat zij hun natie in 1527 naar Antwerpen
zouden hebben verplaatst. Deze natie van onderdanen van de kroon van Aragón stond
toen grotendeels onder leiding van de kooplieden uit Valencia.2" De laatste

287 Gons, Exttik, 70 SAA, Pnvdegekamer 1079 Fonds Handel es Scheepvaart, Spaans Consnlaar 'Relación de los «panoles que 17 rasados en
esu villa de Anvrri а В de febrero de 1560' en de 'relación de los espaflolei que estan por cassar be bazen negocios pom on poner los crudos'
Menens en Torfs schatten de Spaanse bevolking van de scad op Ьаш van deze ciders op driehonderd families Een zeer nume schatting, die ook
zijn weg heeft gevonden tn de meest recente literatuur als 300 personen. A Vandewalle, 'El Consulado de Burgos en los Palees Bajos' Acuì dd
V cmtenmrto dd ConaiUdo de Buriel I (Burgos, 1994), 283-300, 296
288 Gons, Etude, 58.
289 De herkomst van de kooplieden construeren op batu van Nederlandse gegevens is met mogelijk door de onvoldoende precisie van de
bronnea Zie ondermeer Henn Lapeyre, 'Les marchands étrangers dans le royaume de Valence aus. XVe et XVIe ñecles' Fremd* Кліфаш auf
der tscrueeen Helbvud Hermann Kellenbenz ed (Keulen/Wenen, 1970), 100Ί17, Leopoldo Pues Ros, 'El comercio valenciano a fines de la edad
media' A ntla de ¡л asociación españoU ржгл ei ргицгеш de Us аеікмз 21 (1956), 489-506 en 645-659; Jose Hinojosa Montalvo, 'Sobre mercaderes
елтарепшяйагм en la Valencia del siglo X V 5мплЫ 26 (1976), 59-92, Jacqueline Giurai Hadnios&f, Veleno, port mtíaerrmném ли XVe aède 1410·
1J2Í (Panjs, 1986) Bij de behandeling van de vreemde kooplieden m de stad is ze geen 'Flamencos' tegengekomen In 1490 werkte m Valencia
Johan de Gueça, 'libres de la cuitat de Flandes natural' en werkzaam voor een Duns drukker. Philippe Berger, Libro y lectin» en U ліепси dd
renuamtento I (Valencia, 1987), 38 Juan de Mey werkte " " " ^ » « tussen 1535 en 1555 m de stad. Idem, 40, 47 In 1530 werd Cornelius, een schilder
uit Gent, in Valencia veroordeeld. Door wim en jeugdige overmoed had hij de lof vin Maarten Luther gezongen Jesús Alonso Burgos, El
( ш ш ш ш en CdStdlá durante d agio XVI Autos de ¡e de Vell*do¡u¡ de 21 de mayo y de $ de oauht de 1119 (San Lorenzo de El Escorial, 1983),
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vermelding van deze natie -volgens Goris en Vazquez de Prada- is afkomstig uit het jaar
1540, toen Francisco de Codina als consul van de natie fungeerde.290 Dit jaartal
betekent echter niet dat de natie toen ophield te bestaan. Wel dat er voor de Spaanse
kooplieden in Antwerpen vanaf 1540 veel minder representatieve bronnen beschikbaar
zijn en Goris geen vermelding van de natie in later jaren heeft kunnen terugvinden.291
Wel beschikt men voor 1538-1540 nog over een fragment van een journaal van Dismas
Ferrer uit Valencia, werkzaam in Antwerpen.292 Gegevens rond de Aragonese familie
Simon tonen aan dat de natie in 1543 nog bestond en dat haar leden een belangrijke rol
speelden in de handel met ondermeer Castilië.293 Behalve Domingo de Jaime Simon,
Domingo de Pere Simon en Dismas Ferrer zijn er ondermeer de volgende kooplieden
in Antwerpen geweest: Bernât Simon, Francisco Sadornil,294 Honorato de Villafranca,
Rafael de Olosa, Francisco Codina, Jehan Camarena, Antonio Amiguet, Gaspar Codina,
Petro Riere, Peter Costa, vader en zoon Casin de la Vocante, Michiel Turlan, Belenguer
Ferrer, Francisco Aliaga, Juan Sadornil, Michiel de Camarena, Bonaventura Dominee,
Baltasar Morillo, Fernando Daza mayor en menor,295 Jayme Cobliure, Francisco
Estevan, Cristofol Crespin, Johan Rochamora, Melchior Martinez en Juan Sosias.296
Martin Sans de Tena uit Brugge verscheen ook regelmatig op vergaderingen in
Antwerpen.297 De bekende Aragonese koopliedenfamilies van Martin López en Luis
Pérez onderhielden handelsbetrekkingen met de firma Simon. Een aantal van hen zijn

52 John E Longharst, 'Lather ш Spam 1520-1540' hvcmùngs of tbc А тепелп рЬаоягрІпЫ soaay 103 (1959), 66-93, 81 Al ш de vijfbende eeuw
importeerden de Nederlandfin veel njst uit Valencia. Carande, Cariai V% L, 137
290 Vazquez de Prada, 'Colonia', 734-736 'Uibre del Consulat 1330-153 Г, Л. Paz y Melia ed., Sene de loi más tmporunta documentât del лгсЫ о
у ЫЫюисл del exemo sr. duque de MedmeaL 1* sene bibliográfica. (Maand, 1922), 435-487.
291 Hiervoor il reeds aangegeven dat de registers van vader en zoon 's Hertoghen voor de Spanjaarden m Antwerpen weinig betekenis hebben.
Het laatste register van Stryt dateert precies un 1540. SAA Stryt 1540, 31Br Namens de andere leden van de natie van Aragón ш de Nederlanden
tekenen Francisco Codina, Michiel Tourlant, Francisco Sadornil, Domingo Simon, Dymas Ferrer, Raphael Oloza en Pedro Costa Ook aanwezig
u Jehan de la Mata, bd van de natie van Aragon, wonende te Brugge.
292 Da journaal u door Gons foutief aan een Italiaan toegeschreven. Vázquez de Prada heeft dit later veranderd en noemt Dismas Ferrer ab
auteur van de rekeningen. Het feit dat het journaal in het Catalaans u geschreven verklaarde toen meteen het slechte Tra) ¡ aan ^ zoals Gons het
had omschreven Josse Tessei was in 1537 de klerk van de Aragonezen. In hetzelfde jaar was de natie van Aragon voor de Raad van Brabant
verwikkeld in een proces tegen een Antwerpse f ruitverwerker Miguel Tourlant was toen consul van de natie en Chrutoffel Crupim de trésorier
Zij machtigden Janne van Dyckc als procureur voor de Raad van Brabant. SAA, VHertoghen 1537, 119v, 140v, 143r. Dumas werkte ook samen
met de firmi Simon. SAA Stryt 1540, 353v
293 Zie paragraaf over de firma Simon.
294 Van Francisco Sadornil u een testament bewaard gebleven, SAA Stryt 1540, 103v, gedateerd op 1 juli 1540: Hij is de zoon van Francisco
Sadornil en is geboren in Teruel, in het koninkrijk Aragón. Hij verzoekt begraven te worden hij de Karmelieten ш Antwerpen De Bourgondische
levensstijl had deze Aragonees met op de knieën gekregen."mas defiendo que despues mi muerte no se hagan costas ningunas de banquetes ni otras
superfluidades de bever e comer que se usen en estas tierras" Een eerder testament, op 21 november 1539 gemaakt voor notane Pedro de
Castellanos ш Sevilla, vervalt nu. De erfenis gaat naar zim broer Miguel Sadonul in Sevilla. Zijn goede 'criado' Pedro Riere moet daarvoor naar
Sevilla toe Verder is er sprake van zim natuurlijke zus Juana Sadornil ш Teruel, zijn 'moca' Mayquen, zijn overleden broer Juan Sadornil en diens
natuurlijke zoon Francisco Sadonul.
295 Zie paragraaf over de fuma Simon.
296 Van een aantal van hen u de herkomst nader bekend. Dumas Ferrer (Valencia), Francisco Sadornil (Teruel/Valencia), Honorato de Vfflafranca
(Barcelona/ Valencia), Rafael de Olosa (Mallorca), Antonio Amiguet (Caspe in Aragon), Petro Riere (Mallorca), Peter Cosa (Mallorca), Савш fie
la Vocante (Valencia), vader en zoon, Michiel Turlan (Aragón), Belenguer Ferrer (Valencia), Francisco Aliaga (Valencia) Francisco Aliaga uit
Valencia huurde m 1540 eveneens een buis aan de Meere, geheten 'Lescu de Franche, vulgairement dit den Schilt van Vrannjeke', voor de penode
van negen jaar met een huur van 90 pond Brabants per par. SAA, 's-Hertoghen 1540, 238v. 'Lhbre del Consulat 1330-1537', A Paz y Melia ееЦ
Sena de Un más importantes documentos del ordnvo у ЫЫюшл del o m a sr duque de Medvuurh 2 a sene bibliográfica. (Madrid, 1922), 435-487.
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bij de schuldeisers terug te vinden bij het bankroet van de firma in 1542.ï" In 1560,
als er in Antwerpen een lijst wordt opgesteld van de aanwezige Spanjaarden, worden
daartoe ook enkele Aragonezen gerekend, zoals Michiel Turlan en de gebroeders De la
Vocante.
Het veronderstellen van een aparte natie van Biskaje in Antwerpen baseert Goris op
één enkele verwijzing. Bij nader inzien gaat het daarbij echter om de natie van Biskaje
uit Brugge, zodat er feitelijk geen reden is om uit te gaan van het bestaan van een
dusdanige natie in Antwerpen. Voor het bestaan van een Castiliaanse natie in
Antwerpen geeft Goris zelfs geen enkele bewijsplaats. Een dusdanige organisatie zou
door Brugge en Burgos nimmer geaccepteerd zijn en zou in ieder geval tot grote
problemen hebben geleid en daarvan is niets bekend. Toch was ook het voortbestaan
van de Spaanse natie in Brugge niet altijd vanzelfsprekend. Een verhuizing van de natie
naar Antwerpen zoals aan het einde van de vijftiende eeuw had plaatsgevonden, was ook
later nog een open mogelijkheid voor de Spaanse natie. Zo was er in 1547 sprake van
geheime onderhandelingen ('communycacion secreta') tussen de Spanjaarden van Brugge
en de stad Antwerpen over de wolstapel. Fernando del Campo, Juan de Camargo en
Diego de Astudillo waren 'con todo silencio' naar Antwerpen gegaan om daar met het
stadsbestuur te praten. De stad Antwerpen beloofde de Spanjaarden dezelfde vrijheden
als ze in Brugge hadden. Het feit dat men het in het geheim deed, betekent dat het
zeker niet alleen heeft gediend om de Brugse stadsmagistraten onder druk te zetten. Het
overleg leidde echter tot niets. 2 "
In 1551 waren het een aantal Spaanse kooplieden uit Antwerpen die zich verenigden
om het monopolie van de Spaanse natie van Brugge te bestrijden. Op basis van een
dossier in het Antwerpse stadsarchief schetst Goris de gebeurtenissen300 rond deze
poging een nieuw consulaat in Antwerpen op te richten. De initiatiefnemers streefden
naar een organisatie waarin alle Spaanse kooplieden in Antwerpen een plaats zouden
hebben, 'général et universel'. Dit betekende dus dat men geen nieuwe Castiliaanse natie
wilde formeren, maar dat Biskajers, Aragonezen, Castilianen en anderen bereid waren
om samen te werken onder de gezamenlijke vlag van 'Spanjaarden'.M1 Zij vergeleken
deze nieuwe vorm van consulaat met de situatie in Brugge. Daar waren volgens hen vier
Spaanse naties actief. Men noemt deze niet bij naam, maar uitgaande van de naties van
Biskaje, Spanje (Castilië) en Navarra, zou dit betekenen dat ook de natie van Aragón
in 1551 in Brugge was gevestigd. Was deze natie weer naar die stad teruggekeerd of
waren alleen de leden naar Antwerpen gegaan en was de natie officieel altijd in Brugge
gebleven?

298 Te weten: Francisco Aliaga. Martin Lopez, Luis Perez. Francuco Codina. Dunas Ferrer en Michiei Turlan. Voce Martin Lopez, zie*
Vermaseren, 'Lopez'.
299 SAB, SC, 'Divers Doener 1550-1567
300 Gora, Colonia, 5946 SAA, PnvDegekanier 1079 Fonds Handel en Scheepvaart, Spaans Consulaat.
301 In 15(0 werd er ook een lijst samengesteld waarop alle Spaanse giucpeu als 'españoles' werden omschreven, zowel Castilianen ab Aragonezen
en Bilkajers Gons, £uide, 70. SAA, Pnvdegekamer 1079. Fonds Handel en Scheepvaart, Spaans Consulaat 'Relapon de los españoles qoe ay
casados en esta villa de Anvers a 8 de lebrero de 1560' en de 'relación de los españoles que están por cassar he hazen negocios porsi tan poner los
criados'
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De nieuwe natie in oprichting van alle Spanjaarden in Antwerpen zou bereid zijn met
de Spaanse natie van Brugge samen te werken, maar men wilde wel onafhankelijk staan
ten opzichte van de consuls in Brugge. De Antwerpse Spanjaarden hadden geen inspraak
in Brugge en dus wilde men niet dat Brugge zich met Antwerpen zou bemoeien.
Oorzaak voor dit streven naar een eigen consulaat was de noodzaak om de uitrusting
van de vloot vanuit Antwerpen te controleren. De Spaanse vloot van augustus was
namelijk door de Fransen buitgemaakt en dit wijtte men in Antwerpen aan een gebrek
aan organisatie bij de uitrusting. Omdat men geen eigen organisatie had ontbeerde men
gezag en orde. Het stichten van een eigen natie was ook gerechtvaardigd omdat de
Antwerpenaren zich met andere koopwaren bezighielden. De Bruggelingen mochten de
handel in wol behouden, maar de andere handel diende men onafhankelijk te kunnen
beoefenen. De Spaanse natie van Brugge, later ook gesteund door de Biskajers, wist de
oprichting van de Antwerpse natie te verhinderen. Volgens hen was het de
Antwerpenaren juist om de wolhandel te doen, nu de andere handel niet meer zo
florissant verliep. Goris is geneigd in dit conflict de kant van Brugge te kiezen. Na de
nederlaag voor de Grote Raad van Mechelen, zou het tot 1559 duren, voordat de
Antwerpse Spanjaarden opnieuw een poging zouden wagen de macht van de Brugse
naties te breken.
Het chronologische verloop van het conflict in 1551 zoals dat door Goris is
gereconstrueerd op basis van de Antwerpse documenten, stemt niet geheel overeen met
de mededelingen in de notulen van de Spaanse natie van Brugge.302 Volgens de Brugse
notulen bezochten Baltasar de Haedo en Fernand Lopez del Campo namens de
Antwerpse Spanjaarden op 11 oktober een vergadering van de natie. Het lijkt de eerste
poging te zijn geweest om de Brugse landgenoten voor hun plannen te winnen. Die dag
om één uur -na het eten- moesten alle gedeputeerden samen met een aantal speciaal
opgeroepenen naar het huis van de natie komen om de twee vertegenwoordigers van
Antwerpen aan te horen. Men luisterde gewillig naar de voorstellen, maar voordat men
tot een beslissing kon komen wilde men eerst het verzoek op schrift zien. Het was bijna
een vorm van 'nationalistische' retoriek, waarmee de twee uit Antwerpen de natieleden
wilden overtuigen: 'pues los que aqui y allí residen somos de una patria e naturaleza e
estamos en tierra estraña'.303 Een gezamenlijke organisatie zou iedereen ten goede
komen en een teken zijn van eer, Üefde en gezond verstand. Na aanhoring van het
pleidooi besliste men tot het samenstellen van een commissie van vijf personen,304 die
ieder een kopie van het verzoek zouden krijgen. De volgende dag zou men een
voorlopig antwoord aan de Antwerpenaren geven. Voor het belangrijke vraagstuk zou
men uiteindelijk wel meer tijd nodig hebben, maar binnen vijftien of twintig dagen zou
men Antwerpen schrijven over de uitkomst van het overleg. Wel zeiden zij de
Antwerpse Spanjaarden toe hun in alles te willen ondersteunen. Toen men op 27
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SAB, SC 'Ayuntamiento·' 1548-1648, 43r-46r Ζ » bijlage L

303 Degenen die hier (Brugge) en daar (Antwerpen) verblijven zun van hetzelfde vaderland en dezelfde nane en we bevinden ont op vreemde

304 Diego Fardo, Fernando de Manne, Luu de la Vega, Juan de la Ptfla en Femando de Cimet.
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oktober opnieuw over dit onderwerp vergaderde, bleek er een brief van landvoogdes
Maria van Hongarije te zijn aangekomen bij het Brugse stadsbestuur. Hoewel de brief
was gedateerd op 8 oktober, had het nieuws de Spaanse natie op 12 oktober dus nog
niet bereikt. Het was pas op 29 oktober dat er een delegatie van de natie met het
stadsbestuur zou gaan praten om een antwoord aan Maria te formuleren. Iedereen
besefte dat de beslissing over het Antwerpse plan bij de keizer lag, maar allen waren het
er over eens dat het plan veel schade zou berokkenen aan Brugge. Als men in
Antwerpen behoefte had aan een hoofd, dan moest men zich maar aan de Brugse natie
onderwerpen, die altijd als enige in de Nederlanden had bestaan: 'pues esta y a estado
aqui siempre sin averla en otra ninguna parte en estas tierras'.

НЕТ PROCES ROND DE FIRMA SMON (1543) EN DE NOTARISSEN MET EEN SPAANSE
KLANTENKRING
De Spaanse handelskolonies van Brugge en Antwerpen vormden belangrijke centra voor
de verbinding tussen de Nederlandse en de Spaanse economie. Dit reeds door zovelen
bezongen belang voor beide culturen kende zijn goederenstroom en zijn mensenstroom,
maar evenzeer, en veelal veronachtzaamd, een papieren stroom van brieven,
verklaringen, rekeningen, wisselbrieven, schuldbekentenissen, vrachtbrieven en vele
andere vormen van schriftelijk contact tussen beide gebieden. Dat handelaren
veelschrijvers waren is bekend, van Francesco Datini uit Prato tot Simon Ruiz uit
Medina del Campo. Van deze twee kooplieden van middelgrote allure zijn -bij toevalomvangrijke handelsarchieven bewaard gebleven, maar niet voor iedere periode valt
gebruik te maken van een dusdanig archief. Omdat iets dergelijks voor de SpaansNederlandse handel ten tijde van Karel V ontbreekt, moeten andere archieven worden
gebruikt. De voornaamste mogelijkheden bieden de gerechtelijke en de notariële
archieven, waar afschriften -en soms zelfs originelen- van documenten terecht zijn
gekomen. De aard van de gerechtelijke archieven vereist werk van zeer lange adem dan
wel vertrouwen in toevalstreffers. Slechts zelden zijn dergelijke archieven zo goed
ontsloten als de Hollandse en Zeeuwse dossiers van de Grote Raad van Mechelen.305
De notariële archieven kennen eveneens een probleem. Voor de eerste helft van de
zestiende eeuw zijn er, zeker in de Nederlanden, maar zeer weinig notarisprotocollen
bewaard gebleven, zodat ook hier het toeval bepaalt wat er te ontdekken valt. De
particuliere aard van de registers, bij familie of opvolger terechtgekomen en later in de
vergetelheid geraakt, heeft hier vermoedelijk voor zorggedragen. De organisatie van het
notariaat in de Nederlanden werd door Karel V ter hand genomen,306 wellicht
geïnspireerd door de contacten met Spanje, waar de notaris reeds veel langer een

305 GRM Noord-NederUndsr, GRM Hollend Henn Lapevre, Une female de nurcbands. La Rua (Рапн/ Bordeaux, 1955), Het archief van Danni
u ondermeer gebnnkt door Federigo Melis, / mercena tulum ndl'Estrop* mtsnevele e nnesctmentele. Opere sparse di Federigo Melu Q (Prato,
1990) Zie ook Iris Ongo, The merchant ofPrea (Londen, 1957)
306 Michel Oonerbosch, "Van groóte abuysen ende oogeregeuheden" Overheidsbemoeiingen met het Anrwerpse notanaat tijdens de XVIde
eeuw' Tiftbdmfi voor mbtsgacbiedems Tb (1995), 83-102, 84-87, Idem, Het openbare nouruat m Лт егрещ F L. Neve, 'Het openbaar notariaat
op de drempel van de Nieuwe ujd (I5de en 16de eeuw)' Gepasseerd. De n¿ en posase ven nourtssen in bet verleden (Numegen, 1987), 17-54
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belangrijke rol speelde. Het ambt werd aan vaste regels gebonden, waaronder ook het
bewaren van de registers. Dit blijkt ook uit een enkele getuigenverklaring bij het hierna
te bespreken proces. Tot 1525 van de zestiende eeuw zijn er voor een stad als
Antwerpen helemaal geen registers bewaard gebleven. In het rijksarchief van de
provincie Antwerpen, nu te Beveren, en in het stadsarchief worden voor de
daaropvolgende periode slechts enkele registers bewaard.507
Goris heeft de registers van het stadsarchief gebruikt als bron voor zijn studie over
de Zuidelijke handelaren in Antwerpen. De drie notarissen die hij gebruikt blijken
volgens hem bij uitstek geschikt voor zijn studieonderwerp: 'trois notaires paraissent
avoir monopolisé la clientèle méridionale, les notaires G. Streyt et S. Hertoghen, sr. et
jr. Dans leurs protocoles, nous avons rencontré la trace de bien des opérations que les
échevins auraient refusé d'enregistrer'.308 Voorzichtig gaat Goris er dus van uit dat de
drie notarissen van het stadsarchief vrijwel een monopoliepositie innamen bij de
zuidelijke cliënten, zodoende het belang van deze registers in grote mate verhogend. De
zuiderlingen waren vertrouwd met het notariaat en niet met de volontaire jurisdictie
van de schepenbanken. Bovendien gebruikten de schepenbanken vooral het Nederlands,
terwijl de notarissen meertalig waren. De Antwerpse certificatie- en schepenboeken
hadden zoals we hebben gezien een zeer beperkt belang voor de Spanjaarden.
In navolging van Goris zal men geneigd zijn te denken dat vrijwel alle notariële akten
van de zuidelijke kooplieden -in ieder geval die van de schaarse jaren waarvan er
registers zijn- bewaard zijn gebleven. Hierdoor verkrijgen de onderzoeksresultaten van
Goris ook een -zij het beperkte- kwantitatieve betekenis. Doch voor de
monopolietheorie heeft hij geen andere verklaring te bieden dat het in zijn ogen grote
aantal zuiderlingen dat een beroep doet op deze notarissen en hun inderdaad
bewonderenswaardige talenkennis.309
In beginsel een niet verder uitgewerkte
hypothese, maar één waar nu meer belang aan zal worden gegeven dan Goris er ooit
zelf aan gegeven heeft.
De vondst van een groot procesdossier uit 1543 in de archieven van de Real
Cnancillería van Valladolid, waarbij documenten vanuit Antwerpen opgestuurd werden
als bewijsstukken, biedt een aantal nieuwe documenten over de Antwerpse handel met
Spanje, waarmee vooral de rol van de Aragonezen beter belicht kan worden.310 Deze
mediterrane kooplieden vormden behalve een aparte natie in de Nederlanden ook een
schakel tussen Antwerpen en de handel op de landen van de Middellandse zee. Behalve
directe informatie over de betrokken kooplieden en hun werkzaamheden is het ook

307 Deze reguten zijn reeds door vele historici gebruikt in hun onderzoek naar de geschiedenis van de Antwerp« handd. Zie bijvoorbeeld Gons,
Etude, Strieder, NoUrutMnbiven. Л de Platea, vanaf 1525, W. Stryt, 1535 en 1540 en vader en zoon 's Hertogben, vanaf 1534, vormen gezamelrjk
vrijwel het gehele corpus van de Antwerpse notarureguters voor de periode van Kard V.
308 Gons, Eauk, ал.
309 Gons, ¿aide, 90-94. Wel bekritiseert Gons het gebruik van Nederlands met Frame en Latijnse invloeden, 'ces scribes aboutirent a une sorte
d'Esperanto flamand-français-latin, dont les rnsres ,»q»*n,-— se font encore jour actuellement dans la littérature journalistique houandaise'. Idem,
85.
310 Ook ш 1550 vond er een proces plaats in Valladohd, waarvoor in Antwerpen getuigen werden opgeroepen Het ging om de arrestatie van
een schip in Muros (Gabcië) 'Indei der gebodboeken berustende ter secretary der stad Antwerpen 1489-1794', Antverpxb АпЬк епЬШ 1 (1864),
120-464
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mogelijk te zien op welke manier de Spaanse en Nederlandse gerechtelijke instellingen
met elkaar samenwerkten en de noodzaak die er bestond om vertalingen te maken van
de diverse documenten. Hoe functioneerde het Latijn als internationale taal ten tijde van
de doorbraak van de volkstalen? Ten slotte verschijnen er notariële akten, die niet
behoren tot het gelimiteerde corpus van de bewaarde registers, waardoor de
monopolietheorie van Goris in het gedrang lijkt te komen.
ALBERTO CUON EN DE ERFENIS VAN DIEGO FLORES

De Real Cnancillería van Valladolid vormde het hoogste rechtscollege voor het
noordelijke deel van de Castiliaanse kroon, waarbij de rivier de Taag bepaalde of een
zaak tot de bevoegdheid van Valladolid, dan wel tot die van Granada behoorde.
Valladolid bestreek dus zowel de Spaanse noordkust, met de belangrijke havens van het
Baskenland, Cantabrië en Galicië, alsmede de Castiliaanse hoogvlakte met Burgos en de
marktsteden van Medina del Campo, Medina de Rioseco en Villalón. Het vinden van
processen waarbij de handel met de Nederlanden betrokken is, behoeft dus geen grote
verbazing op te wekken. Over Alberto Cuon, die in 1543 een beroep deed op de
Cnancillería, weet men meer dan van de gemiddelde koopman uit de zestiende eeuw.
Als zakenrelatie van de Fuggers in Spanje kwam hij veelvuldig voor in de rekeningen
van deze Augsburgse firma en heeft hij de aandacht getrokken van de Duitse
grootmeester in de Fuggerkunde. In zijn omvangrijke werk over de Fuggers op het
Iberisch schiereiland, vermeldt Hermann Kellenbenz zijn naam veelvuldig voor de
periode tussen 1528 en 1558. Lang daarvoor had hij echter reeds een artikel gewijd aan
deze Duitse koopman: 'auf den Spuren eines Nürnberger Kaufmanns in Valladolid'.M1
In 1543 stond Cuon voor de Chancillería tegenover Gaspar de Oviedo uit Madrid,
diens echtgenote Guiomar Flores en de door hen vertegenwoordigde Pedro Flores,
kinderen van de koninklijke kwartiermeester Pedro Flores, als erfgenamen van de
overleden 'commandeur' Diego Flores. Bovendien trad Gaspar de Oviedo op als
gevolmachtigde van zijn moeder Maria de Vozmediano die, als erfgename van haar
overleden zoon Alonso de Vozmediano, eveneens aanspraken had op een deel van de
erfenis van Diego Flores.

311 Kellenbenz, Agger. H Kellenbenz'Alberto Cuon, auf denSpuren oner Nürnberger Kaufmanns ш Valadolid' NortoL Barrage zur Nürnberger
Cachicha (Neurenberg 1961) 21-27. Cuon bhjkt al ш 1537 een keer π ο τ de Chancillería re zun versehenen, ala getuige op het Mohikken-proces
rond de Burgale» koopman Cristobal de Haro Qion zei deze Cristobal de Haro, een van de grote ondernemers achter de koloniale ежрагше van
Spante, al ongeveer oen jaar te kennen. Cuon was een inwoner van Valladolid en ten ojde van de verklaring ongeveer 35 jaar oud. Het doopregister
van de parochie van Santiago in Valladohd, waartoe hij behoorde, toont aan dat behalve Cuon ook Duitse kooplieden als Anton» Msytin en de
Webers, Italiaanse kooplieden ab Esrroci, Corsini, Lomehn, Gnmaldo en Spinola, *1πι»Ά. de 'correo mayor' Raimundo de Тани, in deze wijk
gevestigd waren. Op 14 juk 1547 doopt hij samen met zun vrouw ОіптГ"ч hun zoon Andres en op 30 september 1549 hun zoon Mazheo. ADV,
Doopregister Santiago. Ook komt hij veelvuldig voor ш de notansprotokoUen van Domingo de Santamaria uit Valladohd. Kellenbenz schrijft
over de Protokollen ш zin amkel over Cuon * Seine Name erscheint auch gelegentlich ш den Protokollen der Notare von Medina del Campo
und Valladolid. Allerdings konnte ich ihn bi«1«,g erst fur einere spatere Zeit ausfindig machen", namelijk in 1554 Kellenbenz *Auf den Spuren'
22. Er zun echter al oudere marhngingm, maar ook trad hij op als getuige voor andere Duitse kooplieden AHPV, Domingo de Santa Mam 1534
(n°84),1333, idem 1544 (n°7), 245, 4011, 512, 699v-, idem 1545 (n°B8), 297, 352, 374v, 2010v. Deze gegevens zun afkomstig uit een steekproef van
beperkte omvang. Machtigingen ondermeer aan zijn 'crudo' Melchior Conparan en aan zíjn 'solicitador en el Consejo de Indias' De Alberto Cuon
van 1543 was dus een gelouterd koopman van ongeveer 42 jaar, met een lange loopbaan ab koopman in Spanje achter zich. Hij werkte zowel voor
de firma van de Welsers, als voor Twhrelf en behalve met de handel, heeft hij zich ook bezig gehouden met finam-tfl» transacties voor andere
Duitse en Italiaanse koopUeden. Over de verdere activiteiten van Cuon wordt verwezen naar de eerder geciteerde werken van Kellenbenz. In de
ARCV bevindt zich nog een ander dossier betreffende Cuon, dat hier verder met ter sprake komt Samen met ondermeer de vertegenwoordigers
van de Fuggers behoort hij dan tot de schuldeisers van de overleden 'licenciado' Chaves ARCV Perez Alonso 95-5.
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'Comendador' Diego Flores blijkt na een lang leven in de Nederlanden in
Antwerpen312 te zijn overleden, alwaar zijn testament in het Spaans werd opgemaakt
door een notaris geheten Pedro van Lare. Een afschrift van dit document, opgemaakt
door de notaris 'en romance', bevindt zich tussen de processtukken.313 Diego Flores,
ridder van de orde van Santiago, verzocht begraven te worden in het klooster van de
Antwerpse Dominicanen, op een door zijn biechtvader 'fray' Hernando Bibero,
eveneens een Dominicaan, aan te wijzen plaats. Zoals in deze periode niet
ongebruikelijk vervolgt het testament met een opdracht tot het uitdelen van brood
onder de armen en het regelen van de diverse nog uitstaande leningen en schulden. Aan
Villa, een 'alto caballero' van de keizer, had Diego nog een schuld van 50 escudos (1
escudo tussen 350 en 400 maravedís) en hij bezat in het huis van Alvaro de Aimaras314
nog drie koffers, een damasten laken en een zilveren zetel ('butaca de piata'). De schuld
van 5000 escudos die de keizer bij hem had, moest maar door zijn broer Alonso Flores
vereffend worden. Deze broer ontving zelf 20.000 maravedís uit de erfenis, terwijl hun
zuster Catalina Flores 10.000 maravedís erfde.
De werkelijke erfgenamen van Diego Flores waren echter zijn neef en nicht Pedro en
Guiomar Flores, kinderen van zijn overleden broer Pedro Flores. Al zou hun oom
Alonso Flores tot hun meerderjarigheid van de renten mogen genieten. In Antwerpen
zouden zijn biechtvader, Jacome de Marzilla, 'trinchante de su magestad' en eveneens
ridder van de orde van Santiago, en Alvaro de Almaras als vertegenwoordigers optreden.
Hoewel Diego Flores lang in de Nederlanden had gewoond en ook enkele huizen in
Antwerpen had bezeten, is er in het testament geen sprake van verdere familieleden in
Antwerpen. Vermoedelijk verkeerde hij gedurende zijn gehele verblijf aan het hof van
Margareta van Oostenrijk, bij wie hij al in 1507 optrad als thesaurier.315 Wellicht was
hij reeds in 1500 met de jonge weduwe naar de Nederlanden meegekomen.
Aldus werd op 27 december 1534 het testament opgemaakt, in de 'cámara alta' van
het huis van Diego Flores, in aanwezigheid van Lorençio del Canpo, Juan Beiget,
Donisio de Sigue, Diego Coulon, Niculas Cordir en Pedro de Lobaina. In de marge van
het afschrift staat nog de vermelding: 'no le veo firmado' (ik zie geen handtekening),
zodat men wellicht de authenticiteit van het testament heeft betwijfeld. Na de in Latijn
gestelde formule van notificado volgde de opsoming van de getuigen die aanwezig waren
bij het lezen van het afschrift, zoals dat in Segovia was gebeurd op 13 november 1543.
De jonge Guiomar en Pedro Flores erfden dus van hun oom een aantal huizen in het
verre Antwerpen. Deze dienden nu te gelde te worden gemaakt. Het ontbreken van
familieleden in Antwerpen bemoeilijkte de afhandeling waarschijnlijk in grote mate. De
vertegenwoordiger van de erven, de 'clérigo' Alonso de Vozmediano, waarschijnlijk
eveneens een familielid, deed een beroep op de voornoemde Alberto Cuon om de
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Zie Hoofdstuk IV, paragraaf over de Spaanse hovelingen in de Nederlanden.

313

Pedro van Lare komt vaker voor als notaris voor Spanjaarden in de Nederlanden. Zie paragraaf over de notarissen.

314 De Spaanse familie De Almaras behoort bijde eerste families, die zich geheel integreerden in de Antwerpse maatschappij. De tweede generatie
bracht het reeds tot belangrijke functies ш de magistratuur. Zie paragraaf over de Spanjaarden m het stadsbestuur.
315 Doehaerd, Eluda Π, n° 1768, afkomstig uit SA Antwerpen, CB Ш, 272v, gedateerd op 22 november 1507
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huizen in Antwerpen te verkopen.31' Hoe deze Segoviaanse pastoor, burger van
Madrid, in contact is gekomen met Cuon is onbekend. Madrid maakte in ieder geval
deel uit van de actieradius van de Duitse koopman.317 Het lijkt aannemelijk dat de
contacten van Alonso de Vozmediano en de familie Flores met het hof van Karel V de
bindende factor hebben gevormd. De getuigen die later op het proces werden
opgeroepen voor hun verdediging wijzen ook op relaties aan het hof. Alberto Cuon,
gevestigd in Valladolid, wordt in het dossier omschreven als Duits koopman aan het hof
in Spanje. Het Spaanse hof van Karel V, hoewel nog steeds niet helemaal sedentair, was
echter meestal te Valladolid. Op zijn beurt gaf Cuon de opdracht de huizen te verkopen
weer door aan de firma van de erfgenamen van Juan Simon, gevestigd te
Antwerpen.31' Guiomar Flores en Gaspar de Oviedo eisten in het proces een bedrag
van 700 dukaten van Cuon. De huizen zouden namelijk door de firma Simon voor dit
bedrag verkocht zijn, maar het geld was nog steeds niet in Madrid aangekomen.31' Er
was inderdaad iets misgegaan met de betalingen.
VERKOOP VAN HUIZEN

Dat het via Cuon tot een contract tussen de firma Simon en de erven Flores was
gekomen blijkt uit een afschrift van een Latijnse brief uit Antwerpen van 11 juni 1543,
geschreven in naam van de 'burgimagistri, scabini et cónsules' van de stad. Dit was de
Latijnse vertaling van een contract geschreven in 'lingua nostra vernácula' tussen
Dominicus Simon, zoon van Petri, een Aragonees koopman heden ten dage woonachtig
in Antwerpen, en Petro Floris en Guiomar Floris, legitieme kinderen van Pedri Floris
en erfgenamen van Didaci Floris. Dit Antwerpse document was weer gebaseerd op
documenten uit Madrid, van de notarissen Diego Menais en Gaspar de Vilea. Het ging
om de verkoop van een huis geheten 'Limborch' in de St. Jacobsbuurt, gelegen aan de
Hoogstraat, alsmede een huis tussen de Hoogstraat en de Musterstraat, naast de huizen

316 Mogelijk zijn Alonso de Vozmediano en Alonso Flore« twee namen voor ¿en persoon In de hierna beschreven eerste brief van Gaspar de
Oviedo staat vermeld hoe Alonso Flores ш 1541 was overleden en hem had achtergelaten met de voogdij
317 Kellenbenz, 'Alberto Cuon'
318 Over de aanwezigheid van de Aragonese koonlirrlrnfamilic Simon ш de Nrrlrrlandra is veel informati« te vinden. Juan Simon, de grondlegger
van de firma, was op 28 juni 1537 getuige voor notaris 's Hertoghen er., en verklaarde toen ongeveer 37 jaar oud te zijn $AA 's Hertoghen sr
2070, register 1534*1539, lOlv en 109v) De firma, die meestal 'herederos de Juan Simon' wordt genoemd, wordt m 1540 overgenomen door zun
neven Domingo de Jaime Simon en Domingo de Pere Simon. 'Dominicus Symon, Pieterss, wulen ende sr Domuuago Symon, Jacquessone wulen,
coopUeden residerende te Antwerpen ab erfgenamen van wijlen Jehan Symon ' De andere erfgenamen worden dan venegeuwüutdigd door Antoeus
van Bomberghen, Erasmus Scherz en Lodewijck Munteus. Het betreft hier het huis 'den grooten Molensteen' in de Karte Nmrwstraat van wijlen
Juan Simon (SAA SR 198,1540, 90) Bu de erfenis is ook nog een natuurlijke zoon van Juan Simon betrokken, in 1517 uu een relane met Comebe
Faes Hennrirlnrhtfr geboren. Deze bevindt zich m 1540 m Napels (SAA CB V, 110 en SAA Stryt, 3133, register 1540, 253v) m 1540 machtigt
Domingo Simon zijn neef (pruno) Domingo Simon, zoon van Pedro Simon om voor hem naar Valencia te gaan en daar zun twee zussen un te
huwetijken aan door hem te zoeken huwelijkspartners. Domingo Simon scut er vermeld als'natural de Caspe en Aragon' βΛΑ Stryt 3133,11 Ir)
Hierdoor staat de familie Simon in de bronnen zowel bekend ab Aragonese en ab Valenciaanse kooplieden Domingo de Jaune Simon wordt ook
veelvuldig Domingo Simon шаюг genoemd. Deze shut m 1540 ook een door Gons geciteerde weddenschap met Cnsmbal de Torres over de s e n
van het kind dat hij bij zun vrouw Qara zal krijgen en over het toekomstige kind van Amao del Plano. De weddenschap, ook afgesloten voor
zijn broer Bernard Simon, gaat uiteindelijk niet door (Gons, £rwfe, 426-427) Deze Clara was dará van Aunaras, dochter van de reeds genoemde
Alvaro de Aimaras (SAA SR 206, 1542, 277) Domingo Simon тают verscheen in 1540 voor notaris Stryt en verklaarde toen ongeveer 30 jaar
oud te zijn (SAA, Stryt 3133, reguter 1540, 328V), іег лД de getuigeverklanng van Domingo de Pere Simon in 1545 eveneens een leeftijd van
ongeveer 30 jaar geeft Tussen beide neven zou dus ongeveer 5 jaar leeftijdsverschil gezeten hebben
319 In 1543 was de situatie enigszins gewijzigd. Alonso de Vomwrliann, gesiui veu m 1541, was toen als curator vervangen door zijn srhnonhroer
Gaspar de Oviedo Alonso de Vozmediano had zijn *»-'•"'"'» opgemaakt op 2 maart 1541 Het dossier bevat een afschrift van dit testament De
nieuwe voogdij bewust dat Pedro in dit jaar nog geen 25 jaar oud u geweest

86

van de Spaanse kooplieden Francisco de Vaille en Alonso de la Serna. In de Antwerpse
schepenregisters zijn de koopakten van deze huizen terug te vinden. De aankoop van
het huis 'Limborch' dateerde uit 1514. De 'Halle van Dornicke' werd een jaar later
aangekocht.320
Voor het proces in Valladolid had men nog meer behoefte aan documenten uit de
Nederlanden. De Castiliaanse justitie richtte daarom een verzoek aan de Nederlandse
instanties met een brief aan de thesaurier van 'Vlaanderen'. Zeer bijzonder is echter dat
er afschriften zijn gemaakt van brieven tussen Gaspar de Oviedo en de firma Simon,
gemaakt door Antonio van Male, openbaar notaris te Antwerpen.321 Onder
aanwezigheid van getuigen had Van Male een kopie gemaakt van de originele brieven.
Dit had plaatsgevonden in april en mei 1545 en in zijn verklaring zei hij de brieven
onderzocht te hebben en ze daarna te hebben afgeschreven. Zonder twijfel was deze
notaris in staat Spaans te lezen en te schrijven.
Een eerste brief, geschreven door Gaspar de Oviedo in Madrid, dateert van 14
november 1541. Hij reageerde daarin op een schrijven van de firma Simon vanuit
Antwerpen van 27 juni en vertelde dat toen de brief met de veeleisende bepalingen zoals
de firma Simon die wenste was aangekomen, Alonso Flores het niet had overleefd.322
Daarom was de benodigde machtiging in november nog steeds niet teruggestuurd. In
deze machtiging moest men toestemming geven aan de firma Simon om de 700 dukaten
van de verkoop gedurende een jaar vast te houden, alvorens het geld naar Spanje zou
worden overgemaakt. Men wilde echter vanuit Antwerpen ook de toestemming van
Catalina Flores, de al genoemde zuster van Diego Flores. Volgens Gaspar de Oviedo
had zij er niets mee te maken en probeerde men het hem alleen maar lastig te maken
met onbelangrijke zaken, 'cosas superfluas'. Op de ommezijde, zo vermeldde van Male,
stond dat de brief gericht was aan: 'Juan Symon y Domingo de Jayme Simon o al señor
Domingo de Pere Symon', te Antwerpen. Vervolgens noemde hij de aanwezige getuigen
bij het afschrift en besloot hij met zijn gebruikelijke handtekening, een vrijwel
fraudebestendige krabbel. Voor de Spaanse justitie was dit echter niet betrouwbaar
genoeg, want een drietal Spanjaarden te Antwerpen, waaronder Antonio de Guzman
en Diego Vazquez Carrion,325 ondertekenden ook nog een verklaring dat Van Male
een Antwerps notaris was, wiens documenten overal erkend werden.
Op 12 april 1542 schreef Gaspar de Oviedo opnieuw aan de firma Simon. Hij had de

320 SAA SR 146, 139r en Idem 147, Зввг, 392r Beide huilen lagen naast elkaar Het huis 'Lunborch' , alias 'De Herberge van Ranst' was
verkocht door Alonso de la Sema Er was ook nog sprake van de aankoop van het hui* *De Homborgen Tanne' door Diego Fions In 1511 had
Diego al het huis 'Den Passer' gekocht, aan het oostandc van de O L V Idem, 140, 149r Het aangrenzende huis 'Den Gulden Schoen' werd een
jaar later door Diego gekocht klem, 141, 246r De verkoop van de buizen wordt bevestigd door een andere akte, waann wordt verwezen naar
de verkoop van 2 maart 1542 Het gaat daann om de huizen "Lunborch" en de "Halle van Doimicke" in de Hoogstraat en "Den Horen" in de
Munsterstraat Omdat de stad de straat wil gaan verbreden wordt een deel van het terrein genaast, waarvoor de nieuwe eigenaars een vergoeding
van 400 Karolusguldens krijgen Ze knjgen daarnaast bet recht nieuwe kelders te bouwen en een houten 'stagien' aan de huizen te maken Of de
buizen eerst helemaal moesten worden afgebroken is onduidelijk, maar het lijkt erop dat de aankoop een speculatieve achtergrond gehad beeft.
SAA SR 207, 123r-124r Diego Flores bad ш 1525 problemen gehad met zijn buurman Francisco de Munca, die hij geen gebruik het maken van
de doorgang naast zijn huis 'De Halle' ADN, В 19 074 n° 41 Jit
321 ARCV Perez Alonso 86-1 'Trenado de ciertas cartas menbas e treilados autonçados fuera destos reinosdel pleito de Alberto Con con Gaspar
de Oviedo
322

Έ1 poder que vuestras mercedes nos cobraron cayo malo el dicho Alonso Florez y fue tal su mal que muño dentro de un mes'

323

De derde naam 15 met geheel leesbaar Pedro de Sta.
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brief van 10 maart uit Antwerpen ontvangen, waarin men verzocht om ratificatie van
de verkoop, middels de handtekeningen van Guiomar en Pedro Flores en van hem als
curator,324 op een in het Latijn gestelde minuut. Volgens Oviedo was de koper ook
zonder deze verklaring verzekerd van zijn bezit, maar ook hij wilde verzekerd zijn van
de juiste gang van zaken en een goede koper heeft nooit genoeg waarborgen, zo schreef
hij, 'al buen pagador no le duelen prendas'. Hij verlangde van de firma Simon een
authentieke verkoopakte, met de prijs en de verdere condities. Dit had hij nodig om in
Spanje zijn rol van curator voor de justitie te kunnen verdedigen. Hij zou er eens van
verdacht kunnen worden over het verkoopbedrag gelogen te hebben. De betaling moest
geschieden via 'miçer Alberto'.
Daarna volgde een door Van Male gemaakt afschrift van enkele posten uit het
kasboek ('libro de caxa') van de firma Simon. Dit was gebeurd op verzoek van Juan de
Patilla, een in Antwerpen residerende Spanjaard, die optrad namens Alberto Cuon.325
De notaris vond de post geheel correct, 'sana entera, no cançellada, borrada, ni viciada,
sino careciente de todo escrúpulo e sospecho de fraude'. Op 2 maart 1542 hadden ze 240
pond, 6 schellingen en 8 penningen32' ontvangen van de kopers, voor de verkoop van
de huizen van Diego Flores, zoals voor de schepenbank was vastgelegd. Het afschrift
geeft de tekst weer in de originele Catalaanse taal waarin het kasboek was opgesteld.
Ook het 'libro manual' werd op verzoek van Cuon onderzocht door Van Male en de
posten in een afschrift weergegeven. Het Catalaans van de afschriften bleek echter niet
bruikbaar voor de Chancilleria, zodat het hof Juan Ponce verzocht een vertaling in het
Castiliaans te maken, 'traductor nombrado por vuestra Alteza para traduzir e interpretar
ciertas partidas sacadas de los libros de los herederos de Juan Simon venidas de
Flandres'.327 De kopers van de huizen heetten Jerónimo Esmit, Juan Vostreman en
Pedro Daza. De firma Simon moest binnen vier maanden een verklaring vanuit Spanje
krijgen dat de verkoop werd goedgekeurd, anders moesten ze het geld aan de kopers
teruggeven. Na een jaar, als niemand meer aanspraken kon maken, zou men dan
uiteindelijk het geld naar Spanje overmaken.
De zo zorgvuldig gemaakte afschriften voldeden blijkbaar niet voor het proces, want
in naam van Karel V verzocht men vanuit Spanje aan de 'Juezes e justicias del nuestro
ducado de Brabante y del nuestro condado de Flandes' om toezending van de originelen
betreffende de verkoop van enige huizen in 'la villa de Enberes del condado de Flandes'.
De notaris in bezit van de originelen zou deze moeten opsturen naar Spanje, want voor
de rechters waren de gewaarmerkte afschriften niet afdoende. Hij zou dan zelf een
afschrift kunnen bewaren. Het verzoek vanuit Valladolid werd gedaan op 23 juni 1546.
In juni 1547 zijn de originele brieven inderdaad in Spanje aangekomen, maar niet
zonder dat de 'cónsules del condado de Flandes' verzekerd was dat de originelen daarna
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Pedro Plores kau met schrijven, zodat een getuige voor hem tekent

325

AHPV, notara Domingo de Sana Мала 1545, (n° 88) 297.

326 Het betrof 233 pond en 6 schellingen en 8 penningen voor de 700 dukaten en 7 pond voor dne m**nA*n rente а12 %.
327 Dit gebeurde in Valladolid op 2 februari 1547. Volgens Ponce was de Antwerpse schepen lavine Hertze hu het maken van de afschriften
aanwezig geweest.
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weer teruggestuurd zouden worden.
GETUIGENVERKLARINGEN IN SPANJE

Nog in 1543 begon men met het verzamelen van getuigenverklaringen. Zoals
gebruikelijk moest iedere partij aan het proces voor zijn eigen vragenlijsten en zijn eigen
getuigen zorgen. Allereerst werden er in Valladolid een aantal getuigen ondervraagd. De
sleutelvraag van het verhoor was of zij wisten dat het in Brabant en Vlaanderen
gebruikelijk was om het jaar te beginnen met Maria-boodschap en niet met Kerst, zoals
in Spanje gebruikelijk was.328 De vraag bleek moeilijk te beantwoorden, want slechts
één getuige, Cristóbal de Arbieto, faktor van Diego de Carrion, beweerde uit sommige
delen van 'Flandes' brieven te hebben ontvangen, die het jaar rekenden vanaf 25
maart.529
Ook Gaspar de Oviedo had een vragenlijst samengesteld voor door hem opgeroepen
getuigen: of men wist dat het gebruikelijk was, 'uso y costumbre', dat in Antwerpen
de publieke archieven van de stad een exemplaar bewaarden van alle notariële akten.330
Als getuige werd Diego Graçian opgeroepen, ongeveer 37 jaar oud en 'secretario de
Latin' van Karel V, aanwezig aan het hof. Hij kende Antwerpen, want hij had meer dan
acht jaar in Antwerpen en in het graafschap Vlaanderen gewoond.331 Hij had gezien
dat alle notarissen afschriften maakten voor de 'archivos públicos'. Een volgende getuige
was eveneens werkzaam aan het hof. Deze Gregorio de la Plaça was een dienaar,
'contino e criado', van Karel V van meer dan veertig jaar oud. Hij zei niet te weten hoe
het met de archieven zat. Gonçalo Perez, secretaris van Karel V, van ongeveer 35 jaar
oud, had van veel personen gehoord over de gewoonte om afschriften in de archieven
te bewaren. Hij had zelf ook veel documenten uit 'Flandes' gezien. Al deze getuigen
verklaarden de in het Latijn gestelde verkoopbrief, geschreven op perkament en met het
zegel van Antwerpen, gedateerd op 2 mei 1541, voor authentiek.
Het proces werd een jaar stilgelegd, zodat men 'probanca' in Vlaanderen en Brabant,
en in andere 'partes estrañas y rremotas' kon verrichten. Bovendien was er nog het
voordeel dat door de vrede332 enige getuigen uit de Nederlanden naar Spanje konden

328 'an mucho tiempo с años que en к villa de Enveres γ en todas bu otras cibdades, villas y lugares dd condado de Flandes e ducado de Bravante
es uso e costumbre contar el año desde 25 del mes de marco de cada un año (día de la Encarnación de nuestro señor) .ans como en los reynos
despana se quenta desde 25 de diciembre, que es el día del nascuniento de nuestro señar' en 'que асш se quenra e se pone en todas las escnpturas
publicas de contratos e testamentos'
329 Getuige Alonso Lopez de Calauyud, koopman en inwoner van de stad, ongeveer 37 jaar oud, kern Cuon al ongeveer 20 jaar en kent ook
de overleden Juan Simon en Domingo en Vernal Simon, al meer dan drie jaar Deze twee waren ook enige keren in Valladolid geweest. Cristóbal
de Arbieto, de faktor van Diego de Carrion m 'Flandes', ongeveer 28 jaar oud, zegt Cuon al zo'n negen jaar te kennen en de erven Simon al
ongeveer vier jaar Ook is hij bekend met Hernando Daca, burger van Medina del Campo, die erbij betrokken was vanwege een wisselbrief met
de 'conpania' van Diego de Carrion Hij was echter pas na deze wisselbrief m dienst gekomen van het bedrijf Wel kan ku getuigen dat hu in dienst
van Diego de Carrion brieven had ontvangen uit sommige delen van 'Flandes', Frankrijk en haul, the het jaar rekenden vanaf 25 maart. De ш
Valladolid woonachoge Genuees Camilo Serraano, van ongeveer 35 jaar, kende Cuon al meer dan oen jaar Ook deed hij al meer dan 12 jaar zaken
met het bednjf van de familie Simon Over de jaarsbjl durft hij niets met zekerheid te zeggen De achtendertigjarige Diego de Carrion, een burger
van Valladohd van ongeveer 38 jaar oud, kende Cuon al 15 jaar en was ook goed bekend met de familie Simon. Op de datumvraag kan hij echter
ook geen antwoord geven Dit geldt ook voor Francisco Biery, koopman van Valladohd.
330 'escrituras que se otorgan ante qualquier escnvano de la villa de Enberes, délias se saca un trasunto y este trasunto se pone en los archivos
públicos de la dicha villa, para que los partes del tal trasunto saquen los trefilados que quisieren'
331 Zie paragraaf over de geleerden.
332 'γ como despues аса an sobrebenido paces entre estos reynos y los de Francia'
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komen, zoals Domingo de Pere Simon, een van de efgenamen van Juan Simon, die zelf
de huizen verkocht had. Op deze manier kon men in Sevilla, op verzoek van Alberto
Cuon, deze firmant en oud-bediende een getuigenverklaring laten afleggen, gebaseerd op
een vragenlijst, die ook voor de hierna genoemde Antwerpse verklaringen gebruikt zou
worden. Domingo de Pere Simon noemde zich 'vezino' (burger) van Antwerpen, 'del
condado de Flandes' en ongeveer 30 jaar oud. Hij kende Cuon al ongeveer negen jaar
en hij had sinds ongeveer drie jaar schriftelijk contact met Gaspar de Oviedo. Als
administrateur van de 'conpania' had hij de brieven vanuit Spanje ontvangen en
beantwoord. Hij had ook zelf de huizen verkocht. De tweede getuige in Sevilla was
Anton Migúete, burger van Caspe in Aragón, die met de firma Simon uit Antwerpen,
in het 'ducado de Bravante', handelde. Deze koopman van ongeveer 24 jaar oud had als
'criado' nog in Antwerpen voor de firma gewerkt, maar hij wist van de verkoop alleen
van horen zeggen.333
GETUIGENVERKLARINGEN IN ANTWERPEN

Op verzoek van Karel V en zijn rechtbank te 'Vallis Oleti', van 20 oktober 1544,
organiseerde de Antwerpse stadsmagistraat in 1545 een aantal ondervragingen van
Antwerpse kooplieden. Dit verzoek is waarschijnlijk overgebracht door de Spaanse
kooplieden Diego Vazquez de Carrion en Juan Patilla uit Antwerpen, die hiervoor door
Alberto Cuon waren gemachtigd.334 Voor het organiseren van de verklaringen werden
Jacob Hertz en meester Peter van Wesenbeke, stadssecretaris, aangewezen. Het resultaat
stuurde men daarna in het Latijn gesteld naar Valladolid terug. Een aantal in Antwerpen
residerende kooplieden werd tussen 23 april en 13 mei ondervraagd.335
Op de eerste vraag of ze familie-, vriendschaps- of zakelijke banden met de
betrokkenen hadden, zei alleen Francisco Aliaga dat hij tegenover Alberto Cuon had
gestaan in enkele processen. De Aragonese kooplieden van de familie Simon kende
iedereen. Een aantal getuigen wist ook te vertellen dat Bernard Simon gevestigd was in
Calis Malis (Cádiz).336 Ook kende ongeveer de helft de reeds gestorven Diego Flores
en wist men van het bestaan van zijn woonhuizen in de Hoogstraat. Martin Lopez en
Miguel Turlan wisten zelfs te vertellen dat een huis 'Phalla Armenteriensis' (verbastering
van Halle van Dornicke?) werd genoemd. Over het verloop van de verkoop wisten de
getuigen niets te melden, maar daarvoor had Cuon ze eigenlijk ook niet nodig. Het ging
erom dat duidelijk werd dat toen hij de firma Simon opdracht had gegeven tot de

333 De getuigenverklaringen in Sevilla waren voor een openbaar nocaru afgelegd en daarna, op И juni 1545, bij de ChancdlcHa ingediend.
334 Poder van Alberto Cuon, Alemán, escante en Valladohd y corte de au magernd, om ш zijn naam aan de justme van 'Flandes' een 'carta de
requimiento' van 'sas magestadet' aan te bieden, voorzien van het zegel van de CbanciOeria 24-1-1545 ЛНР , notaris Domingo de Santa Mana
1545 (n°88) 297 Ook op 14 juli 1544 had bij twee Spaanse kooplieden in de Nederlanden gemachogd om met de 'сапа de recjuictroria' voor de
jusmie aldaar te verschijnen Ook hier gaat het om het 'plato' met Gaspar de Oviedo en Leonor en Pedro Flores Hij zal hun, Diego de Najara
en Francisco del Hoyos, alle benodigde documenten opsturen. Waarom hij twee keer diverse kooplieden heeft gemachtigd u met duidelijk. Idem,
Santa Maria 1544 (n° 87), 699v
335 Diego de Osma, koopman van Biskaje van ongeveer 30 jaar; Juan de Lerma, koopman van Burgos van ongeveer 30 jaar; Antonio del Rio,
Spaans koopman van ongeveer 30 jaar, Nicasras de Lavocante, koopman van Brugge van ongeveer 29 jaar, Alonso de Santa Gadea, Spaans koopman
van ongeveer 57 jaar, Francisais Aliaga, koopman van Valencia m Spanje van ongeveer 40 jaar, Martin Lopez, Spaans koopman van ongeveer 44
jaar; Miguel Toarían, Spaans koopman van ongeveer 37 jaar
336 Bernard, de broer van Domingo de Jaime Simon verbleef al in 1540 ш Cádiz SAA Stryt 1540, 292r
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verkoop van de huizen, het nog een zeer betrouwbare firma betrof, hogelijk geacht in
de Nederlanden en in Spanje. De wisselbrieven van de compagnie van de erven Simon
werden in 1540 nog overal geaccepteerd,337 want pas in oktober, sommigen zeiden
september, was het misgegaan met de firma en waren er betalingsproblemen ontstaan.
Miguel Turlan en Johan Baptista Grimaldi Mulasana waren toen benoemd tot curatoren
van de firma en hierdoor was ook de betaling voor de verkochte huizen niet
doorgegaan. Gaspar de Oviedo, optredend namens de erfgenamen, had Alberto Cuon
beschuldigd van onvoorzichtig handelen en stelde hem verantwoordelijk voor de 700
dukaten. De verdediging van Alberto Cuon bestond dus uit het bewijzen dat de firma
Simon in de tijd dat hij de verkoop naar hen doorspeelde nog als zeer betrouwbaar
stond aangeschreven. Om de gang van zaken rond dit bankroet te kunnen beoordelen
ontving de Chancilleria opnieuw een aantal afschriften van documenten uit Antwerpen,
opnieuw van zowel de Antwerpse notaris Antonio van Male, als van de Antwerpse
magistraat.
HET BANKROET VAN DE FIRMA SIMON

Het voornaamste document is een machtiging door de curatoren van de firma Simon,
opgemaakt door Van Male op 25 januari 1543. De curatoren Johan Baptista Mulasana
Grimaldi en Miguel Turlan waren voor hem verschenen met een brief van Karel V,
gedateerd in Leuven op 27 oktober 1542, waarin de schuldeisers van Domingo de Pere
Simon en van de firma 'erfgenamen van Juan Simon' hen benoemd hadden. Deze brief
heeft Van Male in zijn geheel overgenomen, 'sacada de flamenco en romance castellano
muy lealmente oservando e sin variación de la sostançia'. Vervolgens verschenen de
namen van de schuldeisers die betrokken waren bij de machtiging.338 In deze brief
stond geschreven hoe enige dagen daarvoor een zekere Domingo de Jayme Simon, een
van de firmanten, vanuit zijn standplaats Cádiz een brief had gestuurd naar Domingo
de Pere Simon. Hierin deelde hij hem mee dat Miguel Sadornil bankroet was gegaan en
dat de firma nog ongeveer 24.000 dukaten van hem tegoed had.33' Domingo de Pere
Simon besefte dat hiermee ook de situatie van de firma Simon in de problemen kwam,
maar toch lichtte hij zijn eigen schuldeisers meteen in over de betalingsproblemen die
ontstaan waren.340 Hij was bereid alle bezittingen van de firma in handen te geven van
de schuldeisers, op voorwaarde dat men hem en zijn medefirmanten niet gevangen liet

337 'Heredes Johann» Symon ante nominan hic rendentes menn jttnu anno millesimo quingentésimo quadragesimo fuenmt reputati et estimati
pro mercatonbus probi* bonettu et bone credentie et fidei'
338 Lázaro Tucher en Bartholome Huelscr, de bispamsenng van bet Duitse Welser, genoemd. Verder zun er Italianen, zoals Guicciardini,
Pelegrini, Centurion en Burlamacdu, maar ook een aantal Nederlanders, zoals Nyeulant, Soete en Suyenwater De meerderheid van de namen
heeft echter een Iberische achtergrond, waarbij het moeilijk u een onderscheid te maken tussen Portugezen, Гдтгіііапеп. Aragonezen en andere
naties
339 Op 17 oktober 1542 is de in Antwerpen wonende Aragonese koopman Francisco Sadomil op de vlocht voor trhiiMrn (Gons, Etude, 360)
Deze Francisco Sadornil was 'natural de Teruel' in Aragón (SAA Stryt 3133, 183v), maar wordt elders als koopman van Valencia omschreven
(Idem, 328v) Op 7 juk 1540 had hij ook een testament laten maken door notaris Stryt (Idem, 183v) Er zijn diverse voorbeelden van samenwerking
tussen Sadomil en Domingo Simon bewaard gebleven m 153B verbleef Domingo Simon, zoon van Johan Simon de Flandes, als faktor ш Cádiz.
Gabriel Llompart, Ы ртшгл medieval nulhrquùu I (Palma de Mallorca, 1977), 193
340 'No queriendo defraudar e enagenar a sus acreedores'.
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zetten.341 O p deze manier zouden zij zich dan beter kunnen inzetten om de goederen,
die overal verspreid waren in Italië, Spanje en andere landen, weer te verzamelen. De
schuldeisers lietendit echter niet toe, want zij vreesden problemen. Niet alleen zou deze
regeling ingaan tegen de 'ordenança fecha e publicada sobre el negocio de las personas
ynsolventes', maar men vreesde eveneens dat nu nog onbekende schuldeisers uit
ondermeer Spanje en Italië zich niet in deze regeling zouden schikken en een openbare
verkoop zouden eisen. Dit zou de handel en de naam van zowel de firma Simon, als van
de reeds bekende schuldeisers niet ten goede komen.
O m aan de bezwaren tegemoet te komen stelde Karel V dat er een aantal curatoren
benoemd diende te worden, die een inventaris van het bezit en van de schulden moesten
maken, zodat alle schuldeisers, waarvandaan ook, betaald zouden worden. De Raad van
Brabant moest nu een oproep laten uitgaan dat alle schuldeisers zich moesten melden,
met verklaringen over hun tegoed. Men diende het overal in het eigen rechtsgebied
bekend te maken en in andere plaatsen waar zich veel schuldeisers zouden kunnen
bevinden. Wie zich niet binnen een jaar had gemeld na dagtekening van de brief, zou
ook geen rechten meer kunnen laten gelden. De curatoren moesten ondertussen zoveel
mogelijk geld bijeen zien te krijgen door de verkoop van de goederen. Na afloop van
het jaar moesten ze daarvan verslag uitbrengen aan de magistraat van Antwerpen. Op
7 november 1542 verscheen een groot gezelschap schuldeisers voor Van Male. Zij
vertelden dat Domingo de Pere Simon op 31 oktober voor de justitie van Antwerpen
het bezit van de goederen van de firma had overgedragen aan de verenigde schuldeisers
en dat zij er naar goeddunken over konden beschikken.342
Voor notaris Van Male machtigden de schuldeisers een in Spanje woonachtige
procurator om aldaar een aantal schulden te innen. Het ging om Alonso Lopez de
Calatayud, burger van Valladolid, die schulden moest zien te innen van Francisco Vieri,
Antonio de Torquemada en Pedro de Palacios, burgers van dezelfde stad, en van Onofre
de Ysasti, burger van Renteria in Guipúzcoa. Als getuigen bij deze machtiging waren
de volgende personen aanwezig: Francisco de Aresti, Antonio de Polanco, Andrés
Manricque, Spanjaarden en Giles de la Selva (Van den Bossche?) en Josse Schoef,
inwoners van Antwerpen. Ter bevestiging van de handtekening en de autoriteit van
Antonio van Male werd de brief op 8 februari 1543 nog door Martin Lopez en Diego
en Juan de Aranda343 ondertekend. De reeds genoemde brief van Karel V, gedateerd
in Leuven op 27 oktober, die deel uitmaakte van het document van Van Male, is
eveneens in een volledige Spaanse vertaling terug te vinden. De brief bleek op 31 mei
1543 afgeschreven te zijn door de magistraat van Antwerpen om vervolgens op 24
november 1543 te Valladolid in het Spaans vertaald te worden: 'bien y fielmente sacado

341 Het erfgoed van Clara van Aimaras, de echtgenote van de dan in Cádiz verblijvende Domingo de Jaime Simon, had er middels een 'vrempden
tnomboer' voor gezorgd dat haar goederen buiten het bankroet vielen Dit vanwege haar 'recht van douanen, dewelck heur byden voirs
Dominicus Simon hueren manne int contracteren van den huwelycke toegeseght ende beloert ц geweest'. Verklaring voor de schepenbank op 22
januari 1544 £ A A SB 212, 417r417v)
342 Het document bevat een zeer gedetailleerde opsomming van de bevoegdheden van de curatoren Zij moesten voor hun daden weer
verantwoording afleggen aan enkele andere schuldeisers, ook *"»""«1 ш Antwerpen gevestigde kooplieden. Lázaro Tucher, Leonardo Espindola,
Juan Bautista Guicciardini, Juan du Pont en Hugo Moreau.
343 De Aranda's waren een in de Nederlanden actieve koopliedenfamilie uit Valladolid,
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de lengua flamenca en castellana e coregido e conparado con su oreginal',344 door
Diego Graçian,345 notaris en secretaris van Karel V en door Juan Duri, 'maestre de la
cámara de su magestad, natural flamenco'. Deze Juan Duri is wellicht de Nederlandse
hoveling Jean de Douvrin, met wie het in Spanje slecht afliep.34*
ALBERTO CUON ALS SCHULDEISER VAN DE FIRMA SIMON

Het bankroet van de firma Simon bezorgde Cuon niet alleen een conflict op met de
erfgenamen van Diego Flores. Hij had ook zelf geld tegoed van de Antwerpse firma en
diende zich dus aan te sluiten bij de schuldeisers. Op 16 januari 1543 verscheen hij
daarom voor Alonso de Baracaldo, notaris te Medina del Campo, waar hij en zijn
compagnon Antonio Mitingue (Anton Maytin) een machtiging lieten opstellen ten
gunste van Andrea en Symon Yncuria, in Antwerpen verblijvende Duitsers. Zij moesten
van de firma Simon een bedrag van 4.117 escudos zien te innen. Cuon en Maytin
hadden namelijk op de oktobermarkt van Medina een aantal wisselbrieven van de firma
Simon uitgekeerd. Zo hadden ze 1000 dukaten, met het 'cinco al millar', betaald aan
Juan de Santo Domingo uit Burgos.347 Omgerekend kwam dit op 376.875 maravedís,
die ze in handen hadden gegeven van Juan de Arana, faktor van voornoemde Juan de
Santo Domingo. De andere 3.150 dukaten met 'cinco al millar' waren voor Cuon en
Maytin zelf, waarvan ze eveneens een wisselbrief hadden.348 Dit keerden zij aan
zichzelf uit in de vorm van 1.187.456 maravedís. De 4.150 dukaten, de 'cinco al millar'
en nog 430 maravedís voor het opmaken van de protokollen, kwam in totaal op een
bedrag van 1.564.460 maravedís.34' Dit bedrag werd weer omgerekend in 'escudos de
seis sueldos de gruesos de Flandes' à 380 maravedís per escudo, de koers van de escudo
op de oktobermarkt van Medina.350
Deze machtiging voor Alonso de Baracaldo werd niet alleen voorzien van de nodige
handtekeningen van Cuon, Maytin, Baracaldo en enkele getuigen, maar ook van die van

344 De plaats van uagifte Leuven (Lobayna) и in de vertaling veranderd ш Vayona.
345 Zie de paragraaf over de geleerden
346 Juan de Douvnn, ei DoLnn, zal ш 1544 gevangen 'con grilli» у cadena'in de 'cared pública' van Madrid. Na bei vertrek van Karel wax hi)
vanwege zun arrmlHrn ш de gevangenis gezet In zijn smeekschriften vertelde hij dat ш deze gevangenis slechts de dood wachtte en vreesde hij
voor zijn echtgenote, 'la pobre de su muger e hijos perdidos у a ella con la vamga a b boca para parir Serian muertos de mala muerte por estar
en tierras straflas y leaos de su namr-ilera y parientes y amigos' Zelf was hij als dienaar van Karel V met vrouw en kinderen naar Spanje gekomen
en zijn schulden betroffen Nederlanders en Spanjaarden die meegingen met het hof van Karet Hij verzocht naar de Nederlanden te mogen gaan.
omdat hij daar zijn schulden beter kon terugbetalen Op 16 oktober 1544 verbleef hij met vrouw en kinderen in Bilbao, vanwaar hij onder
bewaking naar de Nederlanden zon vertrekken. Vandaar schreef Douvnn een brief aan raadslid Ronquillo in Valladoud. Ύο uegue aqni en Bilbao
ayer martes en la tarde, con nu muger e hijos' Hij verzocht Ronquillo hem te helpen bij het verkrijgen van een overtocht naar de Nederlanden
Maar omdat er in Bilbao geen schepen meer voor de Nederlanden waren, -zelfs nergens ш Biskaje- kwam hij ш handen van de 'corregidor' van
Guipúzcoa, (he hem ш San Sebastián op het eerste schip moest rmwn De schipper diende hem over te dragen aan de 'alcalde' van VUvoorde en
als hij deze met zou vinden, aan de justrne van Antwerpen Diego de Oiga uit Ono, lag klaar om met zijn galjoen 'San Nicolas' naar 'Flandes'
of Zeeland te gaan, geladen met wol en andere koopwaar Deze neemt Juan Dobnn, 'maestre de la cámara de Su magestad' mee, 'a buena custodia
γ guarda', maar tegelijkertijd verlangde men dat 'el dicho Juan de Dobnn se le haga mejor tratamiento' ЕЕ, 59/22-23 Idem, 68/222-227
347 Wisselbrief van de firma Simon, gedateerd m Antwerpen op 4 oktober 1542
348 Gedateerd te Antwerpen op 28 juni 1542
349 Dit eindbedrag is met geheel verklaarbaar Optelling van de voornoemde elementen levert een bedrag op van 1564.751 maravedís.
350 Van deze 4 117 escudo* moest men in 'Flandes' 2/3 deel uitkeren in goudstukken
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een aantal Italiaanse kooplieden151 uit Medina del Campo, die verklaarden dat de
Protokollen van Baracaldo hun volle vertrouwen bezaten. Deze Italianen genoten dus
hoogstwaarschijnljk bekendheid in Antwerpen en hun handtekeningen konden in ieder
geval door in Antwerpen woonachtige Italianen worden herkend. De in het Spaans
opgestelde machtiging werd op 21 april 1543 door Antonio van Male in het Latijn
vertaald en is vermoedelijk daarna doorgestuurd naar Duitsland.352 Op 22 juni waren
alle papieren weer in Antwerpen en verscheen Conrado Vayr voor Antonio van Male
en konden Cuon en Maytin zich aansluiten bij de schuldeisers, zoals die op 7 november
1542 voor Van Male waren verschenen. Op 6 juli moest Van Male er weer een afschrift
van maken om naar Spanje te sturen vanwege het proces in Valladolid. Een dag later
gaven de Spanjaarden Diego de Santa Cruz en Diego de Aranda nog een verklaring af
waarin zij de geschriften van Van Male bekrachtigden. Eenmaal in Spanje werden de
documenten uit het Latijn in het Spaans vertaald door Diego Graçian. Enkele getuigen
tekenden met hem in Valladolid op 24 november 1543 een verklaring waarin de
vertaling werd geautoriseerd.353
DE ARAGONESE KOOPLIEDEN IN ANTWERPEN

De familie Simon, hoewel afkomstig uit het dorpje Caspe in Aragón, had haar
activiteiten al vroeg verplaatst naar de stad Valencia. Zo woonden daar de ongehuwde
zussen van Domingo de Jaime. Domingo de Jaime was dus een geboren Aragonees,
maar een koopman van Valencia. Zoals we hebben gezien bevatte de natie van
Catalonië-Aragón alle onderdanen van de Aragonese kroon.354
De bewaarde notarisregisters van 1540 laten zien waar Domingo de Jaime Simon zich
mee bezighield. In dat jaar kreeg hij ondermeer te horen dat een door zeerovers
gekaapte lading suiker en katoen, eigendom van hem en van de firma van Antonio
Fernandes, door schippers uit Bremen was onderschept. Hij kon zijn goederen nu weer
terugkrijgen.355 Ook was hij samen met Francisco Sadornil eigenaar van een galjoen
dat zich in 1540 in Arnemuiden bevond. Dit schip stond onder leiding van de Baskische
kapitein Cristóbal de Arana. Ook in 1540 stond hij al in contact met Medina del
Campo en samen met andere Aragonese kooplieden verstuurde hij in een aantal
Baskische schepen Nederlands textiel naar Cádiz. In hetzelfde jaar stuurden Francisco
Sadornil, Dimas Ferrer en Domingo Simon lading in een schip naar Valencia.356
Enkele jaren eerder had hij met ondermeer Juan de Sadornil en de Affaitadi's schepen

351 Het betreft Angelo Juan Espuntala, Battuta Caro. Bernaldo Estroçt eu Francisco Corani.
352 Andrea en Symon Yncuna waren namelijk niet ш Antwerpen en de m-M-titiging moest worden doorgegeven. Dit gebeurde m Neurenberg
op 28 mei 1543, toen Andrea Yncuna voor notara Matías Trover zijn *i™<-btiging doorgaf aan zijn familielid Geronimo Yncuna en aan Conrado
Вауг en Paulo Beben Op 4 juni in Agusta sluit ook Symon Yncuna, burger van Agusta, zich bij notant Niculas Polen van Agusta aan bij de door
Andrea gedane wijziging
353 Aanwezig rijn behalve Graçian ook Anas Lopez, 'eicrebientc, estante en la corte' en Vrtono de Saldana.
354 Zie paragraaf over de Spaanse consulaten in Antwerpen
355 SAA, 's Hertoghen sr 1540, 5-6 Antonio Fernande« и ш 1543 ook een van de schuldeisers.
356 SAA, Stryt 1540, 5»r, 243v, 306r, 353v.
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geladen in Zeeland, die vandaar naar de Baltische zee vertrokken357 en in 1540 was
Domingo betrokken bij de verkoop van drie paarden naar Italië voor twee Napolitaanse
kooplieden.358 Dat de firma Simon vele contacten onderhield met Italiaanse kooplieden
wordt ook duidelijk bij het bestuderen van de lijst schuldeisers. Behalve curator Johan
Baptista Grimaldi Mulasana uit Genua gaat het om de Genuezen Leonardo en Vincendo
Espindola, Georgio Grimaldi, Gaspar Centurion, Niculas de Negroni, Jacobo Domenico
Palevisino Basadonio, de Florentijn Juan Bautista Guicciardini en Paulo Burlamacchi uit
Lucca.
D O C U M E N T E N E N GETUIGENVERKLARINGEN O P HET PROCES

De documenten rond het proces van Alberto Cuon laten duidelijk zien dat de
Cnancillería van Valladolid met succes een beroep kon doen op de medewerking van
de Antwerpse stadsmagistraat en de Raad van Brabant. De in de Nederlanden
vervaardigde afschriften blijken echter niet te voldoen voor de Cnancillería, zodat men
de originelen moet opsturen. Dit zou kunnen wijzen op een gebrek aan vertrouwen in
de autorisatie van de documenten uit Antwerpen. Dat de door Van Male gekopieerde
documenten meestal waren voorzien van een verklaring van een aantal Spaanse
kooplieden uit Antwerpen was dus waarschijnlijk niet afdoende. Ook de opmerking in
de marge 'no lo veo firmado', wijst op wantrouwen jegens de echtheid van de
documenten. Dit ondanks het feit dat men in Castilië in een aantal gevallen een beroep
kon doen op getuigen met kennis van de Nederlandse situatie. Een goede oplossing voor
het erkennen van documenten uit de Nederlanden was in 1543 dus niet aanwezig. Er
was ook een gebrek aan kennis over de gebruiken van de Nederlanden, zoals duidelijk
wordt bij de vragen over de in het noorden gebruikte jaarstijl en de regels voor het
notariaat.
Een ander probleem bij de uitwisseling van documenten vormden de diverse talen die
er in gebruik waren: Castiliaans, Catalaans, Latijn en Nederlands. De schepenbank van
Antwerpen maakte steeds gebruik van het Latijn als internationale taal. Soms werden
deze Latijnse documenten in Castilië vertaald in het Spaans, maar een deel van de
documenten werd in het Latijn toegevoegd aan het dossier. In tegenstelling tot de
Antwerpse justitie, leverden de Antwerpse notarissen afschriften in zowel het Castiliaans
als het Catalaans, waarbij men in Valladolid het Catalaans eveneens in het Castiliaans
vertaalde. Voor de vertaling van Nederlandstalige documenten beschikte men dankzij
de aanwezigheid van het hof van Karel V over geschikte vertalers, zowel van Spaanse
als van Nederlandse herkomst. Het dossier Alberto Cuon, bewaard in het archief van
de Real Cnancillería de Valladolid, laat zien dat de Spaanse bronnen van groot nut
kunnen zijn bij het bestuderen van enkele schemergebieden van de geschiedenis van het
Gouden Antwerpen: de Aragonese aanwezigheid, de uitwisseling van documenten met

357 J Deituce, ЫІилюсЫ ItoopnunsgaUdittn uAtuwtrpm (Meenden/ Amsterdam, zj) 91 Eco vin deze schepen wordt ш 1534 door Zweedse
oorlogsschepen geplunderd Juan Sadamu, een Catalaans koopman die zun boeken ook in die taal bijhield, woonde ш 1536 in de huizen тап Juan
de Ііаго Ook in 1540 was hn nog ш Antwerpen SAA, Stryt 1540, 305v
358 Goris, Elude, 285-286, SAA Stryt 1540, 259т Zie ook voor Italiaanse ™ « - Gons, fuese, 610-611. Domingo Simon is dan verwikkeld
in een confita met de Romeinse koopman Johan Bosque, SAA Strvt 1540, 210v-211r
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Spanje en de betekenis van de Antwerpse notarissen.
DE FAMILIE DAZA UIT ARAGÓN

Voor de Aragonese aanwezigheid in Antwerpen is nog een ander voorbeeld voorhanden,
want behalve van de familie Simon zijn er ook van de Aragonese15' koopman
Fernando Daza Mayor vele gegevens bekend, dankzij het bewaarde archief van zijn
kleinzoon Fernando Daza Medina.140 Daarin bevindt zich het op 6 maart 1534 in
Antwerpen door notaris Egidius Tripilanus opgestelde testament van Fernando Daza
Mayor. Later was ook de Antwerpse notaris Petrus van Lare betrokken bij de erfenis
van deze Spaanse koopman, gezien zijn verklaring van 11 juni 1534. Uit het testament
blijkt dat Fernando Mayor twee kinderen heeft gehad uit zijn huwelijk met Leonor
Ran: zijn zoon Fernando Menor de Enveres en zijn dochter Gracia. Omdat Gracia
Daza, die gehuwd was geweest met Lope de Medina -beiden waren burgers van Medina
del Campo- reeds was overleden, betrof de erfenis van Fernando Mayor nu ook de
kleinkinderen van de Spaanse tak. Deze dochter had namelijk op haar beurt weer een
vijftal kinderen gekregen.1*1
Na het overlijden van Fernando Mayor maakten de Antwerpse notaris en
stadssecretaris Pedro van Wesenbeke op 31 augustus een balans op van diens bezittingen.162 Deze balans was gebaseerd op zijn 'libro general' en zijn 'libro de caja'. Alle
'partidas y cuentas abiertas' waren door 'maestre' Pietre Vande Lare, 'notario de
Enveres', voorzien van een handtekening. De balans was feitelijk opgemaakt door
Martin Lopez, Juan Simon en Arnao del Plano,1*1 als gedeputeerden van de burgemeesters en schepenen van Antwerpen. Als testamentairs traden op Adrian Rocus
(Rokocx) en Lancelote vande Ursula (van Ursel), alsmede Fernando Daza de Enberes,
'su hijo heredero'.1*4 Verder waren aanwezigiLuys de Sarria, die middels een machti-

359

Fernando Mayor heeft hoogstwaarschijnlijk tot de natie van Aragón behoord, gezien het feit dat hij de 'averías' voor deze natie betaalde.

360 In het archief van het hospitaal van О t~V van Esgueva, m bewaring tuj het AMV, bevindt zich een collectie boeken en geschriften van een
zekere Hernando Daza, burger van Medina del Campo Van dit bezit werd ш 1567 een inventaris gemaakt 'Inventario de las escrituras y libras
que se depositaran en el ospitai de nuestra señora desgueva desta villa de Valladohd tocantes a la Ь<ич»«іЛ* de Hernando Daca, defunto, vecino que
fue de la villa de Medina del Campo, en el ano de 1567 AMV, Cafa 314, leg 30-30 In het navolgende is slechts beperkt gebrmk gemaakt van de
ruime collectie documenten ш het stadsarchief van Valladoud. Het ging daarbn slechts om de band tussen Spanje en de Nederlanden & dank
Miguel Angel de Benito Garda, onderzoeker van de Casnliaanse pljtT»lamW»yt«f^f"'ft voor het mij opmerkzaam д»а^»п op ^*"*f interessante

361 AMV, caia JU, leg 30-30, I7r-95v Idem, caja 335, leg 38-48 Zie ook SAA, Collectanea 3, 247248 (1532) Isabel Daza, gehuwd met Luya
de Sama, Man Lopez de Uruena, weduwe van Javme Lopez Ran, Joan, nog vertegenwoordigd door zijn oudste broer Fernando Daza Medina,
woonachtig te Medina del Campo en lr«n,nml· Rodrigo Sanche· de Uruena uit Salamanca.
3Ó2 AMV, caja 335, leg 38-46
363 Martin Lopez was evenals Fernando Daza Mayor afkomstig uit Calatayud ш Aragón ΒΛ Vermaseren *Seneqaumo español' Cuadernos Je
tmxsugéctón bistòrti* 9 (1986), 91*136, 91 Ook Vermaseren 'Lopez' Juan Sunna was afkomstig uit het dorp Caspe ш Aragón, maar de familie
was vandaar naar Valencia gegaan Arnao del Plano was afkomstig uit Bilbao Zie hiervoor de paragraaf over de Spaanse kooplieden ш Antwerpen
364 In 1540 was de Antwerpse burgemeester Lancelot van Ursel de schoonbroer van Fernando Daza Η Sob/, 'De aluinhandel ш de Nederlanden
ш de zestiende eeuw' RBPH 52 (1974), 800-857, 811 In 1552 werd Barbara Rokocx bescheven als de weduwe van Fernando Daza Zi) gaf haar
dochter Cathcnna Daza een rente op een hoeve onder Wommelgem Gaston Beterams, A ntverpte xbepenbneven ЬпмллІ op het Rtfksardnrf te
Antwerpen 1300-І794 (Brussel, 1959), 498 23 juni 1552 In 1531 was Jozine Lopes overleden als echtgenote van Fernando Daza de jonge Zi) was
de dochter geweest van de Brugse koopman Silvester Fardo en Jozine Lopes SAB Procuraties 1530-1531, 84v De Italiaanse aluinpacht was in 1540
voor een deel ш handen gekomen van ondermeer Fernando Daza, Martin Lopez en Alonso de Sama Gadea Zi) protesteerden tegen het toekennen
van het ahunmonopohe aan Gaspar Ducei in 1541 H Soly, 'De aluinhandel m de Nederlanden ш de »»en»«и eeuw' RBPH 52 (1974), 800-857,
Bil
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ging optrad voor zichelf en voor zijn echtgenote babel Daza. 30 De kasboeken van
Fernando Mayor maken ondermeer melding van Petre Buxao, een koopman van Brugge
en van Enrique Garit, een fruithandelaar uit Antwerpen, maar ook van Francisco del
Rio en Pedro de Oña. Doch verder zijn er opvallend veel Italiaanse kooplieden
betrokken bij de handel van El Mayor.3*6
Er waren vele huizen in het bezit van El Mayor bij zijn overlijden en verder handelde
hij ondermeer in zijde met Fernando de la Torre, burger van Toledo, tussen Lyon,
Antwerpen en Villalón. Ook uit andere gegevens367 blijkt dat Fernando Mayor veel
handelde met Italië. Zo had hij geld tegoed van ene Luis Ran in Napels en van diverse
kooplieden uit Venetië en Rome. Zij en anderen behoorden na de dood van El Mayor
tot de post van 'deudas dudosas'. Erfgenaam Fernando Menor probeerde nu deze gelden
alsnog te innen. Daarvoor waren ook de rekeningen van de familieleden uit Medina
opgestuurd naar Antwerpen.
Volgens de commissie Simon-Dei Piano-Lopez moesten de 'sobrinos' uit Medina nog
een bedrag van 196.305 maravedís betalen aan Fernando Menor. Dit zou betaald dienen
te worden in Antwerpen, uitgaande van 1200 maravedís per pond.36* In eerste instantie
reageerden de Spaanse familieleden met het verzenden van een machtiging aan een aantal
kooplieden in Antwerpen. Op 31 december 1534 machtigden zij de al eerder genoemde
Juan Simon en Arnao del Plano, alsmede Anton Lopez de Calatayud en Francisco Perez
de Calatayud. Op 18 januari besloot men echter toch een vertegenwoordiger van de
familie naar Antwerpen te sturen, Luis de Sarria,36' die toen snel vanuit Medina del
Campo vertrok.
De belangrijkste neef was Fernando Daza Medina, die al met zijn grootvader had
gehandeld. Tussen beide kooplieden had een lopende rekening bestaan. Zo handelden
zij gezamenlijk in 1532 op Rome en op de Nederlanden. Via Juan Simon ontving hij
bijvoorbeeld tapijtwerk uit de Nederlanden. Daza Medina was in dat jaar ook zelf in
het noorden geweest.370 Fernando Daza Medina had samen met zijn zus Mari Lopez
de Urueña tussen 1533 en 1541 een firma, bedoeld 'para negociar en canbios para todas
partes', maar ook voor de handel in 'seguros', in Sevilla, 'Flandes' en elders. De
hoofdzetel van de firma moest Medina of Valladolid worden. Ook werd er een 'marca'

365 Medina del Campo, voor Antonio Ruyz Nebro, notano, 4-1-1535 Eeo document voor het Antwerpse stadsbestuur u opgesteld ш het Latan
'Ludovicus de Sama mercator hispanus, mantus Eksabeth Dace', gedateerd op 30 augustus 1535 AMV, casi 335, leg 3MB
366 In 1531 was Fernando Daza deelnemer aan een zeeverzekering Daarbij ook Johan Symou, Anuo del Plano en Mamn Sana de Tena
betrokken A Hormeister, 'Eme Hansische Seeversicherung aus dem Jahre 1531' Htnsuche СвсЬкЫзЫiter 15 (1888), 169-177 Zie ook Gons,
Etude, 181 In 1528 had 'Fernando Dache Lanchien, marchant du rovaulme Darragon, resident a Anvers' een geschil met Silvester Pardo SAB
Procuraties 1527-1528, 149r Een huis van zijn vrouw blijkt ook gekocht te zijn van Francisco Bombeli, voor 1306 pond, 8 sueldos en 9 dineros.
Hij was voor de helft eigenaar van dit huis uu het beza van zijn overleden echtgenote De andere helft daarvan was naar hun kinderen gegaan.
326 pond, 12 sueldos en 3 dineros voor de dan reeds overleden García Daza en hetzelfde bedrag voor Femando Daza menor
367

AMV, caja 388

368

AMV, caja 388

369 AMV, caja 314, leg 30-30, 36r 70r-71r Betalingsbewijs van 20 december 1535 De kosten voor de reis naar 'Flandes' had hij eerst zeli
voorgeschoten. Het geld kreeg hij terug van Fernando Daza Medma, burger van Medina SAA Strvt 1535, 23r (27-2-1535) Idem 27r 27v A n u o
del Plano wdde enkele wisselbrieven uit Medina del Campo met accepteren
370

AMV, caja 314, leg 30-30, 124r en rader
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voor de firma ontworpen.371 Toen Mari overleed moest Daza Medina rekening
houden met haar kinderen, zodat nu ook de achterkleinkinderen van de oude Fernando
Mayor in de familie-erfenis meedeelden.372
Een andere zoon van Gracia was kanunnik Rodrigo Sanches de Urueña uit Salamanca,
die Daza Medina zes miljoen maravedís had gegeven en daarvoor jaarlijks 54.000
maravedís kreeg terugbetaald.373 Deze overleed echter in 1549 in Salamanca, waarna
zijn erfenis toekwam aan zijn oudste broer Daza Medina en aan Isabel Daza, die
eveneens te Medina verbleef.374 Juan Daza Medina, die vermoedelijk bij de afwikkeling
van het testament nog minderjarig was, blijkt in 1568 als burger in de Siciliaanse stad
Palermo te wonen; dezelfde sud waar ook zijn familielid Benito Ran heeft gewoond.
In 1545 getuigde Juan voor de 'Cnancillería' van Valladolid. Hij was toen ongeveer 24
jaar.375
Fernando Mayor blijkt afkomstig te zijn uit Calatayud, in het koninkrijk Aragón.
Ook zijn vrouw Leonor Ran of Ram, kwam hier vandaan. Het huwelijkscontract van
12 december 1477 is eveneens bewaard gebleven in het archief van Daza Medina.376
Terwijl Fernando naar het graafschap Vlaanderen zou vertrekken, lijkt Leonor
achtergebleven te zijn in Aragón, waar zij blijkens haar testament een 'missa perpetua'
oprichtte in samenwerking met de priester Jerónimo Daza voor de kerk van 'Sanct Joan
de Vallapiel' in Calatayud.377 In 1533 zond Fernando Daza Menor vanuit 'Flandes' een
tapijt naar Calatayud, dat door Daza Medina vanuit Medina del Campo werd
terugbetaald in Aragonees geld.371 Via de moeder en grootmoeder was de band met
de stad van herkomst dus blijven bestaan.

371 AMV, caja 314, kg 30-30, 241r Met zijn zus, die reedi weduwe was таи Jayme Lopez Ran, had hu een contract gesloten voor de periode
van drieenhalf jaar, ingaande op 1 januari 1533 ente beëindigen op Sint Jan 1536 AHPV, Santamaria 1534, 56r 'Contrato de mercaderías de todo
genero ansi de Flandes como destos reynos с senarios e de otras partes fuera dellos' In 1534 sloot Daza Medina ook een contract met Diego de
Aranda Mayor uit Valladolid om op de Nederlanden te handelen Ook in 1532 en 1533 werkte Fernando Daza met notaris Santamaria. Idem, 1532,
525n Idem, 1533, Ш1г, 2078т, 2105r
372 Те weten Lope de Medina, Jayme Lopez Ran en Maria Daza, echtgenote van Cristobal de Galdo uit Medina del Campo AMV, caja 314,
leg 30-30,105 Tussen 1545 en 1547 anderen Lope de Medina en Jayme Lopez in Salamanca en gaan aj m coman met Daza Medina. AMV, caja
314, leg 30-30, 204r-216r In 1545 tot 1547 betaalde Daza Medina ondermeer voor de 'cera de la cofradía de los Aragoneses' Ook de
achterkleinkinderen van Femando mayor hhjken dus nog als Aragonezen te gelden m Salamanca Hierbij ook uitgebreide rekeningen van de
studenten voor allerhande onkostm, zoals de doktoren die hen hadden genezen van een ziekte, het inbinden van boeken, kleding en paarden
AMV, caja 388 l n l 5 5 0 i s Jayme Lopez Inmmnil· ш dezelfde stad Idem, 220r Cristobal de Galdo uit Medina, was een klemkind van Benito Ran
en Mari Lopez, burgers van Calatayud De erfenis van zijn grootouders was ш eerste instantie naar zijn oom Benito Ran gegaan, die m Palermo
op Sicilië resideerde AMV, caja 314, leg 30-30, 41r-48r Gezien het fut dat ook de schoonvader van Daza mayor Benito Ran heette valt aan te
nemen dat het hier om een familielid van beide takken gaat.
373 AMV, caja 314, leg 30-30, 124r De helft werd steeds betaald met Kerstmis, de andere helft op Smt Jan ш juni
374 AMV, caja 314, , leg 30-30, 224r Testament van Rodrigo op 11 juk 1549 te claman/-« voor Diego de Pareja en Alonso de Pas.
375 AMV, caja 38) Valladolid 1-4-1568 ARCV, Eusebio Lapuerta (fenecidos) С 1447/5 leg 293
376 AMV, caja 388 Femando bracht 10 000 sueldos ш uit de erfenis van zijn vader, volgens het testament opgemaakt te Malfleda hj Calatayud
op 29 februari 1472 Bovendien bezat hij via zijn moeder nog rechten op enkele huizen Leonor bracht ook 10 000 sueldos in, V,«™»«*» de nodige
'ropa' Fernando Mayor, zoon van de dan al overleden Miguel Daza en van zijn weduwe Gracia de Blanas, was afkomstig uit een familie van
kooplieden en burgers van Calatayud. Hij had een broer Joan Daza Leonor Ran of Ram, was de dochter van Benito Ram en van Rica Ximenez
de Rueda, eveneens burgers van Calatayud. Leonora Ram was overleden voor 6 juni 1532 Michel Oosterbosch, Het орепЬлге гиалгылі m
Antwerpen IV, η" 1088
377 AMV, caja 388
378 AMV, caja 388 12-8-1533
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Ondanks het feit dat Fernando Mayor in ieder geval in de jaren dertig in Antwerpen
verbleef, is hij zeker eerder in Brugge woonachtig geweest. In het huwelijkscontract van
Jayme Lopez Ran met Maria Lopes de Urueña, of De Medina, van 3 november 1523,
staat dat Fernando Mayor, grootvader van de bruid, op dat moment in Brugge verbleef.
Hij deelde toen voor 2000 dukaten mee in de benodigde bruidschat.379 Fernando
Mayor was zelfs al vanaf 1513 in Brugge, toen hij het register van de 'ayuntamientos'
van de Spaanse natie ondertekende. In 1516 verscheen hij opnieuw op een vergadering
van de natie en ook zoon Fernando Menor nam in deze jaren deel aan de vergaderingen
van de Spaanse natie van Brugge. Ook Aragonezen blijken dus op de vergaderingen van
de natie te zijn verschenen.3'0
De familie Daza is behalve in de Brugse documenten ook terug te vinden in de
Antwerpse notarisprotokollen. In 1540 was Fernando Menor vanuit Antwerpen actief
bezig om samen met de eveneens uit Calatayud afkomstige Martin Lopez de aluinhandel
over te nemen.3*1 Dit blijkt uit een door hen geschreven brief vanuit Antwerpen aan
Francisco del Castillo en de erfgenamen van Gonçalo de Xerez in Rome. Vanuit Rome
had men hun via de Genovezen berichten doorgestuurd. Martin en Fernando hadden
het contract nu laten bestuderen door advocaten van de Grote Raad van Mechelen.382
Fernando Menor bezat behalve een huis in de 'Keyserstrate' in Antwerpen, waar notaris
's Hertoghen regelmatig naar toe kwam om documenten op te stellen, ook nog een deel
van de polder van 'Bat en Enckevoort' in Zeeland.383 In de registers van 's Hertoghen
staat Daza altijd vermeld als Spanjaard, nimmer als Aragonees.384 Ook komt Fernando
Menor voor bij notaris Stryt als getuige bij documenten van Martin Lopez en de erven
van Juan Simon.385
Na de beëindiging van zijn samenwerking met zijn zus in 1541, bleef Daza Medina
actief met wisselbrieven. Zo handelde hij in 1541-1542 ondermeer met Juan Bautista en
Reynaldo Estroçi, met Luis Perez, Fernando Menor en Alonso de Santa Gadea. Tussen
de documenten bevinden zich vele wisselbrieven uit Antwerpen, een aantal daarvan
bedoeld voor de 'feria de Bergas', de jaarmarkt van Bergen op Zoom. Vooral Fernando

379 AMV, caja 388 Medina del Campo, 3 november 1321
380 SAS, SC, Register 'Ayuntamientos'.
381

Voor de aluinhandel ш deze periode, zie Goru ExwU, 208.

382 AMV, cap 388 Brief Antwerpen 16-8-1540 Ook SAA 'l Hertoghen 144-1540, 124r. In hetzelfde jaar ook actief in de handel op lambón,
Idem 21-7-1540, 140r.
383 Behalve Daza, geschreven ab *Dacha', waren enkele andere eigenaren ondermeer; Andrei Manricque, Antonia Ydo, Gregorio de Ayala,
Antonio de Polanco, Anton van Bombergen en Lazarus Tücher.
384

SAA Ί Hertoghen, 21-7-1540, 142v, 13-1-1542, 10v-llr, 13-2-1542, 38r, 4-11-1542, 178v| 11-6-1545, 103r¡ 184-1545, 142v.

385 SAA Stryt 1535, 93r en Ыап 1540, 253v. Andere leden van de familie Daza zijn, in Medina del Campa '1 iernrrarlo' Diego Daza, samen
met Rodrigo de Uruefla vertegenwoordiger van de kinderen van Man Lopez de Uruena, was gehuwd met Francisca de Potrai. Hij was reeds voor
september 1551 overleden en er is sprake van hun VinA»r*n, te weten- Pedro Daza, priester van de kerk van Santiago ш Medina, Bngeda, Miguel
en Juan. AMV, caja 388 Medina del Campo, 18-9-1560 In Antwerpen, in 1540 Juan Daca, Spaans koopman te Antwerpen, die als getuige optrad
bij een document in verband met Mamn Lopez In 1535 trad ene Lope Daca op ab getuige voor notaris Stryt, SAA Stryt 1535, 112v, Idem 1540,
367V
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Menor lijkt in de Nederlanden zaken te doen met Daza Medina.3** Zij vormden één
van de vele paren die de jaarmarkten van Bergen op Zoom en Antwerpen verbonden
met die van de beide Medina's en met Villalón. Fernando Daza Medina was op 30
oktober 1564 nog in leven, maar in 1566 trad Leonor de Torres op als zijn weduwe.387
Daarvoor was Daza Medina al gehuwd geweest met de Italiaanse Catalina Becarini, zoals
blijkt uit haar testament van 24 september 1547.388
DE NOTARISSEN MET EEN SPAANSE KLANTENKRING IN ANTWERPEN EN BRUGGE

Zoals we hebben gezien zijn er in Brugge enkele registers van notaris Pedro de Paredes
bewaard gebleven, terwijl in Antwerpen twee registers van Willem Stryt, 1535 en 1540,
zeven van Zeger 's Hertoghen sr., tussen 1534 en 1557 en één van Zeger jr., tussen 1551
en 1559, worden bewaard in het stadsarchief. Het Antwerpse Rijksarchief bezit verder
nog enkele registers van De Platea, J. van der Driessche, N. Comitis en J. van
Barlaymont.
Goris heeft vooral gebruik gemaakt van vader en zoon 's Hertoghen en van Willem
Stryt. Zoals is aangetoond heeft vooral deze laatste een grote Spaanse klantenkring
gehad. Dit kwam ook naar voren in de naam van zijn huis: 'Lescu despaigne', in een
andere tekst omschreven als 'Den Schilt van Spaengyen, gestaen byder borssen'.389
Afgezien van zijn twee registers is bekend dat hij ook in 1533 al een vertaling in het
Frans leverde van de 'lettres réquisitoires esciptes en lespaignaert', zoals die naar
Antwerpen waren verzonden door de Cnancillería van Valladolid.390 Vader en zoon
's Hertoghen dienden op 16 februari 1535 beide als getuigen voor Willem Stryt.391 De
enige andere externe vermelding van beide notarissen betreft die van Zeeger
's Hertoghen den Jongen, wonende in de Vaertstrate, anders geheten de Joedestrate en
betrokken bij het opsporen van de erfgenamen van een in Pamplona overleden
Nederlandse harnasmaker.392
Ook drie andere Antwerpse notarissen waar nog een enkel register van bestaat,
hebben contacten onderhouden met Spanjaarden. Jacobus de Platea3'3 had vanaf 1524
Spaanse kooplieden als klanten gehad. In tegenstelling tot de voorgaande notarissen
maakte hij altijd gebruik van het Latijn, of het Nederlands, wanneer het om

386 AMV, caja 3B8.
387 AMV, caja 322, leg. 33-67, стр. 5. Ideo, caja 344, leg 42-108.
388 AMV, caja 388 Medina del Campo 24-9-1547. Zij wat vermoedelijk eco dochter van Nicolao, door Lois Mexla, Cer/os V% omschreven als
de vader van enkele 'doncellas santas y virtuosamente criadas'.
389 SAA, Stryt 1535, 77r, HBn Ídem 1540, llr. Bevradmngsorief uit 1536 van nao 'Santiago', met maestre Juan de Telleache, burger van Deusto,
geladen met artillerie, 'Llenándome Dios en buen Salbamiemo a Malaga' 'En presencia de Guillen Stryt esenrano publico de Enberes', ook
aanwezig: Pedro de Anco en Pedro de Marquina, 'mercaderes españoles' EF 496-250.
390 ARCV, Fernando Alonso (fenecidos), XIV, 3477, С 750/1. Bij dat preces waren ook documenten betrokken van Pedro van Lare en
Geronimo Heyns, eveneens Antwerpse notarissen.
391 SAA, Stryt 1535, 3v, 17v. 7-1-1535 en 16-2-1535.
392 SAA CB DC, 184v 14-8-1554.
393 RAA, registers 521 t/m 525, berrefrende de periode tussen 151B en 1543. Gegevens over De Platea ook bij Michel Oosterboscn, Het openbare
nauwst ui Antwerpen. De Platea had een huis bij de oude beurs.

100

ingeburgerde Spanjaarden ging zoals Fernando de Bernuy. Andere klanten van De Platea
waren ondermeer Barnabas de Sancta Maria, Garcia de Baena, Francisco Garcia De
Almaras, Pedro Pinto, Arnao del Plano en Gregorio de Ayala. Doch in totaal gaat het
voor de periode 1524-1543 maar om een beperkt aantal Spanjaarden.
Van Juan de Barlaymont"4 zijn in het Rijksarchief van Antwerpen documenten
bewaard gebleven voor de periode vanaf 1550. In dat jaar stond hij omschreven als
'escrivano publico y imperial desta villa denberes, por el consejo de su magestad,
ordenado en Bravante'. In aanwezigheid van enkele Spaanse getuigen stelde hij een
Spaanstalige machtiging op voor Pedro de la frullerà, 'capillan de su magestad'.3W In
1551 behandelde Berlaymont de afhandeling van de compagnie tussen de overleden
Pieter de Villegas en Diego de Santa Cruz.3*6 Enkele jaren later ontving hij in zijn huis
de Spanjaarden Luis Alonso de Medina en Juan de Cuellar en in een vragenlijst voor de
getuigenverklaringen werd hij zelfs omschreven als notaris van de Spaanse natie. Veel
Spaanse getuigen uit Brugge kenden hem echter niet of alleen van horen zeggen. De
Bruggelingen Diego de Lerma en Juan de Castillo kenden hem echter wel 'por vista e
habla'. Al eerder schreef ook notaris Juan vander Driessche een Spaanstalige machtiging
uit van Alonso de Santa Gadea, Gregorio de Ayala, Arnao del Plano en Antonio de
Villafranca, bestemd voor Fernando de Recalde, de thesaurier van de markiezin van
Zenete."7
Het dossier Cuon heeft echter de namen opgeleverd van nog twee Antwerpse
notarissen die in staat waren de Spaanse kooplieden te bedienen in hun eigen landstaal,
maar van wie er geen registers bewaard zijn gebleven. Van Pedro van Lare zijn
documenten in het Spaans bekend tussen 1532 en 1553. Op 6 maart 1534 maakte notaris
Egidius Tripilanus het testament op van Hernando Daza Mayor en ook notaris Pedro
van Lare was daar bij betrokken, gezien zijn verklaring van 11 juni 1534.398 Van Lare
maakte op 27 december 1534 zelf het testament op van 'comendador' Diego Flores.3"
In hetzelfde jaar getuigden enkele Spanjaarden voor de Chancilleria van Valladolid dat
Van Lare notaris in Antwerpen was.400 Dit soort verklaringen zijn er meer te vinden:

394 SAB, Punies 155«, 211r-229r
395 CYSR, 125/109-110 (1550) Gnuigen. Diego de S i n a Cruz, Miran Perez de Almacén, Conrado van Wesele, 'estante· en Erobere)'
396 RAA, Schepenbneven, n° 2247 6-10-1551
397 CYSR, 401/11 'Para vender un juro', Antwerpen 1541 De anderen zíjn Gregono de Ayala, Amaot del Plano en Antonio de Vulafranca,
'naturales de Camila, rendentes en Brujas y Amberei' Betreft furo van 586 607 mrs Gedaan ш het huis van Gregorio de Ayala te Antwerpen,
15-2-1541 (-42 >) Ab getuigen Diego de Ayala en Pedro de Zuaco, 'mercaderes residentes en Amberei' Voor 'yo, Juan vanden Dnesche notano'
Documenten Vanden Dnesche 1538-40 m RAA In 1540 had hu een procuratie opgesteld en diende hi] zelfs ais gemachtigde voor Bias de Bejar
SAB, Vierschaar ВЭ1, Pieter de Smet, 124r-126r In 1546 ging er een 'anento' van 100 000 escudos naar Spanje van de Antwerpse koopman Alezio
Gnmel Bij de papieren van de boodschapper Lieven Wouters bevond zich een Spaanstalige verklaring van Alonso de Santa Gadea dat Vanden
Dnesche een Antwerps notaris was CJH 18, 13
398 SAB, Vierschaar 830, Pieter de Smet. 4-12 1537 Op 15 oktober 1537 had Petrus van Lare een document opgesteld betreffende de erfenis van
Francisco de Aranda. Van Lare werkte reeds m 1529 als notara in Antwerpen Michel Oosterbosch, На openbare nourutt m Antwerpen L 224
m 1532 maakte hu een akte op voor de famihe Daza, klem IV, n° 1088.
399 Zie paragraaf over de firma Simon,
400 ARCV, Fernando Alonso (fenecidos), XIV, 3477, С 750/1
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in 1544 verklaarde een aantal Burgalezen notaris Van Lare goed te kennen.401
Hetzelfde was gebeurd in 1541 toen een aantal Spaanse kooplieden in de Nederlanden
verklaard had notaris Van Lare te kennen als 'comisario publico imperial'. Als getuigen
traden op Alonso de Santa Gadea, Fernando Daza, Juan de Matança, Juan de Medina
en Juan de Camargo. Deze laatste drie waren vrijwel zeker Brugse Spanjaarden.402
Juanot Daguirre getuigde in 1552 voor notaris Van Lare te Antwerpen, op verzoek van
een koopman uit Lucca403 en in 1553 was Van Lare als notaris aanwezig bij het
vaststellen van een aantal leningen door de rijke Spaanse kooplieden aan de Habsburgers
en bij het ontrafelen van de diefstal van een deel van het geld dat uit Spanje was
gekomen.404 Willem Stryt heeft op de Spaanstalige markt dus ook concurrentie gehad
van deze notaris.
De belangrijkste notaris voor Spaanse zaken was echter Antonio van Male. Van hem
is zeker dat hij als notaris fungeerde bij de Antwerpse beurs. Zijn collega 's Hertoghen
sr. omschrijft hem in 1537 als: 'Antonio van Male, notaris gestaen bijder borssen vanden
cooplieden'.405 Uit een protokol van Willem Stryt uit 1535 blijkt dat Van Male als
notaris aanwezig was geweest in Middelburg, waar hij in het Spaans nauwkeurig de
lading van een aangekomen schip noteerde.40* Bij deze gelegenheid omschrijft Van
Male zich, geciteerd in het Spaans van Goris: 'my Anthonio van Male por autoridad del
dicho señor emperador e sy conseyo en Olanda admetido, aprovado, notario
publico'.407 Is Van Male een Hollands of Zeeuws notaris, die via Middelburg in
Antwerpen terecht is gekomen? Van Male was in 1532 in Middelburg samen met
Cornells de Valladolid als commissaris belast met het houden van een enquête in
Middelburg, Goes en Arnemuiden. Dit onderzoek hield verband met problemen rond
de verkoop van zout van Pierre Dardare in Zeeland.408 Van Male zorgde toen ook
voor enkele vertalingen uit het Spaans in het Frans.

401 ARCV, Plenos Civües, Zarandona y Willi (olvidados), С 126-7.
402 ЛНР Cantabria, Santander. Diversos 52, η" 30.
403 SAA CB VU, 263v. 16-11-1552.
404 CJH 24, 9. 'En la villa de Enberes en quatorze dut del mes de noYienbre anno del naicimienro de nuestro seflor Jesu Cristo de mill y
quinientos y çinquenta y tres ρ*"1 Al, ante mi Pedro ban Lara alias de Lobayna, escribano de m magestad y de los tesngoi de yuto nonbrados
paresçio el señor Pedro de Baeca, vezino de la cibdad de Cordoba'. Todo lo qual раю en esta dicha vula de Enberes en presencia de Anrnque
Guilierme e Sigismondo Eham, testigos para ello llamarlos e rrogados. Yo Pedro van Lara alias de Lohaina, notario e escribano publico por su
magestad del emperador en esta çibdad de Enberes, presente fuy a todo lo suso dicho en uno con los dichos testigos y por ende fize aquí este mi
r
signo «π·*.Μ.^1 acos umbradol en testimonio de verdad, aprobando lo emendado. Ja mesa do benia la " " ^ ' y vi de que tema. P. van Lara, notanns
imperiali!'. CMC П, 118. Rekeningen 1552*1553, voor María van Hongarije. Betrokken kooplieden met wissels op Spanje voor opbrengen van
geld voor de troepen van de keizer m 1551: Scherzen, Juan Lopez Gallo en Hernán Lopez del Campo (80.000) en Alonso de Santa Gadea (50 000).
Ook Mathia Ortel van de Fuggers m Antwerpen met wissel op Spanje van 250 000 dukaten. Een wisselbrief van de Schetsen in 1551 ondertekend
door *Yo, Pedro van Lara, alias de Lobuna, notano escribano publico e apostolico van Karel V, mídeme en esta ciudad de Emberes'. Ook
documenten voor de drie Spanjaarden door Van Lara. Ook aanwezig Martin Lopez, Francisco en Geronimo de ArestL
405 SAA 's Henoghen, 2070 (1537), lOlv Ook Willem Stryt had zijn huis bij de beuir'Den schut van Spaengyen, gestaen byder bansen", zoals
blijkt uit protokol met ondermeer Juan Sadomil en Francisco Codina m 1535, SAA Stryt 1535, 118r.
406

Gons, Etude, 174, SAA Stryt 1535, 9. Het dossier Cuon bat zien dat voor Van Male zelfs het Catalaans geen beletsel vormde.

407 Gons, Etude, 635-637, SAA Stryt 1535, 35v-36v. Op 21 februari 1532 verschijnen in Middelburg Anthoine Gerhiez, Loys Loupez en Grégoire
de Vaüladohd Sigillés, kooplieden van Middelburg, voor notaris Anthoine Male. ARA Brussel, GRM, Processniken Holland, dossier 661.
408

GKM, HolUnd, DC, dossier 861.
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Ten minste tot 1561 zou hij in Antwerpen actief blijven als notaris met een Spaanse
klantenkring. Het aantal externe vermeldingen van Van Male lijkt erop te wijzen dat
hij meer nog dan Stryt gegolden heeft als de voornaamste notaris voor Spaanse
documenten. Onder zijn klanten bevonden zich Jeronimus Sandelin, de secretaris van
de hertog van Alva en Maximiliaan van Egmont, de graaf van Buren, die behoefte had
aan een in het Spaans opgesteld document.409 Andere klanten waren de erfgenamen
van Diego de Almaras, Arnao del Plano, Geronimo de Salamanca en hij stond in
contact met ondermeer Luis Perez, Antonio de Guzman, Juan de Bilbao, Martin Lopez,
Juan de Lerma, Geronimo Lopez, Andres Manricque, Rodrigo de Xerez en Gaspar
Duchy.410 En ook Stryt, 's Hertoghen en Pedro de Paredes, de notaris van de Spaanse
natie in Brugge, noemden in hun eigen registers diverse documenten van Van Male.411
Het belangrijkste is in ieder geval de constatering dat Van Male tussen 1532 en 1561 in
Middelburg en Antwerpen actief is geweest als notaris, zodat er ten tijde van de bekende
registers van Stryt en 's Hertoghen, nog een ander minstens zo invloedrijke Spaanstalige
notaris te Antwerpen heeft gewerkt.
Het dossier Cuon noemt ook nog de naam van de Antwerpse stadssecretaris Peter van
Wesenbeke. Elders staat hij echter ook vermeld als notaris. In 1534 maakte hij de balans
op van de bezittingen van Fernando Daza Mayor.412 En het aantal notarissen in
Antwerpen met Spaanse klanten was nog groter, zoals wordt bewezen door documenten
van de Cnancillería van Valladolid. Notaris Geronimo Heyns had in 1533 documenten
in het Latijn opgemaakt voor enkele Spaanse klanten en de Spanjaarden Antonio de
Santa Cruz en Joan de Duo gaven daarna een verklaring af de notaris goed te
kennen.413 En met Michiel van Heyst blijkt er ook al in 1525 een Spaanstalig notaris
actief te zijn geweest in Antwerpen. Het testament van Fernando Aygnes uit Burgos,
met als testamenteurs Juan de Haro, Loupes de la Corona en Andres Manricque, was

409 SAA CB

Ц 362r CJH 19, 29 (1547)

410 SAA CS X, 124r 13-12-1555 In december 1555 trad hu op ab notarli nameni de erfgenamen van Diego de Aimaras Notara van Male had
m 1544 m Antwerpen nog een Spaanse verklaring opgesteld voor Arnao del Plano In dit geval verklaarde de notane de Spanjaard goed te kennen
De mtfhrtpna verscheen later in Medina del Campo, m de ІуяЛ—* van een Nederlands At*n**r van Del Plano Wanneer er voor de ChanaUeria
geprocedeerd wordt, verklaart een burger van Benavente, Gaspar Baroso, dat hij Van Male goed kende, omdat hij jarenlang in Antwerpen was
geweest Hij was zelfs pas twee maanden geleden weer teruggekomen. Diego de Carrion uit Valladohd, die zelf nooit m de Nederlanden was
geweest, kende wel de geschriften van de notaris In Antwerpen zat men ш september 1544 in de huizen van Pero Gomez de Herrera, ш
aanwezigheid van Juan de Cuellar en Francisco Ximenez Ook was daar Antonio van Male, escribano publico Als getuigen ook Gonçalo
Fernandez. Baeça ontving geld van Agustín Enriquez, van Alonso de Santa Gadea. Toen getuigen ook Diego de Nagera en Francisco de Montesa,
Diego en Juan de Aranda Van Luys Perez ontvangen in bijzijn van ook Antonio de la Torre, Alonso de Castro ARCV, Eusebio Lapuerta
(fenecidos), С 1447/5 CMC Ш, 534 Jerónimo de Salamanca had ш 1561 voor Van Male Francisco de Aguilera Poires gemachtigd Als genügen
versehenen de m Antwerpen aanwezige Francisco de Bejar, Piere de Melgar en Piere de la Hoz ARAB, Geheime Raad Spaanse periode 204
Secretarla de Estado, Suchos 833646 De in Antwerpen wonende Spanjaard Antonio Javmes machtigde ш 1537 meester Antonio van Male uit
Antwerpen om beslag te leggen op goederen van wijlen Robbert Fleggc uu Engeland. Slootmans, KonJcmarktzn, 993
411 SAB, Paredes 1549, 118r Idem, 1556, 156r In 1549 verscheen er in het register van Paredes een kopie van een document van Antonio van
Male, 'escnvano púbuco' ш Antwerpen, opgemaakt m maart 1549 ш het Spaans. Van Male bad ook op 31 mei 1549 nog een document opgemaakt
ш Antwerpen voor Francisco de Villegas, burger van Medina del Campo Hiervan maakte Paredes ш 1556 een kopie Op 5 m a 1545 toonde
notaris Anthoine van Male, notans te Antwerpen, een papier van zijn hand aan 's-Hertoghen, met een arbitraal vonnis tussen Michel de Gabpence
en Rodrigo de Llanos van 4 mei, inzake de verkoop van 32 balen met 'fustaines' SAA, 's-Hertoghen, n° 2072, 79v 5-5-1545 Op 5 december 1534
was Anthonio van Male verschenen voor Willem Srryt, ш naam van Karel V, vanwege problemen rond het schip van de Portugees Juan Andres
SAA, Stryt 1535, 6r 5-12-1534
412 Zie paragraaf over de familie Daza In 1538 maakte hu een procuratie op voor Bias de Bejar SAB, Vierschaar 831, Pieter de Smet, 124M26r
413 ARCV, Fernando Alonso (fenecido«), XTV, 3477, С 750/1 In 1549 werkte Heyns voor de Antwerpse poorter en koopman Peeter Quinto
uit Zaragoza, getrouwd met Jonne Lanceloot Michel Oosterbosch, Htí openivn nouruua m Ainmipcn Г/, n° 112B
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in 1525 'getranslateert uuter Spaensscher talen in Duytsscher talen bij Michiel van
Heyst, openbaer notaris'. In 1529 had deze notaris ook het huwelijkscontract opgesteld
tussen Loys de Lucena, advocaat van de Grote Raad van Mechelen en de Spaanse Maria
de Sotomaior. Dit betekent dat er vanaf 1525 ook reeds een Antwerps notaris actief
was, die de Spaanse taal beheerste.414
Ook in Brugge zijn er meer Spaanstalige notarissen geweest dan de aan de natie
verbonden Pedro de Paredes. In zijn oudste register uit 1545 noemde deze zichzelf
'notario y escrivano público de la magestad ymperial admytido e aprobado en el su gran
consejo de Malinas'. Als zodanig functioneerde hij als notaris van de Spaanse natie van
Brugge, waarvan zijn registers uit 1545,415 1547, 1549, 1556 en latere jaren getuigen,
alsmede zijn register van testamenten, dat door Phillips jr. is gebruikt.416 In 1556
werkte Paredes ook als notaris in opdracht van de natie van Biskaje, iets wat hij in de
voorafgaande registers ook deed, maar nooit zo duidelijk werd omschreven.417 Hij
vertaalde ondermeer teksten uit het Frans in het Spaans, maar schreef ook zelf wel in
het Frans.418 Uit 1547 is er een vertaling uit het 'Flamenco' in het Spaans van een
Amsterdams document, opgesteld door Paredes in samenwerking met Jacob Raes,
eveneens een notaris uit Brugge.41'
Een document van 1549 van Paredes noemt nog twee andere Brugse notarissen: Filip
Cools en de voornoemde Jacob Raes. Paredes vertaalde toen een Nederlandstalig
document over de beheerders van de erfenis van de overleden Martin Sans de Tena en
Maria de Nagere, en dit bleken deze twee notarissen te zijn.420 Met Raes werkte
Paredes veel samen, zoals in 1556 bij het verhoor van een aantal getuigen.421 Raes
vertaalde in 1556 ook het door Paredes opgestelde testament van Velasco de Bejar uit
het Spaans in het Vlaams. Hiervoor kreeg hij vijf schellingen.422 Als bedienden had
Paredes in 1545 Agustín de Salinas,423 in 1547 Bias de Sesto en Pedro Fernandes424

414 SAA SB, n° 173,343г 1-Ц-1528 Αγρια had als weduwe nagelaten Аша Berwouts en had diverse huizen ш Antwerpen bezeten. S AA, Stryi
1540, 18r-20r Zie ook GRM, Geesendeerde Sentenoen, 829,113, 829,114, 848-2, 848 14. 830 104 en 839 47 A.J J 4 , KerckhonVde Hey, De Стой
RMÀ en гул fimawndrusen I477*JÍ31 Biografiti* ля rdádsberm (Amsterdam, 1980), 95
415 Juan van Rne was in 1545 pensionaris en advocaat van de Spaanse naüc en als тгаЬи.д regelmatig aanwezig hu het opmaken van documenten
door Paredes. SAB, Paredes 1545, 73v, 114r
416 Zie Phillips ir, 'Integration' In 1555 stelde hu het testament van Velasco de Bejar op Hiervoor kreeg hij 18 schellingen en zes penningen.
SAB, Etats de Bien 1547-1692
417 SAB, Paredes 1556, Ir
418 SAB, Paredes 1545, 73v, U4r, 125r
419 SAB, Paredes 1547, 94r
420 SAB, Paredes 1549, 23r Jacob Raes als getuige- Idem, 144v-145r Raes had een document opgemaakt ш het Frans voor Victor Teu-Unc int
Brugge
421 SAB, Paredes 1556, 200r
422 SAB, Etats de Bien 1547-1692 Velasco de Bejar Ook in 1557 en 1559 vertaalde openbaar notans Raes een document uit het Spaans Idem,
Familiearchief De la Maca
423 SAB, Paredes 45, 137r
424 SAB. Paredes 1547, 21v, 77r. 79r
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en in 1549 waren er behalve Blas de Sesto ook Luis de Baysur, omschreven als 'criado
425
de Pedro de Paredes' en Jaques Liquet.
Zijn broer Emanuel huwde in 1544 met Adriaene Castelyns en verhuisde in 1550 naar
Antwerpen, terwijl zijn zuster Juliane de Paredes in Armentiers in het klooster van de
'graeuzusters' zat. Zelf was Pedro getrouwd met Marie Fernandes en bezat hij in 1552
42
een huis in de Spanjaardstraat. ' Uit het feit dat er al in 1534 sprake was van ene
Antonio de Paredes, klerk van de Spaanse natie, valt op te maken dat Pedro wellicht
427
zijn vader heeft opgevolgd.
De al genoemde Filip Cools was al sinds 1526 actief als notaris voor Francisco de
428
Vaille en een jaar later maakte hij documenten op voor de natie van Biskaje. In 1531
verschenen voor hem zeventien Spaanse kooplieden, verzekeraars van het schip van een
Oosterling. Zij machtigden allemaal de in Antwerpen woonachtige Andres Manricque
om hun zaken te behartigen. 42 ' Ook voor latere jaren zijn er voldoende bewijzen voor
zijn contacten met Spaanse kooplieden, zodat gesteld kan worden dat deze notaris
minimaal tussen 1526 en 1549 gediend heeft als bemiddelaar van de Spaanse handelaren
in Brugge.430 Andere namen van Brugse notarissen met Spaanse klanten, betrokken
bij processen voor de Grote Raad, zijn die van Le Bien, Meynhaerdt en Gomaer de
Witte, die tussen 1515 en 1518 voor de natie van Biskaje documenten opstelde en
daarvoor naar de kapel van de Minderbroeders ging, waar deze natie vergaderde.451
Duidelijk is dat in Antwerpen de door Goris gebruikte notarissen, te weten vader en
zoon 's Hertoghen en Willem Stryt, geen monopolie hadden op de Spaanse kooplieden.

425 SAB, Paredei 1549, 51v Z * ook Idem, 59r, 144r, 154r Ene Jaques le Baiseur m

de klerk van de nane van Biskaje Idem, 160т

426 SAB Vierschaar 48, Adraen Bemaern, 132r 134r Idem 640, Jan van Overdyte, 295r 297r, 394r-398r Ыеш, 208, Jan Dingne, 335r 336r In
1533 waren de broers Jehan en Jerónimo de Paredes ш Brugge aanwezig SAB Procurarles 1532 1533, 123v In 1534 een zekere Garchie de Paredes
als koopman van de Spaanse natie van Brugge Idem, 1533-1534, 169r In 1543 waren zowel Jan, Garchie als Emanuel de Paredes actief ш Brugge
Idem 1542-1543, 98r In 1551 overleed Gabriel Garcia, Jratiimiil· van de colegíale kerk van 'Oogarde bij Leuven' De esecuteurKeseamentaires,
twee Spaanse kooplieden van Brugge, machtigden vervolgens notaris Pedro de Paredes en diens ш Antwerpen wonende broer Emanuel de Paredes
SAB Procuraties 1550-1551, 116r In 1546 had Fmarm»! het poorterschap van Brugge gekocht om ш 1550 ab buitenpoorter naar Antwerpen te
gaan Zie paragraaf over het poortenchap
427 SAB SC, 'Ayuntamientos' 1522 1547, 69v
428

SAA SB n° 169, 308r 5-7-1526 GRM, Geinendeerde Sementini, 827 14

429 RAA, Schepenbneven n° 2240 12 3-1531
430 In 1532 vertaalde Cools de Spaanstalige scJniktbekenteius van Cornehc Ptetersdochter m het Nederlands Cornehe woonde m Middelburg,
maar was nu ш Brugge Ook de koopman Jan de Arieta was er bu aanwezig CRU HolUnd, dossier 861 In Antwerpen werkte Van Male aan
vertalingen voor dit proces, maar verreweg de meeste vertalingen zijn van de hand van Cools Zo vertaalde hij ook een extract van een rekening
uil het Spaans m het Frans In 1533 leverde Cools ook een Latijnse verklaring voor een proces van de fTum-iH"** van VaUadohd. ARCV, Platos
Oviles, Zaraodona y Walls (olvidados), С 126-7 Arnao del Plano, Pedro de Porras en nog twee Spaanse kooplieden verklaarden dat zij Cools
kenden als Brugs notaris In verband met dn proces verklaarden in Spanje de Burgalezen Alvaro de Maluenda en Martin de Arbieto in 1544 de
'escrituras' van Cools zeer goed te kennen, Crutóbal de Miranda, 'regidor' van Burgos kende behalve Cools ook de Antwerpse notaris Pedro van
Lare Dit gold ook voor Miguel de Lerma, die lange tijd ш Antwerpen en Brugge had gewoond, en voor Diego de Ortega en Felipe de Carrion.
In 1537 had 's-Hertoghen de geschreven getuigenissen onder ogen van Martin de Aguirre en Pedro de Madana, consuls van de natie van Biskaje
m Brugge SAA, 's-Hertoghen n° 2071, 1537, 2v 10-10-1537 Dit document was opgesteld door notaris Fdip Cools Het fert dat hier de consuls
van Biskaje gebruik " " W van Cools als nocans laat zien dat Cools, zoals ook in 1526, vaker betrokken werd hij A*-i«n»nt»n van de natie van
Biskaje SAB Procuraties 1527-1528. llv Idem 1529-1530, 74r-84r, 169r Idem 1530-1531, 37г. 74r, 126r, 153r-155v Idem 1533-1534, 75v, 86r, 191r,
213r Idem 1542-1543, 52r (betreft document van 1536) Idem 1546-1547, Ir
431 Een 'cognossement' van een Spaans schipper, opgemaakt m Cádiz op 13 augustus 1546, en nu (1552) 'getranslateert uuyte spaettsche in
vLaemschc tale zonder te veranderen den zin ofte substancie vandien bu mij' Verder vertaalde deze notaris nog meer 'cognossementen' en een zestal
zakenbrieven, vijf van Mamn de Ugarte en éen van Ynigo de Mittuegui GRM, Holland, DC, dossier 855 In 1555 vergeleek notans Meynhaerdt
voor de grote Raad van Mechelen een Spaanse vertaling van een 'cognossement' uit Moguer met het ongineeL GRM, HotUnd, X, dossier, 963
GRM, Geattendeerde Sen-ennen, 827 14
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Integendeel: vooral de registers van 's Hertoghen blijken van weinig belang geweest te
zijn voor de Spanjaarden. Vrijwel nimmer komt hun naam voor in andere bronnen.
Ook de vergelijking met de klanten van Stryt toonde het beperkte belang van deze
notaris reeds aan. Daarentegen blijken vooral Antonio van Male, Pedro van Lare en
Filip Cools veel Spaanse klanten gehad te hebben. Bovendien blijken de twee Antwerpse
notarissen reeds in 1534 actief te zijn geweest, waardoor de betekenis van de registers
van Willem Stryt ook aanzienlijk vermindert. Zelfs hij was niet de monopolist van de
Spaanse kooplieden, ondanks zijn grote talenkennis en zijn internationale klantenkring.
DE TAAL DER NOTARISSEN

Het gebruik van diverse talen door de Antwerpse notarissen speelt ook een rol in het
bijzondere proces uit 1544 tussen de Burgalees Alvaro de Maluenda en Esteban de
Bonita uit San Sebastián, ter regeling van een betaling uit 1533.432 Een aantal
documenten van de Brugse notaris Cools en de Antwerpse notaris Van Lare waren van
doorslaggevend belang op dit proces voor de Cnancillería van Valladolid. Hoewel De
Maluenda voldoende personen kon verzamelen die verklaarden Cools en Van Lare te
kennen, gaf De Bonita zich niet gewonnen. In 1546 zette Bonita de tegenaanval in en
stelde dat de Franstalige verklaring een vervalsing was. In 'Flandes' gebruikte men
namelijk 'Flamenco', en het Frans was 'muy diferente y muy remota de la lengua
flamenca'. Hij riep getuigen op om ondermeer de volgende vraag te beantwoorden: 'of
ze wisten dat men 'Flamenco' spreekt in 'Flandes' en geen Frans, dat immers heel
anders is?' Een andere vragenlijst van Bonita uit 1547 herhaalde de vraag of men wist
dat in Antwerpen in het 'condado de Flandes' men 'habla comunemente la lengua
flamenca y no francesa y que son muy diversas y diferentes la una de la otra'?
Er verscheen een groot aantal getuigen uit San Sebastian, waaronder de 65-jarige Pedro
de la Borda, 'mayordomo de la artillería e munición e pagador de las obras de su
magestad', eveneens burger van San Sebastian. Als eerste getuige had hij een mening
over het gebruik van het Nederlands: 'hij weet en heeft gezien en het is algemeen
bekend dat in de stad Antwerpen waarover het gaat in de vraag, men gewoonlijk de
Nederlandse taal spreekt en niet de Franse, want de Nederlandse taal is de eigen taal van
die streken en hij weet ook dat de Nederlandse en de Franse taal zeer van elkaar
verwijderd en verschillend zijn, zoals het Baskisch en het Castiliaans, en het
bovenstaande weet deze getuige omdat hij vaak en verschillende keren vanaf 45 jaar
geleden tot nu in de stad Antwerpen is geweest en er vele dagen heeft geresideerd in
periodes en dat dit de vraag beantwoordt'.433
Ook Ramos de Lascando van 57 jaar uit San Sebastián beweerde hetzelfde. Hij had

432 AÏ.CV, Platos Civiles, Zarandana y Walls (olvidados), С 126-7
433 'Que save e ha visto y ello es publico notono que en la cibdad de Enberes que en la pregunta se abla comunemente la lengua fl«w»~-a y
no la lengua francesa porque Ь lengua flamenca es la propra lengua de aquella Dem e asy vien sabe que la lengua flamenca e la lengua francesa
son muy diversas e diferentes asi como la lengua bascongada y la castellana, y lo suso dicho save este testigo por que ha se ido muchas e diversas
vezes de 45 anos a esta parte en la dicha ciudad de Enberes y a resydido alia muchas días por temporadas y esto responde a la pregunta' Een zelfde
verklaring legde ook Pelegin de Asteasa af, eveneens burger van San Sebastián en ongeveer 56 jaar oud Antwerpen hgt bij hem 'en el estado de
Flandes e Brabante' 'La lengua francesa y la flamrnra no se puede entender la una рог la otra sy no sabe' Ook deze getuige was gedurende 44
jaar vaak in de Nederlanden geweest en had er vele dagen doorgebracht
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zelfs een jaar achter elkaar in Antwerpen gewoond. Juan de Aguirre, eveneens uit deze
stad en van boven de 40, had de afgelopen 20 jaar vaak in Antwerpen geresideerd. Hij
wist het grote verschil, 'want hij kende en begreep zowel de Nederlandse als de Franse
taal'. Ter verdediging stelde Maluenda in 1548 nog: 'ik zeg en verklaar dat ze zowel het
Nederlands als het Frans zeer veelvuldig gebruiken'. De enkele registers van Stryt en
's Hertoghen, die gelukkig bewaard zijn gebleven, bevestigen deze tweetaligheid en
ontmaskeren de getuigen uit San Sebastian als weinig betrouwbaar.434

SPAANSE STADSBESTUURDERS EN POORTERS: GETUIGEN VAN INTEGRATIE?

Deelname aan het stadsbestuur en verwerving van het poorterschap lijken twee duidelijk
waarneembare en meetbare parameters te zijn voor de integratie van de Spanjaarden in
de Nederlandse steden. De deelname aan het stadsbestuur is inderdaad goed
verifieerbaar, maar hierbij is het de vraag wat dit zegt over de integratie van de gehele
groep. In alle steden gaat het om een klein aantal families, dat reeds minimaal gedurende
twee generaties in de stad verbleef. Toch is het mogelijk de verschillen aan te geven
tussen de deelname in Middelburg, Brugge en Antwerpen. Voor Brugge zijn er een
tweetal families, voor Antwerpen en Middelburg ieder vier. Het poorterschap gedurende
de eerste helft van de zestiende eeuw lijkt meer houvast te bieden voor een
kwantificering van de integratie, maar daarbij dienen we de groep Spaanse immigranten
als een geheel te zien. In de bronnen vallen kooplieden en andere Spanjaarden namelijk
moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bovendien zijn er vooral gegevens over het
gekochte poorterschap, op basis van de poorterboeken. Ook bij het poorterschap zijn
weer verschillen waar te nemen tussen de drie voornoemde steden.
SPANJAARDEN IN DE STADSBESTUREN VAN BRUGGE EN ANTWERPEN

Het Brugse stadsbestuur kende gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw slechts
een zeer kleine deelname van lieden van Spaanse herkomst. Jan Pardo, een zoon van de
in 1484 naar Brugge gekomen Silvester en van Josine Lopez, was raadslid in 1531 en
daarmee de eerste Spaanse magistraat in Brugge in de zestiende eeuw.435 In 1564 was
zijn in 1536 geboren zoon Jan Pardo, heer van Frémicourt, schepen van de stad en in
1574 werd deze zelfs tijdelijk burgemeester. Ook diens zonen zouden weer in het
stadsbestuur actief zijn, zodat minimaal drie generaties Pardo deel hebben genomen aan

434 ' . porque save γ entiende las dichas dos lenguas Аатчм-а y francesa'. Het lijkt erop dat Bonita geprobeerd heeft zoveel mogelijk verwarring
te scheppen rondom de werkelijke zaak: Behalve het taalprobleem ontkende hu ook de aankoop van de olie en verklaarde hu dat hu nog
minderjarig wa· geweest. In een weerwoord in 1548 van Alvaro de Maluenda, nu zelf als getuige, zegt deze de leeftijd van Bonita in 15Э2 met
geweien te hebben. 'Dixo que confiesa que se ablan lenguas flamenca γ francesa muy continuamente1.
435 Híj was ш 1528 getrouwd met Cathanna de Vlamincpoorte, huwde een tweede keer met Godelieve de la Coste en overleed m 1549. De vader
van Cathanna was Gilles, die reeds ш 150B optrad als burgemeester. Godelieve was de dochter van André, ontvanger-generaal van Manmiliaan
van Oostenrijk
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de lokale politiek.43* Een ander Spaans bestuurder was Jan Peris, die vanaf 1538 als
schepen verscheen in het Brugse stadsbestuur. Zijn naam zou daarna tot 1571 vrijwel
ononderbroken opduiken als schepen, hoofdman van Sint Jan, thesaurier en
burgemeester. Deze laatste functie bekleedde hij voor de eerste keer echter pas in 1557.
Jan Peris was de zoon van de Burgalees Diego Peris en Margareta Haneton. Hij huwde
in de Nederlanden met jonkvrouwe Magdalena Broussaulx.437
Het ontbreken van daadwerkelijke naties in Antwerpen is er vermoedelijk debet aan
dat daar meerdere Spaanse families deelnamen aan de bestuurlijke elite. De eerste
tekenen van integratie dateren wel uit de tweede helft van de periode. Floris Prims geeft
in zijn geschiedenis van Antwerpen de namen van Spaanse schepenen gedurende de
eerste helft van de zestiende eeuw. Met zijn benoeming op 30 november 1536 was
ridder Jan de Haro de eerste Spaanse schepen, in 1538 gevolgd door Alvaro de Almaras.
Alvaro, die tussen 1538 en 1554 vrijwel onafgebroken deel heeft uitgemaakt van de
schepenen, werd ondanks zijn lange carrière echter nimmer burgemeester van de stad.
Een derde Spaanse schepen was Fernando de Bernuy, die in mei 1555 werd benoemd
als plaatsvervanger voor Melchior Schetz.438 Vanaf 1552 was ook Coenraet de Vaille
schepen van de stad. Daarnaast behoorde diens vader Francisco de Vaille tot de
stedelijke ammans. 43 '
Drie van de vier families waren reeds rond 1500 in Antwerpen actief: De Haro, De
Vaille en De Almaras. Fernando de Bernuy, gehuwd met Liesbeth van Bombergen en
vader van de latere schepen, verscheen pas na 1513 in de Antwerpse bronnen.440 De

436 SAB, Brugse Wet Vandewalle, Brugge, 17B Juan Pardo Π waj gehuwd met Anna Nieulaat en later met Marie Anchemant Hu was volgens
Vandewalle 'de eerste uit de familie die de overstap maakte naar een lokale politieke loopbaan' SAB SC Divers dossier 1550-1567. SAB, Fami
liearchief Salamanca-Pedraza, bevat vele genealogische gegevens over de famdie Pardo Joaiaa Pardo, een dochter van de oude Jan, was getrouwd
met kolonel Francisco de Salamanca. Lieve de Wolf, *Dc famuie Pardo ш de XVIe eeuw Een hudrage tot de studie van Spaanse kooplieden en
hun ondernemingen ш West-Europa' 1 H-fnnaarsverhandr-ling KU Leuven 1979
437 Hij had als broers Diego, Fihps en Anthuenis Pens Na de dood van de oude Diegotrad ondermeer Jacob Haneton op als vertegenwoordiger
Anthuenis werd geestelijke, terwijl zus Jaquenune huwde met heer Jan vande Berghe. SAB Vierschaar 638, Jan van Overdyle, 563r-564r SAB
Procuraties 1522 1523, Ir klem 1531-1532, 66r Idem 1532-1533, 122ν Idem 1542-1543, 128т Vanaf 1594 verscheen er opnieuw een Jan Peru als
lid van de Brugse raad. SAB, Brugse Wet.
438 Femando was de zoon van Elizabeth van Bombergen. SAA, CB X, 144r, 159v Het was vermoedelijk zijn vader die m 1493 'wen dantwerpen
in den Rooden schut den coopman ontboden van mijn heer Boou, genaempt Fernando Bemoy, met eenen bal m den moot gebonden m den
mande ende souden tvech gevoert hebben maen twen belet van de gebueren' In een andere kroniek vond deze anecdote plaats in 1489 KB
Brussel, Handschriften, 17.239 (5345), 'Anrwerpsch Cronijcke, geschreven ten lud evan keyser Carel den Vijfden ontrent den jaerc 1550', 15r Idem,
6191 (5655), 'Kronyke van Brabant tot 1556' van Joannes ab Haniwvck, 261r Idem, 10247 (5667), 'Chronique de Brabant (en flamand) 125-1584',
122r De oude Fernando de Bernuy maakte in 1532 voor notaru De Platea een nieuw testament, nog 'gesont van herten, doch bewust van
sterfelijkheid' Als hu begraven wordt in de OLV van Antwerpen wd hl) dat dit gebeun bij het 'onser Vrouwen koor', waar zun echtgenote
'gewoonlijk is te zmen' Zrm wettige kinderen waren Fernando, Kaïhennen, Agneten en Comeheu. Ab executeurs AtenJ-* zijn goede vrienden
Daneel en Anthuenis van Bombergen, meester Pieter Gillis en meester Jan de Colenaere, griffiers van de stad. Zoon Fernando bleef tot zijn
twmngste onder curatele staan. Gedaan ш zun huu 'De Lyntworm' in de Hoogstrate. RAA, De Platea, 523, lOlr Zie ook fidano Casado Alonso,
'Finance et commerce international au milieu du XVIe siècle La compagnie des Bernuy1 Annales du Miai Revue de la France méridionale 103
(1991), 323-343 Fernando was een broer van Diego de Bemuy Dìvila uit Burgos, Jean de Bernuy uit Toulouse en Cristobal de Bernuy uit Londen
Vanaf 1546 was Antonio del Rio de faktor van de firma in Antwerpen Hilano Casado Alonso, 'Finanzas y comercio internacional a mediados
del s. XVI la compañía Burgalesa de los Berauy' IV Congrco de la Atoaaaán de Hutoru Есопбтка, Aliante 19S9 Caranrff. Carba V, Π, 555,
Ш, 47 , 484 Selma Huxley Barkham, 'Aseguradores burgaleses y pesca transatlántica en el Pals Vasco y el efecto de las guerras sobre sus negocios
(b 1540- h 1585) 531-553 Idem, 'Diego de Bernuy, ejemplo de un mercader no lanero' Htaana de Burgos Ш (Burgos, 1992), 193-229 Jones
Mathers, 'partnerships', 377 Fernando de Bernuy ш Antwerpen zond 100 000 Ailnfn aan Ferdinand. A Rodriguez Villa, 'El emperador Carlos
V y su corte' BRAH 43 (1903), 504 Jean Delumeau, L'alun de Rome (XVe-XlXt Slide) (Panjs, 1962), 208
439 Pnms, Ctsdnejems, 115, 130, 131, 134, 135 Alvaro Aimaras was schepen gedurende 1538 t/m 1541, 1543, 1545 t/m 1547, 1549, 1552 t/m
1554
440 ' .case di Spagnuoh, como quelle di Diego d'Aro, di Diego di Sanian, di Ferrando di Bemui et d'Antonio del Vagito' Lodovico Guicciardini,
Desmmone dt tutti ι Раея Basa Dina Aristodemo ed. (Amsterdam, 1994), 236
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vier families hebben zeer intense familierelaties met elkaar gehad. Wat alle vier de
families ook gemeen hebben is dat pas een tweede generatie zich met het bestuur kon
gaan bemoeien. Ook van belang is het feit dat iedereen van deze tweede generatie
Spanjaarden in het bestuur over een Nederlandse moeder beschikte en dus halfNederlands mag worden genoemd. Toen de Spanjaarden naar Brugge terugkeerden,
waren er enkele families in de stad achtergebleven. Zij richtten er hun handelshuizen
op in vooral de Hoogstraat. Ook De Bernuy woonde later in deze straat.441 Vrijwel
zeker behoorden de drie families De Vaille, De Haro en De Almaras tot de
achterblijvers in de stad. Het feit dat er in de 'ayuntamientos' van de Spaanse natie van
Brugge tussen 1502 en 1555 vrijwel geen verwijzingen zijn naar familieleden, wijst hier
ook op. Geen enkele De Vaille of De Haro nam nog deel aan de vergaderingen van de
Brugse Spanjaarden. Slechts een enkele keer komt de naam De Almaras voor, maar het
betreft dan een Luis en een Francisco Garcia. Hoewel Luis ook uit Segovia afkomstig
was, behoorde hij vermoedelijk niet tot de directe familie van Alvaro.
ALVARO DE ALMARAS EN ZÍJN FAMILIE442

Alvaro de Almaras uit Segovia wordt door Goris omschreven als een van de eerste in
Antwerpen residerende Spanjaarden.445 In 1507 was zijn eerste vrouw Fransoyse
Swaeyers reeds overleden en bleef hun zoon Francisco444 onder de hoede van een
aantal voogden. In 1508 hertrouwde Alvaro met Anna Boelaers. Als kinderen kregen
zij Clara, Filip, die later kanunnik werd en zijn broer, ridder Alvaro, die nog in 1556
schepen en in 1558 buitenburgemeester van de stad zou zijn en in 1560 overleed.445
Er zijn weinig bewijzen voor de handelsactiviteiten van Alvaro de Oude, maar in 1508
bezat hij in ieder geval goederen opgeslagen in Bergen op Zoom en in 1513 handelde
hij met de Oosterlingen.
Zijn zoon Alvaro de Jonge was in 1543 als heer van Diepenstein aanwezig bij het
huwelijk van Jan van Schoonhoven, de drossaard van Aarschot, met Barbara van der
Eist. Barbara was de dochter uit een eerder huwelijk van Maria Scheyffs, die inmiddels
met Alvaro was getrouwd.444 Alvaro de Jonge had ook een zoon Francisco uit zijn

441 Sob/, Urbamane en клриліите и Antwerpen in de 16de eeuw De tttdebouvkundtge en tndmtneU ondernemingen w Gilim лп Scboonbthe
(Brussel, 1977), 72, 110-113. Tussen 1498 en 1518 werden er huizen gekocht door Antonio de Valile, Alonso de la Serna, Diego en Juan de Haro,
Diego de San Juan, Fernando de Bernuy en Francisco de Mozica. Fernando de Bernuy, Antonio en Francisco de Vaille en Diego de Haro bTfhfm
ook ш latere jaren veel ontroerend goed Vooral De Bernuy bedt zeer veel huizen en landbouwgrond gekocht.
442 Zie ook de genealogische aantekeningen van Donnei op het SAA Deze aantekeningen stemmen met geheel overeen met de door mij
gevonden gegevens.
443 Gons, Etude, 550 In Brugge komt de familie nauwelijks voor In 1529 en 1530 was Luis de Aimaras aanwezig op de 'ayuntamientos' van
de Spaanse natie en Francisco Garcia Almaraz was 'diputado' ш 1528 Zie bijbge Ш Luis Dalmaras verkreeg het poorterschap van Antwerpen
ш 1557 Hu was een zoon van Peter eu afkomstig uit 'Schovijc' Çegovia) ш Spanje SAA, Vierschaar 146, 1554-1559, 13-2 1557 Tussen 1505 en
1514 was inj ш ieder geval acuef m de sod Dochaerd, Etudes, n°s: 1806, 1835, 1836, 3422, 3508, 3543, 3545, 3582, 3782, 3138
444 Verdere gegevens over Francisco de Aimaras SAA, SB n° 177 (1530), 353r, Idem n° 207 (1542), 162r, 174v, 208v Francisco was gehuwd met
Anna Pauwels en bezat een huis op de Korenmarkt Ab wettig moeder staat hier vermeld Simone Bonojn
445 Pnms, Gesdnedems, 265, 307 SAA, CB X, 273r SAA, SB n° 197 (1540), 19r In 1526 was notaris Jacobus de Platea m zijn huis m verband
met een Latijns document voor Francisco Garcia de Almaras RAA, De Platea, 55, 22Вт
446 RAA, SB 437 26-4-1543 Een Alvaro van de derde generatie ging m 1554 naar Leuven om daar te studeren. Hij werd ingeschreven als 'Alvarus
Aimaras Antwerpiensu' Schillings, MátncuU, IV
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huwelijk met Anna van Bouchout. Deze trouwde met Anna de Rycke en zij hadden als
kinderen Alvaro de Almaras en Anna de Almaras, die op haar beurt weer trouwde met
de Aragonees Miguel Turlan.447 Clara de Almaras was getrouwd met de Aragonese
koopman Domingo Simon. Toen Simon in 1543 in betalingsmoeilijkheden geraakte,
werd er voor de schepenbank voor gezorgd dat het bezit van Clara onaangestast zou
blijven.448
Maar ook bij deze familie -met een betrekkelijk bijzondere achternaam- blijkt hoe
groot de problemen zijn om op basis van de achternaam uit te gaan van verwantschap.
Zo verscheen ene Luis de Almaras in 1540 op 42-jarige leeftijd voor notaris Stryt. Hij
werd daarbij omschreven als een Spaans koopman uit Antwerpen.449 In hetzelfde jaar
maakte Luis, 'estando doliente en la cama', zijn testament op in het huis van de weduwe
van meester Adriaan Hertzen. Hij zei de zoon te zijn van Pero Gomez Dalmaras en
Maria Alvarez, burgers van Segovia. Er is echter geen enkele verwijzing in het testament
naar de bekende Antwerpse familie De Almaras, die eveneens uit Segovia afkomstig
was.450 In 1537 ging er bovendien nog een Ludovicus Almaras 'de Antwerpia' in
Leuven studeren. De kans is echter klein dat dit dezelfde persoon betreft, die in 1537
ongeveer 39 jaar moet zijn geweest.451
DE FAMILIE DE VAILLE452

Koopman Anthonis de Vaille uit Burgos -waarschijnlijk van 'converso'-oorsprong- had
in de kapel van Sint Maarten een dagelijkse mis laten stichten. In zijn testament uit 1511
is sprake van vijf kinderen uit zijn huwelijk met Anne Grassiers. Zij kreeg een rente tot
het einde van haar leven, waaronder één op het grote huis van Anthonis in de
Hoogstraat, naast het huis 'De Sterre'.453 Vanaf het begin van de zestiende eeuw
behoorde Anthonis tot de voornaamste Spaanse kooplieden van Antwerpen en leende

447 KB Brussel, НапНд-hnften Fondi Hoowaert de Grez, manuscrit généalogique, Liber Ш, 32 Genealogie van Jóos <te Rycke, heer van
МеегЬеке en opperjager van Brabant Anna was ajn dochter NJ Stevens, Recued genáehgupte de U fmmdU de Cuce (Brussel, 1B55), 49 en
supplement 16
448 SAA, SB 212 (1544), 417r-417v; Idem 206, 277r Zie ook de paragraaf over de firma Simon,
449 SAA, Stryt 1540, 36v In 1530 was Loyi de Aimaras koopman van de Spaanse nane van Brugge. SAB Procuraties 1530-1531, 19v
450 Zijn broer Antonio was ш Amerika en zus Ynes woonde ш Segovia. Aanwezig waren zijn dienaar Granel, de getuigen Bartolomeo de Sedano
en Francisco Codina en de *teüamentanos' Pedro de Msdana en Rodrigo Calderón Testament van Luis de Almaras. Hu verzocht begraven te
worden op het kerkhof van de OLV van Antwerpen SAA, Stryt 1540, 229r SAA, Stryt 1540, 229r. In 1555 u er sprake van de goederen van
wijlen Diego de Aimaras, waarvoor Antonio van Male een aantal personen machngde SAA, СВ X, 124r
451 Schilling», Monade, IV,
452 In de гесегше van Gons, Etudes door E Coonuert bekritiseert deze het slordige gebruik van achternamen Als voorbeeld gaf hij deze familie,
door Gons geschreven als Vaglio, Vaghe, Valile, Vaglo *Note sur le commerce d'Anvers an XVIe aède' Revue du Nord 13 (1927), 123-127 In
de Brugse 'ayuntamientos' komt de naam met voor tuisen 1502 en 155S Zie bijlage Ш. Zie ook de genealogische aantekeningen van Donnet op
het SAA
453 Pnms, Gtxhedems, 322 Doehaerd, Einden 3714 24-12-1511. Hij woonde m 1500 al m de Hoogstraat Idem, 3244 In 1505 verhuurde hu
het huls 'De Zonne' aan de Hoogstraat voor twee jaar aan Peter de Salinas Idem, 3427.
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454

hij geld aan het hof en aan de stad. Behalve met Diego de Наго, handelde hi] tussen
1504 en 1508 ook zelfstandig in tarwe. Zo verstuurde hij in 1504 een lading tarwe op
een Antwerps schip in de richting van naar La Coruna. Daar beschikte hij over ene
Otten Esgrasers als zijn faktor. Wellicht hebben we hier te maken met een familielid
van zijn echtgenote. De terugreis geschiedde met een lading kurk. Het valt op dat hij
in 1506 al stond vermeld als 'civis Anvers' en zijn poorterrecht al voor 1500 had
455
gekocht.
Na de dood van Anthonis zette zijn zoon Francisco samen met zijn schoonbroer
456
Francisco de Muxica de firma voort. Zoals zijn vader was ook Francisco de Vaille
457
burger van de stad. Getrouwd met Maria van Rechtergem en in 1519 kapelmeester
van het gilde van Onze-Lieve-Vrouwe Lof in de kathedraal, behoorde hij tot de
458
gevestigde Antwerpse burgerklasse. Ook zijn jongere broer Anthonis de Vaille
behoorde tot de grote kooplieden van de stad. Gedrieën waren zij betrokken bij
leningen aan Karel V en investeerden zij in ontroerend goed.459 Zo wilde Francisco
de Vaille in 1521 het geld terug van een lening van 100.000 pond aan Karel V.
Landvoogdes Margareta van Oostenrijk moest overal geld vandaan halen om het aan De
Vaille te kunnen teruggeven.440
Op 16 september 1524 verscheen Francisco, toen net benoemd tot amman van
Antwerpen, in Valladolid voor secretaris Guido Morrilon om een aantal personen in
de Nederlanden te machtigen, terwijl hijzelf aan het hof in Spanje verbleef. De
gemachtigden mochten in zijn naam het ambt van amman uitoefenen. Het ging om Jan

454 Al ш 1502 had Antonio de аіПе een koerier betaald, die vamut Antwerpen met spoed naar Spanje was gezonden Hij kreeg dit geld later
weer terug van de ontvanger-generaal van Financien. ADN, В 2177 (1502), 'Menuz voyaiges et mesnigenes' 39 pond. In 1510 leende hij 21 000
pond aan Antwerpen om de dijken te repareren en voor onderhoud van het Gelden garnizoen. Hij was ook bevriend met Diego Flores, de
thesaurier van Margareta van Oostenrijk ADN, В 18 975, n° 37 824 Gons, Etude, 399, verwart de gelijknamige vader en zoon Anthonis de Vaille
Het testament van vader dateerde van 24-12-1511, zodat het goed mogelijk is de activiteiten van vader en zoon te onderscheiden In de door
Doehaerd uitgegeven bronnen komt Antonio de Vaille zeer veel vooi Doehaerd, Etudes, η°κ 1294,1483, 1885, 2506, 3009, 3112, 3200, 3201, 3202,
3205, 3244, 3265, 3300. 3346, 3349, 3360, 3385, 33Í7, 3409, 3411, 3424, 3427, 3448, 3462, 3519, 3714, 3779
455 SAA, Poorterboeken stad Antwerpen 1464-1533 Anthonis de Valgie 1497-1498 Antonio de Valle, 'mercader estante en Enveres', vertelde
hoe Diego de Castro un Sevilla deze stad had verlaten om met te hoeven betalen en geen rekening te veschaffen. 23-5-1505 Cédulas, 11,20r ADN,
В 3335 Rekening van de 'congiez des blez et autres grams' van 14-10-1507 t/m 20-11-1508
456 Zie ondermeer SAA, Stryt 1540, 361r Ab kinderen van de overleden Francisco werden genoemd de kanunnik Johannes, van de 'colegíate
virgine·' m Antwerpen en Anthonis de Monca, 'maioremus' en Petrus, die tussen de veertien en vijfentwintig jaar oud was CY5R, 1526 386/5
Antwerpen, 2 10-26 Fernando Bcmuy aan Aduna Hg heeft al sinds 20-4 geen bnef meer van Adurza ontvangen Hij klinkt nogal wanhopig;
'casi seis meses" Op 119 'por 3 copias, junto con cartas de Francisco de Monca, que enviaría a Francisco de Valle' Francisco del Valle had dus
ook contacten met Femando de Bernuy Zie ook Richard Ehrenberg, A u TjeOélter der rugger, GeUUupasl und Cndoverhebr un 16. Jahrhundert
1 (Jena, 1896), 356-358 Uit het huwelijk van Mane en Munca werd Joannes de Musica geboren, die vanaf 1540 als ЬаттічЬ ш de stad vertoefde
Mana van Rechtergem, al m 1540 weduwe van Francisco, stelde m 1548 een aantal onderpanden ter beschikking van de kinderen van wijlen
Francisco de Munca RAA, Schepenbneven, n° 467 13-6-1548 SAA, 's Hertoghen 1540, 134r 21-6Ί540 Een andere schoonzoon van Antonio
de Vadle was Bartolomé de Sedano. ADN, В 19 124, η» 43 077
457 Prims, Geónedems, 311 CC, 189-82 'Lo que por nu nudado asienta Don Francisco del Valle, vezino de Anverea, sobre la prestado de ciertos
mrs que se le deve у de otros mrs que agora de es lo siguiente' Granada 7 12 1526 Betaling van 40 000 ducados en dineros. Mana was een
dnchffT van Nbcolaas van Rechtergem, die ook een dochter Ida had uitgehuwelijkt aan Erasmus Scherz. Van Rechtergem was verbonden nut de
Fuggers. Keuenbenz, rugger, L 437 SAA, nota's Bisschop*.
458 Roland A.E op de Beeck, De gilde n a Oiue-Lieve-Vrauve-Uf m de kubednuü am Antwerpen (Antwerpen, 1978), 164
459 Anthonis ш 1Я7 met zun zwager Adnaen van Damme SAA, CB VL 377v-378r Over het huizenbezit van Anihomse de Vaille de jonge,
zia SAA, SR 147 (1515), 392r, Idem, 148 (1515), 347r Gons, Etude, 374, 399, 550-, Henne, /rutotrr Ш, 12 Samen met Francisco de Munca was
hij goed voor een lening van 100 000 pond. In 1516 handelde Francisco ook in ahiin, RAA, Schepenbneven, n° 2237 11-7-1516
460 Henne, Haterre Ш, 287-289 Canade, Cérias V, Ш, 42-45, 49,124, 126, 130, 513 Lening onda borgstelling door de graven van Nassau en
riougsli siten.
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van Immerseele, Adolf van der Noot, Hendrik de Hane, Philips de Beuckelaer, Erasmus
Schetz, Francisco de Muxica en zijn broer Jacob (Diego) de Vaille.441 Volgens de
kroniek van De Weert had de benoeming tot amman plaatsgevonden in Spanje door
Karel V. Vandaar de noodzaak om de uitoefening via een machtiging door anderen te
laten geschieden. De Weert noemde Aerdt van der Werve als degene die de eed aflegde
als vervanger voor De Vaille.462 Ook in 1530 bezocht Francisco Spanje. Hij verkreeg
er voor zijn zoon een beneficio in Salamanca en ontmoette er Clenardus en Vasaeus.
Zelf was hij een aanhanger van Erasmus, zoals ook zijn dochter Ana, die later in Spanje
ging wonen.463 Tot 1531 hadden Francisco en Marie van Rechtergem een zekere
Marien Vleemincx uit Maarheeze in dienst gehad. Zij was ondertussen in Spanje
gestorven.464 In 1534 verscheen Francisco, 'aman denberes, andante en la corte de su
magestad' samen met Recalde als curator van de minderjarige kinderen van Juan Lopez
de Calatayud en Ana Grases (Grassiers?) voor notaris Asençio de la Torre in
Burgos.465
Behalve Francisco en Anthonis was er zoals we hebben gezien nog een derde broer:
Jacob, oftewel Diego. Hoewel hij in 1524 behoorde tot de gemachtigden van Francisco,
werd hij in juli 1525 voor zes jaar uit Antwerpen verbannen, 'op syn handt'.466 Doch
in 'verachtingen ende versmadenissen' voor deze straf was hij al weer spoedig
teruggekeerd, na in Spanje zijn beklag te hebben gedaan bij Karel V, die Margareta
belast had met het schrijven van een gratiebrief. Toen hij in januari 1526 opnieuw werd
verbannen betrof het een verbanning van twaalf jaar, nu 'op synen hals'. Na deze
tweede verbanning keerde Diego terug naar Mechelen en verkreeg dankzij Karels steun
uiteindelijk de vrijheid om weer naar Antwerpen terug te keren. Maar dit was niet
zonder moeite gegaan. De audiëncier Laurent du Blioul en Antoon van Lalaing, de graaf
van Hoogstraten, hadden zich er mee moeten bemoeien en in oktober 1526 moest Karel
V zich er vanuit Granada persoonlijk mee bezighouden. Dit voorbeeld van keizerlijke
steun aan een Spanjaard, tegen het gezag van de stad, haalde zelfs de Antwerpscbe
Cbronyke*7 Uit brieven van de stad aan Karel V blijkt dat Diego was veroordeeld op

461 RAA, srhrppnhrievcn, n« 2238. 16-9-1524.
462 N. de Wem, 'Chronycke vin Nederland, betondcrlyck der stadt Antwerpen 1097-1565' Cbrmsqaa de Brabant a ¡Ie Flandre Charles Pint
ed. (Brussel, 1879), 94.
463 BictenhoLz, Contemporaries о/Егазтш Ш, 380-381. Bataillon, Erasmo y España, 161. Alutair Hamilton, 'A flemish 'Erasmian" in the Spain
of Charles V: The case of Ana del Valle' ВМхмЩие d'Humanisme et Renaissana. Tritala et Documenti 41 (1979), 567-573. Zie ook Hoofdstuk
IV, paragTaaf over studenten en geleerden. Francisco de Vaille en Maria van Rechtergem hadden eén zoon, Conrad, en vier dochters: Magdalena,
Mane, Catatyne en Ana.
464

RAA, De Platea, 523, 63v. 7-8-1531. De familie kreeg nog 25 dukaten en kleding van Mane als erfenis.

465 AHPV, Simon de Cabezón 1535, 332r. In Burgos voor De la Torre op 29-10-1534.
466 Genard, 'Personen te Antwerpen ш de Х Ь eeuw, voor het feil van religie "gerechtelijk vervolgd" Antwerpseb Arrbteoenblad 7, 145-152.
Bi) ongeoorloofde terugkeer zou zun hand worden afgehakt. Zie ook Gons, Etude, 15-16, 362. Zie voor Diego en zijn broer Francisco ook SAA,
SB 169 (1526), 308r. Hi| wis weduwnaar van Elisabeth Sandelvn. Zie verder ondermeer SAA, SB 166 (1524), 260r.
467 G6roi7ycee van Antwerpen miert bet jaar 1500 tot 1575 gevolgd van tene bescbruwig van de bataneen ba landt van Brabant, sedert bet jaar
il váár].-C tot 1565 na J.C volgens een onuitgegeven bandsdmft van de lessende eeuw met fac tunde van ba bandsnbrifi (Antwerpen, 1843), 28.
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grond van een verdenking van Lutheranisme.448
Schepen Coenraet de Vaille was de zoon van Francisco, zoals blijkt uit een document
uit 1555, waarbij Coenraet en Catherina genoemd staan als kinderen van Francisco.
Catherina was gehuwd met Ventura del Castillo.4*' De gebroeders Schetz, neven van
Catherina, waren bij dit huwelijk als voogden en getuigen aanwezig. Het
huwelijkscontract werd opgesteld door notaris Petrus van Lare.470
DIEGO EN JUAN DE HARO471
Wellicht de oudste Spaanse familie in Antwerpen was die van Diego de Haro. Al in
1485 behoorde hij tot de bewindvoerders van het gilde van Onze-Lieve-Vrouwe Lof, dat
zou uitgroeien tot het belangrijkste gilde voor de handelaren in Antwerpen.472 In 1505
was hij zelfs één van de twee kapelmeesters.473 Vanaf 1491 kwam Diego de Haro
veelvuldig voor als koopman van de Spaanse natie in de certificatieboeken, maar in 1505
veranderde de omschrijving in 'civis Anvers'.474 De Haro verkocht vooral tarwe naar
het zuiden, veelal samen met Anthonis de Vaille. In 1504 stuurden ze gezamenlijk een
lading naar Bilbao en een lading naar Laredo. Het schip van de Antwerpse schipper
Heyndrick Luycks zou op de terugweg vanuit Bilbao naar Bordeaux gaan om daar door
Pedro del Poyo, faktor van beide kooplieden, van een retourlading te worden voorzien.
In 1509 voer dezelfde schipper voor Diego de Haro naar Danzig. Op een schip met
tarwe voor Lissabon in 1505 stuurde Diego een faktor mee, zowel voor de heen- als de
terugreis. Hij bezat behalve Spaanse faktors ook Nederlandse en Duitse faktors, zoals
Aerd Symonssone en Hans Fels. Ook met de andere Spaans-Antwerpse families had hij
goede relaties. Hij trad op als executeur testamentair van Fransoyse Swaeyers, de
echtgenote van Alvaro de Aimaras en in 1511 was Diego samen met Diego de San Juan

468 Ια 1527 Let Diego zich vertegenwoordigen door Hennrk Brake, gezworen klerk tot Boechout, bij de verkoop van een huis ш de Hoogstraat
dat nog afkomstig was uit de erfenis van zijn rader SAA, SB 171 (1527), 305r, kiem, 172 (1527), 84r
469 SAA, CS VU, 128r 29-10-1552 Idem, X, 39r
470 SAA, CB X, 391r-39lv
471 Hermann Kellenbenz, 'Cristobal de Haro, nuevos documentos para su histara' La andad dt Burgos. Actas del umgreso dt Insuma de Burgos
1984 (Burgos, 1985), 401-409 Her betreft een familie van kooplieden uit Burgos Er zijn een vader en zoon CrutobaL Diego, zoon en broer van
de voornoemden, woonde in 1517 ш Antwerpen De jonge Cristóbal was ш zun jeugd ook ш Antwerpen geweest, nuar was daarna naar Portugal
verhuisd, Aan de Leuvense universiteit werd ш 1531 een zekere Joannes de Наго, ' Antwerpiensis', ingeschreven m de matnkeU. Betreft dit dezelfde
persoon als de koopman en schepen, of hebben we bier met een famihehd te maken? Al eerder, m 1525, was Antonius de Haro, 'Hupanus', in
Leuven gaan studeren Schillings, Mamode Ш, IV Er was ш 1544 ook nog een Jacobus Laupis de Haroo m Leuven Sebasnaan de Haro was een
dienaar van Furos de Schone en werd ш 1510 door Мажшикаап doorgestuurd naar het hof van Karel V Le Glay, Correspondente dt l'empereur
Maiimdien 1er a dt Marguerite d'Autnthe, sa flit, gouvernante des Pays-Bas de H07 a ¡SD 2 delen (Parus, 1839), I, 356.
472

In de Brugse 'ayuntamientos' komt de naam tassen 1502 en 1555 niet voor Zie bijlage Ш.

473 Pruna, Cesdnedems, Э57, Roland ΚΈ. op de Beeck, Degdde van OnzeLseve-Vrouwe-Loftn dt kathedraal van Antwetpvi (Antwerpen, 1979),
28, 164 Over zijn huizenbezrt, zie behalve Vcrknden ook SAA, SB 148 (1515), 347r, 351r In 1516 bezat bj twee bunders land in Mrrksnn Idem
149 (1516), 163r, 164r, 336r, 350 Idem 139 (1511), 265r, Idem 140 (1511), 26r klem 153 (1518), 253r, 357r, Idem 155 (1519), 21r, 31Sr Idem 157
(1520), Ir, 16r Idem 159 (1521), 9r, 127r, klem 143 (1513), 343r Idem 151 (1517), 73r-, Idem 166 (1524), 166r Dugo was getrouwd met Johanne
Pijnappel, dochter van wijlen Jan PijnappeL SAA, SB 158 (1520), 193r
474 Doehaerd, Exudas, n°r 1395, 1780, 1912, 2136, 2506, 2636, 2646, 2870, 2938, 2969, 3181, 3237, 3370, 3385, 3387, 3399, 3404, 3408. 3411, 3412,
3449, 3531, 3544, 3576, 3581, 3582, 3611, 3630, 3714, 3789, 3795, 3798 Het betreft de pennde 1491-1513 Behalve ш tarwe handelde Diego ook
m zout, wun, komijn, anus, lakens, koper, ahiin, zdver en leer Zie voor Diego de Haro ook Gons, Etude, 199, 206, 374, 399, 400; Gilhodu,
Consulat, 271, Henne, Cbarles-Qusnt V, 263

113

executeur testamentair van het testament van Anthonis de Vaille.475
Diego deed ook in ontroerend goed en behoorde in 1512 zelfs tot de bankiers van het
hof, toen hij 110.000 pond had uitgeleend. Volgens Verluiden overleed Diego de Haro
in 1520,476 maar in 1522 is er nog steeds sprake van een Diego de Haro, 'ingeseten
poorter der stad van Antwerpen', getrouwd met Johanne Pijnappels. Hun dochter
Franchoysen de Haro huwde in dat jaar met meester Maximiliano Transsylvanus,
secretaris van Karel V.477 Ook andere gegevens laten zien dat Diego nog volop actief
was na 1520. Een jaar eerder waren er drie Nederlandse schepen naar 'Indie' vertrokken.
De gekochte goederen, waaronder kaneel, gember, nootmuskaat en peper, werden
doorgestuurd naar Diego de Haro in Antwerpen.471 Op 31 oktober 1522 schreef Karel
V aan Margareta van Oostenrijk over de ontdekking van de Molukken en vermeldde
dat de specerijen naar Diego de Haro in Antwerpen zouden worden gestuurd.475 In
1523 verkocht Diego nog een hoeve te Merksem die hij in 1516 had verworven en ook
in 1526 was hij nog actief.480
Het was zijn zoon Jan de Haro, die vermoedelijk de leiding overnam van de familie.
Deze had in 1524 als koopman uit Spanje een deel van een huis in het Kipdorp en een
huis in de Keyserstrate gekocht. In 1536 werd ridder Jan de Haro schepen van de stad.
Na zijn dood rond 1546 ging de erfenis, met ondermeer een zeer uitgebreid
patrimonium aan ontroerend goed in de stad, naar Diego de San Juan, de zoon van
Diego de San Juan en Anna Corckt. 4 ' 1
SPANJAARDEN IN HET MIDDELBURGSE STADSBESTUUR
In Middelburg zijn er in deze periode ook een aantal Spanjaarden geweest, die een rol
konden spelen in het stadsbestuur. Tot deze groep behoorde de Andalusische familie De
Hiniosa. Zowel vader Juan als zoon Pieter bekleedden tijdens Karel V de functie van

475 Ook Fernando de Bernuy onderhield f omarren met de familie In 1527 schreef hij een aanbevelingsbrief aan thesaurier Aduna over Francisco
de Harro, zun 'servidor' en getrouwd met een 'sobrina' van hem. CYSR 1527 1521!, 386/5 Bemuy aan Aduna Antwerpen 15-2-27 De Bernuy
had m 1528 ook contacten met Diego de Haro gehad.
476 Verlanden, 'Propriété»', 125
477 SAA, Collectanea Ш, 65r Johanna Pijnappels was m 1543 nog in leren SAA, 's Hertoghea 1543, 180r 9-11-1543 Zie Hoofdstuk IV,
paragraaf over studenten en geleerden.
47Í

Henne, Hatoat V, 263

479 Karl Unz, Correspondra Ja Ktaen Ktri Viatica

(Leipzig, 1844-11146), L 73

480 SAA, SR 163 (1523), 82r De hoeve bevane ook 'nuyungen, schuren, stallen, duifmns, koningen, bogaerde en lande' en was gelegen achter
de kerk Idem, 170 (1526), 396r Diego de Haro m 1524 RAA, De Platea, 522, Ir In 1526. Idem, 127r Toen Diego in 1520 zou zijn overleden
bezat hij behalve acht huizen en de helft van een volgend, ook een boerderij in Merksem, vlakbij Antwerpen. Verlinden, 'Propriétés', 125 Richard
Ehrenberg, Dèi Ztüjútrr der Agger, GdJkafnral und Creduvtrkehr im 16. Jdbrbmdert I (Jena, 1896), 358
481 SAA, 's Hertoghen 1543, 179v 9-11-1543 Jan de Haro behoorde ш 1530 met Andres Manncque enLope delà Couronne tot de testamenteurs
van wijlen Fernando Aygues Gons, Eindt, 548 SAA, SB 177 (1530), 32Sr, Idem, 179 (1531), 128r SAA, 's Hertoghen 1535, 74v 54-1535 SAA,
Stryt 1540, 305v In 1536 verbleef Juan Sadomil ш de huizen van Juan de Haro in Antwerpen. H Soly, ЦтЬлпате en kapitelltme te A ntwerptn
m Je 16de earn De sudeímmibmíge ел industríele ondernemingen м л Cuben van ScboonMt (Brussel, 1977) 140, 224-225, 368-369 In 1540 vond
er een proces plaats tegen Jan de Haro en consorten ш verband met het verwonden van de knecht van Simon van de Werve, die aan zun
verwondingen was overleden 'lndea der gebodboeken berustende ter secretary der stad Antwerpen 1489-1794' Antverpxb AnbwvenbUd \ (1864),
120464
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raad en schepen.482 De familie liet de handel echter niet in de steek. In de
belastingregisters van 1543 en 1552 komen Pieter en Jan regelmatig voor.483 Pieter
Garcia de la Loo was vanaf 1526 baljuw van de stad en bezat ondermeer een draagstoel.
In 1530-31 was hij als baljuw naar Brugge geweest om daar te praten met de consuls en
kooplieden van de naties van Biskaje en Spanje. Zijn reis bracht hem toen verder nog
naar Gent en Arnemuiden. Bij zijn overlijden in 1536 liet hij een weduwe na aan wie
de stad nog acht maanden salaris uitbetaalde. Luis de la Loo, wellicht een broer, was
schepen van de stad tussen 1528 en 1530.484 Het zullen kinderen zijn geweest van
Alonso de la Loo, die tussen 1495 en 1503 de consuls van de Spaanse natie in zijn huis
voorzag van Rijnwijn.485 Dit gebeurde afwisselend in zijn huis en dat van Jan de
Valladolid en Sancho de Cachopín,486 die in 1492 en 1499 gastheer was geweest voor
de Spaanse natie.
Ook de Castiliaanse familie De Valladolid behoorde tot de bestuurders van
Middelburg. Jan de Valladolid verkreeg reeds in 1465 het poorterschap van de stad. Hij
trad niet alleen op als vertegenwoordiger van de Spaanse natie en gastheer bij ontvangsten, maar hij bezat ook zijn eigen schip samen met de Nederlandse kapitein
Willem Laurenszoon.487 Behalve uit een natuurlijke dochter Beatrix, overleden in
1539, bestond de tweede generatie ondermeer uit Francisco de Valladolid en Jacob de
Valladolid. Van deze laatste, gestorven rond 1517, zijn vele gegevens bekend. Van zijn
vermoedelijke vader nam hij de vertegenwoordiging over van de Spaanse natie van
Brugge (de Castilianen), maar ook de aparte natie van de Andalusiërs zou bij hem
worden ontvangen. Jacob was zeer actief op de Bergse jaarmarkten, handelde met Delft
en wist in 1499 zelfs een vennootschap te sluiten met Heinric van Hoolck uit Harderwijk om wijn en fruit naar de Baltische Zee te vervoeren. Hij hield zich dus niet alleen
bezig met de import van Spaanse produkten, maar ook met de heruitvoer uit de

482 Nagtglas, Lexmhcndxen Π, 333, 386, 1011 SAA, Stryt IMO, 168r Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 386 Unger, MuUM*r¡ Π, 474
De familie zou afkomstig zijn uit Genua, maar reeds ш de veertiende eeuw m Jerez de la Frontera woonachtig zijn geweest Juan huwde Mana
Buitrón Zoon Pieter huwde lsabel Xunenei en verbleef ш de raad tussen 1537 en 1543
483 Nagtglas, Levensberichten, 333, 386, 1011 Een zoon van voornoemde Pieter huwde na de dood vin zijn ouders met Clara van Halmale De
zoon daarvan heette ook Pieter, geboren te Rijsel en deze studeerde rond 1570 te Heidelberg Kcsteloo, 'Stadsrekeningen 1500-1549, 379 Peetere
de Hinojosawas Spaans koopman te Middelburg SAA, Stryt 1540,168r Unger, MdJtUxrg П, 474 Ыет, Ш, 402, 603,605,608,611, 623 Wellicht
ook all Pedro de Enojosa, Idem, 632 In 1543-45 voerde Pieter laken, linnen en zelfs een oud davecimbel uit naar het Iberisch schiereiland. In 1551
handelde een zekere Johan de Nojosa met vijgen, limornen en rozunen uit Lepe, Saltes, Cadiz en Malaga Unger, Mtdddhtrg Ш, 682 In 1556-57
waren er een aantal kooplieden van de Spaanse natie ten huize van Jan de Hiniosa, in hun vemederlaiidste verse Chnstaffel Pays, Pieter Reniens,
Diego de Viedes, Mjcbiel Dicas en BaUesar de Rocca. Jan de Hiniosa Ь««*ЬЫ* ook ш wijn met Eustace Caignian. WS Unger, 'Het handelsboek
van Eustace Caignian, wijnhandelaar te Middelburg, 15411562' /turboek Í920 w « de voranging лп Nederiandscbe wtpihandtUMn (1920), 73-152,
138 In 1553 ontving Jan de Hiniosa twinug pijpen olie uit Cadiz, geladen door Hernando de Cuelkr ш november op het schip van Simon
Kersten, burger van Ismar in 'Outlande', met bestemming Arnemuiden. Het schip was echter voor de Fngyl«» kust vergaan. SAA CB VU, 272r
Zie ook Idem, 282v
484 Unger, Middelburg Π, 465 Kesteloo, -Stadsrekeningen' 1500-1549, 304, 382 In 1534 is er sprake van een zekere Garen de la Loo, die door
Gregono de Valladolid een Spaans schip het redden op de Zeeuwse kust. GtUiodts, Conmitt, 300
485 Unger, MiddeUmrg Π, 399, 404, 410 Gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw was er een Alonso de La Loo actief als secretaris van
State Η de Schepper, De kolUterdle reden in de Kdtiolieke NederUnden. Sadie «*n ¡eden, tnsaUmgen m algemene рЫюек (Leuven, 1972)
Onuitgegeven proefschrift, 334-337
486 Voor de familie Cachopín, zie Hoofdstuk IV, de paragraaf over Spanjaarden en Nederlanders op zeek naar gunsten,
487 Unger, 'Middelburg als handelsstad', 134-135 Doehaerd, Etuda, n° 3034 (1493) Unger, Middelburg Π, 383, 402, Ш. 307, 309, 382 Kesteloo,
'Stadsrekeningen' 1450-1499, 143 Volgens Slootmans kwam de familie uit Andárosle, maar hiervoor heeft hij geen bewijzen kunnen vinden
Slootmans, Kondenurhen, 952
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Nederlanden. Een combinatie van bezigheden, die voor een Spanjaard van de tweede
generatie vermoedelijk makkelijker verliep dan voor Spaanse kooplieden zonder band
in de Nederlanden.488
De kinderen van Jacob, deels geboren uit zijn huwelijk met Aechte
Ghijsbrechtsdochter, lijken zich niet alleen meer met de actieve handel te hebben
beziggehouden. Cornells Jacobszoon489 zou tussen 1518 en 1531 in het stadsbestuur
zitten, terwijl zijn humanistisch georiënteerde broer Jan Jacobszoon vanaf 1518
verbonden was aan de kapittelkerk van Sint Pieter. Zijn zuster Marie de Valladolid was
getrouwd met de Spanjaard Alonso de Rosalis, zodat er binnen één generatie dus zowel
bewijzen zijn voor maatschappelijke integratie als voor het vasthouden aan de eigen
identiteit.490
De bestuurlijke carrière van Cornells was mogelijk geworden door een
wetsvernieuwing in Middelburg. Hiervoor waren in 1517 twee vertegenwoordigers van
de stad naar Spanje gereisd om toestemming te vragen voor deze verandering aan Karel
V. In het nieuwe privilege werd bepaald dat de enige eis om toe te treden tot de
gekozen bestuurders bestond uit het in Zeeland geboren zijn. Volgens Unger konden
hierdoor ook Spanjaarden van de tweede generatie, uit Spaanse families zoals De
Valladolid en De la Palma, toetreden. Cornells de Valladolid deed dit dus nog in hetzelfde jaar. Hoewel het volgens mij bij hem zelfs om de derde generatie gaat, leidde dit in
1523 wel tot protesten tegen de vreemde invloed in het stadsbestuur.4" Toch lijkt deze
invloed van de Spaanse families op het stadsbestuur de stad economisch alleen maar
voordeel te hebben gebracht. Cornells Jacobszoon zou namelijk in de jaren twintig
uitgroeien tot de voornaamste onderhandelaar voor Middelburg in Antwerpen en
Brugge. Namens het stadsbestuur maakte hij deel uit van delegaties naar de Spaanse
naties van Brugge, de faktor van de koning van Portugal en de Antwerpse Spanjaarden.
Zo kon Middelburg in 1531 een delegatie naar de Brugse Spanjaarden sturen bestaande
uit Cornells en de baljuw Pieter Garcia de la Loo.4'2
Deze familietraditie van onderhandelaar werd vanaf 1536 voortgezet door meester
Jacob de Valladolid, naar alle waarschijnlijkheid een jongere broer van Jan en Cornells.

488 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1450-1499, 129, 387 Zeger Willem Sneller, Wtldxrm m de щ/aende tam (Utrecht, 1916), 117-lH Unger,
Middelburg Π, 410,414, 418, 420; Ш, 348, 388 Zie ook Unger, 'Het handelsboek van Eusoce Caignairt, wimhandeUar te Middelburg, 1541-1562',
¡елгЬаек 1920 іил de vmrmging ша NalerUridscbe mpiluuideUsrs (1920), 73-152, 85-86 Doehaerd, Iluda, n° 1853, 3560. Slootmaiu,
Kaudenutrluen, 451, 787, 957-958, 976-978, 981, 1294
489 Op 25 juni 1521 gal Karel V toestemming aan de kooplieden van alle ñaues om m Antwerpen en Middelburg hun graan van overzee te
verzamelen voor distributie door het land. In Middelburg zou het huis van Cornells de Valladolid het verzamelcenmim worden J Lameere en
H Simont, Reeueü des ordoniumzts da Payt-Bet II (Brussel, 1898), 83-84. Cornells was penningmeester van de nieuwe haven in 1531 en
burgemeester m 1532. Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 284, 305
490 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 387 R Frum, He mhtefder O L -Мц и Middelburg P e n Haag, 1901), 91, 486-487 CRM Noord
NtderLtndx Ш, dossier 759 5ЛВ, Proctirauebocken 15Э2-15ЭЗ, 89r Kanunnik Jan was vermoedelijk dezelfde persoon als Jan Valeolaetus, student
te Leuven in 1510, oudleerling van Barlandus en bevriend met Alard van Amsterdam In 1538 werdhij rector van het Begijnhof van Middelburg.
Etienne Dzahelet, Adnen BerUndus, humaniste beige 14Β6Ί538 SA me, so η oeuvre, se репопмЫ (Leuven, 1938), 277-278
491 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 302. Unger, Middelburg Π, 443 Unger, 'De regeering van Middelburg m de Middeleeuwen' TvC 36
(1921), 1-14, 11-13.
492 Unger, Muldëburg Π, 453-454, 463,465, 468 SAB, Procunneboeken 1520-1521, 8Sv-S9r en Idem 1523-1524, 23v-25v. Pieter Garoa de la Loo
was vanaf 1526 baljuw van de stad en vermoedelijk de zoon van Alonso de la Loo en een broer van Luis de la Loo, schepen van Middelburg tussen
1528 en 1530 Unger, Middelburg Π, 399, 404, 410, 465 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 304, 382 GiUiodu, ConsuUt, 300 De geschiedenis
van deze familie kende ongeveer hetzelfde verloop als dat van de familie De Valladohd.
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Tussen 1536 en 1550 zou hij vele reizen ondernemen in het belang van de stad: naar de
faktor van Portugal in Antwerpen, naar La Rochelle en naar Mechelen en Brussel, om
daar met de gouvernante Maria van Hongarije te spreken over de handelspolitiek.
Meester Jacob was eerst gehuwd met Francina, de dochter van meester Jacob Bettenszoon en later met Maria van Hogelande en bekleedde tussen 1539 en 1552 vijf keer het
burgemeestersambt.4'3 Vermoedelijk via zijn tweede huwelijk kwam de familie deels
in Utrecht terecht. Zijn zoon Jacob, heer van Sombeek, trouwde met Wilhelmina Praet
van Moerkerken, zoon Cornells werd kanunnik van de Sint Salvator in de Domstad,
terwijl dochter Cornelia er trouwde met heer Willem Taets van Amerongen.494
Vanaf de jaren dertig komt ook Gregorio de Valladolid in beeld. Zoals in eerdere
generaties gebruikte hij zijn positie als inwoner van Middelburg om op te treden
namens de Spaanse natie van Brugge* Hij was als 'descargador' belast met het laden en
lossen van de wolvloot van het Consulado van Burgos en hij ontving de consuls in zijn
huis. Wat Jan de Valladolid in 1485 had gedaan, gebeurde in 1552 door Gregorio. Tot
1558 was hij in ieder geval actief in de handel.495 Afgezien van de hier genoemde
familieleden bevonden zich in Middelburg, Bergen, Brugge, Burgos en andere steden nog
talrijke leden van de familie De Valladolid. De verwantschap met de bovengenoemden
valt echter vaak niet duidelijk te constateren. Wie was bijvoorbeeld de Pieter de
Valladolid die in 1476 zijn poorterschap in Middelburg kocht?496

49} Kesteloo, 'Stadsrekeningen* 1500-1549, 387 Fnun, Ha arche/der OLV -abdu te MuÜelburg (Den Haag, 1901), 490, 509-510 Unger.
МиШЬитъ Π, 472,476,479, 486, 489,493 R. Fruía, Arcbef van preUat en aidai tn ZeeUnd (Den Haag, 1919), 391,394 Vermoedelijk was hi,
dezelfde penoon ab degene die tarnen met zim broer Jan ш Leuven beeft gestudeerd bij Barlandus en bevriend was met de humanist Alard van
Amsterdam Etienne Daxhelet, Adnen Bariandus, 277 278 Het u opvallend dat er aan het begin van de zestiende eeuw meer nakomelingen van
Middelburgse Spanjaarden dan van Antwerpse en Brugse Spanjaarden m Leuven studeerden. Pas m de jaren vijftig beginnen er meer Spanjaarden
uit Antwerpen naar Leuven te gaan
494 Coroelu (1544 1594); Cornelia (1543-1627) en Jacob (gestorven 1588) Urt het huwelijk van Cornelia werden ten minste njf kinderen geboren
Zie hiervoor ondermeer GA Utrecht, Notaru Splinter van Hamcrsfelt, 23-10-1606 Idem, Notaris Willem Brecht, 9-2-1633 Idem, Notara
Bartholomeus van Eek, 4-4-1635 en 26-5-1636 De achtergrond van Mana van Hogelande u onzeker De band met Utrecht bjkt te wijzen op Jasper
Lievemzoon, de eerste president van het Hof van Utrecht, maar van hem is geen dochter Mana bekend. Diens broer Eeuwoudt Lievenszoon,
advocaat voor het Hof van Holland en burgemeester van Middelburg ш 1530 is een betere mogelijkheid. Hij was de vader van de latere schepen
Jacob, die in 1546 samen met Jacob de Valladolid naar Brussel ging om met Mana van Hongarije te praten Eeuwoudt had wel een dochter Magda
lena, maar die was vermoedelijk getrouwd met Chrutiaen Jacobszoan Borsselaer Een derde zoon van heer Lieven van Hogelande was Baltasar,
advocaat voor het Hof van Holland en verder had heer Lieven een dochter Mana, ondermeer getrouwd geweest met Frans van Wìssekerke en
Frans van Haemitede Zie ook JX> Tracy, A financud revolution m the Habsburg NetberUndí. Tienten' and "Renteniers' m the county of Holland,
1513 1363 (Berkeley, 1985), 120-121 Eeuwoudi, baljuw en ood-schepen en ouoVburgemeester van Middelburg, verkreeg ш 1529 een remissiebnef
van Karel V, na een veroordeling wegens oplichterij en ambtsmisbruik Onder zijn slachtoffers waren ook enkele Spanjaarden. ADN, В 1740, 65r
495 SAB Paredes 1545, 42r (los blad), klem 1549, 79v, 171r-178r Unger, МыШЬшт% Π, 493, Idem Ш, 603-708 SAB, Procuraties 1551-1552, 242r
Idem, 1530-1531, 78v Unger, 'Het handelsboek van Eustace Caigniart, wijnhandclaar te Middelburg, 1541-1562* Jaarboek 1920 van de vereemging
van Nederlandscbe wiptbandeUars (1920), 73-152, 127 De secretara van Vhssmgen Anthuenis vander Zickele, noemde hem ш 1563 zijn zwager
SAB, familiearchief De la Maca Zim familieband met de ccrdergenoemden is onbekend.
496 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1450-1499, 129 Andere familieleden waar gegevens over bestaan zijn ondermeer Alonso, Alvaro, Anchoáis,
Соррш, Fernando en Garcia. Voor Соррш, zie ondermeer Drost, Bordeaux Ook m 1631 woonde er nog een jonker Jacob m Middelburg De
eerste echtgenote van de Bruggeling Adruen van Haveskexke was Catherine de Valladolid, dochter van Cornells Haar bijzondere grafmonument
bevindt zich m de О L.V -basiliek te Brugge. J Gaillard, Inscriptions funéraires et monumentala de U Flandre occidentale 1Л (Brugge, 1866), 360-361
Alonso de Valladohd Alonscnszucnc was ш 1534 reeds overleden Zijn zuster was de ook reeds overleden Beatrix de Valladolid, gewezen echtgenote
van de Burgalees García Lopes de Burgos, Beatrix had ab zoon de reeds overleden Burgalees Lopes de Gaona, die getrouwd was geweest met
Beatrix de Lcrma Om de m Middelburg gelegen bezittingen (delen van huizen en goederen) van Alonso m bezit te knjgen maakte de Burgalese
familie van zijn zus nu gebruik van de in Brugge wonende Jerónimo de Carrion en van Antonio Gerbter, burger van Middelburg en de
Middelburgse baljuw meester Pedro Garcia de la Loa Alonso had dus waarschijnlijk geen kinderen nat/i^f*1 Bovendien lijkt hij geen kind van
een ш Middelburg wonende Valladolid, maar eerder van een tak uit Burgos Beatrix de Valladolid had ab kinderen de reeds overleden Lopes de
Gaona, Mana Lopes de Burgos, getrouwd met Pedro de Carrion en Gregorio de Burgos. SAB Procuraties 1533-1534, 86т
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DE FAMILIE DE LA PALMA

Het duidelijkste voorbeeld van een succesvolle maatschappelijke integratie in de stad
betreft de familie van de reeds genoemde Pieter de la Palma. De stamvader Juan de la
Palma zou in het midden van de vijftiende eeuw naar Zeeland zijn gekomen en had zich
in Arnemuiden als koopman gevestigd. Daar huwde hij met de Spaanse Eleonora Lopes
de Villanova. Later, aan het begin van de zestiende eeuw, verbleven Garcia, Alonso en
Pieter in de Nederlanden. In 1523 verkreeg ene Juan de la Palma gratis het poorterschap
van de stad Middelburg, maar het is niet duidelijk of het om de stamvader op leeftijd
gaat of om een latere generatie.4*7 Pieter, volgens Nagtglas een zoon van de stamvader,
maar wellicht behorende tot de derde generatie, huwde met een dochter van een ander
Spaans koopman uit Middelburg, Beatrice de Hiniosa, uit welk huwelijk de zonen
Marcus en Salvador geboren zouden worden. Ook hier zijn echter weer allerlei
problemen. Vanaf 1551 waren er namelijk zowel een Pieter de Palma de Oude als een
Pieter de Palma de Jonge tegelijkertijd actief betrokken bij de handel, maar geeft de
genealogie van de familie, opgesteld door een achttiende-eeuwse De la Palma, geen
verdere Pieters. Eén Pieter was reeds in 1540 burger van Middelburg, terwijl een ander
pas in 1547 poorter van de stad zou zijn geworden om later verkozen te worden tot
schepen. Wellicht gaat het hier om een broer van Marcus en Salvador. Tussen 1545 en
1550 bevond zich bovendien nog een Pieter de la Palma, burger van Cádiz, in die stad
om goederen uit de Nederlanden in ontvangst te nemen. 4 "
Vanaf 1540 was Marcus de la Palma al actief in de handel. Ook Marcus is zowel
handelaar geweest als schepen. In 1575 werd hij raadslid van de admiraliteit, voordat hij
in 1587 ongehuwd stierf. Zijn broer Salvador, evenals Marcus betrokken bij het
protestantisme, vluchtte voor Alva naar Engeland. In 1574 keerde hij terug en werd
schepen en in 1591 zelfs burgemeester van Middelburg. Zijn zoon Marcus verkreeg
hetzelfde ambt in 1606. Na een lange periode van bestuurlijke afwezigheid zou de
familie in 1672 weer in de regering terugkomen, maar de roerige tijden zorgden er voor
dat Willem en Marcus de la Palma al weer snel daarna zouden verdwijnen.4" Door
de keuze voor het protestantisme bleef de familie ook na de Opstand actief in het
Middelburgse bestuur, in tegenstelling tot de familie De Valladolid, die tijdens deze
woelige periode uit beeld is verdwenen. Het feit dat een deel van de familie in Utrecht
in trouw katholieke kringen belandde wijst mogelijk op de keuze van deze familie voor
het katholicisme. Maar in dit wisselende gedrag verschilden de Spaanse families in niets
van de Nederlandse Middelburgers.

497 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 383 Nagtglas, Uvembrruhun Π, 333 Unger. MuUdhrrg Ш, 442, 444 Dochaerd, Eluda, n° 1780,
3531 Uitgaande van een leeftijd van 14 jaar Ы) aankomst ш 1453, zou hij ш 1523 85 jaar oud moeten zim geweest
498 Kesteloo, 'Stadsrekeningen* 1500-1549, 278-279, 383 Nagtglas, Levend/erubten П, 333 Volgent de kroniek van SmaUegange zou de familie
van voorname aikonut ufa geweest Kesteloo schrijft bier geen gegevens voor gevonden te hebben M SmaUegange, Nuuwe Cronyk йп ZeeUnd
(Middelburg, 1696), 432-433, 606-607 Unger, Middelburg П, 470 en Idem, Ш, 602, 607, 608, 611, 623, 707 Gom. etude, 166, 589 GRM NoordNederUndse Π, dossier 673 SAA, Scryt 1535, SSr, 1540, 256r In 1535 zou Pieter de la Palma nog m Агпешшаеп hebben gewoond. Pieter, de
echtgenoot van Beatrice, overleed in 1555 te Middelburg SAB, Familiearchief De la Maca De burger van Cadiz verscheen in 1550 voor de
Chancülena Real van Valladolid m aanwezigheid van zijn zoon Marcus Beule Pieters behoeven met noodzakelijkerwijs vader en zoon te zun geweest. Zo ie er ш Antwerpen het voorbeeld van Juan Simon, Malar en Minor, die oom en neef waren
499 M van der Bul, idee en tnteresL Voorgadnedems, verloop en icburgronden tvn de роішеае twisten m ZeeUnd nusn* 1702 en 171 f (Groningen,
1981)
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VERRAAD VAN DE KOOPMANSSTAND?
Alle in deze paragraaf genoemde bestuursfamilies uit Middelburg, Brugge en Antwerpen
waren rond 1500 betrokken bij de koophandel. Van ondermeer De Haro, De Vaille, De
Valladolid en De Palma zijn er vele sporen van actieve deelname aan de handel. In de
certificatieboeken en schepenbrieven van Antwerpen behoorden Diego de Haro en
Anthonis de Vaille samen met Diego de San Juan en Alonso de la Sema tot de meest
voorkomende personen tussen 1488 en 1514. Diego de Haro behoorde samen met De
la Serna ook tot een vroege generatie Spanjaarden in Antwerpen, die zich actief
bezighielden met speculatie in onroerend goed.500
Rond 1520 blijken de families De Vaille en de Haro hoog in aanzien te hebben
gestaan bij het Habsburgse hof. Diego de Haro, Francisco de Vaille, Juan Martinez de
Recalde501 en een aantal andere Spanjaarden, kregen toen van Karel V het recht op de
heffing van de 'bullas de Santiago...en los condados de Flandes e Brabant e Olanda e
Gelanda y en todos los señoríos e tierras que nos tenemos en aquellas partes'. De
verkoop in de Nederlanden van die bullen leverde het nodige geld op om de overtocht
van Karel V uit La Coruna te organiseren. Chièvres en De la Mota hadden het
consortium een onbeperkt monopolie willen toekennen voor de prediking, maar Karel
beperkte het recht tot drie jaar. Voor de prediking van de 'bullas' zouden ze gebruik
dienen te maken van prelaten en andere personen uit deze gebieden, 'naturales que sean
provechosas para la negociación'.502
In de notarisregisters uit de jaren dertig en veertig komen de drie Antwerpse families
al bijna niet meer voor. Hoewel het ook mogelijk is dat zij hun handel via andere
notarissen of op andere wijze van schriftelijke ondersteuning voorzagen, biedt dit toch
een aanwijzing voor een vertrek uit de handel. In de jaren vijftig is dit echter zeer
duidelijk geworden. Op de door Bril samengestelde ranglijst van exporteurs in 1552-1553
naar het Iberisch schiereiland is Pedro de la Valle op plaats 750 de enige exporteur die
wellicht tot een van de drie families heeft behoord.503 Bij de importeurs valt er zelfs
niemand te vinden. Ook de lijst van in 1560 aanwezige Spanjaarden in de stad
Antwerpen noemt niemand meer uit de drie families.504 Zoals al eerder gezegd komen

500 Verluiden, 'Propriétés'
501

Zie Hoofdstuk IV, paragraaf over de koenen.

502 Cédulas, 49, 257v en Idem, 50, ІОЭг-ІМг La Cañifla, 18-5-1520- Despacha sobre lo de la bulla de Santiago. Cristobal de Haro por 17 e en
nombre de Diego de Haro su hermano vecinos de la cibdad de Burgos e Juan Vazquez del Canpilln vecino e regidor de la cibdad de Murcia e
Francisco de Lerma Polanco vecino de Burgos por sy e por Francisco del Valle e conpanu e Juan Martines de Recalde por ci e por Francisco de
Recalde su hermano, se concertaron e asuuaron con Guillermo de Croy, marques de Anscot seflor de Xebres camarero mayor de su r^fr-Ttad
e don Pedro Ruiz de la Mota obupo de Badajoz su limosnero mayor e del su consejo en nombre del rey nuestro sefior, sobre la bulla de Santiago
en el condado de Flandes y Bravante y Olanda y Gelanda y en todos los señónos que su " y " ? * 1 tienne en aquellas partes fuera del su шрепо
e de Alemanya en la manera siguiente. Primeramente que los dichos se encargaron de hazer predicar e repredicar la dicha bulla con toda la
diligencia en todas las dichas uerras y en cada una dellaa por tres anos primeros siguientes que " " « « p " Que cobren todo lo que montaren las
dichas bullas e lo paguen en esta manera lo que se pagare en dineros quando se toman las bullas dentro de dos meses que lo cobraren y lo otro
que se fiare que lo pagaran dentro de tres meses después de cumplidos los plazos de к» padrones que se han de pagar Yten que les den las bulas
ynpresas en Latín o Frances o Flamenco como las pedieren y que en Flandes se Sy ellos les рагеэреге que se ynpnman en f««nlt» y se les lleven
alia ynpresas que sea como ellos quesyere. Yten que los comísanos desta bulk delegues a prelados y personas de la tierra
503 Bnl, 'Handel'
504 SAA, Fonds handel en Scheepvaart, Spaans Consulaat. Pnvüegekamer 1079
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de families vrijwel niet voor in de Brugse 'Ayuntamientos'. Wel verschenen ze in
Bergen op Zoom. Met deze aan Antwerpen verbonden stad hadden de drie ook
uitgebreide handelsbetrekkingen aan het begin van de zestiende eeuw. Franchoyse
Swaeyers, de echtgenote van Alvaro de Almaras de oude, was zelfs uit Bergen op Zoom
afkomstig. Zoon Francisco bezat ook later nog meerdere huizen in deze stad.
SPANJAARDEN ALS NIEUWE POORTERS

Het bestuderen van de Spaanse aanwezigheid aan de hand van het burgerschap, op basis
van poorterboeken, is een moeilijke aangelegenheid. Ten eerste zijn de gegevens nergens
compleet. Zo is het pas goed mogelijk de nieuwe poorters van Brugge en Antwerpen
te bestuderen vanaf ongeveer 1530. Bovendien zal de tweede of derde generatie het
burgerschap hebben verkregen zonder daar voor te betalen. Hierover konden echter
grote verschillen bestaan tussen de diverse steden. Zo waren er steden, waaronder
Antwerpen en Bergen op Zoom, waar iedereen die in de stad werd geboren tot de
nieuwe burgers behoorde, terwijl andere steden alleen de kinderen erkenden van burgers
van de stad.505 Daarnaast werd het burgerschap slechts door een kleine groep nieuwe
Spaanse immigranten daadwerkelijk gebruikt. Wel laten de poorterboeken zien dat er
niet alleen kooplieden naar de Nederlanden kwamen.506
De marktstad Bergen op Zoom had in ieder geval de Andalusiër Diego de Medina als
poorter. De dochter van deze koopman in ondermeer wijn trouwde er later met de
kuiper Frederick Corneliszoon.507 Maar zoals Slootmans stelt, met de vestiging van
Andalusièrs in de stad, 'liep het niet zo druk'. Ook als burger omschreven was Juan
Perez de Aresti, schipper van de 'Sant Martin', die in 1540 genoemd stond als 'vezino'
van Arnemuiden.508 Van anderen is onbekend of ze burgers waren van de stad waar
ze verbleven. Zoals in het Gelderse Arnhem, waar Beatrix Ortiz, de dochter van Alonso

505 John Gilissen, 'Le statut des imagers en Belgique du ХШе ш XXe sede' Rmab ¡к U uxiéíjemn Bahn 10 (1958), 231-Ю8, voor de période
й
tot de negentiende eeuw Pagina 248-249 beschrijft dit verschil in 'jus ""g»"n"' ^ 1 V sous' russen de diverse steden Een formulier voor nieuwe
Antwerpse poorters uit 1667 u te vinden in Antwtrpxh АітЬк епЫма 17 (zj), 305-306 Claude Bruneel, 'Les migrations entre vOles et campagnes
L'example des Pays-Bas merxhonamf U mtpixumt m Емгор*. Sea ХШ XVIII Simonetta Cavaciocchi ed. (Prato 1994), 501-532, 508-513
506 In Mechelen u tussen 1488 en 1560 de enige nieuwe Spaanse poorter Jehan de Castre uit Zaragoza, zoon van Pasqual en kramer van beroep
23-12 1489 Marcel Koeken, Or getoete pvorUn v*n Medida 1400-179S (Handzame, 1975), œ . Een voorbeeld van een Spaans «тІ~-Ь».и.™ ш
de Nederlanden was Bernardin Maroufle, die ш 1535 20 gulden ontving, ш nul waarvoor hi) Nicolas Saillot zou inwijden in de kennis van zun
vak, 'son mestier et artlike a ouvrer de confitures du sucre conserves cuccades et niltres conjectures', zonder lea voor hem verborgen te houden.
Ook zal Lui hem leren 'a brer lor et largent et Ie mecire en ouvraige « - « « τ de faire boutons, r ^i'"ft, passemens et aultres genulesses' Ook zal
hij hem inwijden ш de kennis van de parfums en alle andere dingen die hij wist, voor de penode van eén jaar, waarbij Nicolas ш het huts van
Bernardin zou wonen SAA, Stryt 1535, 71r, 87v Dezclde Maroufle had volgens een obligatie uit Middelburg ook nog geld tegoed van de Middel
burgse koopman Jehan Suut, maar Maroufle had deze obligarte overgedaan aan de Italiaanse koopman Gaspar Centurion uit Antwerpen Bij
's Hertoghen staat de kleermaker Sancho de Annoxbay op 25 maart 1546 ingeschreven als 'ïngeseten pouter der Stadt van Antwerpen' Hij stond
op het punt een reis te ondernemen naar Spanje 'm zime affairen' en hij zou daarna weer snel terugkeren. Zijn winkel, huis en zijn leerlingen hield
hu gewoon aan. De Aalsterse kleermaker Joosen de Scheppere zou de winkel open houden eo voor hem werken als zijn knecht en dienaar SAA,
's Hertoghen 1546, 45r In het poorterboek staat hij pas m 1549 vermeld als kleermaker en zoon van Jan uit Bilbao Wellicht beeft hij na terugkeer
het poorrerschap moeten terugkopen
507 Slootmans, КошктлЧешг Diego werd m 1508 poorter van de stad en overleed er voor 10 juni 1523 Zun zoon Alonso was toen reeds in
Portugal gestorven
508 SAA, Stryt 1540, 262r, 265r
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en babel de Segura, woonde met haar echtgenoot jonker Karel vande Bossche.509
Andere voorbeelden zijn te vinden in Leuven en Mechelen.510
In de Antwerpse registers is slechts een beperkt aantal Spanjaarden te vinden voor de
periode tot 1533 en door het ontbreken van gegevens over de herkomst is vaak
onduidelijk of het om Spanjaarden gaat. Voor de periode 1533-1555 bestaat er wel een
complete reeks poorterboeken.511 In totaal zijn er tussen 1489 en 1555 41 personen
te vinden die wellicht uit Spanje afkomstig waren. Het aantal Italianen in Antwerpen
dat het poorterschap verwierf was beduidend hoger. Tussen 1533 en 1555 waren er
alleen al 17 Genuezen en acht Florentijnen, terwijl toen 22 Spanjaarden zich in hadden
laten schrijven, waarvan acht kooplieden, twee kremers, twee zilversmeden,512 drie
kousmakers, twee kleermakers, een meter, een pakker, een schoenmaker en twee zonder
bekend beroep. De herkomst was ongeveer gelijkelijk verdeeld over Biskaje en Castilië,
met een enkele Spanjaard uit Andalusië of Aragón en de Levant.513
Voor Brugge zijn er gegevens tussen 1479 en 1496 en vanaf 1530.514 Daarin staan
maximaal zestien Spaanse poorters (12 na 1530), waarvan het merendeel uit Castilië,
maar ook enkelingen uit Biskaje en Aragón.515 Geboorte, huwelijk en vrije
beroepsuitoefening vallen aan te treffen als redenen voor het poorterschap. Voor Brugge
bezitten we ook de buitenpoorterboeken, van personen die de stad voor een bepaalde
tijd verlieten, maar hun poorterschap behielden. Dit verlof kon steeds met drie jaar
verlengd worden.516 Zo zien we dat Emanuel de Paredes, die in 1546 het poorterschap
had gekocht, in 1550 als buitenpoorter naar Antwerpen ging. Helaas zijn er slechts

509 Voor haar huwelijk had de Spume koopman Lovs Perez, residerende binnen Antwerpen, als voogd haar erfdeel beheerd. Zijn zoon Marcus
Perez had het haar in 1549 ш handen gegeven Gaston Bcterams, Antwerpse scbepenbneven bewaard op bet njbanbuf te Antwerpen 1300-1794
(Brussel, 1959)» n° 471 Beatrix had een ζ ω Mane, getrouwd met de Spaanse koopman Francisco de Ximenes (Semems) Pieter de Palma de jonge
en Jan de Ншюаа gaven "»p^"< Middelburg eea verklaring af over onroerend goed van deze stad uil de erfenis van Alonso Moeder was
ondertussen hertrouwd met meester Jan Strulnis, doctor ш de rechten SAA, CB VU, 97r 18-5-1552
510 In 1551 overleed Gabriel Garcia, ЬдпуптЬ van de colegíale kerk van 'Ougarde btj Leuven' In Leuven woonde toen ook Jaques de St
Vtttons SAB Procuraties 1550-1551, 116г Jan de Catulle was ш 1547 'wuenende te Mechelen' en diende voor de Brugse vierschaar te verschijnen
SAB, Hallegcboden 2e register, 284r Een ander voorbeeld van de verspreiding is de Spanjaard die een Italiaan op reu door Zeeland in 1529
tegenkwam Hij rocht een herberg ш Reunerswaai, maar werd er gastvrij opgenomen door een Spanjaard, die daar de tol voor de keizer
invorderde Het betrof waarschijnlijk een bijkantoor van de tol van Iersekeroord. Wellicht was het een Spaans dienaar van Gregorio de Ayala,
die zelf tot in Holland actief was geweest LA J Burgersdijk jr 'Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de zestiende eeuw' Arêntf
Vroegere en latere medtdeeUngen voornamelijk гп betrrkktng tot ZeeUnd (Middelburg, 1913), 180 Voor Ayala, zie Hoofdstuk IL
511 SAA, Vierschaar, 142 147 Bij het weergeven van de jaren u uitgegaan van de Oude StijL Gom, Etude, 28, geeft 20 Spanjaarden tussen 1533
en 1555 Zijn tabel komt ook verder met geheel overeen met de hiergenoemde nieuwe burgers, maar het totaal aantal verschilt uiteindclijlc met
veel In 1544 werd de prijs voor het poortenchap verhoogd van dne gulden naar twaalf gulden. De Weert, 'Chronveke van Nederland', 118 G
de Longe, Coutume de U vdie d'An ven I (BrusseL 1870), 274 en idem, Π (1871), 212-213 Voet, De gouden eeuw van Antwerpen, 79-82, beschrijft
de rechten en plichten van Antwerpse poorten Lodovico Guicciardini, Descrittone dt tum ι Рлеа Basa Dina Aristodemo ed. (Amsterdam, 1994),
265-266
512 In 1546 verbleef Anthonis de Segoura ab zdversnud en wettig ingezetene ш Antwerpen Deze 2B-jange was getrouwd met de 36 jaar oude
Adriana van der Leven. SAA, 's Hertoghen 1546, 123r
513 Uit ondermeer Calatzyud, Sevilla, Burgos, Segovia, Leux (Andalusia), Toledo, Grenada m Biskaje, Bdbao, Valencia, CueOar, Amparo m
Biskaje, Barcelona, Valladolid en Palencia.
514 B-A. Parmenuer, Indices op de Brugscbe poortei boeken Π (Brugge, 1938) Zie ook Enk Thoen, 'Immigration to Bruges during the late Middle
Ages' Le migrazioni ut Europa Sete ХШХ Ш Simonetta Cavaciocchi ed (Prato 1994), 335-353, Idem, 'Verhuizen naar Brugge m de late
Middeleeuwen', ВеШ en bestuur m de oude Ntderianden. Über amuorum Prof Dr AL Boeide Hugo Soly/ René Vermeir ed. (Gent, 1993), 329 349
Hij constateerde voor de periode 1390-1478 slechts njf nieuwe Spaanse poorters, tegen elf Italianen en 48 Bntten
515

Un ondermeer Jaén, Burgos, Manean (León), Tarragona, Bdbao, Cuenca, Valladolid, Segovia, Villalón en Palencia.

516

Α. Schouteet, Indues op de butíenpoorterboeken van Brugge 1949*1788 1 delen (Handzame, 1965-1973)
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gegevens aanwezig betreffende de buitenpoorters voor de periode vanaf 1548.
Wanneer men de getallen voor Antwerpen en Brugge vergelijkt met de cijfers die
Unger geeft voor het poorterschap van Middelburg, blijkt het geringe verschil: tusssen
1450 en 1500 telde hij elf Iberiërs en tussen 1501 en 1571 tweeëntwintig.517 Niet alle
nieuwe Spaanse poorters zullen schipper of koopman zijn geweest. Zo was de nieuwe
poorter Mattheus Adriaanszoon, geboren in Segovia en van joodse herkomst, een doctor
in de medicijnen.518 Andere nieuwe Spaanse poorters kwamen uit Barcelona, Bilbao,
Burgos, Lepe, San Lúcar de Barrameda, San Sebastián en Sevilla en in deze gevallen lijkt
wel steeds een duidelijk verband met handel en scheepvaart te constateren. Lepe was -en
is nog steeds- van belang voor de fruithandel en de andere steden waren allemaal
handels- en havensteden.51'
Voor het feit dat er tussen Brugge en Middelburg geen groot verschil in nieuwe
Spaanse poorters valt te constateren zijn er twee denkbare oplossingen: het zou mogelijk
zijn te concluderen dat het aantal aanwezige Spanjaarden in beide steden ongeveer even
groot is geweest en dat het aantal nieuwe poorters daarvan een evenredige afspiegeling
vormt. Dit zou echter betekenen dat Middelburg voor de Spanjaarden van hetzelfde
belang zou zijn geweest als Brugge. Een tweede mogelijkheid is dat er voor de
Spanjaarden in Middelburg meer redenen waren om het poorterschap te verwerven dan
in Brugge, of dat men het makkelijker kon verkrijgen. De Spanjaarden in Middelburg
kenden niet de organisatie van de Spanjaarden in Brugge, waar alle Spaanse naties vanaf
de vijftiende eeuw afzonderlijke instellingen hadden, ieder met een eigen contract met
de stad Brugge. Hierdoor was het in Brugge voor de Spanjaarden niet nodig om het
poorterschap van de stad te verwerven en voor handelaren zou het zelfs wel eens
nadelig kunnen zijn geweest. Zo is er een voorbeeld van een Spaans koopman in Brugge
die zijn rechten in Castilië had verloren door zijn huwelijk met een Vlaamse.520
In Middelburg, met vanaf 1505 slechts één natie van onduidelijke omvang en
betekenis,521 hebben de buitenlandse kooplieden wellicht eerder gebruik moeten
maken van het poorterschap om hun maatschappelijke positie in de stad veilig te stellen.
Door dit poorterschap werd de positie van deze nieuwkomers ook sociaal hechter dan

317 W 5 Unger, "Nieuwe bijdrage tot de oudste Nederlandschc bevolkingsstatistiek', Or еголеяш 67 (1911), 475-506
518 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, Э82 АЛ Fokker, Onderzoek ыжг den serd tun de epidemiche en сопиремж tukten die vneger m
ZeeUnd gebeerscht hebben (Middelburg, 1860), 17 H de Vocht, History of the foundation And the roe of the Collegium Trilingue Lovtntense 1,
(Leuven, 1951), 369071 Hi] ivas op 22 juli 1516 aangesteld door de stad als 'cirurgrjn meester van de nijewer Tierren'
519

WS Unger, 'Nieuwe bijdrage tot de oudste NederUndsche bevolkingsstatistiek', De economa ЬТ (1918), 475-506, 499

520 Raymond Fagel, 'Cornells Deque, un mercader fl"w" en la Castilla del siglo XV Un debate sobre el concepto de 'vecindad' y
'naturaleza" entre mercaderes' Dit artikel u in 1995 verschenen ш een bundel van bet 'proyecto de investigación Fuentes Documentales del
comercio castellano en Europa en los siglos XIV XVI' van de Universidad de Valladokd. CMSOIIM у Емгорл. Comerao y mercaderes en ios agios A7V,
XV y XVI Hilario Casado Alonso ed. (Burgos, 1995), 241-263
521 Middelburg slaagde er m 1505 ш een groep Spaanse kooplieden te strikken. Het betrof een groep die al gedurende enige tijd ш de
Nederlanden handel dreef zonder zich nog al te veel te bekommeren om de controle door de Brugse nanee van Cambe en Biskaje Het ging om
koopbeden die handelden op Andahisie en zich de nane van Andalusié of Sevula gingen noemen Hoewel deze groep enkele jaren na tlmttng van
het akkoord al weer dreigde met vertrek un de stad, bleef deze natie tot 1564 ш Middelburg gevestigd. Zelfs een poging ш 1538 van de regering
van Bergen op Zoom en de markies van Bergen om de Andalusuche natie naar hun stad te halen, wist men m Middelburg door diplomatiek optre
den te verijdelen Guhodts, ConsuUl, 208-209 Unger, 'handelsstad', 91-93 Unger, Middelburg П, 410 Slootmans, Koudemtrkta, 1080-1081
Ravmond Fagel, 'Spaanse kooplieden in Middelburg vóór de Opstand succesvolle integratie met Ь»*1«**^ van eigen identiteit' Mentre NederUndem
Vestiging лп nagwuen door de eeuwen 9een (ter perse)
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in het geval van de Spaanse natieleden in Brugge. De Spaanse poorter van Middelburg
kreeg immers grotendeels dezelfde rechten en plichten als de geboren inwoner van
Middelburg. Bovendien werd het verkrijgen van poorterschap vaak afhankelijk gesteld
van het bezit van ontroerend goed binnen een stad en het huwelijk met een geboren
burger. Dit zou betekenen dat het ontbreken van speciale faciliteiten de nieuwkomers
dwong tot verdere integratie. Ook het grote aantal Spaanse bestuurders in de stad wijst
erop dat in Middelburg de Spanjaarden eerder geneigd waren op te gaan in de
gemeenschap. Het blijft echter wel om een beperkt aantal families gaan.

DE SPAANSE WOL EN DE NEDERLANDSE LAKENINDUSTRIE

'en el océano existe otra isla muy rica, Holanda, de la cual han tomado el nombre unas
telas muy finas y blancas, llamadas holandas. Está poblada de plazas fortificadas y de
bellísimas villas'.
Mártir. Epistolario, Ш, 272 ß-9-1517) 'In de oceaan bestaat een ander zeer njk aland, Holland, dat de naam gegeven heeft aan een aantal fijne
en witte stoffen, geheten 'holandas' Het bezit vestingen en prachtige steden'.

HOLLAND EN DE SPAANSE WERELD: EEN ONTMOETING IN VLAANDEREN, ZEELAND
EN BRABANT

In 1505 zwierf een vagebond door Haarlem. De schout, bang voor Gelderse spionnen,
liet de man oppakken. Om zich te verdedigen vertelde de gevangene Josse Spiers bij zijn
verhoor dat hij pas terug was gekomen van een bedevaart uit Santiago de Compostela.
Hij zou in Arnemuiden aan boord van een schip zijn gegaan en hij had daar zijn
kleding achtergelaten. Bij terugkeer uit Spanje was zijn schip niet in Zeeland gestopt,
maar meteen doorgevaren naar Amsterdam. Hij zocht nu in Haarlem naar een schip om
hem naar Walcheren terug te brengen. Dit verhaal uit de mond van een verdachte
vagebond522 is de vroegste vermelding van een directe zeereis tussen Spanje en
Amsterdam. Het overslaan van de Scheldedelta is pas aan het eind van de jaren veertig
weer duidelijk waarneembaar. Hollandse zeeschepen legden normaal aan in Arnemuiden
of Middelburg, om goederen te laden of te lossen. En ook de Hollandse kooplieden en
binnenschepen ontmoetten de Spaanse wereld in Zeeland, Brabant of Vlaanderen.523
Er zijn slechts enkele uitzonderlijke gevallen bekend van Spaanse kooplieden die in
Holland actief zijn geweest. Afgezien van de aanwezigheid van Gregorio de Ayala en
zijn medefirmanten in Haarlem,524 is er verder nog maar één Spaans koopman bekend
in Holland. Luis Perez, Spaans koopman te Antwerpen, machtigde op 16 februari 1535
namelijk 'Peeteren de Villareal, oick coopman van Spaengyen, residerende tot

522 De schout vond Spien ongeloofwaardig
paspoort GRM HolUnd, I, 30
523

Hij zou zijn eigen verklaringen hebben tegengesproken en bleek ook in het bezit van een vals

F Kemer, H«nJd en кЬяр алП tvn Amsterdam vt de wjfttendt tatv (Loden, 1946), 186

524 Zie Hoofdstuk П.
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Amstelredamme'.525 Hij moest voor hem geld innen van Margrieten van Schellinck,
'coopwijf van Amsterdam. Nog in 1540 woonde hij in Amsterdam.524 De toen
vijfendertigjarige Spanjaard was betrokken geweest bij de export van masten vanuit
Holland naar Spanje in 1537. Op 21 juni gaf Pedro, 'mercader vezino de Astradama
ques en Holanda', een machtiging aan Diego Cavaliere uit Middelburg om voor hem
geld te innen in San Lúcar de Barrameda en elders in Spanje.527
Wilden de Hollanders hun koopwaar verkopen, dan moesten ze dus meestal zelf in
beweging komen. Zo reisde in 1492 Riddewaert Ysbrantsz. uit Haarlem naar Antwerpen
met een partij 'lyndelaken'. En ook de Leidse Jan Mathysz. was met dit produkt naar
Antwerpen gekomen. De koper van de 'groóte quantiteyt ende menichte' laken was de
Spaanse koopman Gommer de Sendubael (Sandoval?), die vaak laken kocht van
Hollandse kooplieden. Tegelijkertijd waren ook andere Haarlemmers in Antwerpen op
de jaarmarkt aanwezig.528 In 1540 was er in Antwerpen zelfs een faktor van de
'cooplieden uut Hollandt vanden courne ende grane'.52' Maar de Hollanders kwamen
niet alleen richting zuiden om te verkopen. Voor de lakenindustrie van de steden werd
steeds meer een beroep gedaan op de Spaanse wol. Leiden liep daarbij voorop in de
jaren twintig en dertig, maar dreigde in de jaren veertig door Amsterdam, Haarlem en
Gouda overvleugeld te worden. Daar ging men steeds meer Spaanse wol gebruiken,
terwijl er in Leiden vele beperkingen bleven bestaan bij het gebruik van Spaanse wol.
Andersom dienden de Spanjaarden soms iemand naar Holland te sturen om schulden
in te vorderen. Pedro de Suaso uit Antwerpen machtigde in 1540 Martin de Ugarte om
geld te innen in de landen van 'Herwaerts overe', in het bijzonder van Dierick Janss.,
een koopman uit Dordrecht.530 Maar ook de Brugse Spanjaarden hadden als beheersers
van de wolstapel regelmatig schulden te innen in een stad als Leiden. Natie-koopman
Andries de Pino machtigde zijn landgenoot Pieter Lopes uit Antwerpen en een

525 SAA, Stryt 1535, 17v 16-2 1535 Amsterdam wis niet de meest noordelijke standplaats TOOT een Spaans koopman Op 5 januari 1553 was
ш Kopenhagen Francisco de Medina overled», Zim familielid Juan de Medina, uit Medina de Pumar, probeerde via een machtiging de goederen
uit handen van de ш Kopenhagen verblijvende weduwe te krijgen Behalve enkele Spanjaarden ш de Nederlanden machtigde hij de ook ш Kopenha
gen verblijvende Attero Gomez, ЛНРВ, Asenno de la Torre 1553, 398r-400r Burgos, 24 oktober 1553
526 SAA, Stryt 1540, 71v 12-3-1540 'coopman van Spaengien, wœnachucb tamsterdamme m Hollandt, oudt omtrent vivendertich jaren ab
getuyge gheproduceert ter mstantien versueck ende begheenen van er Diego de la Torre, oick coopman van Spaengien, readerende tanrwerpen
voer ende inden naem van Fernando Duz, oick coopman van Spaengien, renderende tot Middelborch ш Zeclandt am getuygenisse der waerheyt
te gheveoe op ende aengaende de saken ende dinghen nabescreven ende by my notarti voorn gevraecht, geezamineen ende gemterrogeert zynde
zoe пае forme van rechte behoort heeft op zijnen eedt gewdheh ten heylighen gedaen gesecht verdeert gecemfkeert ende gedeponeert warachtich
te zijne, hoe dat schipper Yzebrabt Coraelisz. Duerman van Warmer, inden jare duyient vijfhondert ende zcvenenderüch verbanden was aen hem
deponent in sim schip te nemen zekere flote van дч«и^> onder groóte ende deene om die van Hollandt a£f te vueren пае Spaengien de selve masten
ш Hollandt het tonder die mede te vueren, zoe heeft hij deponent ter causen van dien te diversche tijden ende stonden gedaen sekere oncosten
en aen diversche affairen gedebourseert, verleydi ende betaelt de somme van negen pondt neghen scellingen ende acht penningen Vleems, toe txelve
biljet bij zijne rekening m Spaensche tale met zijnder eygener handt, zoe hrj voorts cerafkeerde gescreven, die hij mij mede over ghaff ende
exhibeerde, daer aff de parcheelen hier onder deen пае dandere ш Spaensche tale toegevoecht ende geadmigeert staen. Affirmerende voorts '
Aanwezig was ten huize van de notaris verder nog Gühs van Huessele, koopman van Haarlem.
527 SAA, Stryt 1540, 167r 21-6-1540
528 GRMHoiUnd, П, 198 Uit Haarlem Adnaen Gerytsz Aleyd, meester Symons weduwe en Pieter Outgersz. Gommer had een zelfde Leidse
obligatie gebruikt om bode partijen te betalen Het proces ging er nu om wie recht had op deze obligatie Ook de jaarmarkt van Bergen op Zoom
werd door de Hollanders gebruikt om met de Spanjaarden te handelen Kooplieden uit Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, en Haarlem waren
hier bij betrokken ш de penode tussen 1501 en 1529 Sloocmini, Кошктмгкт, 483, %7, 976, 981 982, 985-986
529 SAA, Stryt 1540, 40v Het betrof Adam Woutersz,, ingezeten poorter van Antwerpen
530 SAA, Stryt 1540, 254v, 1 9-1540 Voor Martin de Ugarte, GRMHolUnd, K, dossier 855 Suaso/ Çuaço en Ugarte waren afkomstig uit Bilbao
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Leidenaar om geld te innen van twee Leidse drapeniers.531 Een ander voorbeeld is de
vordering van de Biskajer koopman Fernando de Orozco op Gheeraert Hendricxsoen,
wonende te Amsterdam, betreffende de verkoop van Spaanse wol. Claeys Bastiaen en
Matheus van Delft uit Amsterdam en Nicolaes Bastiaen, wonende te Antwerpen,
moesten nog een bedrag van meer dan zestig pond zien te innen. Het totaalbedrag van
74 pond, vijf schellingen en zes stuivers wijst op de aankoop van ten minste tien balen
wol.532
Anthuenis de Nagere533 heeft ook veel handel gedreven met de Hollanders. O m zijn
schulden te innen machtigde hij ondermeer Jan de Pape uit Delft. In december 1530
behoorde deze Jan de Pape, tesamen met een aantal Spanjaarden en Nederlanders,
opnieuw tot de schuldinners van een aantal Amsterdammers. In 1547 bezat hij een
contract met een groep Delftse lakenfabrikanten, waarbij hij alle van Spaanse wol
gemaakte lakens zou ontvangen en bij verkoop daarvan zou hij commissiegeld
krijgen.534
DE HOLLANDSE I J U Œ N N I J V E R H E I D EN DE SPAANSE WOL535

Al in 1490 maakte Leiden gebruik van Spaanse wol, voornamelijk in jaren waarin er
niet genoeg Engelse wol kon worden ingekocht.536 In 1518 begonnen de klachten over
de hoge prijzen van de Engelse wol een langdurig karakter te krijgen en werden de

531 SAB, Procuraties 1523-1524, 147v Cornells Volpaertszuene, Jooi Hughezoae Idem 1525-1526, 2flv De Aragonees Mama Saos de Tena moest
geU innen van twee Ladsc drapeniers; Claeyi Diencxsz ThoUenaere en Cornells Diencxz. Ook Fernando de Matute bad geld tegoed uit Leiden,
Idem, 114r Idem, 1529-1530, BBr Machtiging van Jaspar de Muxica aan ondermeer Hendnc Baltasar van Amsterdam en meester Pierre int Scaeck
ш î Buten Idem, 116r Francisco de la Torre ддп τ *іЛ*па*г meester Pieter Cornehsz. Idem» I51v Alonso de Santa Gadea aan Coradle de Wílde
int Loden Idem, 160v- Andere schuldenaren aan Spaanse kooplieden waren de Amsterdammers Cornells Pieten en Vincent Cornells Delft en
uit Leiden Jacob Cornelisz., Jas Claesz, Simon Arentsz Idem, 174r Francisco del Rio had schulden tegoed van de Leidenaren Cornells Pietersz
en Cornelu Jansz. Idem, 1545-1546, 224r Jehan de la Torre moet voor de Biskajer koopman Francisco de Fais« een schuld innen Ы] Jacob
Diencsse te Amsterdam, vanwege de levering van wol Rodrigo de Sona machtigde de Amsterdammers Qaes Gheent Maiheeuw en Gheeraet,
zijn zoon, om geld te innen in Amsterdam, klem, 15311532, 49v
532 SAB, Procuraties 15424543, 249r 31 7-1543 Nicolas Bastian was een m Antwerpen wonende Hollander Idem, 1550-1551, 122r Kexner,
Hamùi m scheepvaart» 31, 43, 53, 63.
533 Zie paragraaf over de ranuUe de Nagere
534 SAB, Procuraties 1529-1530, 87v Ook Amsterdammers werden gemachtigd. Idem, 1530-1531, 48r Het ging om de Amsterdammers Bareni
Evertsz, Johan Evertsz en ConuUe Pietersz. Ook ш 1537 als gemachtigde voor Amsterdamse schulden. Idem, 1536*1537, 77r Hij werkte
vermoedelijk ook voor de Spaanse natie, want de consuls zonden hem en een aantal anderen in 1533 naar de kust om te kijken waar de Spaanse
wol aan land was gekomen na een storm. Een deel ш Zeeland, maar ook een deel m Holland, tassen 'Stcveknghe ende der Heye' (?) SAB,
Procuraties 1532-1533, 153τ Twee schepen met wol waren vergaan voor Goedereed* ш 7r»Ц«И, een derde schip ш Holland. Alfons KX Thijs,
Van 'werkwtnkd' tot Jahnek\ de tcUuimfverbed и Antwerpen (ande ISde e w » begin 19de eeuw (Brussel, 1987), 5S Stneder^feurvtseroWen,
213-214 Afkomstig van SAA, notaris 's Hertoghea 1547, 17r 29-1-1547 Nu was hu echter overleden en moest er een akkoord gesloten worden
met de erfgenamen Voor Jan de Pape ook Rudolf Holbach, 'Some remarks on me role of "pumng-out" ш Flemish and northwest European doth
production' La drapene anatrine da Pays-Bas: déboucha et strategia de surate (J4e-16e aèdo) Marc Boone en Walter Preventer ed
(Leuven/Apeldoorn, 1993) 207 249, 212 213 Vergelijk de situatie rond het Haarlems laken ш Hoofdstuk IL
535 Hierbij is vooral gebruik gemaakt van. Ρ J Blok, Gesdnedenu tener Hollandscbe stad Etne Hoüandscbe stad onder de BourgondtsdyOostemykse
heerschappij (Den Haag, 1912), 225-226 Posthumus, Bronnen Π Idem, Geschiedenis L Een bijzonder geval is de poging om Leidse lakens ш Brugge
te gaan prodWeren Jan A. van Houtte, 'De draperie van Leidse lakens ш Brugge 1503-1516 Eea vroege poging tot inplanting vas nieuwe
nijverheden' Album Antoon Viaene (Brugge, 1970), 331-339 Voor Leiden ook het recente overzicht door Hanno Brand, 'A medieval industry m
decime. The I-eiden drapery m the first half of the sixteenth century' La draperie ancienne da Pays-Bas. débouché et arategus de atrw (J4#J6e
sedej Marc BOOM en Walter Рге ешег ed. (Leuven/Apeldoorn, 1993) 121-147. 139-141
536

Er was toen spake van een noodsituatie, vanwege problemen met de stapel in Calais.
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contacten met Spaanse kooplieden in Brugge geïntensiveerd.537 In 1522, toen de Leidse
drapeniers toestemming kregen om in Antwerpen en Brugge Spaanse wol te gaan kopen,
zou al de helft van de wol voor Leiden uit Spanje zijn gekomen. Deze Spaanse wol was
goedkoper dan de Engelse wol uit Calais en beter dan de Schotse wol. In 1523 reisde
meester Simon van Assendelft namens de stad naar Antwerpen, om daar met de Spaanse
natie te overleggen. De Spaanse wol zou dat jaar in hoeveelheid de Engelse wol zelfs
overtreffen.538 Posthumus geeft in zijn studie voor een aantal jaren de hoeveelheid
geïmporteerde Spaanse wol en vergelijkt dit met de Engelse wol uit Calais.53' De
Spaanse en Engelse wol bleven elkaar beconcurreren, waarbij de Engelse wol het
voordeel had van een betere kwaliteit.
In 1532 kwamen er geen Spaanse balen wol meer voor in de Leidse rekeningen, omdat
men de Engelsen te vriend wilde houden met het oog op de wol uit Calais. Maar een
jaar later besloot men opnieuw over te gaan tot de aankoop van Spaanse wol,
gewoonweg omdat er geen aanvoer was uit Calais. Ook in 1534 kwam er nog Spaanse
wol naar Leiden volgens de Excyse-betalingen, maar daarna verdwijnen de balen wol uit
de registers. Pas in 1538 zou men weer geregeld gebruik gaan maken van de Spaanse
wol.540
Het gebruik van de Spaanse wol werd door de Habsburgse regering bevorderd. Zo
stelde ook Aert van der Goes in 1534 'dat de landen van Herwertsover voirtan willen
drapenieren Spaensche woll, daerop (de keyserlicke majesteyt) goede policien maken
sal'.541 Ook een Engels commentaar uit ongeveer 1527 wijst op de bemoeienis van de
Habsburgers: 'The second occasion and impediment is that the Spanish woolls increase
as well in fynes as in quantitie and bine brought into Flaunders in greate aboundance
more in one year now, than hath bine heeretofore in three; and for the amytie which

537 Ook andere Hollandse steden maakten gebruik van Spaanse wol, zoals Hoorn in 1514 en later ook Amsterdam en Gouda. Posthumus.
Gexbiedenu, 77. J.EJ. Geselschap, 'De lakennijverheid' ш Goud* zeven евтея яла. Hco/Haukken tur àe gescbiedenu лп Goad* (Gouda. 1972).
132, 134. Om de Spaanse wol te verven werd er een verver uit Haarlem gehaald. Daar had men immers ervaring met Spaanse wol. Zie Hoofdstuk

α
538 Posthumus, Bronnen, 316-317. Besluit op Spaanse wol te mogen verwerken van gerecht en vroedschap van 11 juni 1522.
539 Bron: N W. Posthumus, Gadnedenu. Spaanse (in poecken) en Engelse wol (ín vellen) in Leiden, op basis van de Ixidse Thesauriersrekeningen.
Spaanse wol betaalde twee o-Κ..Ιί,η^..η, groten vlaams per pucck.
Jaar
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1532
1533
1534

Excvse (C-s-d)
53764
255-12
1728-16
1208-16
7674
244-8
135M
9%

—

1977-12
634-8

Poecken
3892
2556
2161
1511
959
2444
1688
1245

Vellen
117.312
130JB1
226200
213.427
159.466
227248
144.784
233 820
18 188
215384

—

2472
793

Ежсуж
195-10-4,5
1738-8-3
3016
2845-13-10
265-14-10
329-1*4
1930-9
3117-12
242-10
2884-9-2

540 Toen werd er m Gouda eveneens bellotea Spaanse wol uit Brugge te kopen. De aad stuurde Aert Stompvet met die opdracht naar Brugge.
J-EJ. Geselschap, 'De lakennijverheid' Соыал zeven eeuwen stad, 135. Posthumus. Bronnen, 392. Resolutie van de ï+*Ai# vroedschap van 31 maart
1533, waarin werd besloten weer Spaanse wol ш Brugge te gaan halen.
541 Aert van der Goes, Register gehouden Ьц meester Aert van der Gees, advocat лп de staten j Unas van HoiUndt, um вІІе du daebvaerden, Ъц
desdve staten gehouden.., 1524-lW L, 218, 221.
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is now between Spaine and the house of Burgon, the emperors subjects in those partes
practise themselves more and more in the drapery of the said Spanish woolles'.542
In 1548 werd er in Leiden vergaderd over een beslissing betreffende het kopen van
Spaanse wol, die eventueel gebruikt zou kunnen worden voor goedkopere lakensoorten.
Gouda en Amsterdam maakten namelijk gebruik van deze wol en zij konden 'beter
coep geven dan wy'. Willem Aelbrechtsz. was in het geheim naar Brugge gegaan om te
informeren. Er waren in Zeeland tien schepen met wol aangekomen en er werden nog
acht à tien schepen meer verwacht. De prijs van de wol lag tussen de 49 en 56 groten
per nagel. Het plan werd uitgesteld. De prijs was te hoog vergeleken met de lage
kwaliteit en ook de volders hadden meer moeite met de Spaanse wol. Bovendien was
er ook meer tijd nodig, 'omme te weeten, hoe dat die Engelsche hem sullen willen
gedragen'.543 Maar hoewel hier uitgegaan wordt van de verkoop van de Leidse lakens
aan Engeland, was ook de Zuid-Europese markt reeds onder de aandacht van Leiden
gekomen.
De levering van wol aan de Hollanders zal ongetwijfeld de voornaamste reden geweest
zijn voor het hebben van vorderingen, zoals bij Jan de Pape. Maar de verkoop van wol
werd niet altijd beperkt tot een financiële betaling. Nicolas 'Hoeghendorp', uit het
Hollandse ' Arlam', had in de jaren voor 1556 ladingen gestuurd naar Lissabon en elders
in Portugal, gericht aan Andres de la Rea, die toentertijd in Lissabon resideerde, maar
later in Burgos verbleef. Hoewel hij de afgelopen jaren wel betalingen had gekregen via
Juan del Rio uit Brugge, ontbraken er toch nog betalingen.544 In Brugge functioneerde
de Bruggeling Bartolomé de Bli als faktor van Hogendorp, die ook 41 balen wol had
gekocht van Lorençio de Lerma.
In 1551 besloot de vroedschap van Leiden zelfs om vanwege de achteruitgang van de
draperie enkele pakken Leids laken naar Spanje, Portugal en elders te zenden, 'tot
meerdere bekendmaking van de industrie'. Een vermelding uit Leiden van 1556 stelde
'dat die borghers van Leyden veel in Spaengen frequenteerden ende huer handelinge van
coopmanschappen hadden'.545 Er zijn echter vooral voorbeelden van Amsterdammers,
die met de Spanjaarden in Antwerpen handelden. Op 8 maart 1535 is een Amsterdams
koopman, Cornells Cornelisz., getuige voor de Antwerpse notaris Willem Stryt,546
terwijl Jan Pietersz. uit Amsterdam in 1555 een Antwerpenaar machtigde om schulden
te innen van Juan Henriquez.54? Peter Obeson uit Amsterdam werd er zelfs ziek en
diende zijn testament op te maken.54*

542 Posthumus, Gadnubns,

TT, 216.

543 Posthumus, Bronnen, 539-540. Op 4 december 1548 werd door de vroedschap besloten om naar Brugge ce gaan om te bezien of er Spaanse
wol kon worden gekocht.
544 SAB, Paredei 1556, 6r, 235r. Hogendorp was al in 1544 in dienst van Juan de Agüero van de Spaanse natje van Brugge. SAB, Procuraties
1544-1545, 30r, 169v. Zie ook Idem, 1542-1543, 127т en Idem, 1554-1555, Mr.
545 Posthumus, Gadnaknts, 251. Zie ook Posthumus, Brenna, Э88-Э89, 548-549.
546 SAA, Stryt 1535, 14r. β-2-1535. Bi; een verklaring van een aantal ь»1,"пс» en Spaanse kooplieden, waaronder Arnao del Plano.
547 SAA CB X, 127r. December 1555.
54« SAA, 's Hettogben n° 2074, 1549-1551, Ш . 6-10-1550.
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Tussen de aankoop van wol en de retourzending van lakens naar Spanje, heeft dus
soms een directe praktische band bestaan. Aankoop en verkoop gebeurde via dezelfde
firma's en personen. Hiermee is echter niet gezegd dat de Spaanse wol weer in zijn
geheel naar Spanje terugkeerde in de vorm van laken. De Spaanse exportmarkt was een
complementaire markt, die men opzocht in tijden van problemen. 54 ' De verkoop bleef
ongetwijfeld vooral gericht op de Nederlanden, Engeland en wellicht ook Duitsland.
Maar wol en laken vormden niet de enige produkten van de handel tussen Hollanders
en Spanjaarden. De Hollanders kochten in Zeeland ook Spaans zout, zoals dat in 1528
was aangevoerd door een aantal kooplieden uit Aragón.550 Ook wede werd door
Spanjaarden vanuit Middelburg naar Amsterdam verstuurd. In 1499 of 1500 was een
binnenschip met wede van Pieter de Salinas via Geervliet naar Leiden gevaren. Vandaar
waren de zes balen naar Haarlem verscheept. Drie balen gingen vanuit Haarlem nog
verder door naar Amsterdam.551 In 1548 vervoerde een schipper uit Middelburg een
in Gorkum gebouwde molen via Dordrecht naar Zeeland. De molen was bestemd voor
Spanje.552
DE LAKENINDUSTRIE IN BRABANT EN VLAANDEREN EN DE SPAANSE WOL

Hoewel de laken- en vlasnijverheid in de Nederlanden reeds uitvoerig is bestudeerd, is
er over de contacten tussen de produktiecentra en de Spanjaarden weinig bekend.553
Zoals we hebben gezien vormde de Spaanse wol een belangrijke grondstof voor de
Hollandse lakennijverheid, maar ook in Brabant en Vlaanderen maakten de drapeniers
gebruik van de Spaanse wol. Aan het begin van de zestiende eeuw ontwikkelde zich in
de Nederlanden de zogeheten nieuwe draperie. In 1501 had Filips de Schone deze nog
verboden in ondermeer Nieuwkerke, maar de bloei van deze nieuwe draperie in de
Westhoek van Vlaanderen viel niet meer tegen te houden door de Habsburgse
overheid.554 Ook de aanpassing van de lakennijverheid in leper geschiedde niet geheel
goedschiks. Daar bleef men de voorkeur geven aan de oude draperie op basis van
Engelse wol, doch door het gebruik van Spaanse wol in de omliggende dorpen ging men

549 Hetzelfde verschijnsel vond plaats ш Haarlem Zie hoofdstuk П.
550 GRM Holland, K, doener 861 Ondermeer een koopman uit Amsterdam.
551 Krtnrr. Handd en scheepvaart, 191-192 Omdat de schipper de tolbflef yin Leiden met kon tonen bij de tol Tan Spaareudam, werd de lading
tegengehouden. Hierdoor leed De Salinas grote schade
552 GRM Noord-Nederlandtz, EA, 573 De schipper verlangde van Dordrecht bet recht op vnje doorvoer, otndat hij poorter van Middelburg was.
Volgens Dordrecht was Frans Battensi echter een Gorkummer De Grote Raad gal Dordrecht uiteindelijk ongelijk.
553 La drapent ancienne des Pays-Bas. débouché et strategies dt survie (14e-í6e sudes} Marc Boone en Walter Prevenier ed (Leuven/ Apeldoorn,
1993) H Pircnne, Une crue industrielle tu XVIe siede. La drapene urbaine et la 'nauvdle draperie' en Flandre (Brussel, 1905), 513 Ook ш Bulletins
de l'académie royale de Belgique. CUae des lettres, etc. 1905, 469-521 Henn-E de Sagher Reaietl de documents reUtsfi à ioistotre de l'industrie drapiere
en Flandre deel Π (Brussel, 1951-1961) leverde geen informane op over de Spaanse aanwezigheid ш de zuidwesthoek van Vlaanderen Over de
vlasnijverheid en de aanverwante hanHfl. zie E Coornaert, Une centre industrié d'autrefois. La draperu'seyettene d'Hondscboote, XlVe-XVIUe nades
(Parus, 1930), 237-23S, 357, 361 De handel gaat vooral via Antwerpen, maar ook Bruggelingen hadden faktors in Hondschoote Een bekend
hanfUUar uit Hondschoote was Jan Sorbrcuco/ Sorbrecht, wiens broer Gilles een groot financier ш Antwerpen was. Et Sabbe, De belgische
vUsniftierbaJ tot bet verdrag van Utrecht (1713) (Brugge, 1943), geeft veel gegevens over de ezport naar Spanje, vanuit ondermeer Hondschoote,
RoeseUre, Holland en Brabant Gent zou hebben gefunctioneerd als tranatomarkt tussen het platteland en Antwerpen, maar ook Brugge ermj
betrokken. JA Verellen, 'Lumcnnijverheid te Heremals, vooral m de zestiende eeuw' Taxandna 29 (nieuwe reeks, 1957), 3-19 Het zijn de
Spanjaarden in Antwerpen, die ш linnen uaar Spanje handelen
554 Deiney, 'De "mislukte" aanpassingen', 223-224
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toch deels over op de nieuwe draperie en op de saainijverheid, Tussen 1508 en 1514
zochten de lakenbereiders van leper naar Spaanse wol, omdat de Engelse aanvoer sterk
verminderd was. Het is deze nieuwe draperie die er voor zorgt dat de Ieperse draperie
niet geheel is stilgevallen in de zestiende eeuw. Rond 1545 zorgde het uitblijven van de
556
Spaanse wolvloot zelfs voor werkeloosheid en bedelarij onder de lakenarbeiders.
Vanaf de jaren veertig was de nieuwe draperie, gebaseerd op Spaanse en Vlaamse wol,
namelijk steeds belangrijker geworden. Hieraan verwant was ook de komst van een
557
volmolen in leper, die alleen werd gebruikt voor de nieuwe lakensoorten. In 1522
hadden Armentiers, leper en Nieuwkerke zich verenigd om de Spaanse natie van Brugge
te dagvaarden voor de Geheime Raad. De Spaanse wol diende schoner geleverd te
558
worden.
De steden Rijsel, Armentiers en leper zouden zich in 1552 opnieuw
verenigen tegen de Spaanse en de Biskajer kooplieden. Het zand en andere stoffen tussen
de wol zorgden voor schade aan de lakennijverheid.559
De registers van de Brugse procuraties bieden de mogelijkheid om de verkoop van wol
naar de Vlaamse produktiecentra vanaf 1518 in kaart te brengen. Deze procuraties
werden gebruikt om obligaties te bevestigen, de verkoop van balen wol te registreren,
maar eveneens om schuldinners te machtigen. Ook stuurde men regelmatig procureurs
naar de stadsregering van leper of andere centra om te proberen lopende schulden te
innen. In 1542 was Francisco de Porres in het bezit van een groot aantal obligaties van
een aantal kopers van wol. 560 Deze waren afkomstig uit leper, Rijsel en Armentiers.
Andere vermeldingen vanaf 1490 verwijzen naar Belle, Kortrijk, Wervik, Menen,
Poperinge, leper, Armentiers, Nieuwkerke, Komen, Doornik en Fresnes. Kortijk,

555

Demey, 'De "mislukte" aanpassingen', 222 Demey и gepromoveerd op een studie over de leperte draperie hij J A van Hourte.

556

Demey, 'De "mislukte" aanpassingen', 225-226

557

Demey, 'De 'mislukte* aanpassingen', 227-228 Vergelijk ook Ayala, Hoofdstuk Π

558 GRM, Geeztendeerde Sententien B23.5. ш de uitgave van de scotennen is sprake van laken m plaats van wol als vertaling voor het Franse
woord 1ayne' GRM, Saaenain П, 289
559 Gilliodts, Consulat, 363-364. In 1543 ging een delegatie vanuit Brugge naar de regering van Armentiers om te praten over de 'deniers' voor
de Spaanse wol. De delegane bestond ondermeer uit Pasqutcr de Espinosa SAB, Procurane 1542-1543, 155v
560

Regnaalt le Barbier, lakenkoopman Rijsel
Colard Весла, drapeoier Armenners
Pierre Bouhry, drapemer Armenners
Jacques en Jean le GiUon
Roben Mortier, lakenkoopman leper
Jehan Despres en 'censors,, drapeniers Rijsel
Jehan Bomare en 'consors', drapeniers Rijsel
Antoine Bouchry, drapemer Rusel
Henri Padieu, drapemer Rijsel
Jehan Bruneel, lakenkoopman leper
Gilles en Charles van Raes, Armenners
Georges Provost, Armenuers
Antonie Boudaert, drapemer Rusel
Ysere Behagle, drapemer Armenuers
Jehan GoUiart en 'consors', drapeniers Armentiers
Nicolas Blanch a m en 'consors', drapeniers Rijsel
Henn de Carun, drapemer Armenners
Gilles Ілпгепа en 'consors', drapenters Rijsel
Robert Mortier, drapemer leper
Gilliodts, ConwUt, 318-322 SAB, Procuraties 1541-1542, 222r
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Menen, Wervik en Poperinge leverden ook weer laken aan de Spanjaarden, zodat hier
sprake is van een retourstroom van wol en laken uit dezelfde gebieden.5*1
Een ander voorbeeld is Jaques Gillon , die in Antwerpen woonde, terwijl zijn broer
Jehan in Armentiers was achtergebleven. In 1551 hadden zij vele Spaanse
schuldeisers.542 In verband hiermee machtigde de Spaanse natie-koopman Juan de
Agüero Jerónimo de Curiel om schulden te innen van 'marchans, drapiers et bonnetiers,
tant de ceste ville de Bruges, que en Ypre, Lille, Armentieres, Noenseggle, Bailleul,
Caprycke, Commines, Dixmude et ailleurs'.563
In de Brugse procuraties verschijnen dus een groot aantal plaatsen, waar vermoedelijk
Spaanse wol naar toe ging. Deze lijst valt nog aan te vullen met de Hollandse steden
Amsterdam, Haarlem, Delft en Leiden en met de eerder genoemde steden Brugge,
Nieuwkerke, Belle, Komen, Fresnes en Doornik.564 Certificaten betreffende het
vervoer over land vanuit Antwerpen laten zien dat de Spaanse wol ondermeer werd

561 Levering van wol aan personen uit Belle Gdliodts, CotuuLt, 343-345 In de privileges van de Spanjaarden un 1490 u sprake van laken uit
Kortnjk, Menen, Wervik en Popennge Idem, 145,165 In 1493 hetzelfde voor de natie van Aragon In 1530 geld te innen door Spaanse kooplieden
van personen uit leper, Armentiers, Nieuwkerke, Komen, Doornik, Popennge en Fresnes Idem, 295

562 SAB, Procuracies 1550-1551, 117v, 122r, 124v, L25v, 147r; Idem 1551-1552, 199r Schuldeisers B/12-6-1551 Juan de Macanea, Femando de
Orozco, Martin de Aginen, Alonso Moreno, Diego de Lespinar, Antonio De Olabe, Fernando de Cunei, Jerónimo de Salamanca, Pedro de Melgar,
Gregorio de Cabeçon, Juan Gallic Descalada, Diego de Tordomar, Cristobal Xuarez, Pedro de Villegas en Jehan del Ryot, Juan de Doypa Later
voegen zich Gonsalve de Aguilera, Loupes de Galline en Mateo del H070 Ьі) de schuldeisers Het kwam tot processen voor de Grote Raad. Er
waren toen al 29 Spaanse schuldeisers uit Brugge Nameluk ook nog Jehan de Gaona, de broer van de al genoemde Lopes de Gaona, de
compagnons Jehan Lopes en Fernando del Campo, Jehan de Medina, Diego de Osma, Pedro Balence, Jerónimo Pardo Lerma, Francisco de la
Peigna, Jehan Ortega de Herrera en Jehan de Agüero GRM, Sentential, 852 44, 85434, 854 109, »55 15 Er sloten zieh dus steeds meer schuldeisers
aan tegen de gebroeders Le Gillon

563 SAB, Procuraties 1550-1551, Шт
564 Afzetgebied mm tk Brugse Sptn/itrden (wol) IflUSSS
Bron SAB, Procuraties
Armenuers.1519-1554 (20 jaar gedurende de gehele penode)
Alrecht.1529
Beauvais;1550
Belle- 1525,1553,1554
Bergen op Zoom 1527
Bethune:1529
Diksmuide 1522
Dowaai.1531
Dranoiaer 1525,1528,1545,1554
Duinkerke 1536
Halewim 1525,1553 (bij Rijsel)
's Herlogenbosch 1532
leper 1523a527.1529¡1530¡1533,1543-1547,1550;1551,1553
Kapruke 1520:1533,1539
Kemmel 1539,1545,1554
Meerkerke 1525
Menen 1551
Meteren.1547
Bergen (in Henegouwen) 1531
Nieuwkerke 1520-,1539,1540;1542,1543
Nieuwpoort. 1536
Oostende 1536
Oudenaarde 1522 (tapissier)
Popennge. 1525,1527,1545,1554
Rijsel 1527,1530 (Laken),1525(wol),1542,1545 (woI),-43,51
Sint Omaars. 1538,1555
Steenvoorde.1532
Wervik. 1525
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gekocht door inwoners uit Hasselt en Edingen, om daarna ook verder te worden
vervoerd naar Hasselt, Brussel en Bergen in Henegouwen.545
De lakennijverheid van het Brabantse Tienen, die aan het eind van de vijftiende en het
begin van de zestiende eeuw in het slop was geraakt, leefde in de jaren dertig weer op
dankzij de actieve politiek van het stadsbestuur en door de mogelijkheid om vanaf de
jaren dertig goedkopere Spaanse wol te gebruiken voor de produktie van een lagere
kwaliteit laken. Deze vernieuwing had daarvoor ook al plaatsgehad in Hasselt.546 In
de Brugse bronnen is er echter nauwelijks sprake van de aankoop van wol door
inwoners van Tienen en Hasselt bij de Spaanse kooplieden van Brugge. Wellicht
gebeurde de aankoop geheel op de jaarmarkten van Bergen op Zoom en Antwerpen, of
via tussenhandelaars.
Ook kan de lijst van steden met inkopers van Spaanse wol vergeleken worden met
de kopers van goederen van de firma van Juan de Castro de Muxica tussen 1534 en
1538.547 Bij deze firma ging de wol voornamelijk naar Nieuwkerke, Armentiers en
leper, terwijl ook Brabantse steden als Oudenaarde, Edingen, Mechelen, Breda,
Antwerpen en Brussel voorkomen. Men had zelfs contacten met Luik. Een ander
voorbeeld is dat van Sebastian Suarez, een koopman uit Segovia. Hij had zijn wol naar
de Burgalees Pero Cerezo in Brugge gestuurd, maar tussen hen waren problemen
gerezen. Hij machtigde nu zijn stadgenoot Diego del Espinar, die in Brugge verbleef,
alsmede Luis Alonso, afkomstig uit Medina del Campo. Uit de samenstelling van een
'relación de deudas' van de handel blijkt naar welke steden de wol van Suarez was
gegaan. Het ging om 'Aluyn, Armentieres, Caparíca, Nioquerca, Ypre, Arnutta,
Brujas'.548
In de belangrijkste centra had de Spaanse natie zogeheten 'comisarios', Nederlanders
die in Brugge verslag dienden te doen aan de Spaanse kooplieden.56' Toch bleven de
contacten tussen de produktiecentra en de Brugse Spanjaarden niet altijd beperkt tot de
verkoop van wol en de aankoop van lakens. Er waren ook Spanjaarden met
familiebanden of huizen buiten Brugge. Zo verkocht Francisco de Garcia, Spaans
koopman wonende te Brugge, een huis in Armentiers aan een drapenier van die
stad.570 Martin de Salinas, koopman van Biskaje en zijn vrouw Anthoinette Poyte,
afkomstig uit leper, bezaten twee huizen in de Thoroutstrate en de Mezenstraat in
leper.571 In 1555 stond zij zelfs in de procuraties als burgeres van deze stad. Dochter

SiS

Doeberd, Euda, n°s 79, 756, 2173.

566 JJ*. Pectén, 'De4ndustria]izatjDn in the small and medtum-sized towns ín Brabant at the end of the ^чЛЛ^ ages. А сазе study: the cloth
industry of Tienen' 7Ье nse and dedine ofmrbin triduana m Itéiy *nd the Low Countries Herman van der Wee ed, (Leuven, 198В), 165-186, 172173.
567 Zie paragraaf over de firma De Muxka.
568 SAB, Paredes 1547, 40v-45v. Halewijn, Armenuen, Kaprijke, Nieuwkerke, leper, Dranouter en Brugge. Vooral uit 'Ahiyn' kwamen veel
schuldenaren.
569 SAB, SC, Ayuntamientos 1522-1547, 140v.
570 SAB, Procuraties 1523-1524, 102r-103r.
571 SAB, Procuraties 1533-1534, 10r.
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Jaqueline de Salinas had samen met haar echtgenoot Juan de Calvete ook een groot stuk
land met huizen in Zillebeke, bij leper, afkomstig van een familielid van Anthoinette.
Ook in leper bezat Juan de Calvete dankzij zijn familie een huis.572 Met personen uit
andere steden buiten Brugge was men soms familiebanden aangegaan. Juan de la Torre
uit Brugge en zijn echtgenote Anna Oysel hadden een huis in Sint Omaars als erfenis
toebedeeld gekregen.573
Bijzonder is het contract tussen Alvaro de Castro en een tweetal drapeniers uit
Armentiers. Olivier de la Feibre en Jehan Dauxy beloofden naar Brugge te komen om
daar te drapenieren 'en la maniere cy après declare', 'et ont aussi prins et prendent leur
charge de draper ou nom dudit Alvere de Caestre la sorte de draps de grans et petyts'.
Alvaro zou hun opdragen wat ze moesten maken. Ze beloofden ook dat hun twee
vrouwen en twee 'meschines' meekwamen, alsmede de dochter van Olivier, die ook
allen mee zouden gaan werken bij de draperie ten voordele van Alvaro. Het contract
was voor drie jaar, waarin ze gehouden zouden zijn om 600 stuks laken te maken; 200
per jaar. Aan ieder van de twee werd 36 pond betaald in ruil voor honderd stuks laken
per jaar. Alvaro zou voor behuizing zorgen en alle andere voorzieningen. Mocht hij
sterven, dan zouden zijn erfgenamen het contract overnemen.574
DE WOLHANDELAAR LOUPES DE LA CORONA

Van Loupes de la Corona (Couronne), koopman van de Spaanse natie en gehuwd met
Franchoise van Pamele,575 is de verkoop van de wol naar de produktiecentra gevolgd
voor het jaar 1539. De betalingen, compleet met de betalingstermijnen staan steeds
vermeld in de procuraties met per schuldverklaring vaak meer dan een pagina tekst. Al
vanaf 1520 zijn er machtigingen terug te vinden van Loupes, waarbij vooral het grote
aantal gemachtigden opvalt.576 In 1527 bleek Loupes nog geld tegoed te hebben door
verkoop van wol, wede, aluin, laken, linnen, ijzer en olie. Wol was dus zeker niet zijn
enige koopwaar. In de jaren dertig volgden opnieuw vele zeer omvangrijke
machtigingen.577 Maar zoals gezegd is het mogelijk de verkoop van zijn wol
nauwkeurig te volgen.

572 SAB, Procuratiti 1544-1545, 62v Idem, 1554-1555, 17r, 32г. In ZJIebeke ging lut om 86 gemeten.
573 SAB, Procurane« 1551-1552, 1В7г, l»8r. Uu bet bezit van de overleden Pierre Mallart.
574 SAB, Procuranti 1532-1533, Πβν 8-4-1533 Zie ook GObodts, Constati, 296-297, 305. In 1536 u de samenwerking tussen Obvur en Atvere
al vier jaar oud. Verlenging van het octrooi aao Olivier voor nog twee jaar Vergelijk ook de contracten van Gregorio de Ayala met Haarlem en
Bergen op Zoom, Hoofdstuk IL
575 SAB, Procuraties 1519-1520. 50r Zij was de dochter van Frani van Pamele en Katherine Breydels Zie ook Gilliodts, COWMLU, 512.
576 In 1525 trad Loupes op als testamentair van wijlen Fernande Dyanes Hl) machtigde toen zijn neef Andres Manncquc om voor de schepenen
van Antwerpen te handelen met zijn mede-testamentair Juan de Наго SAB, Procurane» 1525-1526, 112v Idem, 1520-21, 88v-89r Zie ook 15221523, 25г, 1523-1524, 23v25v; Schuld tegoed van drapeuieri uit Halewijn, Idem, 1525-1526, 16v Kaprijke, Idem, 107v
577 SAB, Procuraties 1527 1528, 59v Idem, 1539-40, 25ІГ, 1541-1542, Ir, Idem, 1542-1543, 98r (vier pagina's met namen), Idem, 158ν Citaat van
machtiging Idem, 1531-1532, 19r Inupw de la Couronne, 'pour ce que au moyen de ces grans affaires il nepeuh bonnement en personne poursuir
tourtes ces actions affaires et debtes a fait consume ordonne et estably et par cestes presentes fan constitue ordonne et estably ses procureurs
generauU et certame messagters especiaulx maistre Adolf van Pamele, Diego de Sancta Cnnu SalamascaJ^raneisque de Sandoval, Piere de Medane,
Sebastiaen de le Heyo, Anthonie de Bourghes, Jan Dañera, Josse Scouthannck, Piere de Md, Nicolas Scoutheeten, CorniUe Coalman, Piere van
Rie, Diego de la Torre, Franch Marci', en aantal andere Nederlanders. Mogen zowel ш pays de Flandres als daarbuiten handelen, om tegen
debiteuren te procederen 14-10-31
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Tussen 12 februari 1539 en 31 december verkocht Loupes 57 balen Spaanse wol waar
betalingsbewijzen van te vinden zijn in de Brugse procuratieregisters.578 Vermoedelijk
gaat het hier maar om een beperkt deel van zijn handel. Niet altijd zal men de
stadsprocuraties hebben gebruikt voor het bevestigen van de verkoop. Hier betreft het
slechts de verkoop aan drapeniers uit een drietal plaatsen. De meeste wol ging naar

578
ггкоор wn wol door Loupe de U
KG- [juOlusguldea
herkomst
Dtíum
wol
leper
ix-8-38
Kaprijke
12-2-39
3-3-39
Kapnjke
Ka puilt*
73-39
Kapnjke
7-3-39
Kaprijke
19-3-39
22-3-39

3

Kapnjke

24-3-39

2

Kapnjke

26-3-39

4

27-3-39

1

11-4-39
18-4-39

1
1
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1

9-5-39
10-5-39
12-5-39
19-5-39

1
1
1
2
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1

22-8-39

2

4-9-39

4
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2
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2

17-10-39
25-10-39
8-11-39
14-11-39
21-12-39
22-12-39
26-12-39
Totaal

6
6
1
1
3
3
2
57

Corona 12-11>39 t/m 31-11-Ш9 (Broa. SAB,
drspenuT
Gibt Caproen
Jan Rauwout
Pierre Salomon
Francbou de Houdt
Willem de Cuenynck
Pieter van Ghenaclu
Francbou Verleye
Jan de Ruutere
Joos de Cerck
Adnaen Paesdach
Jacob de Hont
Jacob de Pape
Joos de Pape

Willem de Cueninc
Adruen de Cueninc
Kapnjke
GdlisHekele
Cornell« de Brabandere
Jacob Symoen Arena
Pierre Macnes
Kapnjke
Piene Macnes
GiUia Macnes
Jacob Simon Arenu
Kapnjke
Pierre Salomon
Kapnjke
Jacob Simon Harem
Paschier Scerpin
Kapnjke
Joos Hacke
Gdlu Goetsone
Kaprijke
Willem de Cueninck
Pieter Fewe
Kemmel
Kapnjke
Jacob Veihassele
Kapnjke
Francois Mydonck
Paer Verleye
}
Joca de Qerck
Adruen Paeschdack
Vincent de Clercq
?
Jeban de Cueninck
Kapnjke
Adnaen de Cuemock
Laureyng Vrombout
Gillis Масла
Piene Macnes
Nieuwkerke Jan Moreel
(-80 KG-is)
Kapnjke
Joos Hucke
Gillis Goetsone
Kemmel
?
Kemmel
?
Kapnjke
r
Kapnjke
?
Kemmel
?
Nieuwkerke ?
Kapnjke
ì
balen Spaanse wol

bedrag (ù-L-d.)
12-U-ll
7-14-4
5-60
15-104
7-13-6
8-1-11
24-4-0

15-11-1
30-14-11

8-4-8

6-11-8
8-2-2
β-6-5
5-0-8
6-5-3
8-1-11
11-11-6
35 KG en 8s Vi.
92 KG en IBs VI
149 KG en 4*
(KG-20»)

13-7-4
12-5-8
27-7-7
27-17-7
6-3-5
6-9-8
14-134
22-12-6
11-1-8
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lakenbereiders uit Kaprijke, maar ook naar Kemmel en Nieuwkerke.579 Gemiddeld
verkocht Loupes twee balen wol per keer, maar veelvuldig ging het om slechts één
enkele baal. Hoewel er vrijwel iedere maand werd verkocht, lagen de pieken in de
verkoop in maart en oktober. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de aankomst van de
wol uit Spanje en valt ook te constateren bij de wolverkoop van Juan de Estella."° De
kopers van maart kwamen ook weer terug in de herfst, zoals Gillis Goetsone, Adriaan
de Cueninck, maar ook Gillis en Pierre de Macries.5'1
De prijzen waren vermoedelijk grotendeels afhankelijk van de kwaliteit, want het
prijsverschil per baal kon binnen vier dagen meer dan twee pond bedragen. Illustratief
is de verkoopprijs van drie verschillende balen in mei, allen verkocht binnen drie dagen:
vijf pond en acht penningen, zes pond en vijf stuivers, drie penningen, en acht pond en
een stuiver, elf penningen. De prijs bleef vrijwel het gehele jaar tussen de vijf en de acht
pond schommelen, maar met prijzen onder de vijf pond in oktober en december. Ook
bij Juan de Estella vallen dergelijke prijsverschillen te constateren.512 Een vergelijking
is mogelijk met de prijzen aan het einde van de periode van Karel V. Op 27 april 1554
had Juan de Calvete 18 balen wol verkocht aan enkele drapeniers uit Armentiers, ter
waarde van 158 pond en tien schellingen. Op 19 mei nogmaals acht balen wol voor 67
pond, vijf schellingen en tien penningen.5'3 In dat jaar betaalde men dus tussen de acht
en negen pond per baal.
Loupes bezat in 1539 ondermeer een faktor in Menen, geheten Jan Anthuenis,
die verklaarde Loupes de la Corona, koopman van de Spaanse natie in Brugge, te
dienen, 'in alle zijne affairen daer off, zowel binnen de steede van Meenen, als daar
buiten, naar believen van Loupes'. 5 " Hij zal niet de enige dienaar van de koopman
zijn geweest. Ook internationaal had Loupes een netwerk om zijn handel in goede
banen te leiden. Zo woonde in Sevilla Francisco de la Corona, die overigens

579 Kaprijke
Nieuwkerke
Kemmel
Totaal
In augustus 1538 bad

; J6 balen ш 22 aankopen.
* 5 balen ш 2 aankopen
: 16 balen in 4 aankopen.
: 57 balen in 2B aankopen.
hu ook twee balen verkocht aan een. drapemcr uit leper.

580 Zie de paragraaf over Juan de Estella
581 Wolverkoop per maand.
Febnian
Maart
Apnl
Mei
Juni
Juk

1
15
3
5

Augustus
September
Oktober
November
December

2
6
14
2
6

1

582 Zie paragraaf over Juan de Estella
583 SAB, Procuratie« 1555-1554, 78r
5S4 SAB, Procuraties 1539-40. lv Voor termijn van 4 par, ingaande op 21-4-39 eerstcomende Hij zal de schulden van Loupes gaan innen en
betaling verkrijgen, 'bij vnenscepe, ofte tnj nguere van nisnnen" Van het geïnde geld moet hij Loipes 'goede rekeninge, bewijs ende rebqua doen',
en te zenden met zekere personen of het te bewaren totdat Loupe* 'daaromme zenden zal' Hij moet alle debiteuren van Loupei voor Jusotie
brengen, *U Loupes hem dat vermaant Loupes zal hem '12 groten sdaechs geven voor zim moyte', ab hij binnen de stad van Menen bluft slapen
zal hij maar 8 krijgen Moet op alle missiven van Loupes antwoorden "linde voorts al te doene dat een goet dienaer юШсгсеиг ofte procureur
zijne meester scuküch es ende behoort te doene" Bij overlijden van Loupes gaat het contract door op diens kinderen 4-9-39
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tegelijkertijd lid was van de Spaanse natie van Brugge. Deze had een contract afgesloten
met Andres Manricque, waar Loupes zich bij aan sloot.585
Op 21 november 1541 werd Loupes gemachtigd tot procureur van meester Adolf van
Pamele, rekestmeester in de Geheime Raad.586 Tot 1545 was hij nog actief in de
wolhandel en de laatste vermelding in de procuraties is te vinden op 3 november
1545.587 Toen was er een procureur actief voor Loupes om anderen te machtigen in
verband met schuldenaren uit Rijsel, die Spaanse wol hadden gekocht.588 Op 5 maart
1547 was Loupes reeds overleden. In zijn testament stonden behalve Diego de Villegas,
getrouwd met Adriane de la Corona, Andres Manricque, Antonio de Burgos en Juan
de Castro als voogden voor de minderjarige kinderen Guillen (Willeken) en Loupes. Het
testament dateerde van 24 februari 1547, stijl van 'Spaengien'. Terwijl men in de
Nederlanden het nieuwe jaar veelal rekende vanaf pasen of een andere kerkelijke
feestdag, begon men in Spanje het nieuwe jaar op 1 januari. 5W Dochter Josine de la
Corona was non in het klooster van Maegdendaele binnen Pamele.590

DE HANDEL OVERZEE: SCHEPEN EN PRODUKTEN
'Karel V had niet zoveel aandacht voor de wolexport als zijn grootouders, ondanks zijn
betrekkingen met de Nederlanden'.
'Carlos V no sintió unta devoción pof el comercio de exportación de lanas como sus abuelos, no obstante oís relaciones con Flandes' Ramón
Carande, Carlas V, Ц 113

Gonçalo Fernández de Oviedo kwam in 1515 uit Amerika naar Spanje terug. Direct na
de dood van Ferdinand van Aragón op 23 januari 1516 besloot hij door te reizen naar

585 SAB, Procuraties 1533*1534, 24v Zie ook Idem, 1533-1534, 75v 'En personne', Sr Francisque de la Couronne', koopman van de Spaanse
natie en reculent in 'ati de Sivdge, dune pan', en Sr Andneu Manrique, ook koopman van de Spaanse natie, residerend ш Antwerpen Gerezen
problemen ш verband met een contract russen bade partijen, opgesteld in Sevilla in februari 1521, 'selon le styl dudtt Espaigne, ensamble de la
administración et fanone que iccelui Sr Andneu Mannque a eut parcldevaut des biens, dfPT» « et inawhsfuli— envoyez par ledit Sr Francisque
es pays de lempereur de pardecha, ensamble de toutes entremises contratación* et affaires quilz ont eut par ensamble' Akkoord gemaakt door
Sr Loupes de la Couronne en Sr Antbonie de Polacco, 'de la misma nation, resident a Anvers, leur commis parens amys et alliez', die als arbners
werkten. 'Lesditz comparane et chascun deuil actendu quilz sont tous deux estrangiers et non ayans domicilie pardecha' GRM, Senrentien, 833.70
CRM, Sentencien, Ш, 92
586 SAB, Procuraties 1541-1542, 73r Zie voor Adolf vus Pamele, Gaboon, CoiumW, 302, 314 Michel Backte, De collaterale ridai onder Karel
Ven Fdtps II (1S311S78). Byérage tot tie geschiedenis van de centrale instellingen m de zemende eeuw (Brussel, 1965), 293
587 SAB, Procuraties 1542-1543, 48r. Op 27 ami 1545 Idem, 1544-1545, 166v
588 SAB, Procuraties 1545-1546, ЗЗ
589 SAB, Procuraties 1546-1547, 152r Zie ook Idem, 1550-1551, llBv Francisca Joigny de Pamele, weduwe van Lopez de la Corona (volgens
De Vocht gestorven op 7 maan 1547) trouwde daarna met de njke Peter de GnbovaL raadsheer en kamerheer van Karel V De Vocht, History
of the foundation П, 155-156 ] Gaillard, Brugo et le Frene, íes Jeten (Brugge, 1857-1864), V, 12, 247 Willem was kanunnik van St Donaas, terwijl
Loupes trouwde met Lievme Wouters. Diego de Villegas uit Burgos zou ш dienst van het hof, als infantene-kapitan, naar de Nederlanden zim
gekomen. Deze *ЛЛтт huwde daarna ш 1544 met Adnenne de la Corona, de dochter van Lopez en Francisca van Pamele Hu was echter vanaf
1536 actief als koopman en van activiteiten als кар,г»,п ц verder mets Wkfnd. Voor zun huwelijk had hij al vier natuurlijke kinderen gehad uit
zun huweluk met Lucia Denys un Antwerpen F
yv^OyrÍLe^Keeueübe^alÁqaedefajnúleincMeietpaínaennaoeUvi^eidmfrancnntíckh^uges
(Brugge, 1851), 470 Gladys Guy«, La famille de Villegas en Bdgunie, Histoire et généalogie (Brussel, 1987)
590 SAB, Procuraties 27-8-45
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de Nederlanden om -zoals zovelen- te proberen de gunsten van Karel V te
verwerven.5'1 De oversteek werd bemoeilijkt door het seizoen en een eerste poging
vanuit Portugalete strandde ter hoogte van Bretagne. Terug in Laredo ondernam hij een
tweede poging, maar nu belandde het schip in La Coruna. Enkele medereizigers gingen
even naar Santiago de Compostela om de heilige te bezoeken en binnen drie dagen kon
men opnieuw vertrekken. Via een tijdelijk verblijf op de arme eilanden van 'Sorlinga',
kwam men uiteindelijk via Dover aan in Calais. Later zou de terugweg vanuit Zeeland
naar Portugalete slechts drieënhalve dag duren.5'7
Ook de Duitse Amerika-ganger Ulrich Schmidl ondernam na terugkeer in Spanje de
reis naar de Nederlanden.593 Opnieuw zijn we getuige van een weinig fortuinlijke reis.
Eerst moest hij vier weken wachten tot de vloot in Cádiz klaar was. In een mooi schip
van 'Alemanes' onder bevel van Hendrik Schetz uit Amsterdam zouden Ulrich en zijn
papagaaien tegen betaling mee naar de Nederlanden kunnen. Doch het schip voer uit
zonder hem, maar met zijn bezittingen, en hij diende toen de oversteek te maken in een
ander schip in een vloot van 25 schepen. Hoewel de eerste drie dagen voorspoedig
verliepen, zorgde een storm er voor dat beide schepen terugmoesten naar Cádiz. Hierbij
liep het schip van Schetz op de rotsen en overleefden alleen de kapitein en de loods. 22
opvarenden hadden de reis niet overleefd en ook zes kisten met edelmetaal van Karel
V kwamen op de bodem terecht. Op Sint Andriesdag vertrok men opnieuw en weer
verliep de reis moeizaam. Storm zorgde er voor dat men op het eiland Wright moest
landen en op 6 januari 1554 vergingen er acht schepen, compleet met lading en
opvarenden. Uiteindelijk kwam Ulrich te Arnemuiden, 'waar de grote schepen het
anker laten vallen' en vandaar kwam hij op 26 januari 1555 aan in Antwerpen. Al op
30 september 1553 was hij vanuit Amerika in Lissabon aangekomen, zodat hij bijna
anderhalf jaar nodig heeft gehad om de Nederlanden te bereiken.
Ondanks de grote moeilijkheden waarbij de zeereis vaak gepaard ging, vormde de zee
zonder twijfel de voornaamste verbindingsweg tussen Spanje en de Nederlanden en
schepen waren de onmisbare vervoermiddelen voor het onderhoud van de contacten
tussen beide gebieden.594 De omvang van dit scheepvaartverkeer tussen Spanje en de
Nederlanden valt zeer moeilijk te bepalen. De bestaande seriële bronnen zijn niet
compleet en blijken vaak tegenstrijdig. De voornaamste reeksen gegevens zijn afkomstig
van de waterbaljuw van Sluis, van de 'ankerage' van Zeeland, van de Brugse loodsen die
door de stad betaald werden om de Spaanse schepen binnen te halen en van de registers
van het 'Consulado' van Burgos. Pas voor de late jaren veertig staan er een aantal
nieuwe bronnen tot onze beschikking. Van enkele jaren zijn er specifieke gegevens over

591 Ook De las Casas had na aankomst in Spanje door willen reizen naar de Nederlanden Bartolomé de lal Casas, Ншопа de las Indus met
een voorwoord van Gonzalo de Reparaz (Madrid, zj) Ш, 77-7B, 136
592 Gonzalo Fernandez de Oviedo, Historia generai у natural de las Indias met een voorwoord van Juan Pérez de Tudela Bueso (Madrid, 1954),
1, цх-іл, Ш, 250. De reu had hem het grootste deel van zijn bezittingen gekost Idem, Ш, 262
593 Ulnro Schmidl, Viaje al Río de la Plata (Buenos Aires, 1942), 11 12 en 104-108 Zie ook Alemanes en America. N federmann, U Schmid!
Lorenzo £ Lopez ed. Historia 16 Crónicas de Amina XV (Madrid, 1985), 131, 222-225.
594 Zie voor de scheepvaart ook Fernand BraudeL La Méditerranée et Ie monde méditerranéen a l'époque de РЫіррре li 2 delen (Parijs, 1949 /
1982), L 549-553
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de wolvloten die uit Santander vertrokken, terwijl vanaf 1550 ook de aankomst van de
schepen voor de Spaanse natie van Brugge zeer goed gedocumenteerd is. Voor de korte
periode tussen 1552 en 1554 zijn er bovendien registers van een speciale belasting op de
handel tussen de Nederlanden en het Iberisch schiereiland, waarvan de opbrengst
bedoeld was om de schepen in bewaakte konvooien te laten varen. De oorlog met
Frankrijk leidde toen in de Nederlanden tot een speciale belasting van twee procent op
de Iberische handel en ook in Spanje werden gelden geheven voor de bescherming van
de handelsvloot. Een deel van deze belastinggegevens is gebruikt voor het bestuderen
van de Nederlandse handelsbalans, maar ook de scheepvaart kan dankzij deze gegevens
in kaart worden gebracht.595 Afgezien van de kwantitatieve bestudering van de scheepvaart, is het ook mogelijk te zien waar de schepen vandaan kwamen die gebruikt
werden. Welk deel van de Hispano-Vlaamse wereld was direct betrokken bij de zeevaart
en hoeveel mensen hebben er aan deelgenomen? Op voorhand kunnen er met
betrekking tot het bronnenmateriaal drie belangrijke conclusies worden getrokken: de
meeste gegevens hebben betrekking op de wolhandel van de kooplieden van het
'Consulado' van Burgos, er zijn vooral gegevens bekend voor Brugge en ten slotte zijn
de gegevens voor de vroege periode zeer incompleet.5'6
Gedurende de gehele periode zijn er zowel Spaanse als Nederlandse schepen betrokken
geweest bij deze vaart. De Spaanse vloot, al zo dominant aanwezig in Zeeland bij de
aankomst van Johanna in Zeeland in 1496, vormde de belangrijkste vervoerder van het
Habsburgse hof, maar ook van de Spaanse wol voor de Nederlanden. Deze wolschepen
werden uitgerust onder leiding van de 'Universidad de Mercaderes' (het 'Consulado')
van Burgos, die gedwongen was zoveel mogelijk Spaanse schepen te gebruiken. Vreemde
schepen mochten alleen worden geladen indien er niet voldoende Spaanse schepen
voorhanden waren.
BISKAJERS, BRETONNEN, HOLLANDERS EN ZEEUWEN

De schepen voor de Burgalezen kwamen zowel van de Cantabrische kust rond
Santander en Laredo, als van de Biskajer kust rond Bilbao en Portugalete. De Biskajers,
maar ook hun - vaak eveneens Biskajers genoemde- verder oostelijk gelegen buren uit
Guipúzcoa (ondermeer San Sebastián) voeren veel voor eigen rekening op de
Nederlanden.
In de rekening van de waterbaljuw van Sluis uit 1486-1487, opgenomen in de Brugse
stadsrekeningen van dat jaar, werd de binnenkomst van 75 schepen gemeld: zes
Portugese schepen, 23 uit Bretagne, zeven uit Engeland en 33 uit Spanje. Van deze

595

Zie hoofdstuk V.

596 Finot, ioide, 217-222; Degrys:, 'Pilotage'; Maréchal, 'Depart'; AD Burgos, rekening 'Universidad'; Unger, Mtdddburg, Mazo Solano,
'Manifestaciones'; SAB, SC, 'labro de Rétulos de la хшеиш despaña < · ^ ρ ^ Α a primero de abriU de 1550 años a honor de dios y de virgen santa
Mana amen'. Drt register maakt deel uit van het archief van de Spaaniir natie van Brugge en beslaat de periode tussen 1550 en 1573. Hierin worden
т
de schepen vermeld met de * * " " van aankomst ш de havens van Zeeland of van Sluis en met de haven van vertrek. Eveneens worden de
scheepseigenaar, de schipper en de naam van het schip genoemd, alsmfnV de goederen die het schip vervoerde. Voor de belasüngreguters: ARA
Brussel, BRK, 23.469 t/m 23.473: Algemene rekeningen van de vijftigste penning tussen 1 apnl 1552 en 124-54. 23.474 t/m 23 477: rekeningen
Holland. 23.478 t/m 23.481- rekeningen Amemuiden. 23.483 t/m 23.487: rekeningen Brugge. 23.492 t/m 23.494: rekeningen Middelburg. 49.869:
kopie van 23.469. 51.438: gf"«...«-bg reguter, gebruikt door Van der Essen. 26.112 en 26.113: rekeningen betreffende de bewapening van de vloten
m 1552 en 1553.
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Spaanse schepen waren er veertien geladen met wol en ijzer: tien in Bilbao en een
enkele in Ondarroa en Laredo. Verder waren er nog twee schepen uit San Sebastian en
enkelingen uit Mundaca, Bilbao en Portugalete, geladen met olijfolie en zout. De andere
veertien waren vrijwel zeker afkomstig uit het zuiden, gezien de overheersende ladingen
van wijn en fruit.597
Enkele jaren na de Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan blijken de cijfers van de
waterbaljuw sterk gedaald.5" In 1499 waren er nog maar 33 schepen aangekomen,
waaronder negen uit Spanje en in 1500 eveneens negen Spaanse schepen, op een totaal
van 42.5W In dit laatste jaar begon het Brugse stadsbestuur met de begeleiding van de
Spaanse schepen door loodsen, die door de stad betaald zouden worden voor dit werk.
Roger Degryse heeft de betalingen aan deze 'piloten' in de Brugse stadsrekeningen
ontdekt, waardoor het mogelijk is de Spaanse koopvaart op Sluis en Brugge beter te
kwantificeren.600 Volgens hem kwam er in 1500 één schip uit Valencia en verder nog
een Spaanse vloot, die door zestien loodsen de haven werd binnengeleid. Ook in de
jaren daarna bleven de Spaanse schepen de haven van Sluis aandoen. In 1502 kwam er
in mei en juni een vloot van tien schepen, het jaar daarna gevolgd door 18 Spaanse
schepen, eveneens aangekomen in mei en juni. Van twee vloten per jaar, zoals er
volgens een aantal ordonnanties jaarlijks zouden dienen te vertrekken, is hier dus geen
sprake.
Aan de hand van de rekeningen van de 'Universidad de mercaderes' van Burgos en
de gegevens uit Brugge zijn wij over de wolvloten zeer goed gedocumenteerd en is het
mogelijk een grove schatting te maken van het totaal aantal schepen dat vanaf het begin
van de zestiende eeuw deel heeft genomen aan deze handel.601 De verzenders van de
vloot ('despachadores') van Burgos waren tussen 1512 en 1532 voornamelijk aanwezig
in Santander en Bilbao. Vanaf het einde van de jaren dertig kwamen daar Laredo en
Portugalete bij.602 Bilbao603 lijkt vanaf 1547 uit de gratie te zijn geraakt bij de
Burgalese kooplieden en zag zijn plaats grotendeels overgenomen door Portugalete. In

597 Fmot, Eauk, 217-211.
598 Het Zwin bleef bijvoorbeeld gesloten voor buitenlandse schepen tussen 16 nul en 24 augustus 1467 en tussen 18 december 1490 en 24
december 1492 Maréchal 'Départ'. 35, 37.
599 Fmot, Etude. 232-233.
600 Degryse, 'Pilotage'.
601 Ramon Caranda ging er tijdens het schrijven van zijn Csrtos Vnog van uit dat er voor de periode tot 1558 geen gegevens voorbanden waren
over de wolexport, doch Ьц zocht vooral gegevens betreffende de scheepvaart vanuit Bdbao. 'El comercio marítimo con Flandes, el más
voluminoso de la zona cantábrica, lo concentra el puerto del Nervion (Bilbao)' Cariai VI, 106-107, 111, 371. De rekeningen van Burgos worden
ook gebruikt door Hilario Casado Alonso, Έ1 comercio internacional húrgales en los agios XV γ Х Г Али άά V Centouno dd CorunUdo de
Burgos (1494-1994) I (Burgos, 1994), 177-247. In dit artikel heeft de auteur tabellen opgenomen van de ш Brugge betaalde 'averías, alsmede van de
schepen naar de Nederlanden en het aantal geëxporteerde balen wol vanaf 1520.
602 In 1538 is Juan Alonso del Castillo ш Benneo voor 'despacho' van een schip In 1525 gebruikte men La Coruna als vertrekhaven. In 1547
vertrokken er schepen met wol voor het 'Consulado' vanuit Pasajes (Guipúzcoa) Omdat de Burgalezen daar geen controleur hadden, diende men
m Brugge de 'averías' te urnen, die normaal gesproken ui Spanje werden geheven. In 1550 was er wel een vertegenwoordiger van het 'Consulado'
ш Pasajes, namelijk de 'despachador' Alonso de Conpludo Op 24 maart 1547 verscheen er voor Paredes iemand met een 'ynarumento', opgesteld
door de Burgalese notaris Toruno de Rnbero' Pareció presente un hombre eue se duo llamarse por su nombre Alonso de Compludo, vezino que
dixo ser de Burgos, al présente en Brujas' SAB, Paredes 1547, 88r.
603 ш 1547 werden er nog dne schepen door Francisco de Santamaria uu Bilbao verstuurd die achtergebleven waren, nadat de vloot was
uitgevaren

138

het Brugse register van de heffingen van de Spaanse natie ('averías') wordt Bilbao
evenmin genoemd als vertrekhaven voor wolschepen naar de Nederlanden, voor zover
die onder controle stonden van de 'Universidad'. Desondanks schreef Pedro de Medina
in 1543 dat er jaarlijks vijftig schepen met wol uit Bilbao vertrokken. Maar vanuit
Bilbao voer men niet alleen naar de Nederlanden.
De kwantificering van de onafhankelijke Biskajer schepen is helaas niet mogelijk door
het ontbreken van systematische gegevens. Het gaat daarbij waarschijnlijk om grotere
aantallen dan bij de vloten van Burgos, maar ook veelal om kleinere schepen. Toch zal
geprobeerd worden het belang van de Biskajer schepen af te zetten tegen de wolvloten.
Zeker ook omdat de handel van Andalusië en de Levant eveneens door Biskajer schepen
werd onderhouden.604 De gegevens van de 'ankerage' van Middelburg en Arnemuiden,
zoals die zijn samengesteld door Unger, laten zien hoeveel Spaanse schepen het anker
daar hebben laten vallen.605 In Arnemuiden zouden tussen 10 februari 1528 en 31
oktober 1529 zelfs 139 Spaanse schepen het anker hebben neergelaten. Hoewel de
precieze herkomst van de schippers niet vermeld staat is het aan de hand van de
goederen toch mogelijk een indruk te krijgen van de herkomst.606
Vanaf de jaren twintig probeerden de Nederlandse hulken zich te mengen in de
Spaanse vaart op Andalusië. Hun voornaamste doel was het Spaanse zout, dat tot het
einde van de regeringsperiode van Karel V het voornaamste Importprodukt zou blijven
op de Nederlandse schepen. Over de aantallen schepen en de organisatie van de
scheepvaart in de beginperiode is weinig bekend. Wel dat er in 1524 een mislukte
poging is ondernomen om zout te gaan halen, waarbij de hulken op de terugweg de
Nederlanden niet meer wisten te bereiken door tegenwind en Franse dreiging. De
kroniekschrijver Van Reygersbergh weet alleen te melden dat men het toen zonder
Spaans zout moest zien te redden, over de lotgevallen van deze vloot vermeldt hij echter
niets meer.607

604 Heers stelt dat in de vijftiende eeuw de scheepvaart tussen de Nederlanden en de Middellandse Zee voornamelijk werd onderhouden door
Italiaanse schepen en niet door de Basken. Jacques Heers, 'Le commerce des Basques en Méditerranée au XVe siede' Balitan Htspuwque 57 (1955).
292-324. 308-309. Een vroeg voorbeeld is Pero Jimenez uit Bilbao die dadels vervoerde naar de Nederlanden van Pablo Mercado nit Valencia. RGS,
Januari 1488. 139.
605 Unger, МиШЬ гъ, Ш, 826, 829-831. In Middelburg gaat bet tussen 1535 en 1555 om een beperkt aantal Spaanse schippen 2 in 1335-1536,
2 in 1536-1537; 3 m 1538-1539; 7 m 1539-1540; 2 ш 1541-1542 en 1 in 1547-1548. Het mrrfndcfl van de schepen in Middelburg was afkomstig uu
Bretagne en Frankrijk.
606 Ankerage in Arnemuiden 1518-1529. Als we ervan uitgaan dat het zout, fruit en wijn uit Andaluste' konten, het ijzer uit Biskaje en de schepen
met alleen wol uit de omgeving van Santander, zouden we tot de volgende herkomst komen:

У«'
1518-19
1519-20
1520-21
1521-22
1522-23
1523-24
1524-25
1525-26
1526-27
152748
1528-29

S*iUMndcr
9
3
2
t

-

3
13
5
9
14
40

Д»Це
9
7
6
4
11
23
4
19
16
37

ArvLtusi
33
46
36
17
28
20
22
21
18
20
31

Tousl WD/
17
10
8
10

-

14
36
9
28
30
76

607 Reygenbergh, Oude Cbwmjcke, 279. ARA Den Haag, Indices resolutie* van de Staten van Holland. Ia 1526 klaagde Amsterdam al dat men
de zoutvaart op Andalusië bemoeilijkte.
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In deze jaren duiken ook de eerste Nederlandse ontdekkers op. Zo voeren in 1526
twee schepen uit Zeeland om het eiland in de Nieuwe Wereld te gaan zoeken dat Karel
V aan de heer van Beveren had gegeven. Stonden deze schepen onder bevel van een
inwoner van Veere, twee jaar later reisde Anthonis Mulok van Zierikzee naar 'Cabo
Verde', 'alwaar nog nooit eenig Hollandsen of Zeeuwsch schip geweest was'. Het zout,
duidelijk het voornaamste lokaas voor de Nederlandse schepen, was er zeer goedkoop.
Voor 1 dukaat kon je er meer kopen dan voor elf dukaten in Spanje of Bretagne. Een
jaar later ging hij opnieuw deze zoutmijn opzoeken, maar 'hij en quam noyt weder'.608
Voor de periode tot 1535 blijven de gegevens over de westvaart van Nederlandse
schepen nog zeer schaars,609 maar al in 1530 wordt duidelijk dat de Hollanders reeds
enkele jaren bezig waren aan een doorbraak.610 Als voordelen tegenover de Biskajers
en Bretonnen hadden zij ondermeer tolvrijheid in Zeeland. Met 'groete menichte van
scepen' voeren zij naar Lissabon en elders, met minder volk aan boord dan de
Spanjaarden of de Portugezen, maar wel met meer koopwaar aan boord dan vier
Bretonse of drie Spaanse schepen. Bovendien maakten ze geen gebruik van
zeeverzekeringen.611 Later schrijft het belangrijke lid van de Raad van State en de
Geheime Raad Cornells de Schepper ook dat de grote lompe Nederlandse hulken veel
beter dan de mooie en goede Spaanse schepen in staat waren gedurende de

608 Voor de schepen van Adolf van Bourgûndie*, de beer van Beveren Jan Wagenaar, Vaderiandstbe batane ГУ, 464463 Henne, Htstont V, 26 t
Voor Mulok Wagenaar, VoderUndsthe batane Г , 465 en Reygersbergh, Oude Cbronifcke, 2B6-287 Reygersbergh noemt het nieuwe gebied 'Caput
Dinde of Diode'
609 Volgens M Malowist voeren er al aan bet einde van de vijftiende eeuw 'HollandK* schepen naar Spanje en Portugal 'Le* produits dee pays
de la Baltique dans le commerce international au XVle siècle' Revue du Nord 42 (I960), 175-206 Ook bu Doehaerd, Eluda, u m voorbeelden te
vuiden van Nederlandse schepen op de route naar Spanje vanaf het begin van de zestiende eeuw In 1513 zou er een vloot van zestig Nederlandse
schepen met haring en andere koopwaar richting Spanje zijn vertrokken. De Bretonnen en de Fransen zouden de hele vloot ^bfrr ш beslag hebben
genomen omdat er Engelsen tussen de Hcnegouwers gezeten zouden hebben Slechts de yhrp*n werden na beklag van de Hollanders weer
teruggegeven. Macquereau, Hatoirt générait jusqu'au 1J27, 87 Ook m 1513 voer de 'Bontecao d'Onredam au pais de Hollande' tussen Zeeland
en Bordeaux. Zeeuwse schepen ш de vaart op Bordeaux dateren al uit 1497, toen de 'Hubert' van Jan Corneliszoon uit Zienkzee de reu maakte
M A Drost, Documents pour servir a l'butotrr du commerce des Pays-Bas ava la France ptsqu a 15&5 Π Actes notariés de Bordeaux 1470-1S20, RGP
Grote Serie 211 (Den Haag, 1989), 53-54, 374*375 In 1516 werd een Nederlandse bulk geenterddoor piraten inde buurt van het eiland Menorca
Sandoval, Garios Vît 97 In 1525 reude Thomas Pieterss uit Amemuiden met de Sc Jons voor een Duits koopman naar Andaluue Hij beloofde
mee te varen met de eerste vloot die na Sint Jakobsdag 1525 zou vertrekken In september zou hij dan de hele maand klaar тгт?у> liggen om
opnieuw geladen te worden Dan kon hij daarna weer vol terug met de vloot Uu Zienkzee gingen Anton Mulok en ГІУШИИ Lambracht ook
voor Duitse kooplieden naar San Locar ZIJ beloofden acht dagen te wachten op de faktor Joachim Primer en daarna eventueel nog veertig dagen
te blijven wachten op retourlading RAA, Plat« 522. 57r, 62v In 1529 lagen er schepen uit Enkhuizen ш Cádiz Ze waren door Karel V
gedwongen om het hof van Barcelona naar Genua te vervoeren ARA Den Haag, Staten van Holland voor 1572, 2469 A Voor 1533 waren Oaes
Rycke en Sytnon Pietertz^ schippen oit F.nkhuizen, naar Andaluse geween Daar zouden ze zout hebben moeten ophalen bij de faktor van een
koopman uit Bergen op Zoom, maar dat zout was niet geleverd Sentencien Ш, 79-80 Rond 1530 een drietal moorden aan boord van Hollandse
schepen m of op weg naar Andaluse ADN, В 1741, 271r, 279v- Idem, В 1743, 13r
610 J L van Zanden, 'Op zoek naar de 'missing link*, hypothesen over de opkomst van Holland m de late Middeleeuwen en de Vroegmoderne
ajd' Ttfdsdm/i voor soaale gedntdems 14 (1988), 359-386
611 De gegevens zijn afkomstig van een geschil tussen de trA\*n**r van Ienekeroord Frans de Wiae en de Staten van Holland. Zie ook Hoofdstuk
IL Ζ W Sneller en W.S Unger ed. Bronnen tot de gesdnedenu van den handel met Frankrijk, I RGP, Grote sene 70 p e n Haag, 1930), 340-345
De tollenaar wil dat de Hollanders gaan betalen Volgens hem gingen er sinds kort vloten van wel tweehonderd hulken westwaarts. De 5taten
van Holland pareerden de aanvallen van De Wine en stelden dat de Hollandse schepen veel koopwaar van bijvoorbeeld Spanjaarden meebrachten,
waarover wel tol werd betaald. Over ha gebruik van minder mensen aan boord en het achterwege laten van zeeverzekeringen zeiden zij dat dn
'zeer luttel doet ter matenen' De Hollanders waren kloek en vroom ter zee ARA Den Haag, Staten van Hofland voor 1572, 2391 Zie ook
Hapke, Niederländische Akten, I, n° 3, 114 De schippers uit Enkhuizen, Amsterdam, Hoorn en Monnickendam Kl"g^»n ш 1533 dat ze "werden
vastgehouden door Karel V voor de oorlog, terwijl de rest van de schepen zich klaarmaakte voor de wesrvaart naar Andahme Op een dagvaart
m 1530 over de Zeeuwse tol van lersekeroord, stelde men dat de Hollanders 'humen corten njt .hebben begonst te varen m Spaenghien »ndf
Pomngale' Daarbij zouden vloten van honderd a tweehonderd hulken gebruikt worden Ladenaan voorde Grote Raad Í470- IJ80 LJJ Huybregu
en Ρ CAI Scholvinck ed. (Leiden, 1981), 25-26 Zie ook Aert van der Goes, Reguter van de dagvaarten 1S24-ÍÍ74 CG Roelofsen ncht zieh m
een artikel meer op de verovering van de Oostvaart door de Hollanden en Zeeuwen 'L'essor de la manne marchande Hollandaise a l'époque
Bourguignonne/Habsbourgeoise Quelques problèmes', Publication du Centre Européen d'études Bourguignonnes (KlVc-XVlc L) 27 (1987), Recentres
de Douai, 129-134
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wintermaanden te varen zonder havens aan te doen.612
Uit 1535 zijn er gegevens bekend over de inzet van Nederlandse hulken voor de
Habsburgse invasie in Tunis*13 en uit de notarisregisters van Antwerpen, die laten zien
dat Nederlandse schippers actief waren op de route naar Spanje. O p de vaart naar
Portugal en Andalusië voeren toen behalve Nederlanders ook Biskajers, Portugezen en
vooral Bretonnen.614 Een voorbeeld van een Nederlands schipper was Cornells
Baignaerts uit Zierikzee.615 Maar er waren ook al Hollandse schepen betrokken bij de
Antwerpse handel. 'Jacopzon', een burger van Arnemuiden van ongeveer 42 jaar oud,
was schrijver op de 'nao' 'la grande Maria' uit Enkhuizen, 'ques en Olanda', onder
leiding van 'een man die naar men zei Heerquen Cuper heette, burger van Enkhuizen
('Encusa')'. Het schip was in Cádiz geladen door Juan Paez, oom van ene Rodrigo Paez
uit Antwerpen, met ondermeer katoen en veren.616
In 1540 lijken de Bretonnen nog steeds de Antwerpse handel op Andalusië te
beheersen,617 maar in gezelschap van steeds meer Hollanders, zoals Jacob Simonson
van Purmerend, Jacob Albertszoon van Enkuizen en Coman Henricxzoon van
Amsterdam.618 De vele oorlogen tussen de Habsburgers en Frankrijk vanaf de jaren
veertig lijken er mede voor gezorgd te hebben dat voor de Bretonnen de vaart op Spanje
vanuit de Nederlanden steeds moeizamer verliep, zodat de Hollanders deze route
konden overnemen. Op dezelfde manier namen Spaanse schepen in tijden van oorlog
de vaart op Engeland over van de Bretonnen.619

«12

Goni, Eaule. 144

613 De Amsterdamse schipper Henncus AdeUer had met zijn schip 'Georgius' gediend tijdens de laatste expeditie van Karet V ш Afrika. SAA,
Stryt 1540, 284r Zie hoofdstuk V
614 Henn Touchard, Le luniwsme mermme breton 1 ta fin du Moyen Age (Pants, 1967), 280-287 М Л Drost, Documents pour servir i fbisumt
ли comment des Pays-Sas evec te Prence noque 1565 Π Actes notariés de Bordeaux: 1470-1520 (Den Haag, 1989), bevat vele voorbeelden van het
gebruik van Bretonse schepen
615 SAA, Stryt 1535, 74v Idem, 71v Baignaera, schipper van de 'Martin' van 200 toneles voer vanuit Zierikzee naar Andaluse met koopwaar
van drie Spaanse kooplieden uit Antwerpen Daar zou hu wijn en vijgen inladen voor de terugweg In het document van 27 juli staat verder dat
hij voor 20 september diende aan te komen en zeker met vier dagen later Het laden zou dan m oktober kunnen plaatsvinden
616 Nadat men op 2 september 1535 richting de Nederlanden was vertrokken kreeg men op 1 oktober problemen door verkeerde wind en binnenstromend water en moest men het schip verlaten Ze waren gered door een ander schip Dit relaas werd bevestigd door Gabriel de Rique, een
burger van Antwerpen van 20 jaar, die ook in Cadiz b j het laden was geween SAA. Stryt 1535, 2-11-1535 102v
617 SAA, Stryt 1540, 188r-188v, 189r, 191v, 199r, 204v, 205v, 207r
618 Schipper Jacob Simonson verloor zijn schip de 'Sant Jago' op de zandbanken van 7*Л**А тех 75 balen wol uit Sevilla van Diego de la Torre,
waarvan deze er slechts 63 en een derde ontving SAA, Stryt 1540, 116r Jacob Albertszoon, schipper van de 'Gabriel' van ongeveer 300 vaten,
lag ш Amermuden en sloot toen ш Antwerpen een 'contract van bevrachtinghe' met Diego de la Torre, om naar San Lúcar m Andalusië te gaan
en wijn en ohe op te halen Vanuit Arnemuiden *r*ul*n 600 'rachters', 350 stukken 'claphouta' en andere koopwaar meegaan Ab ¿en van de getuigen Trad Henrick Aerisi uit Enkuizen op SAA, Stryt 1540, 163r 165r Zie ook Goris, Etudes. 630 Coman Henncxz uit Amsterdam zag zijn schip
op weg naar Spanje, stranden op een Tandhank voor de Engelse kust Tot de verzekeraars van het schip behoorden vele Spanjaarden SAA, Stryt
1540, 169v Luis Perez, Francisco Gumeres, Antonio de Samillan, Diego Alemán, Francisco Ximcnes, Fernando de Musca, Rodrigo Pays, Diego
de la Torre, Antonio de Polanco, Pedro Gomes de Herrera, Femando Gonsalves, Pedro Payz, Diego de Castro, Femando Gomes en Valenciano
Dannes, allen renderende in Antwerpen SAA, 's Hertoghen 1546-47, 4r In 1544 laadde Ntclaes van Cruieghem m Jerez wijn m de schepen van
Peeter daess, Floris Jams, Aelbrecht Frederic en Hillebrant Claess alias Komeyn Jacob Loe un Dordrecht had ш 1541 een reis naar Andalusië
gemaakt en daar vandaan had hij met **" door hem geladen schip vol wijn en zout de terugreis aanvaard. Doch een storm bracht zun schip in
een Engelse haven ARAB, Audiëntie, 382/2, 434r-437r
619 Het proces van integratie van Bretagne bij de Franse kroon vond plaats vanaf de dood van hertog Frans Π in 1488 rot aan de troonsbestijging
van Hendrik Π van Frankrijk m 1547 Het is mogelijk een voorname oorzaak voor het verdwijnen van de Bretonnen uit de 'Hispano-Vlaamse'
scheepvaart. Zie ook Michel Mollat du Jourdin, Europe en de гее (Amsterdam, 1993), 96-97 Ζ W Sneller en WS Unger ed Bronnen tot de
geebtederus ven den bende met prenknjk, L R.GP, Grote sene 70 (Den Haag, 1930), 224-229 Η Touchard, 'Manns bretons et manns espagnols

141

In 1532 probeerden de Nederlanders zich ook te mengen in de scheepvaart op de
Spaanse noordkust, tot dan toe geheel voorbehouden aan de Spaanse schepen. Hiervoor
diende men de 'pragmàtica' van de Katholieke Koningen te kunnen omzeilen, die het
laden in vreemde schepen alleen bij uitzondering toeliet. O p deze manier zou Spanje
altijd een eigen vloot behouden van grote en sterke schepen. Rond 1520 was deze
regeling al eens in gevaar geweest en werd er geklaagd over de vele kooplieden, zowel
Spanjaarden als vreemdelingen, die hun goederen lieten laden in vreemde schepen. De
klacht uit Biskaje en Guipúzcoa werd toen via Adriaan van Utrecht doorgestuurd naar
Karel V, die vanuit Gent Üet weten dat de 'pragmática' moest worden gehandhaafd."0
In 1532 stelden de Hollanders dat ze vrij zouden moeten mogen deelnemen aan het
handelsverkeer in Spanje, ze waren immers onderdanen van dezelfde vorst.621 In
Spanje bogen Isabella van Portugal en de Koninklijke Raad ('Consejo Real') zich over
het verzoek van de staten van Holland en Zeeland en daarvoor hebben ze zelfs enkele
scheepseigenaren uit het noorden van Spanje uitgenodigd om hun mening te geven.
Uiteindelijk adviseerden zij Karel V dat hij er goed aan deed de Hollanders en Zeeuwen
uit de Spaanse scheepvaart te weren, 'want het tegenovergestelde zou zeer schadelijk zijn
voor de "naturales"'.
In 1535 probeerden de Hollanders en Zeeuwen nog steeds om Karel te overtuigen de
weg voor hen vrij te maken, maar opnieuw werd besloten de oude regels te
handhaven.622 Voor de Spaanse noordkust lijkt hier inderdaad tot de jaren vijftig min
of meer de hand aan gehouden te zijn.623 Er zijn slechts enkele uitzonderlijke
voorbeelden van het gebruik van Nederlandse hulken. Zo ontving in 1551 de Spaanse
natie van Brugge een vloot bestaande uit tien Spaanse 'naos' en één hulk en ook in een
tweede vloot dat jaar zouden twee hulken meevaren, in eerste instantie omschreven als
de 'hulea mayor' en de 'otra hulea', geladen met 1139 en 1027 balen wol. Deze twee
hulken raakten echter in grote problemen bij het verlaten van de haven van Santander

dans les pons anglais α la fin du Moyen Age' Cuadernos de Historia. Anezos de la revista Hispanta 2 (Madnd, 1968), 81-91
620 'Muchos mercaderes y ovas personas asy naturales desos nuestros reynos como de Fuera dellos cargan sus mercaderías por шаг en navios
estrangeros y demn los de los naturales desos nuestros reynos por fletar ..Los naturales reciben mucho agravio y los navios desos nuestros reynos
se dcsmynuyen parque los maestres dellos no los pueden sostener' Gent, 11 juni 1520, CC, Cédulas 49, 250v-252v Schepen mochten ook met
verkocht worden aan 'estrangeros' (3 augustus 1518). Idem, 45, 124r. Grote schepen hadden ook voorrang op kleinere bij het laden.
621 De Spaanse documenten zijn te vinden ш ЕЕ, 24-, 84-85, 152,160 De Hollandse documenten ш het ARA Den Haag, 3.01.02, 111. Aert van
der Goes, Register gehouden bu meester Aert van der Goes, advoca! van de Staten 's lands van Holtandt, van ohe ette dacbvaerden Inj deselve staten
gehouden... 1Í14-1W 1, 164, 175-176, 248
622 Hapke, Niederländische Akten, n° 222
623 Begin 1545 schreef de natie van Biskaje aan hei hof dat de Biakajer schippers gedwongen werden in Zeeland tol te betalen voor hun eigen
levensmiddelen. Dit hadden ze nimmer gedaan. De schepen uit de Nederlanden betaalden du ook met in Biskaje, het was een 'chose contre droit
et non raisonable' ARAB, Audiëntie, 1667 Volgens William D Phillips Jr., 'Spain's northern shipping industry m the sixteenth century', Journal
of European Econome History 17 (1988), 267-301, 296, waren deze bepalingen uit 1500 en 1511 goed houdbaar tot aan het einde van de TfirifT^f
eeuw, toen men veelvuldig valse documenten ging gebruiken, waaronder vervalste rekeningen en riaturalisatie-papieren Carande, Carlos V, L 356357 Voor Andalusia golden deze belemmeringen тЬ**т met Daar was geen eigen scheepvaart op de Nederlanden, die belang had hu het
onderhouden van deze regels.
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en verzeilden tot in Galicië.624 De 'Universidad' van Burgos zond daar iemand heen,
die tussen 12 maart en 21 juni bezig was om de balen wol terug te vinden, die door een
van de hulken waren verloren. Die werden daarna gewassen en opnieuw ingepakt. Het
vervoer vond daarna plaats in het schip van de Portugees Alexo Luys, die in maart 1552
in Brugge aankwam met nog 823 balen wol, samengesteld uit zowel goede als slechte
wol. De verkoop van de wol geschiedde onder toezicht van de natie aan de 'candela'.
De tweede hulk had onder bevel gestaan van schipper Pietre Derique, wiens lading met
1029 balen wol werd aangeslagen voor de Brugse 'averías'. Ook zijn schip had men in
Galicië moeten redden, maar hij kon zijn reis naar de Nederlanden voltooien. Beide
Nederlandse schippers, 'Flamencos' in de Spaanse bronnen, moesten de kosten van de
redding in Brugge weer terugbetalen aan de thesaurier ( 'bolsero') van de natie, die het
bedrag van 6000 maravedís weer aan Burgos moest afdragen.
Beide schippers stonden op 13 april 1551, dezelfde dag waarop ze de 'averías' van
Santander hadden moeten betalen, ook garant voor een lening van 'despachador' Alonso
de Conpludo aan een andere 'Flamenco', namelijk een schrijver van de Nederlandse
vloot geheten Cornells Dherbi:625 de meest logische uitleg is dat er een aantal hulken
in Santander had aangelegd, die daarna weer waren vertrokken. Twee hulken waren
achtergebleven om wol voor de 'Universidad' te vervoeren en daarom was er ook een
Nederlands schrijver in Santander achtergebleven. Die zou daarna de reis naar de
Nederlanden over land maken.
Buiten de beschermde vaart op de Spaanse noordkust waren de hulken toen echter al
lang niet meer weg te denken in de scheepvaartverbinding tussen Spanje en de
Nederlanden en Karel V maakte in de Middellandse Zee dankbaar gebruik van deze
schepen. Voor oorlogsdoeleinden waren de lompe hulken echter niet geschikt, zodat ze
meestal dienst deden als transportschepen onder begeleiding van de Spaanse vloot. Dit
gold voor de expeditie van Algiers in 1541, maar ook voor de tocht van Filips Π naar
Engeland in 1554.**
In 1549 beseften de leden van de Spaanse natie dat de grote Hollandse schepen in het
voordeel zouden zij bij de nieuwe ordonnantie, die uitging van een verbod op het
gebruik van kleine schepen en het varen in omvangrijke konvooien: 'als men de
Hollanders meer vrijheden geeft dan aan de anderen, dan betekent dat een verbanning

624 Op 30 mei staat er te lezen ш de rekeningen ш de 'Universidad' 'Costas fechas en Galizia en la salbaçion de las sacas perdíalas de la ulca
de Reyerjanson que yba desde Santander aFlandes Parece que esta dtchauka yendo aFlandesseundio en un puerto que Daman Corobedo...Toda
la lana la abyan robado y llebado a diferentes lugares hasta 12 leguas dentro de la tierra' Een verslag uit Brugge noemde de vergane bulk 'El
Pelicano' en de plaats van het ongeluk 'Arrobedo' in plaats van Corrubedo aan de westkust van Gahcië Aan boord zouden 1162 balen wol zijn
geweest De opbrengst van de 923 balen wol was in ponden 2414-5-7, Daarvan werd afgetrokken voor de kosten van ontladen, de 'costume' van
Brugge en de huur van 'lonjas' een bedrag van 50-3-9
625 'Reyer Jaoson y Pietre Denque y Comyeles Dherbi, flamencos, deven Alonso de Conpludo 12 000 шп que dio por quanta aver dado en
Santander al dicho Cornyeles, escavano de las huleas, por que no tenu con que и уг a Flandes, que se quedo quando partveron y para que pagate
una bestya que se le mimo y para costas se le dieron por cierto respeto. '
626 Hàpke, tbederLnthxbe Akten, I, n° 276. 'Les navires de Hollande ne sont si propices pour la guerre que les navires de Viscaye ou aultres,
parce qu'elles sont seulement faide pour porter marchandise et non pour défendre'. Ook rond 1550 zouden er nog Spaanse achepen tot Amsterdam
zun gekomen, zoals Calvete de Estrella in zun beschrijving over de geboorte van het IJ in Spanje: 'Dice el Туе es nacido en España porque las
naves que vienen аШ de Vizcaya, Galicia y otras proviacias de España, entran del Océano y seno de Zuyderzee por él hasta Amsterdam'. Juan
Cristóbal Calvete de Estrella, Eljebetstmo vuj* dei muy alto у rrary poderoso prínape Don Felipe Miguel Artigas ed. Sociedad de Bibliófilos Españoles
П' época Ш, 2 delen, (Madrid, 1930) П, 2% Zie Hoofdstuk V
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uit de zee van alle andere onderdanen van zijne majesteit'.427 Voor de korte periode
1552-1554 zijn er dan ineens zeer veel gegevens beschikbaar voor de bestudering van de
Nederlandse scheepvaart.'28 In 1555 zijn er gegevens over een vloot van 22 hulken die
op 11 augustus 1555 werd aangevallen door de Fransen."'
DE WOLVLOOT VAN BURGOS 1521-1555
Het aantal schepen dat de Burgalese kooplieden uitrustten voor hun wolhandel staat
vanaf 1518-1519 nauwkeurig vermeld in de registers van het 'Consulado'. In deze
registers bevinden zich namelijk afschriften van de rekening van de 'bolsero' van de
Spaanse natie van Brugge, die zijn inkomsten uit de 'averías' diende te verantwoorden.
Hierdoor is het mogelijk het jaarlijkse aantal schepen te bepalen dat met wol naar de
Nederlanden vertrok.630 Dit aantal blijkt jaarlijks zeer sterk te verschillen, maar ligt
vrijwel altijd tussen de twintig en de vijftig. Vooral in de jaren 1536-1548 stuurden de
Burgalezen grote vloten naar de Nederlanden. De vijf hoogste aantallen zijn terug te
vinden in 1548 (55), 1523 en 1539 (49), 1542 (48) en 1544 (47). Het jaar 1548 betekende
echter tegelijkertijd het einde van deze bloeiperiode. Daaraan voorafgaand en daarna lag
het gemiddelde eerder rond de dertig.
De gegevens van Degryse over de Spaanse schepen die door de Brugse loodsen werden
binnengehaald zijn niet in overeenstemming met die van de 'bolsero'. Zo kwamen er
volgens Degryse in de vijf jaar van 1521 tot en met 1525 73 Spaanse schepen aan, terwijl
de 'bolsero' melding maakt van 158 schepen. De conclusie moet wel zijn dat lang niet
alle Spaanse schepen gebruik maakten van de Brugse loodsen en dat er veel schepen in

627 SAB SC, Divers 1428-1549 Zie Hoofdstuk V
628 Zie Hoofdstuk V Voor de penode tussen 1540 en 1552 zijn wel losse gegevens bekend. HJ Smit ed., Bronnen voor de gesdnedenis vén den
bendel met EntfUnd, SchotUnJ m lerUnd Π, P e n Haag, 1942), RGP, Grote sene 86, 598, 656-642 In 1541 was Jacob Loe Jacopszoon uit
Dordrecht naar АшЫіше gegaan om wijn naar de Nederlanden te kalen In 1545 waren er een aantal schepen uit Spanje door de Fi,g»1«»ti
genomen Als schippers toen ondermeer Simon Simonszoon uit Bolsward met de 'Bniynvuch', Jodocus Quesnoy uit Vussmgen, Wibrandua uit
Stavoren en Gheert WUlemszoon uit Grootebroek of Enkhuizen met de 'Sinte Odolf Op 21 februari 1547 verschenen om negen uur 's ochtends
ш het huis van Lodebic de Sonebilla in Amsterdam de eigenaren van een karveel, dat in 1546 verloren was gegaan op Tenerife met Juan Francisco,
burger van Amsterdam. D a schip was eigendom geweest van een aantal Arosterdanuners, waaronder de schipper en nu nwht.gHon zij een aantal
kooplieden uit Brugge France Gemtsona, de vader van Juan Francisco, bezat 25% van het schip als verzorger van Gernt Jansona, de zoon van
Juan Francisco Jacop Jansona had ook een vierde deel, terwijl Juan Brunhernq en Cnncq ieder een achtste deel bezaten. Vier man hadden nog
i t
1
een " " « ' deeL Pedro Canterburgo, de huidige schipper, Alberto Guernsona, Jacop Jansona en Cornells Slact. SAB, Paredes 1547, 94r
629 Op 15 augustus 1555 kwam een vloot van 22 Nederlandse hulken bij Dover ш gevecht met de Franse vloot. Uiteindelijk kwam slechts de
helft veilig aan. Henne, Hutom X, 213 In augustus 1555 hadden de Fransen een vloot uit Spanje aangevallen De Fransen verloren wel 1400 man
en hun admiraal maar er moesten ook vijf koopvaarders worden achtergelaten KB Brussel, Handschriften, 10247 (5667), 'Chronique de Brabant
(en flamand) 125-1584', 153r Zes schepen raakten m brand en vijf schepen werden opgebracht in Dieppe Wagenaar, VeaerUndsdbe Ьшопе, V,
401 Zie ook 'Histoire de la bataille navalle faicte par les Dieppou et Flameos, au mois d'aoust, cm l'an 1555' Arcbtva amenas de llrutom de
freno, le sene, Ш, (Parus, 1835), 140-168.
630 De rekeningen hepen van 1 november (Allerheiligen) tot 31 oktober AD Burgos, register van de 'Universidad' Afgezien van het eigen
onderzoek is ook gebruik gemaakt van de tabellen van Hilario Casado Alonso, 'El comercio internacional húrgales en los agios XV у Х Г Acus
dá V Centouno da Consdedo de Burgos (1494-1994) 1 (Burgos, 1994), 177-247
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Zeeland zullen zijn aangekomen. De door hem gebruikte vermeldingen van de loodsen
in de Brugse stadsrekeningen -de stad betaalde de loodsen voor het binnenbrengen van
de Spaanse schepen- beginnen reeds in 1500. Toen wist men een Spaanse vloot van 16
schepen binnen te halen. In de jaren daarna volgden eveneens aanzienlijke vloten, steeds
gedurende de periode mei-juni. We dienen deze cijfers echter alleen te zien als een
minimum. Wanneer Degryse voor de jaren 1528 en mei 1529 geen enkele vermelding
meer tegenkomt van Spaanse schepen, voelt hij zich genoodzaakt een verklaring te
zoeken in de oorlog tussen Karel V en Frankrijk. De oorlog zou het scheepsverkeer
richting Zwin hebben verstoord.631 De gegevens van de 'bolsero' maken echter
duidelijk dat de Spaanse wolhandel wel degelijk heeft kunnen doorgaan. In het jaar
vanaf allerheiligen 1528 kwamen er maar lieft 39 schepen aan in Brugge. Van een
crisisperiode is zeker geen sprake geweest.
Het rekenen in jaren zorgt er voor dat we de historische werkelijkheid enigzins uit
het oog verliezen. De handel was niet georganiseerd op jaarbasis, maar op het vertrek
van liefst minimaal twee vloten per jaar en dit ritme valt terug te vinden in de
rekeningen van de 'bolsero'. Daarnaast was er echter ook regelmatig sprake van kleine
groepjes schepen.632 De lentevloot was normaal gesproken de grootste vloot en
bereikte de Nederlanden meestal in mei of juni. De herfstvloot kwam daarna rond
september-oktober. Als voorbeeld de lentevloot van 1523, die op 6 maart uit Bilbao
richting 'Flandes' vertrok en op 14 april door de Brugse loodsen werd binnengehaald,
zodat men ongeveer vijf weken op zee was geweest.
Problemen konden het uitvaren van een vloot verhinderen. De schepen of de lading
konden niet op tijd klaar zijn, de wind kon niet goed staan voor een reis naar het
noorden, of -en ook dat kwam regelmatig voor- de vorst had de schepen laten arresteren
om een gewapende vloot ('armada') te organiseren of om bijvoorbeeld troepen te
transporteren. Ook de hofreizen konden het scheepvaartverkeer behoorlijk stilleggen.
Zo raakte de herfstvloot van 1523 in de problemen door bemoeienissen van het hof. Er
moesten Duitse soldaten naar de Nederlanden vervoerd worden en de wolvloot diende
daarop te wachten. Nog op 26 september ging er een boodschapper naar Santander en
Laredo om te vertellen dat men geen mensen meer moest aannemen voor de schepen.
Op dezelfde dag vertrok er ook een andere boodschapper naar Bilbao, omdat daar twee
schepen zonder toestemming van de 'Universidad' waren geladen. Men verplichtte de
schippers de balen wol weer uit te laden. Twee dagen later betaalde men een
boodschapper, die naar het hof in Valladolid was geweest om toestemming voor het
vertrek te krijgen. Een ander probleem was de wind. In 1527 en 1528 konden door de
permanent slechte wind weinig schepen uit Spanje naar de Nederlanden komen, zo
melden 'ons de kroniekschrijvers. Vruchten als rozijnen en vijgen en ook de olie werden
toen zeer duur. Doch de komst van goede wind maakte deze produkten aan het eind
van maart weer zeer goedkoop. Het pond rozijnen kelderde in prijs van 6 à 7 stuivers
tot een halve stuiver. Het betreft hier de vloot uit Andalusië, want de wolvloot had in
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Degr/K, 'Pilotage', 238-239.

632 Zo kwamen er ш 1534 vijf keer een aantal scbepen binnen: eerst twee losse schepen, danna zeven in juni, vijf tot oktober en vervolgent
nen tussen 24 en 27 oktober en vier tussen 29 oktober en 11 november.
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deze jaren geen problemen.633
Behalve het aantal schepen kan ook de hoeveelheid getransporteerde wol als een
maatstaf voor de economische betrekkingen worden genomen. Joseph Maréchal heeft
een document gevonden over de Castiliaanse wolimport in Brugge tussen 14 november
1503 en 20 januari 1509. Voor de eerste veertig maanden van deze periode is er sprake
van meer dan 44.000 balen wol, wat neerkomt op een jaargemiddelde van meer dan
13.000. De tweede periode van 22 maanden had een gemiddelde jaarimport van minder
dan 12.000.634 Voor een volgende periode zijn alleen de inkomsten uit de 'averías'
bekend, maar vanaf allerheiligen 1520 staat in het register van Burgos vrijwel altijd het
totaal aantal balen wol vermeld. De 49 schepen van het kalenderjaar 1524 vervoerden
meer dan 30.000 balen wol, maar dit aantal wordt pas in 1539 overtroffen. Toen waren
het opnieuw 49 schepen, maar nu brachten ze bijna 39.000 balen wol mee. Een derde
hoogtepunt bereikte men aan het einde van de bloeiperiode met de 55 schepen in 1548,
toen er zelfs meer dan 50.000 balen wol aankwamen. Voor vrijwel alle andere jaren
heeft de import in de buurt van de 25.000 balen gelegen.635
De constatering dat er zowel in 1524 als in 1539-40 49 schepen aankwamen, maar dat
het aantal balen wol aanmerkelijk verschilde, wijst op een groei in het aantal balen dat
er op een schip vervoerd kon worden. Er dient dan wel van te worden uitgegaan dat
de schepen vol vertrokken, iets wat zeker niet altijd het geval zal zijn geweest. Voor de
jaren twintig valt de gemiddelde lading nauwkeurig te bepalen op ongeveer 600 balen
per schip, met in het jaar 1525 een gemiddelde van 660. Ook de maximum grootte leek
te zijn toegenomen. In 1521 was het grootste aantal 776 balen, maar in 1525 was dit
opgelopen tot 1561 balen op het grootste schip. De schepen zijn dus mogelijk groter
geworden, maar ook zal de grote export er voor gezorgd hebben dat de schepen
volgeladen vertrokken.636
Rond 1530 was het gemiddelde aantal balen per schip verder toegenomen tot ongeveer
800,637 maar wordt ook duidelijk dat er verschil heeft bestaan tussen de Cantabrische
havens Laredo en Santander en de havens van Biskaje zoals Bilbao. In 1528 bedroeg de
gemiddelde lading in Bilbao ongeveer 784 balen, terwijl het in Santander om 920 balen

633 Reygersbergh, Oude Cfrnmyoef, 285, 2S7 Отпуске м п Antwerpen sedert betjscr IS00, 30 Rood Рамп 1528 kwam er een vloot uit Spanje
ш Zeeland om de Franjen en de Engelsen te bestrijden KB Brussel, Handschriften, 7123 (Lyxu), 'Chronyke van Vlaanderen van Phikppus van
Bourgandien den XXXe grave van Vlaendereii uit jaer 1420 tot den keyset Karel den Vijfden', 152v
634 Maréchal 'Depart', 49-50 Op citaat SA Brugge SC 'Ayuntamientos' 1502-152], 8, 35 Voor de eerste periode van 14-11-1503 t/m 18-3-1507
(40 *·-™Λ—) 44 441 balen voL 13J32 per jaar, voor de tweede periode van 18 maart 1507 t/m 20-1-1509 (22 munden)· 21359 balen. 11 760 per
jaar Voor de gehele periode een totaal van 66 000 balen wol, ongeveer 12774 per jaar
635

Woumport te Brugge (in. balen) door het 'Consulado' van Burgos, vanaf Allerheiligen. AD Burgos, register van het 'Consulado'
31000
1549
12.345
1531
20.218
1541
15 773
1520
1542
25 000
1550
23 582
1521
1533
23 475
17J19
20110
23 493
1552
27 079
1522
10970
1534
1543
39.785
1554
8158
31347
1535
15 996
1544
1523
1537
26 491
24 928
25 072
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1524
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29973
1546
1527
27 861
31028
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38 472
1547
36 690
1529
16 620
29 978
1548
51679
1530
29 486
1540

636 Mmmum aantal balen op een schip. 1521 776, 1522 804, 1523 764, 1524 1156, 1525 1561
637 Gemiddeld aantal balen. 1534 810; 1535 670; 1538 784, 1539 737, 1541· 746
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per schip ging.65' In het midden van de jaren veertig vindt er een nieuwe stijging
plaats van het gemiddeld aantal balen per schip en bepaalde vloten halen zelfs een
gemiddelde van boven de 1000. In 1544 haalde een vloot van vijf schepen uit Bilbao
zelfs een gemiddelde van 1475. Desondanks lijkt de maximum scheepsmaat niet veel te
zijn toegenomen. In het topjaar 1548-49 had het nieuwe schip ('nao nueva') van eigenaar
Pero Gonçalez de Escalante 1662 balen wol aan boord. Concluderend kan gesteld
worden dat het gemiddelde aantal balen per schip gedurende de periode is gestegen van
600 in de jaren twintig, tot 800 in de jaren dertig en bijna 1.000 rond 1550, maar dat
het maximum aantal daarbij nauwelijks is gestegen. De kleinere schepen lijken uit de
vaart te zijn genomen, zodat de gemiddelde grootte toenam, maar de maximum grootte
bleef vrijwel gelijk.

OP- EN NEERGANG VAN DE WOLHANDEL

De korte bloeiperiode van de wolhandel tot het topjaar 1548-49 is ook door andere
auteurs reeds uitvoerig besproken. Carla Rahn stelde dat 1550 de top van de wolexport
had gevormd en baseerde zich daarvoor op een memorandum uit 1549 van de
Castiliaanse natie van Brugge, waarin staat vermeld dat de leden van de natie jaarlijks
meer dan 50.000 balen wol invoerden. De veel geciteerde zestiende-eeuwse jurist Josse
de Damhoudere schreef in 1545/46 dat er jaarlijks tussen de 36.000 en de 40.000 balen
werden geïmporteerd door alle Spaanse naties samen, dus met inbegrip van de
Aragonezen, de Biskajers en de kooplieden uit Navarra. Guicciardini weet te vermelden
dat er vroeger wel 40.000 balen wol in Brugge aankwamen. Het probleem van deze
gegevens is echter dat het onmogelijk is het aandeel van Burgos in het totaal te bepalen.
Pedro de Medina veronderstelde in zijn Libro de Grandezas y cosas memorables de España
uit 1543 dat er jaarlijks alleen al 50 schepen met wol uit Bilbao vertrokken, geladen met
50.000 balen wol. Helaas is onduidelijk hoeveel schepen daarvan naar de Nederlanden
voeren. Dit aantal is door Mazo Solano echter onmogelijk genoemd. Zijn gegevens over
Santander tonen aan dat de galjoenen minder dan 1000 balen konden vervoeren en dat
er in Bilbao ook zeker veel galjoenen werden gebruikt.' 3 '
Voor de periode tussen 1545 en 1551 is het namelijk mogelijk de Brugse en Burgalese
gegevens te vergelijken met de gegevens uit Santander. Tomás Mazo Solano heeft in zijn
studie namelijk gebruik gemaakt van de enige bewaard gebleven cijfermatige bron voor
de handel van Santander. Het gaat om de 'cartas de averías o de afletamiento' voor de
schepen naar Frankrijk en de Nederlanden. Deze gegevens zijn bewaard gebleven, omdat
ze waren opgenomen in de 'actas municipales'. Helaas is dit register nadien uit het
stadsarchief van Santander verdwenen, zodat de gegevens van Mazo Solano niet meer
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In 1531 bedroeg bel gemiddelde in Bilbao 794 balen

639 Rabn Phillips, 'wool traie', 779-780; MarecbaL 'Départ', 51, Mazo Solano, 'Manifestaciones', Lodovico Guicciardini, Descnmone Л atta ι
Рлея Даш Dina Aristodemo ed (Amsterdam, 1994), 291 Calvete de Estrella spreekt voor deze jaren van een jaarlijkse woUmport van 500 000
dnkatffl Juan Cristóbal Calvete de Estrella, El fiutiamo »ufi da тму лко y тку poderoso principe Don Bdtpe Miguel Amgas ed. (Madrid, 1930)
I, 267 Joos van Damhouder, In Undent bupunteàe плаопи (Gent, 1546)

147

te controleren zijn.640 De gegevens zijn door de auteur geordend naar herkomst van
de schepen en de eigenaar en leveren een totaal op voor de Biskajer schippers van 39.291
balen wol voor de Franse en Nederlandse havens. In Cantabrische schepen werden
63.325 balen geladen. In de periode tussen 29 augustus 1545 tot 14 augustus 1551, in
totaal zes jaar min 15 dagen, levert dit een totaal op van 102.616 balen. Deze balen
werden geladen in 74 'naos' en 58 galjoenen. In Santander bereikte men een gemiddelde
van 22 schepen per jaar, met gemiddeld 17.102 balen wol.
Vervolgens maakt Mazo Solano een vergelijking van de herkomst van de schepen.
Hierbij maakt hij geen onderscheid tussen de Franse en Nederlandse bestemmingen,
waardoor het voor deze studie weinig zinvols oplevert. Bovendien wijken de
gemiddelden zeer af van die voor de schepen richting de Nederlanden, gezien de veel
kleinere ladingen voor de Franse havens.441 Eveneens onbruikbaar is zijn lijst van
kooplieden in Frankrijk en de Nederlanden, die de wol in ontvangst moeten nemen.
Opnieuw maakt hij namelijk geen onderscheid tussen de Franse en Nederlandse wol.
Van de 132 reizen gingen er gedurende deze periode 90 naar 'Flandes', waarvan 70
met 'naos' en 20 met galjoenen. Per jaar vertrokken er dus ongeveer vijftien schepen.
Maar dit gebeurde niet in twee grote vloten, maar in een kleine en een grote vloot. De
vloten in de lente, die vertrokken tussen maart en mei, bestonden gemiddeld maar uit
een drietal schepen, terwijl de herfstvloot, tussen augustus en oktober, gemiddeld uit
twaalf schepen bestond. De ladingen waren in de herfst bovendien groter, zodat bijna
85% van de wol vanuit Santander naar de Nederlanden in de herfst werd verscheept en
er dan inderdaad meer dan 1000 balen per schip vervoerd werden. Het veel lagere cijfer
van Mazo Solano is dus deels veroorzaakt door het meetellen van de kleinere ladingen
naar Frankrijk, maar ook door de kleinere ladingen in de lente.
De totale wolexport vanuit Santander naar de Nederlanden in deze periode bedroeg
bijna 90.000 balen, gemiddeld 14.866 per jaar.642 In het topjaar 1546 vertrokken er 21
schepen naar 'Flandes' met bijna 20.000 balen wol, terwijl er in 1549 maar 12
vertrokken, met een totaal aantal balen van minder dan 12.000. Het aantal balen per
schip was niet alleen afhankelijk van het reisdoel en de tijd van het jaar. De grote
hoeveelheid wol in 1546 zorgde ook voor een veel hoger gemiddelde, namelijk 1166
balen per schip. Voor de herfstvloot was dit zelfs nog hoger. Daarvoor en daarna komt
het gemiddelde nooit boven de 1000 balen per schip. Uit deze gegevens valt dus ook
geen ontwikkeling naar grotere schepen waar te nemen, die meer wol zouden kunnen
bevatten. Het schip met de meeste balen wol van de gehele periode van zes jaar voer

640 Mazo Solano 'Manifestaciones', 316-348. Bi] een bezoek aan het Stadsarchief van Santander in 1989 bleek de archivaris met op de hoogte van
het bestaan van dit register.
641 Voor de Cantabrische schepen stelt hij het gemiddelde op 763 balen wol, voor de Baskuche op B02
ƒ<*>1S45
1546
1547
1548
154»
1550

лапиа halm
7 931(alleen herfst)
17.4%
19 590
19.225
11798
13159

ллпиі xhepen
8
15
21
20
12
14
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991
1166
933
961
983
940

in de vloot van 1545.643
De woelige jaren vijftig braken met de traditie van twee jaarlijkse vloten vanuit
Spanje. In 1551, 1552 en 1554 slaagde men er telkens maar in om één vloot te laten
vertrekken. In 1555 zouden er slechts vier schepen worden ingeschreven in het Brugse
register van de 'averías', zodat van een wolvloot eigenlijk nauwelijks meer sprake was.
Aangezien het wel grote schepen betrof kwamen op deze manier toch bijna 5000 balen
wol de stad binnen.644 Duidelijk is geworden dat de door Burgos georganiseerde
wolexport gedurende deze periode redelijk stabiel is geweest. Voor zover dit uit de
rekeningen van de 'Universidad' valt op te maken lag het aantal geëxporteerde balen
wol voor een groot deel van de periode rond de 25.000 à 30.000. Alleen in 1548/49
steeg het aantal balen tot meer dan 50.000, maar dit werd direct gevolgd door een sterke
daling tot onder het oude niveau. Dit topjaar lijkt veroorzaakt te zijn door een
opeenhoping van de voorraad of door een gehaaste verscheping, waardoor er een jaar
later zeer weinig wol te verschepen viel. Men vreesde terecht dat de oorlog de handel
niet onbelemmerd zou laten. Guicciardini noemt voor 1560 nog maar een totale
wolimport van ongeveer 25.000 balen wol.645
DE RETOURVLOOT NAAR SPANJE
Wol is nooit het enige uitvoerprodukt van de Castiliaanse kooplieden geweest. In de
rekeningen van de 'Universidad' wordt veelvuldig verwezen naar andere koopwaar aan
boord van de schepen. Er was echter, op enkele uitzonderingen na,644 nooit sprake
van schepen met alleen andere koopwaren. De wol bleef overheersen bij de kooplieden
van Burgos. Voor de andere produkten, die vaak zonder een meeteenheid werden
vermeld, is het onmogelijk om de hoeveelheden te bepalen. Dat vooral de schepen uit
Biskaje met ijzer naar de Nederlanden kwamen is bekend, maar bemoeide de
'Universidad de Mercaderes' van Burgos zich ook met deze handel? Volgens André
Vandewalle bleven er tegen het einde van de vijftiende eeuw vier produkten over voor
de Spaanse kooplieden in Brugge: wol, olie, ijzer en aluin. De handel in andere Spaanse
produkten was al uitgeweken naar Antwerpen. De in olie, ijzer en aluin gespecialiseerde
handelaren zouden daarna ook snel naar Antwerpen verdwenen zijn, om de
wolhandelaars eenzaam achter te laten.647 Maar deze wolhandelaren blijken niet alleen
maar in wol te hebben gehandeld. Temidden van de overvloed aan balen wol bevonden

643 Maximum aantal balen m een schip: 1545 1714 ш Juan de Espina wl Ampuero, 1546 1661 m Idem. 1547. 1419 ш Diego de O m i t ил
Santander; 1548 1627 m Juan de Santiago un Santander; 1549 1657 in Idem
644 Het waren 4 957 balen wol, gemiddeld 1239,5 balen per schip In de rekeningen van Burgoi и sprake van 'despachador' Alonso de Gonplido,
die tussen 28 april en 3 juli bezig was met het laden van vuf schepen
645 Lodovico Guicciardini, Demmoru ck aar ι Paca Basa Duia Aristodemo ed. (Amsterdam, 1994), 291
646 Het gaboen van Diego de Puerta, met als schipper Aparicio de Muga (herkomst onbekend) was op 9 april 1551 ш Zeeland aangekomen met
ondermeer 814 000 sinasappelen en met onasappel- en citroenbomen Er was geen wol aan boord. Brugs register van 'averlas' SAB, SC Ook bij
de Baskische koopman Juan de EsteUa is sprake van einmalige handel in fruit. In 1524 waren er 49 schepen met wol en éen schip met wijn naar
de Nederlanden vertrokken.
647 Vandewalle 'Brugge', 173
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zich talloze andere produkten.648 Bovendien moesten er ook koopwaren ingekocht
worden voor de retourvloot.
Deze retourhandel valt wellicht het meest veronachtzaamde element van de wolhandel
van de Spaanse natie te noemen. Zo geeft André Vandewalle in zijn overzichtsartikel
over Brugge en de Iberische wereld geen enkele verwijzing naar deze handel. Hiermee
is hij niet de eerste, want ook Maréchal verzwijgt de retourhandel. Dit is echter volledig
ten onrechte, want zonder retourvracht zou de omvangrijke wolhandel nimmer mogelijk zijn geweest. Een terugtocht met altijd lege schepen zou de Burgalese kooplieden
op hoge kosten hebben gedreven. Er kwamen soms wel schepen leeg terug, maar dat
wkren slechts incidentele gevallen. De Castilianen in Brugge waren immer druk om
goederen aan te kopen voor de export naar Spanje. Dit was bovendien voor de meeste
kooplieden, firma's of faktors de voornaamste manier om voor de wol te betalen. Het
gebruik van wisselbrieven649 was een kostbare aangelegenheid, terwijl de retourhandel
winst kon opleveren.
Dat Brugge niet alleen importeerde bewijzen de belastinglijsten van 1552-1554. 12%
van de Nederlandse export naar het zuiden liep rond 1553 via Brugge, Dat de Spaanse
kooplieden daarbij een grote rol hebben gespeeld staat vast. Het volstaat de namen te
zien van degenen die de belasting betaalden. Tussen 1 april en 27 mei 1552 ontving
Gerard Gramaye 2476 pond en 11 schellingen, 11 penningen voor de 2% belasting op
de uitvoer. Dit zou betekenen dat de uitvoer in deze periode bijna 124.000 pond bedroeg,650 een bedrag dat vrijwel geheel voor rekening kwam van de Spaanse
kooplieden. In 1553 daalde de Brugse export sterk651 en had men een vol jaar nodig
om evenveel te exporteren als in de twee maanden april en mei 1552. Wel staat vast dat
in de jaren 1552 en 1553 de import twee maal zo groot is geweest als de uitvoer. Maar

648 Produkten aan boord van de woMoot aan de band van АО Burgos, reguter van het 'Consulado' 1521-1534 seda/zijde, punienta/peper;
grana/rode verfstof, roUos/cyhnder; hilaza, ylaza/garen, pelletena/bontwerk, sal/zout, vinos/wijn, pastel/kleurstof, claboi/spijkers,
rcgali2/zoetbout, Ьіегго/ijzer-, perlas/parels; cordovanaa/Corduaans leer, frizadWwoUen dekens; bonetes/mutsen, conserbai/ geconserveerde
Produkten, tocados de muger/hoofddeksel voor dame«, Aan de hand van de 'cartas de averías' van Santander 1545-1551. queso/kaas, miei/honing,
pelletería/ bontwerk, franzeta/?, guantes/nandschoenen, pieles/huiden Aan de hand van register van 'averías' van Brugge 1550-1555
Sonbreros/hoeden, coas de boocano/zaken voor apotheker; gorras/mutsen, limoaes/citroenen, vinagre/azim, naranjas/sinasappelen, arboles de
naranjas/sinasappelbomcn, arboles de lim ones/citroen bomen, Lima/limoen» miei/honing; vcsndos/kleding; Cordobanes/Corduaans leer;
caballos/paarden (3 para Don Juan de Levba, 5 para los Fúcares, 3 para Don Josep de Guevara, 3 para el conde de Buendia); Jrazadas/wollen
dekens; yeguas/merncs; quesas/kazen, baUestas/kniisbogen (Fúcares), espadas/zwaarden (Fúcares), Olanda/lumen uit Holland (cofres y fardelajos
mojados/natgeworden koffers en bundels), hierro/ijzer; pifiones/nunboompitten, zntnaque/sap van de fluweelboom (voor leerlooien),
agalla/galnoor, libros de molde/gedrukte boeken
649 Tussen 'Flandes' en Burgos werden regelmatig wisselbrieven verstuurd, zoals ш 1513 toen men een wisselbrief naar 'bolsero' Juan de Matança
zond om daar betalingen mee te doen In 1523 w u er bijvoorbeeld een wisselbrief voor de 'fena de Vergas' De rekeningen bevatten ook posten,
die verband houden met het verhes op wisselbrieven, 'lo que se a perdido en el cimero rannido de Flandes'(1526) Ook m 1553 zijn er veel posten,
me verband houden met cambios' (f 74*77) Mogelijk had de oorlog ervoor gezorgd dat het brtalingsevenwicht tussen Burgos en Brugge verstoord
was geraakt Het is echter А*ИЬ"И')К of de transacties het gevolg zim van structurele tekorten in éhx van beide steden Het geld diende vaak om
de retourvloot uit te rusten, zoals ш 1516
650 De belasting op de Antwerpse uitvoer naar het Iberisch schiereüand, waarbij dus ook Portugal meegerekend ment te worden, bedroeg voor
dezelfde periode 6748 pond, 15 schellingen en 3 penningen Daarmee was de Antwerpse eipoithandel ongeveer drie maal zo omvangrijk
651 841 pond, 13-18 bedroeg de opbrengst van de 2%-belasting Anrwepen betaalde toen 28 648 pond en dne schellingen aan belasting De Brugse
handel beperkte zich toen tot nog geen 3% van de Antwerpse De uitvoer van Brugge leverde Gerard Gramaye tussen 1 juk en 31 december 1553
een bedrag van 1508 pond, 16-2 op Vergeleken met Antwerpen, met 11 033, 17 schellingen, beliep de Brugse export buna 14% van de Antwerpse
De opbrengst verschilde dus zeer sterk per periode het eerste half jaar van 1553 bracht maar de helft op ш vergelijking met de tweede helft. De
korte periode in 1552 leverde een veel hogere export op Ook de verhouding tot de Antwerpse export wisselde zeer sterk, variërend tussen 37%
en 3% Bnl 'De handel', 59, 64, geeft een verhouding van 15,5%.

150

het is de vraag of dit ook in vredestijd zo is geweest? Door de oorlog waren veel
schepen gedwongen om in de havens te blijven, waardoor ook de wolvloten niet op tijd
konden uitvaren. Het gebruik van Nederlandse hulken (negen hulken en één Spaans
schip), eerder zeer ongebruikelijk, wijst op een gebrek aan Spaanse schepen voor de
retourvaart van de Castiliaanse natie.
In de rekeningen van Burgos wordt de retourvracht voornamelijk aangeduid als 'гора'
(stoffen), zonder verdere omschrijving. De gebruikte meeteenheid daarbij is het 'fardel',
een pak of een bundel. De vermeldingen zijn verder niet erg precies, waardoor het zeer
moeilijk is om de retourvaart in kaart te brengen, zeker voor de vroege periode.
Vermeldingen van de aankomst van een vloot en rekeningen betreffende de bewapening
vormen de voornaamste bron.*51 De betalingen aan boodschappers, die de aankomst
van de schepen in Burgos gingen melden, laten zien dat er jaarlijks meerdere vloten
aankwamen. Dit verschijnsel heeft ook plaatsgehad in Brugge en de stadsrekeningen
maken veelvuldig melding van betalingen aan de dragers van een bericht over de
aankomst van de vloot. Een vloot van 27 schepen uit de Nederlanden in 1521 werd
binnen een uur door twee verschillende boodschappers aangekondigd en een dag later
nog door een derde. 653 Op 19 februari 1524 was de aankondiging van de aangekomen
vloot zelfs samengevallen met de mededeling dat de vloot was uitgevaren. Wolvloot en
retourvloot waren dus vrijwel tegelijkertijd in de havens. In 1527 bracht men het nieuws
tegelijkertijd vanuit Laredo en Bilbao naar Burgos. Op 16 januari 1555 kwamen er
tegelijkertijd boodschappers uit Laredo, Santander en uit San Vicente de la Barquera, om
in Burgos te melden dat de 'naos de Flandes' waren aangekomen.
Andere gegevens in de rekeningen van Burgos betreffen de leningen van de schippers
aan de 'Universidad' voor de aanschaf van artillerie en de betaling van de 'averías' voor
het meegebrachte laken. Een betaling van 'averías' van oktober 1543 laat zien dat er veel
schepen uit Biskaje betrokken waren bij de retourvaart van de Burgalezen. In totaal
waren er toen 36 schepen aangekomen uit de Nederlanden, waarvan er 30 aankwamen
in Bilbao.654 Bilbao zou in de jaren tot 1547 de belangrijkste aankomsthaven blijven.
Toen schreven de prior en consuls van de 'Universidad' een brief aan Brugge om te
klagen over het gedrag van de schippers. Hoewel men hen in Brugge verplicht had om

652 Vanaf 1529/30 ia het mogelijk bet totale aantal geïmponeerde '(árdeles' te bepalen, aikomsag uit zowel de Nederlanden ala £ngeland en
Frankrijk De aantallen zijn zeer wisselend. al wordt duidelijk dat de periode 1529-1541 meer opleverde dan 1542-1555 Hilario Casado Alonso,
'El comercio internacional húrgales en los siglo· XV у Х Г Acusad V Crateiuno Jd СтжШо A Burga (1494-1994) I (Singa» " ^ 177-247,
238-239.
653 Op de 'feru de mayo' van 1514 gaf men geld 'al que trino Us albrnçias de ser venida la flota' Ook in de Brugse stadsrekeningen zim
betalingen te vinden voor de dragers van een benckt over de aankomst van een vloot Bijvoorbeeld SAB, SR 1502-1503, 96r, Idem, 1503-1504, 94r;
Idem, 1512-1513, 161v, Idem, 1517-1518, 120r De dne boodschappen op 234-1523 en 244-1523.
654 In een rekening voor betaling van de artillerie en de munme voor de schepen vanuit 'Flandes', 8-10-53, worden 28 schepen met hun eigenaars
genoemd (AD Burgos, register van het 'Consolado', f 99-105), maar elders alle 36 van de vroot(f 76-80) De 36 schepen voeren onder leiding van
Martin de Otaflez met laken naar Spanje september 1543 SAB SC 'Ayuntamientos 1522-1547, Ц4
Bukäjt
Cinubni
Santona
1
Santurzc
1
Martiarto
1
Colindres
1
Laredo
Somorrostro 1
2
Deusto
1
Castro
2
Bilbao
7
Onbekend
4
Pormgalete 7
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naar Laredo en Portugalete te varen, waren er toch enkele schippers naar Bilbao gegaan.
Op deze overtreding stond een straf van 50 pond per schip.655 Dit verbod lijkt echter
beperkt te zijn gebleven tot een korte periode. Tussen 1548 en 1555 zouden er nog vele
schepen in Bilbao aankomen met laken voor de Burgalese kooplieden.
Voor de retourvracht maakten de Burgalezen wel gebruik van Nederlandse schepen.
Zo betaalden acht door de Castiliaanse natie van Brugge ingehuurde hulken ('hurcas')
in 1543 de 'avería de Burgos' voor het laken dat zij hadden meegebracht.'5* Ook in
1548 waren er drie hulken betrokken bij de lakenimport en in 1552 werden er weer een
aantal 'ulcas' gehuurd door de Spaanse natie om naar Laredo te gaan. De vijf
schippers/eigenaars werden als volgt genoemd: Clais Lucas, Cornieles Bart, Atis Sabre,
Cornieles Clayson en Aguerbranse Segi-uense.'57 Uiteindelijk waren er negen hulken
naar Laredo gegaan, in gezelschap van de 'nao' van Miguel de Lizaiza, 'die alleen met
hen was meegekomen'.658
De rol van de import van Nederlandse goederen in Spanje blijkt uit een aantal
douanebepalingen van Santander en Laredo. Alle goederen dienden tolgeld aan de
'condestable de Castilla' te betalen, de 'diezmos de la mar', waarvan een prijslijst is
overgeleverd uit Laredo van 1508. Hierin figureren vele namen van Nederlands laken
en andere produkten uit de Nederlanden.65' Een volgende document dateert uit 1523,
toen Laredo en de 'condestable de Castilla' een verdrag sloten in verband met de
'diezmos'. De 21 artikelen geven een goed idee van de handel met de Nederlanden en
de rechten en plichten van de inwoners van Laredo.660 De stad en omgeving hadden
verder een grote behoefte aan levensmiddelen van over zee. Dit gold zonder twijfel ook
voor Santander. Zo bracht in 1529 een schip 2500 schepels ('celemines'- 4.625 mililiter)
graan naar Santander vanuit de Nederlanden, dat daarna onder de burgers werd
verdeeld.661

655 Maréchal 'Colonie', 28 Op citaat SAB, SC, 'Ayuntamientos' 27 7-1547, f 156 een viertal schepen uit Bilbao en Pazas bad neh шеи aange
trokken van de Spaanse natie en had zaken gedaan met de nane van Biskaje
656 Recalde aan Cobos, Bilbao 6-8-1543 'En eoe hora han llegado aquí lai β nao· de Flandes que se esperaban cargadas con ropa e partieran de
Ramua a 29 de pasado'. Las mejores canas que tenemos de Enberes son de 22 en 23 del pasado ЕЕ 61-256.
657 'Se detuberon 6 meses en Flandes 247.200 m n , pilotos en Flandes: 19 400 mrs, dafio del сапЫск 61 800 т г ц préstamo a Guerbran
Segrucnse 27300 m n TotaL 373 062 mrs Rekening van de constili van Tlandes', in rekening van de 'Universidad'
658

1690 'fardeles' m de negen hulken en 45 ш de 'nao'

659 Mazo Solano *Manifestaciones', 225-226 16-6-1509 Laken un. 'Ipre, Lille, Werwcq, Armenaeres, Gante, Popennghe, Lovmes, Counray,
Brujas, Menin, Malinas, Camines' Behalve 'paños' ook 'escarlatas de Bruselas, Courtray, Brutas; bancales o *anft*f de Tournay en Flandes; benzot
de Flandes» Cambray, еоУМ? de Flandes y 'cofres' de Lille'
660 Mazo Solano 'Manifestaciones' 236-242 Artikel L Ab de burgers van Laredo ijzer of staal naar ondermeer 'Flandes' laden, om daarna
eventueel laken, zout, wijn of andere noodzakelijkheden voor de stad mee terug te brengen, zijn zij zoals de kooplieden van Burgos, verplicht
retourgoederen mee te brengen op straffe van betaling van 2 maravedís per 'quintal' Artikel Π. Ab buitenlandse (extranjeras) schepen naar Laredo
komen met 'provisiones' voor stad en omgeving en de inwonen ruilen dit voor ijzer of staal, dan zijn zij toch verplicht de som van 2 mrs te
betalen Artikel Ш. Voor andere koopwaar uit het buitenland, die ze met verder exporteren, hoeft met betaald te worden Doen ze dit wel dan
moeten ze hetzelfde betalen als de kooplieden van Burgos. De andere bepalingen geven dezelfde teneur weer Alleen betaling op goederen voor
doorvoerhandeL Ondertekening van h a verdrag m Medina de Pomar op 9 juli 1523 door de 'procuradores1 van Laredo, Hernando García del
Hoyo Villota en Marcos de Escalante
661 Mazo Solano 'manifestaciones', 252 2-6-1529- 'Tngo que había traído de Flandes la nao capitana' Zie ook, AM de Santander 'Libro de Actas'
152B-1539, 2-6-1529 Voor de handel in graan, zie ook de paragraaf over De Vaille en De Haro ADN, В 3335, bevat de rekening van de 'congiez
des blez et autres grains* voor de periode tussen 14-10-1507 en 20-11-1506 Er is sprake van 29 Spaanse kooplieden en schippers Onder hen Diego
de Haro, Antonio de аЛІе, Blas de Bejar, Alonso de la Loo, Pedro Pinto, Goosalve de Sevilla, Pedro de Salamanca, Fernando en Pedro de Oittilla.
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Dezelfde stad sloot enkele jaren later een nieuw akkoord met de kooplieden van
Burgos, waarbij men besloot alle schepen een bepaalde belasting op te leggen voor
onderhoud aan de wegen en de havens. De schepen uit 'Flandes' genoten daarbij van een
voorkeurstarief.6*2 In de jaren veertig en vijftig ontstonden nogmaals nieuwe
belastingen op de handel in Santander. In 1544 werd er een koninklijke belasting op
koopwaar opgelegd van drie procent op alle goederen behalve graan. Dit in verband met
de bescherming van de schepen tegen de Franse- en de Moslim-dreiging. In 1554 volgde
nog een heffing voor de werken aan de haven, waarbij alle goederen die via de haven
verhandeld werden drie realen per 'tonel' moesten betalen. Ook hierbij kregen de
Nederlandse goederen een voorkeursbehandeling.643
DE SCHEEPSEIGENAARS EN SCHIPPERS VAN DE SPAANSE WOLVLOOT

De 'cartas de averías' van Santander en het register van de Brugse 'averías' bieden de
mogelijkheid de Spaanse vaart van de Spaanse noordkust naar de Nederlanden ook van
een andere kant te bestuderen. Wie waren de scheepseigenaars en de schippers en waar
kwamen zij vandaan?"4 Zo is het dankzij Mazo Solano mogelijk de herkomst van de
schepen te bepalen, die vanuit Santander naar de Nederlanden gingen. Het betrof 59
Cantabrische schepen, vooral uit Castro Urdíales, Santander en Laredo, en 31 Biskajer
schepen, afkomstig uit een negental plaatsen. Daaronder echter slechts twee uit Bilbao.
De meeste schepen waren afkomstig uit Portugalete, gevolgd door Deusto en
Bermeo.665 De vloten van Santander bestonden ongeveer steeds voor 1/3 deel uit
Biskajer schepen.666 De gegevens uit het Brugse register zijn moeilijker te

Pedro de la Palma. In 1504 w er ш Antwerpen een grote koren- en tarwemarkt, waar de Spaanse koopbeden veel inkochten om mee te nemen
naar Spanje op hun vloot van tien schepen KB Brussel, Handschriften, 6199 (5350), 'Chronyk van Antwerpen 10S1-1512, 69v In 1506 ging veel
graan uit de Nederlanden naar Spanje, vanwege een grote droogte in Gahcie De export zou volgens de kroniek ook in de Nederlanden het graan
duurder hebben gemaakt KB Brussel, Handschriften, 6191 (5655), 'Kronyke van Brabant tot 1556' van Joannes ab Hanswyck, 274v
662 Akkoord gesloten op Э0-6-15Э2 tussen Martin de Salinas en Alonso de Polanco, prior en consul van Burgos, en Diego Ruiz de Arce en
Hernando de Herrera """тгт Santander Een schip dat ш Santander ι-χΊΛ» betaalde SOO mrs, een schip dat uitlaadde betaalde 1000 mrs, maar
'naos de Flandes con mucha o poca ropa o tngo о otro genero de mercaderías, a descargar en Santander', betaalden slechts 500 mrs. Mazo Solano
'Manifestaciones', 267-270 Zie ook. AM Santander, 'Libro de Actas' 1528-1539, 25-7-1532 In juni 1531 vas Juan de Escalante naar de Condenable
m Burgos gegaan om over de wol en het gebruik van Santander als 'base de mercancías' te praten. AM Santander, 'Libro de Actas' 1528-1539, 2-61531 Vanaf 1538 betaalden buitenlandse schepen die m Santander laadden een dukaat aan de trad. Idem, 291 Op 29 mei 1542 werd het verdrag
vernieuwd, toen Juan Paez Amanten, gemachtigde van de pnor en consul van Burgos, Juan de Lerma Polanco en Jerónimo Pardo Órente, naar
de stad kwam. Idem, 302
663 Maao Solano 'Manifestaciones', 309-310, 348-360 'Cada fardel de paflos de Flandes, de tapicería, de sargas o de holandas, que se cuentan en
averías, por fardel que se cargare o descargare: 2 reales' Ook een 'fardel de lienzos de Flandes' betaalde 2 realen.
664

Hoewel de bronnen ш 1550 deels elkaar overlappen gaat het in totaal om 90 vermeldingen voor Santander en 80 uit Brugge
СлгалЬпе
Laredo
29
Santander 17
Sanufla
1
Castro
10
Ampuero
2

Totaal

Bala,,
Portugalete 9
Deusto
6
Bermeo
5
Bubao
2
Sestao
2
Baracaldo 2
Lequenio 2
1
Erandio
2
Plasencia

90

666 In 1548 was het zelfs 50%, in 1549 maar 25%
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interpreteren, omdat de herkomst van de schippers en eigenaars vaak niet vermeld staat.
Een reconstructie van de herkomst laat zien dat er meer Biskajer schepen werden
gebruikt voor de wolvaart dan Cantabrische, 38 tegenover 32.647 Dit verschil valt te
danken aan de grote aanwezigheid van Biskajer schepen in 1550 en 1553.
In 1550, het jaar waarin beide bronnen elkaar overlappen, geeft Mazo Solano negen
Cantabrische en vijf Biskajer schepen. De negen Cantabrische schepen zijn ook terug
te vinden in het Brugse register, dat verder 14 Biskajer schepen noemt. Dit zou
betekenen dat er nog negen Biskajer schepen van andere -vermoedelijk Biskajer- havens
waren vertrokken. Gedurende de periode 1550-1555 kwamen de meeste schepen uit
Laredo en Portugalete, beide ongeveer 25% van het totaal. Deze beide havens hadden
ook al vanaf 1545 veel schepen naar de Nederlanden gestuurd. Verder zijn vooral
Deusto, Bermeo en Santander de belangrijkste herkomstplaatsen van de
scheepseigenaren.
Opvallend is het verdwijnen van Castro-Urdiales als vertrekhaven. Waren er tussen
1545 en 1550 nog tien schepen, na 1550 verdwijnen deze schepen helemaal. Volgens
Rogelio Pérez Bustamante was het verval van de haven van Castro- Urdíales te wijten
aan de nieuwe 'ordenanzas' van 1511, waarin de helft van de vloot voortaan uit schepen
groter dan 200 'toneles' diende te bestaan. Dat soort schepen was te groot voor de
haven van deze stad.668 Door gebruik te maken van de haven van Santander hebben
de reders van de stad het nog volgehouden tot 1551, toen de oorlog met Frankrijk Karel
V ertoe dreef de scheepsgrootte nog verder op te drijven. Een minder sterke teruggang
beleefden ook de schepen uit Santander. Tussen 1550 en 1555 waren er 7,5 schepen uit
deze stad, terwijl er in de vijf jaar tussen 1545 en 1549 15 schepen van Santanderinos

667 Herkomst schepen te Brugge ÎSS0-15S5. SAB. SC, 'Libro de rétulos' (zoveel mogelijk op basis van de eigenaar).
Verhouding СлпиЬпжЫ en Btaajer schepen Ì550-1S55
Jasr
Cult.
Sak
9
1550
14
S
1551
5
4
1552
4
1553
В
11
3
3
1554
1
1555
3
Totaal
32
38
•pen per pUdts 1 f S0· 1551
СлпиЬпі
Laredo
21
Santander 645
2
Santofla
Ysla
1
Noja
1
Castro
W

Onbekend
Flandes
Totaal:

taduje
Portugalete 22
Deusto
6
Bermeo
5
Bilbao
1
Baracaklo 1
Lekeitio
1
Pasajes
1
Plasencia
1

β

2
DO

668 Rogelio Pérez Bustamante, Historia de Castro Urdula. Desde los origen* Ьлял U époa modern* (Santander 1988), 85-86. Het galjoen van
Martin de Olarte uit Castro Urdíales voer vanuit Sluit naar 'Sant Malo' in Bretagne. De кЫррег werd verplicht tot het nemen van een loods bij
het binnengaan van de zandbanken van 'Handel' en Bretagne. Verder verplichtte de lader hem te reizen met 18 matrozen, één loods, dne
scheepsjongens en twee pages. Paredes 45, 95r, 26-11-45.
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naar de Nederlanden waren gegaan.66'
De belangrijkste familienamen in Laredo waren 'de Escalante' 'Somado' en
'Cachopín'. 670 Het bezit van twee schepen was bij leden van deze families niet
vreemd.671 Dit gold ondermeer voor Francisco de Cachopín en voor Garcia de
Escalante. Andere schepen waren weer in gedeeld bezit, zoals de 'Madre de Dios' van
Pedro Gonçalez de Escalante en Arnao del Hoyo Somado, welk schip tussen 1545 en
1551 tien reizen naar 'Flandes' maakte. Bartolomé Cachopín was deelgenoot in een
schip met de schipper daarvan, maar schippers konden later ook bezit nemen van een
eigen schip, zoals Juan Cachopín Somado.672 Andere leden van deze families voeren
in deze jaren met hun schepen op Franse havens, zoals Juan de Escalante Barroto en
Mateo de Escalante. Verder was er ook nog Pedro de Cachopín, die als schipper in
dienst stond van Juan de Udalla en woonde er in Santander nog een scheepseigenaar
Juan de Escalante, wiens schip vijf keer naar 'Flandes' ging vóór 1551. In de jaren
daarna blijven deze families prominent aanwezig in het Brugse register.
Ook in de andere grote herkomstplaats Portugalete kwamen reders voor met diverse
schepen, zoals Anton Perez de Coscojales met vier, waarvan er twee werden ingezet op
de vaart naar 'Flandes' en de andere twee op Frankrijk voeren. Over het algemeen is
er echter sprake van eigenaars met slechts één schip in de wolvaart op de Nederlanden,
die in ongeveer de helft van de gevallen gebruik maakten van een schipper. Maar
vermoedelijk is het gebruik van een schipper niet altijd genoteerd, aangezien het bij
betalingen vaak alleen om de eigenaars ging. Uitgaande van de gegevens uit beide
bronnen, zou te concluderen zijn dan de meerderheid van de schippers niet zelf eigenaar
was van het schip, waarmee ze naar de Nederlanden kwamen.673 De 90 afvaarten
tussen 1545 en 1551 werden onderhouden door 48 schepen, waaraan eveneens 48
eigenaren waren verbonden. De eigenaars met twee schepen en de gevallen met twee
eigenaars voor één schip heffen elkaar dus precies op. Daarnaast waren er nog 26
schippers bij betrokken, die in dienst waren van de eigenaars. In het 'libro de rétulos'
is het verschil tussen de eigenaars en de schippers duidelijker te zien. Van de 75 schepen
waarvan de gegevens bekend zijn komen er vijftig aan in de Nederlanden met een aparte
schipper.
DE ROL VAN GUIPÚZCOA: DE HAVENS VAN SAN SEBASTIÁN, DEVA EN PASAJES DE

669 ID het artikel van Mizo Solano worden 29 wobchcpen uit Laredo en 17 uit Santander genoemd. In het register van Brugge zijn er 21 uit
Laredo en 6,5 uit Santander
670

Voor Cachopín, zie ook Hoofdstuk IV

671

Ook Juan de Bayona bezat twee schepen en deelde een derde schip Opvallend u dat de schepen met twee eigenaars veelal galjoenen waren

672 Dit was ook het geval met Ochoa de Ia Torre en met Pedro de Berastegui, die ш 1550 samen een schip bezaten, terwijl ze in 1547 nog in
dienst voeren van Pedro Gonçalez de Escalante en van Mateo de Escalante
673 In 1546 was bij Tenerife een Amsterdams karveel verloren gegaan De 'Buss' van schipper Juan Francisco uit Amsterdam was bezit geweest
van een aantal Amsterdamse burgen Vier personen bezaten een zemende deel» twee personen een achtste deel en Jacop Jamona en France
Gerntsona, de vader van Juan Francisco, ieder een kwart. In Amsterdam -len la casa de Lodibic de Sonebilla, en la vieja parte de la calle de la Verço'kwaxnen щ bij elkaar om een aantal personen te machtigen, waarna de papieren uit het Nederlands ш het Spaans werden vertaald ш Brugge door
Paredes en Jacob Raes SAB, Paredes 47, 94r
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FUENTERRABÍA 674

Behalve de Cantabrische kust en de Biskajer havens rond de Ría van Bilbao, zoals
Portugalete, waren ook de verder naar het oosten gelegen havens van Guipúzcoa van
belang voor de vaart op de Nederlanden. Voor een deel werden deze havens gebruikt
door de Burgalezen. Zo ging 'despachador' Luis de Gomiel in 1537 naar San Sebastián
'om de vloot van daar met die van ons (de Burgalezen) te verenigen'. In 1543 was
Francisco de Santamaria 18 dagen in San Sebastián. Hij klaagde over zijn hoge kosten,
want men maakte er meer onkosten dan in Biskaje. Hij was er te paard en met een
knecht naar toe geweest. De havens van Guipúzcoa werden ook gebruikt door de
'Universidad' voor het versturen van koeriers ('correos') en voor de kleinere 'pinazas'.
Dit gebeurde ondermeer vanuit Pasajes de Fuenterrabia. In de lente van 1550 vertrokken
er zelfs drie 'naos' daarvandaan naar de Nederlanden, waarvoor Alonso de Conpludo
vanaf 17 januari tot 26 april bezig was geweest. Later keren deze schepen ook weer
terug naar Fuenterrabia. Wanneer in 1552 een armada de wolvloot zal gaan begeleiden,
moet er ook een vertegenwoordiger van de 'Universidad' naar Fuenterrabia gaan, om
daar de kapitein tot spoed te manen.675
Een informatie uit 1534, waarin de beschikbare schepen in Guipúzcoa vermeld staan,
laat zien dat de vaart op de Nederlanden er van groot belang was. Op 15 september
lagen er diverse schepen in San Sebastián geladen met wol voor de Nederlanden. Andere
schepen waren al in de Nederlanden of zouden er vanuit Andalusië naar toe gaan.67*
In Rentería waren vier van de twaalf schepen van de stad in september in de
Nederlanden, terwijl in Fuenterrabia twee schepen er zojuist naar toe waren vertrokken.
Ook uit Orio bleek in september een schip in de Nederlanden te zijn.677 Desondanks
is het onderzoek naar het belang van Guipúzcoa voor de scheepvaart tussen Spanje en
de Nederlanden door de historici enigszins verwaarloosd. Men richtte zich liever op de
beter bekende scheepvaart van Biskaje en Cantabrië. Vermoedelijk ging het om vele
kleine scheepjes, die voor eigen rekening van de schippers voeren. Dit verklaart ook het
bronnenprobleem ten aanzien van Guipúzcoa. De Brugse documenten laten echter zien
dat er veel gebruik werd gemaakt van deze havens. Zo gebruikte de familie Cruzat uit
Pamplona de haven van San Sebastián voor het vervoer van wol naar Brugge.678
Maar ook Spaanse kooplieden uit andere streken gebruikten San Sebastián, Pasajes de

674 In Guipúzcoa ook de volgende havens. Rentería, Orio, Zumaya, Momeo Het belang van de havens van Guipúzcoa komt ook naar voren
Ш een recent artikel van Michael M Barkham, 'Mercaderes, comercio y finanzas en cl norte de España, el seguro marítimo en Burgos y su
desarrollo en San Sebastian, Bilbao y Maand (1500-1650)', Acusad Vramm
del Conmudo dt Burgos (Burgos, 1994) I, 557-419, 564-565 In
San Sebastian had men m 1524 een schip ontdekt dat vanuit de Nederlanden op weg was naar Valencia met een lading lutheraanse boeken. Het
schip was na kaping door de Fransen weer teruggekaapt. A Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V y su corte' BRAH 43 (1903), 175
675 Gegevens afkomstig uit AD Burgos, rekening van de 'Universidad de mercaderes'
676 Estanislao J de Labayru y Goscoechea, Hutoru general del seAono de Васлул (BJbao, 1900 / 1971), 719-732 In San Sebastian betrokken bn
de vaart op de Nederlanden. Nicolas de Ganboa, Domingo de Albutur, Juan Peres, Juan de Mancibay, Juan Lopes de San Juan, Pedro de Guuugo,
Sebastian de Favtes en Domingo de Portes Bovendien waren een aantal «*-b»ji»ty deels van dezelfde eigenaren, actief ш de vuseru.
677 Idem Uit Rentería. Onofre de Ysosty met twee schepen, Miguel de Goyçueta en Juan Linan. Uu Fuenterrabia. Esteban de Amao en Mamn
Sanchez de Vulaviciosa. Uit Ono het karveel van Juan de Echaube
678 Van een aantal schippers is daarbij de naam bekend. Martin Hernando, Anton de San Mateo en Anton Martinez de Barroseta lut San
Sebastian en het galjoen van San Juan de Ysasn uit Fuenterrabia.
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Fuenterrabía of Deva als haven.679 Zoals het schip van Martin de Aguirre uit San
Sebastián dat met wol uit San Sebastián was aangekomen in september 1548, maar
strandde op de zandbanken van 'Huesta Capola (West-Kapelle), que es en la isla de
Gelanda'.680 Om deze zaak te regelen moest notaris Paredes naar de natie van Biskaje
om daar het natieboek in te zien, het 'libro de rretulos' van 1548. ш Enkele jaren
eerder zou Pedro de Ynes uit Castro Urdíales met zijn galjoen vanuit Sluis naar Deva
gaan om daar wol en andere koopwaar in te laden. Dit zou gebeuren door enkele
kooplieden van Vitoria,682 waarna Ynes, of een door hem aangezocht schipper, weer
zou moeten terugkeren naar Sluis of Arnemuiden. Voor deze terugreis moest het schip
gezelschap zoeken bij andere schepen die uit Deva zouden vertrekken, moest het
voorzien zijn van artillerie en soldaten en dienden de balen wol goed beschermd te
worden tegen mogelijke beschadiging. De verplichte bemanning bestond uit tien
matrozen, één loods, drie scheepsjongens en twee pages. Ook de benodigde artillerie
werd door Paredes gespecificeerd.
In dezelfde tijd waren ook de schepen van Juan Yngles uit Plasencia en van Fernando
de Leçama uit Deusto683 naar Sluis gekomen. Terwijl zijn schip in San Sebastián lag
had Yngles in Bilbao de twintigjarige Sancho de Menchaca uit Plasencia tot schipper
benoemd.684 Komende uit Deva om wol te laden had het schip van Menchaca averij
opgelopen in de haven van San Sebastián. Uiteindelijk vertrok hij vanuit Pasajes de

679 Andere voorbeelden. Tegen bet einde van november 1545 maakte Sebastian de Шаг, burger van San Sebastian, zijn testament op voor
Paredes 'escando enfermo de mi cuerpo y en mi buen seso' Samen met zijn schoonzoon Miguel had hij in Amenraidca een galjoen geheten 'San
Juan' liggen» van 130 'tonele*', ondermeer geladen met ijzer en pas op zijn eerste reis In zun testament maakte hij ondermeer melding van een
schuld aan Pedro de Poca uit Middelburg voor de levering van levensmiddelen Als getuigen Pedro fie Placai en Sancho de Cuaco uit Portngalete.
Martin de Olarte uit Castro Urdíales , Juan de Doña Mana uit Pamplona en meester Pieter van Boven uit Brugge SAB, Paredes 45, 98r Anton
de Aranguren un San Sebastian was in Brugge als schipper van de 'San Anton' van Anton Martinez de Barasueta, eveneens burger van deze stad.
Zijn ybm Ug ш Arnemuiden klaar voor vertrek naar San Sebastian of naar Pasajes Om te Inmnyn ЬяпЛ»1»« bezat hij een machtiging van de
eigenaar, gedateerd op 22 september 1548 Hu leende 50 gouden dukaten van Francisco en Antonio de Olabe en beloofde deze aan hen of aan
Miguel de Berroiz uit San Sebastian terug te betalen Getuigen Pedro de Orozco en Francisco Ruiz de Vergara, 'españoles rendentes a Brujas'
Paredes 49, Ir, 3-1-49 Martin de Aguirre uit San Sebastian had m 1547 zijn schip geladen met 'гора' ш Brugge Het ging om 127 'ptecas' voor
Juan de Bayona un Laredo, die ze verkreeg van een grote groep Spaanse kooplieden un de Nederlanden Paredes 49, 4r, 2 1-49 Voor Fernando
de Orozco, consul van de natie van Biskaje, en voor Paredes, verscheen Juan de Balparda, schipper-eigenaar van de 'Conception', die vanuit Deva
naar Arnemuiden was gereisd met wol Onderweg had men bu Blankenberge een nieuwe kabel verloren. Paredes 49, 167r 168r 14-11-49
6B0 Drie kooplieden hadden lading ш het schip en toen zij hoorden van het bericht dat vanuit 'Fragelingas' (Vkssingen?) door Francisco de Castro
naar de natie van Biskaje was gestuurd, spoedden ze zich naar 'Fragehngas' Onderweg vonden ze al de aangespoelde resten van het schip In WestKapelle nepen ze Aguirre bij zich, 'que ellos bien conocan', alsmede de loods en de 'contramaestre' en enkele matrozen Er bleek niets van de
lading gered te zim en zij keerden weer terug naar Brugge. De bijgevoegde 'carta de aHetamiento' van 9 juni 1548 laat ыеп dat Miguel de Berrotz
50 balen wol geladen had ш naam van Esteban en Luis Cruzat uu Pamplona, bestemd voor Francisco de Sesma. Verder door dffitrifdp nog 20 bal»i
wol van Diego en Juan de Anguyano uit Santo Domingo de la Calcada voor dezelfde Francisco de Sesma Ook Juan Gallo had wol ш het schip,
80 balen geladen door dezelfde Miguel de Berroiz uit naam van Alonso de Vitoria uit Bilbao Hetzelfde gold voor 30 balen wol van Martin de
Aunes uit Pamplona brstrmd voor Geronimo Cruzat uit Pamplona, die nu ш Brugge was. Cruzat ontving bovendien nog 52 balen die geladen
waren door Juan de Ganboa uit Fuenterrabía in naam van Juan Cruzat uit Pamplona.
681 SAB, Paredes 49,16т 2 Ir, 153r Ook de Castfliaanse koopman Juan de Matança had wol in de schepen van Barrasuete en Tranco gehad. 277
balen m dat van Barrasuete en 60 in dat van Tranco
682 Francisco Doypa, Juan de Çuaço, Pedro de Ysunca en Francisco de Chaban SAB, Paredes 45, 55v Op 22 juni 1545 stelde Paredes hiervoor
een 'cana de afletamiento' op voor Juan de Camargo, Marun de Aguirre en Francisco de Olabe uit Brugge
683 ΐ jaarna zou m Brugge de helft van urn schip verkopen voor 300 dukaten aan de daar residerende Ochoa de h Rea Leçama had behalve wol
ook nog ijzer en safraan bij т"гЬ,
684 SAB, Paredes 45, 20v 'La mitad de una nao que yo tengo e sot dueño della despues de dios, nombrada Santiago, de porte de 130 toneles'
Idem, 45, 21т Escrjvano Sebastian de Иск, 27-1-45
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Fuenterrabía. Van beide schepen is de wollading bekend,685 zodat duidelijk wordt dat
het aantal balen veel lager lag dan bij de schepen van de Burgalezen.686
Het belang van Guipúzcoa lag niet alleen in de directe verbinding tussen de eigen kust
en de Nederlanden. De schippers van Guipúzcoa waren zoals we hebben gezien
eveneens betrokken bij de vaart tussen Andalusië en de Nederlanden687 en de handel
lieten de inwoners evenmin geheel aan anderen over. Enkele procesdossiers maken
duidelijk dat er door de Guipuzcuanos in laken werd gehandeld. Joan Martinez de
Ayztarbe uit Azcoitia bezat zijn eigen behuizing ('posada') in Antwerpen en eveneens
'posadas' in Arnemuiden en Middelburg. Daar had hij bezoek gekregen van Miguel Ruiz
uit Guetaria, die laken kwam kopen voor Joan de Borja, de heer van Loyola. De getuige
Pedro de Gauchalgui, een burger van Azcoitia van ongeveer 32 jaar, verklaarde dat Joan
uit eigen hand de onkosten van Miguel had betaald tot aan diens inscheping naar Spanje.
Ook andere inwoners van Guipúzcoa die in de Nederlanden waren geweest konden
deze verklaring ondersteunen.688

(redes 45, 109-112. Balen wob
Juan de Malança
Francisco de Sesma
Joan Rinz de Vergara
Francisco de Falces
Hernando de Orzoco
Francisco/Antonio de Olabe
Juan de Cabanas
Geronimo Cruznt
Pedro de Sedano
Totaal

Ліелсоиоі:
35
24
8
117
129
52
27
10
12
414

Leçtfmd

46
157
27
125
24
37»

686 SAB, Puedes 45, 130-133. De loods van het schip, Rodngo de Gandía, van ongeveer 35 jaar en de 'contramaestre Pedro de Plasençia van
33 jaar, ondersteunden deze verklaring Een van de wolkoopheden. Femando de Falces, bleek een 'compañero' m Brugge gehad te hebben geheten
Julian Segar, burger van Brugge. Zij hadden 60 balen wol ontvangen ш maart AR CV Eusebio la Puerta (fenecidos) С 261/3 lav XXVI 6387, 15371550 Laredo. 'Deuda por liquidación de cuentos de fletes de ropa y marcincia traído de Flandes' Juan Peres de Sabana, schipper van 'la Trinidad',
burger van San Sebastian en woonachtig ш Pasajes. In het proces stond hìj tegenover Juan de Bayona Limpias, burger van Laredo Voor het gerecht
van Laredo werd Bayona gedwongen de 'fletes de ropa y mercaderías' te betalen die Sabana met um schip uit "Flandes* had gehaald rond 1537.
Ook ш 1540 waren er schippers uit San Sebastián m de Nederlanden, zoals Martin de Olaüola en Nicolas de Gamboa. SAA, Stryt 1540, 37v-38v.
Juan de Caanueba, burger van Fuenterrabía, leende ш Antwerpen 130 pond van Arnao del Plano voor de aankoop van het schip de 'Santa
Catalina', dat in Araerouiden lag- Idem, 66r.
687 Juan de Binyta, Juan de Uchoa, bode un San Sebastián en Maran de Aguirre, uit Mótnco, hadden hun schepen geladen gehad voor Londen
en de Nederlanden ш San Lucar, toen ze door een dienaar van Karcl V gestopt werden en met wol naar Livorno moesten voor de 'Universidad
de Burgos'. Hierdoor veel schade geleden en bovendien veel in gevaar geweest door 'los muchos corsarios de turcos, y moros, γ franceses, que
andan por Us mares de Levante. VaDadoud, 10-6-1523. Cédulas, 50, 454v-460v. Domingo de Arsenal uit Deva voer samen met zim vader Juan
Martin de Arsenal met hun schip op diverse reizen tussen Zeeland en Andaluste, geladen met olie of met tarwe. Juan de Berobt uit 'Goiner',
eveneens in Guipúzcoa, had een vierde deel van dit schip gekocht. Doehaerd, EtuJa, n° 3474 De 'Santo Espíritus' van Sabad de Gijon uit
Fuenterrabía laadde ш 1522 m Cádiz voor een reis naar de Nederlanden. ARCV, Eusebio de la Puerta (fenecidos) 733/3. leg. 151 Hier de
verzekeringspolis van het schip en gegevens van het proces na het vergaan van het schip tussen de weduwe en de Engelse koopman Ricardo
Cooper, burger van San Lúcar de Barrameda Een lijvige procesbundel uit 1523-1532 beschrijft het 'pleito* tussen twee burgers van Mótnco in
Guipúzcoa, Juan de Astigarnbia en Gracia Lopez de Jausoro Het schip 'La Trinidad' in het bezit van Juan Ochoa de Vimana en Juan Ramos
de Vimana, burgers van Mótnco, was vanuit Malaga naar Cádiz gegaan en vandaar naar 'Flandes'. Op de terugweg vanuit *la dicha cibdad de
Flandes' maakte het schip onderdeel uit van een 'armada', tot de aankomst ш de haven van Pasajes de Fuenterrabía. De 'maestre' van bet schip
kwam ш Cádiz te overlijden op 9 december 1521 en Juan Anton de Astagamvu nam toen het bevel over en voer met de lading "pasas* naar
'Flandes'. De terugweg vamut Middelburg vond plaats volgeladen met 'Alemanes' tegen betaling van een 'sueldo' door Karel V De nieuwe kapitein
verklaarde dat het schip bezit was van Francisco de Jaca en de eerder genoemde broers De Vimana, te weten voor een kwart, de helft en een
kwart. De eerder overleden kapitein Francisco de Jaca had eerder al twee reizen met het schip gemaakt, ondermeer vanuit Arnemuiden naar
Andahisië. Het procesdossier bevat ondermeer een grote hoeveelheid getuigenverklaringen. ARCV Alonso Rodríguez (fenecidos) С 1373/1 Inv.
Π 481 Juan Martines de Ayardi uit San Sebastian, schipper van de 'Santa Mana', lag ш 1535 m de 'baya' van Cádiz klaar voor de reu naar
'Flandes' Hij was geladen met alum uit Massaran en met wol, die hij m Malaga had opgehaald. Tussen Malaga en Cádiz was er echter water in
zijn schip gekomen. SAA, Stryt 1535, 10U
688 ARCV Pleitos Civiles Fernando Alonso (fenecidos) С 401/1 шт пг ХГ 3457 (Шз) 1553-Я.
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Pero de Mimenza68' uit Orduña had jarenlang Diego de Tobalina, zijn faktor in de
Nederlanden, voorzien van veel 'hazienda y bienes', geld en koopwaar. Deze bereisde
voor zijn meester zowel Bergen op Zoom, Antwerpen als Mechelen en had ook zelfs
tijdelijk in Mechelen verbleven. Na zeven jaar in dienst van de firma was Diego
bankroet gegaan. Hij verkocht toen de nog aanwezige koopwaar690 aan ene Domingo
de Yraçaval uit Vergara, die toentertijd in Antwerpen verbleef als dienaar van de toen
in Spanje verblijvende Gregorio de Ayala.6'1 Diego zou naar eigen zeggen meer dan
2000 gouden dukaten aan de erven van Mimenza schuldig zijn geweest, maar hij had
niets meer. Hij vertelde met een balspel ('juego de la pelota') meer dan 1000 gouden
dukaten verloren te hebben aan de voornoemde Yraçaval. In maart 1531 was Diego uit
Brabant naar 'España' vertrokken om Mimenza te bezoeken. Hij kwam terug met de
Paasmarkt van Bergen op Zoom en later was hij op de markt van juni in Antwerpen.
Yraçaval was na de Antwerpse jaarmarkt 'por tierra' terug naar Spanje gegaan. Ook de
getuige Juan del Espinal, burger van San Sebastián en ongeveer 26 jaar oud, had zijn
acht jaar lange verblijf in de Nederlanden afgewisseld met diverse bezoeken aan Spanje,
totdat hij zich definitief in Spanje vestigde. Ook andere getuigen uit Guipúzcoa
vertelden dat ze enkele jaren in de Nederlanden hadden gewoond.
Het was ook een rechtszaak die er toe leidde dat Diego de la Rua uit Duinkerke in
1496 voor de justitie van Guipúzcoa moest verschijnen. Hij klaagde een aantal inwoners
van Rentería aan, die een Bretons schip hadden gekaapt toen het onderweg was van
Duinkerke naar La Rochelle, met ondermeer zijn koopwaar. In deze periode was er
oorlog tussen de Spanjaarden en de Bretonnen, zodat de kaap gerechtvaardigd leek te
zijn, maar De la Rua stelde dat er meerdere Nederlanders aan boord waren geweest. In
Fuenterrabia getuigden Petri Jacubson en Juan de Blinque, beiden ook uit Duinkerke.
Omdat ze de 'lengua castellana' niet kenden moesten ze om een om een tolk vragen.
Dit werd Petri Martin Enbes, een burger van Pasajes de Fuenterrabia. Vermoedelijk
heeft De la Rua gelijkgekregen, want later zal er voor de Cnancillería van Valladolid
alleen nog gestreden worden over het betalen van een onkostenvergoeding voor het
verblijf van Diego en zijn gezelschap in Guipúzcoa. Afgezien van de kosten voor de
rechtsgang eiste hij een dagvergoeding. Op 17 maart 1498 berekende hij dat hij al 23
maanden van huis was, in totaal 702 dagen. Voor hem, zijn knecht en een paard stelde
hij de dagvergoeding op 80 maravedís, wat een totaal maakte van 56.160. Zijn totale
onkosten in Guipúzcoa beliepen zelfs 95.371. Op 28 oktober 1498 stuurde het
koninklijk hof een brief aan de Chancilleria van Valladolid om recht te doen aan 'un
flamenco, Diego de la Rua', die het hof had ingelicht. Later wordt hier nog een nieuwe
rekening aan toegevoegd. Op 18 maart 1499 stelt hij de onkosten voor de laatste 320
dagen op 2 realen per dag, voor een totaal van 19.840. Diego de la Rua was toen al bijna

68»

AKCV Fernando Акнио (fenecidos) шт. nr. XIV, 3477, С 750/1. Ongeveer 500 h. 1531-1538.

690 'Tapices, mantel«, ^ t n » ^ , . paramento· de cama de sarga, cama de campo de madera, agujas de coter e agujas de vela, candas de coser de
cápalos, rayanellri, platan para cabecas de agujeras, yUo de сопежо, filo de latón de encablar'.
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drie jaar in Spanje aanwezig geweest.'
DE BEMANNING VAN DE SPAANSE SCHEPEN

De Habsburgse navigatie-ordonnantie van 1549"3 bepaalde dat de Spaanse schepen op
de vaart naar de Nederlanden altijd van 'mediana granda' dienden te zijn, tussen de
honderd en honderdvijftig 'toneles'. Daarop zouden 32 personen dienen te varen,
waarvan minstens 25 mannen en drie kanonniers. In 1553 werden er opnieuw
bepalingen gemaakt voor de bemanning van de schepen. Een schip van driehonderd ton
zou 37 à 38 'marineros' aan boord dienen te hebben, 12 à 13 scheepsjongens ('grumetes')
en 4 à 5 pages ('pajes'). In de praktijk zal dit aantal zeker niet altijd zijn gehaald."4
Desondanks lijken de normen wel te hebben gefunctioneerd, zeker als men controle
vreesde. Schipper Rodrigo de Castillo ging in 1555 van San Sebastián naar de
Nederlanden zonder de benodigde zestig man aan boord. In Arnemuiden voegde hij
toen zes Engelse zeelieden en drie Spaanse passagiers toe aan zijn bemanning om zich
op die manier in te dekken tegen een eis van schadevergoeding vanwege het verlies van
wol tijdens de reis. Maar zelfs met de extra vulling had hij nog steeds minder dan vijftig
personen aan boord." 5 De bemanning van het nieuwe schip van Juan de Ugarte uit
Portugalete van ongeveer 300 'toneles' voldeed in 1547 met 65 personen wel aan deze
normen. Dit aantal stond daarbij ook omschreven als passende bij een schip van deze
omvang.
Deze zwaar bemande grote schepen hebben gedurende de gehele periode echter een
beperkte rol gespeeld. Veel vaker zal de reis zijn ondernomen met kleinere schepen,
zoals de 'Trinidad' van Martin de la Rea met als schipper zijn zoon Pedro. Deze
beschreef in 1525 het totaal aantal manschappen op zijn schip: buiten zichzelf had hij
in Santander een Spaanse en een Engelse loods aan boord, alsmede de volgende
personen: 'contramaestre, despensero, escrivano, 21 marineros (6 kanonniers, 10
scheepsjongens, 5 pages)'."6 Beter vergelijkbaar zijn echter de door de Brugse notaris
Paredes in 1545 opgestelde contracten, waarbij een verplicht aantal bemanningsleden
werd vastgesteld. Pedro de Ynes moest varen met tien matrozen, één loods, drie
scheepsjongens en twee pages.6'7 Het zal vermoedelijk om een klein schip van rond
de 100 'toneles' zijn gegaan. Ook zijn er een aantal voorbeelden uit 1522 bekend,
waarbij het aantal bemanningsleden varieerde tussen 15 man op een schip van 150
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Antonio Zarandona y Valli (fenecidos) С НОв/2 (leg. 278) ínv. ХХХШ 8013 ong. 150 fa. 1496-1499. RGS, november 1497, 120.
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694 SAB, SC Diven dossier lSSO-1567. William D. Phillips Jr., 'Spain's northern shipping industry in the suaeenth century', Journal о/Емгорып
Economic Htaory 17 (198«), 267-301, 284.
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SAB, Paredes 56, Ш г - Ш . Idem, 47, 185r-197r.
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SAB, Paredes 45, 55v.
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'toneladas' en 48 man op een schip van 2/0. 6Я
Uitgaan van nationaliteiten bij het benoemen van schepen betekent niet dat ook de
bemanning slechts uit dit land afkomstig kon zijn. Zo had de Portugees Juan Andres
uit Villa de Conde ook nog de Galicische koopman Pedro Pardo uit Cederá en de
Vlaamse loods Pedro Tuerman uit 'Lys' aan boord. 6 " Aan de hand van de
getuigenverklaringen die de Brugse notaris Paredes achterin zijn registers opnam, is het
mogelijk enkele opmerkingen te maken over de herkomst en de leeftijd van de
opvarenden. Het gaat in alle gevallen om schepen, die onderweg problemen hadden
gehad en men zal ook steeds de meest geschikte getuigen hebben uitgezocht.
Deze vielen in de volgende categorieën: kapitein van de vloot, schipper, onderofficier,
loods, kanonnier, schrijver, timmerman, hofmeester, loopjongen? ('galafate'), matroos
en een enkele passagier. De meer ambachtelijke beroepen, zoals timmerman, kanonnier
en loods, geven een relatief hoge leeftijd te zien, grotendeels boven de 45 jaar met een
loods van 70 jaar als uitschieter. De schipper, onderofficier en de matrozen waren over
het algemeen veel jonger, variërend tussen de 20 en de 50 jaar, met een gemiddelde van
rond de dertig. Dit zou dus kunnen duiden op een actieve beroepsuitoefening van
ongeveer dertig jaar. Ook de schrijver, waarvan echter maar twee voorbeelden
beschikbaar zijn, leek niet aan een bepaalde leeftijd gebonden.
De helft van de getuigen bleek in gelijke mate uit de grote vertrekhavens Portugalete
en Laredo afkomstig. Castro Urdíales, de haven tussen Portugalete en Laredo, bleek ook
nog steeds 10% van de personen te leveren, bijna tweemaal zoveel als Santander. Van
groot belang waren verder de havens aan de Ría van Bilbao, naast Bilbao zelf ook
Erandio, Guecho (Getxo), Deusto, Sestao en Santurze. Westelijk van Portugalete waren
er de kleine plaatsjes richting Castro Urdíales, waaronder Musquis (Muskiz),
Somorrostro, Ontón en Ciervena, terwijl er ook bemanningsleden afkomstig waren uit
de plaatsjes boven Bilbao, zoals Berango en Urduliz. Een enkeling kwam uit het verder
naar het oosten gelegen Bermeo.700

698 CS Π, 23. M-marmerò (matroos), G-grumete (scheepsjongen); P-paje (page).
Schipper
Juan Peres de D e n
Behran de la Rentería, v° Hondarroa
Miguel de la Lana
Pedro de la Borda, v° San «l»b»«r.in
Marón de Camudio, ν* Bilbao
Sancho del Hoyo
Juan Martínez de Recalde
Juan de Casanueva, v° Fuenteravia
Domingo de Alegare, v° Ondarroa
Johannes de Burgo, ν* San Sebastian
Andres de Cavala, v° Portugalete
Hernando del Hoyo, ν* Puerto de Santofla
Hernando de Yerobt
Juan de las Barzas

scbtp
carnea Santa Cruz
nao Santa Cruz
oao San Juan Vautista
nao Doña Isabel
nao San Pedro
nao Santa Mana
nao Santa Mana
nao San Nicolas
nao Santa Mana
nao San Juan
nao SM de Guadelupc
nao San Bartolomé
nao SM de la сопссЬсюи

toneUdas
150
195
170
270
185
230
210

Ьетлптп%
8M6G IP
26M 8G5P
18M ЗР
32M HG SP
24M 9G 4P
30M ÌOG 5Р
28М 8G
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19025М 8G
122
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160
175

Э0М lOG 5Р
23М

699 SAA Stryt 1535, 6r.
700 De «chippen en scheepslieden, die voor Stryt getuigden waren ondermeer afkor^ig urt Deva, Bilbao» Arandio, Momeo, Fuenterrabfa e
Oyarzon m Guipúzcoa. SAA, Stryt 1540, 351v
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De loodsen blijken het minst aan de rest van de bemanning gebonden te zijn
geweest.701 Terwijl de bemanningsleden meestal uit dezelfde omgeving kwamen, gold
dit niet voor de loodsen. Temidden van een groep uit Portugalete een loods uit Bermeo,
tussen die van Castro Urdíales een loods uit Deusto. Toch was er ook een enkele keer
een matroos uit Laredo op een schip uit Urdíales en evenzeer een Laredano op een
schip uit Portugalete. Wellicht betrof het in deze gevallen een aanvulling op de
oorspronkelijke bemanning, aangemonsterd in de haven van vertrek.
SAMENVATTING

De bronnen voor de studie van de scheepsverbinding tussen Spanje en de Nederlanden
zijn zeer fragmentarisch en bieden een slecht zicht op de kwantiteit van de
scheepsbewegingen. Alleen van de door het 'Consulado' van Burgos georganiseerde
wolvloten vanaf de Spaanse noordkust is bekend om hoeveel schepen het gaat. Door de
ordonnanties mochten alleen Spaanse schepen er lading innemen. Maximaal reisden er
voor de kooplieden van Burgos 55 schepen naar de Nederlanden, maar veelal waren het
er rond de dertig. Het hoogtepunt van de scheepvaart, alsmede van de wolexport, vond
plaats aan het einde van de jaren veertig. De gemiddelde hoeveelheid wol per schip was
toen toegenomen tot ongeveer 900 à 1000 balen. Er werden meer grotere schepen gebruikt dan in de jaren twintig, maar de scheepsgrootte lijkt niet daadwerkelijk
toegenomen te zijn. Afgezien van de havens van Laredo, Santander, Bilbao en Portugalete werden er soms ook havens gebruikt in Gdicië en Guipúzcoa. Vanuit Biskaje en
Guipúzcoa vertrokken er bovendien ook veel schepen die niet door de Burgalezen
waren bevracht. Hierover zijn echter nauwelijks betrouwbare gegevens beschikbaar. Het
lijkt aannemelijk dat het ook om veel kleine schepen zal zijn gegaan. Wanneer men
kijkt naar de eigenaars en de opvarenden van de schepen blijkt de enorme geografische
verspreiding. Vele kleine havens leverden ook hun aandeel aan de scheepvaart, zodat de
grote havens eigenlijk vooral dienden als verzamelplaatsen waar de wol werd opgeladen.
Op deze manier was een groot deel van de Spaanse noordkust actief betrokken bij de
contacten met de Nederlanden.
De Nederlandse hulken hielden zich alleen bezig met de vaart op Andalusië. Hoewel
de Nederlanders in de jaren dertig namelijk wel geprobeerd hebben de vaart op de
Spaanse noordkust open te breken, behielden de Spanjaarden daar het alleenrecht. De
Nederlandse hulken leverden in het begin een concurrentiestrijd met de Biskajers en de
Bretonnen, maar gaandeweg de jaren dertig lijken zij de overhand te hebben gekregen.
Bij het bestuderen van de Spaanse handel hebben de historici vrijwel alleen aandacht
gehad voor de wolhandel. Hierdoor is er relatief weinig bekend over de andere
Produkten die de Spanjaarden met zich meebrachten. Hoewel het waarschijnlijk om een
economisch minder belangrijke handelsstroom gaat, bestaat er een rijke variëteit aan
Spaanse handelsgoederen. Ook de retourvloot vanuit de Nederlanden is veelal
veronachtzaamd. Het laken neemt hierbij de voornaamste plaats in, maar de

701 Schipper Jacop Jane» un Amsterdam van ongeveer 40 jaar uep ш Bretagne op de rotsen na een reu nit Cadiz. Op zijn hulk "San Gabriel'
bevonden zich zijn loods Pietre Ysbrant uit Weynse in Holland van eveneens 40 jaar, alsmede de passagiers Felipe van de Velde, abas Del Campo,
een Brugs koopman van rond de 31 jaar en de Middelburgse koopman Jacop Coquelar van 41 jaar SAB, Paredes 49, 31r
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handelsstroom bestaat ook hier uit een brede waaier van produkten.
Ten slotte is in deze paragraaf duidelijk geworden dat de Spaanse schepen van de
wolvloten vermoedelijk tussen de dertig en veertig personen aan boord gehad zullen
hebben. Dit zou betekenen dat een vloot van twintig schepen, zoals er vele zijn geweest,
ongeveer 700 man zal hebben meegenomen. In tijden van oorlog zullen deze aantallen
nog veel hoger hebben gelegen. De aanwezigheid van dergelijke grote groepen zeelieden
zal niet zonder invloed zijn geweest op het sociale leven in de havensteden. Zeker niet
wanneer men gedurende lange tijd in de haven diende te wachten op een nieuwe lading
en vervolgens op een goede wind.

CONCLUSIE

Anders dan in Brugge, hebben de Spaanse kooplieden in Antwerpen geen duidelijke
naties gekend. Mede hierdoor is er ook geen archief bewaard gebleven, zoals dat van de
Spaanse natie van Brugge. In Antwerpen bieden vooral de registers van notaris Stryt
belangrijke informatie. Hij is echter maar één van de notarissen die in deze periode met
de Spaanse kooplieden werkte. De stedelijke bronnen bieden vooral inzicht in de
activiteiten van een aparte meer geïntegreerde groep Spanjaarden. Het is ook deze groep
die in latere generaties wist door te dringen tot de bestuurslaag, waarbij ze de handel
vaarwel lijken te hebben gezegd. Ook in Brugge bestond een kerngroep, maar door de
eigen organisatie was integratie in de Brugse samenleving voor hen minder noodzakelijk.
Er zijn daarom ook maar weinig voorbeelden van Spanjaarden die betrokken werden
bij het stadsbestuur. Dit in tegenstelling tot de situatie in Middelburg waar men juist
een goed gebruik wist te maken van Spaanse kooplieden in bestuursfuncties om de
handelsbelangen van de stad te verdedigen.
Voor het verkrijgen van inzicht in de Spaanse handel mag echter niet alleen worden
uitgegaan van deze beperkte kerngroepen, ondanks hun enorme overwicht in de bronnen. Vele Spanjaarden kwamen slechts voor een korte periode naar de Nederlanden en
hebben daarbij veel minder sporen achtergelaten. Wanneer we hen bij de Spaanse handel
betrekken wordt duidelijk dat de meeste kooplieden geen statische handelaren zijn geweest. De sedentaire kerngroepen dienden als draaipunt van de migrerende kooplieden.
Voor Brugge is het zelfs mogelijk drie concentrische cirkels te constateren, van
permanente, semi-permanente en tijdelijke kooplieden. De laatste twee groepen zouden
dan hebben kunnen bestaan uit de jonge faktors die voor enkele jaren naar de
Nederlanden kwamen en uit de kooplieden die slechts voor één seizoen of één enkele
transactie naar het noorden waren gereisd.
Bovendien is het ook duidelijk geworden dat de Spaanse kooplieden niet aan één stad
gebonden waren. Het zijn vaak dezelfde personen die opduiken in de gegevens van
meerdere steden. Tussen Antwerpen, Bergen op Zoom, Middelburg en Antwerpen
bestond een intensief verkeer van personen. Het vastpinnen van Spaanse kooplieden aan
één Nederlandse stad geeft een vertekend beeld van de dynamische werkelijkheid. Vaak
waren er van één familie vertegenwoordigers in zowel Brugge als Antwerpen aanwezig.
Het vaststellen van het aantal kooplieden in de stad is om deze redenen zeer moeilijk.
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Tellingen die er van uitgaan dat alle Spaanse namen in de bronnen verwijzen naar in een
stad gevestigde kooplieden met hun familie en bedrijf, vertekenen het beeld eveneens.
Door gebruik te maken van de registers van de Brugse notaris Paredes en de Antwerpse
notarissen Stryt en 's Hertoghen is het wel mogelijk te stellen dat er in beide steden
jaarlijks minimaal tweehonderd Spaanse kooplieden actief zijn geweest. Al dienen we
voorzichtig te zijn om deze cijfers uit de jaren tussen 1540 en 1550 ook te gebruiken
voor de voorafgaande periode. Voor 1560 beschikken we voor Antwerpen over een lijst
van zestig getrouwde en 38 ongetrouwde Spaanse kooplieden. Ongetwijfeld behoorden
velen van hen tot de vaste bewoners van de Scheldestad.
Het bestaan van het archief van de Spaanse natie van Brugge -waar voornamelijk
Castilianen aan verbonden waren- heeft er voor gezorgd dat de betekenis van de andere
Spaanse groepen, zoals de Aragonezen, de Navarrezen en de Biskajers wordt ondergewaardeerd. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er met behulp van andere
bronnen meer gegevens kunnen worden gevonden over de kooplieden uit deze groepen.
Tussen de diverse naties hebben ook minder scherpe scheidingen bestaan dan veelal
werd aangenomen. O p de vergaderingen van de Spaanse natie kwamen niet alleen
Castilianen en er bestaan zelfs voorbeelden van kooplieden die zowel deel uitmaakten
van de Spaanse natie als van die van Biskaje. Deze natie van Biskaje bleek in de jaren
veertig bovendien in handen van kooplieden uit Vitoria en Logroño in het binnenland,
dit zeer tegen de zin van de schippers uit Biskaje. De kooplieden uit Vitoria en Logroño
blijken ook zeer belangrijk geweest te zijn geweest voor de verbindingen tussen de
diverse Spaanse centra. Op dezelfde manier hebben de kooplieden uit Aragón
gefunctioneerd als voorname bemiddelaars tussen Italië en de Nederlanden.
Bij het bestuderen van de persoonlijke contacten blijkt dat de natie maar een beperkte
rol heeft gespeeld. De koopman ging in eerste instantie uit van de steun van
familieleden en stadsgenoten. Voor zijn handelsnetwerk had hij daarbuiten belang bij
contacten uit zoveel mogelijk verschillende gebieden, zowel uit andere Spaanse steden,
als ook uit de Nederlanden, Portugal, Engeland, Frankrijk en Italië. De Spaanse
contacten met Holland hebben vooral plaatsgevonden in de handelssteden van Vlaanderen, Zeeland en Brabant. Alleen Gregorio de Ayala, waarover het tweede hoofdstuk
gaat, handelde met Haarlem en er was verder één enkele Spaanse koopman die enige
jaren in Amsterdam heeft gewoond. In die jaren was er zelfs een Spanjaard actief in
Kopenhagen.
Een belangrijk onderdeel van de discussie over de Spaanse kooplieden betreft de
integratie van de families in de Nederlandse samenleving. Zoals gezegd was er een kleine
groep families die daadwerkelijk samensmolten met de lokale elites. Daarbij was het
vaak de tweede of derde generatie die bestuursambten ging uitoefenen. Een onderzoek
naar de volgende generaties valt echter moeilijk uit te voeren binnen het chronologisch
kader van deze studie. Vandaar dat er voor gekozen is bij één voorbeeld ook de
kinderen te betrekken die nog actief waren na 1555. De twee broers Gregorio en Diego
de Ayala en hun grote kinderschare kunnen op die manier dienen als voorbeeld voor
de bestudering van een Spaanse koopliedenfamilie in de Nederlanden.
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HOOFDSTUK Π
DE AYALA'S
EEN SPAANSE FAMILIE I N DE NEDERLANDEN 1

O p 26 juli 1519 vond in Antwerpen het huwelijk plaats tussen Gregorio de Ayala en
Christina de Witte. Gemengde huwelijken waren in het Antwerpen van de zestiende
eeuw geen grote bijzonderheid. Verscheidene buitenlandse kooplieden verbonden zich
door een huwelijk met de Antwerpse burgerij, of liever nog, met de plaatselijke adel.
In dit geval betrof het echter de dochter van een toekomstig burgemeester van de
Hollandse stad Haarlem. Behalve een Haarlems bestuurder, was deze Frans de Witte
echter één van de vroegste internationale handelaren uit Haarlem. Als een Bourgondisch
vorst smeedde hij via de huwelijken van zijn dochters een imperium van zakelijke
contacten, ongetwijfeld ten gunste van zichzelf, maar wellicht evenzeer in het voordeel
van de in deze jaren vervallen Haarlemse economie.2
In de daarop volgende jaren sluit Gregorio een contract met de stad Haarlem om er
laken te gaan fabriceren. Hij zal bovendien zorgdragen voor de export naar de landen
aan de Middellandse Zee. Enkele jaren later sluit Gregorio nogmaals een dergelijk
contract af, nu met Bergen op Zoom. Bovendien blijkt hij gedurende een aantal jaren
ook de tolgelden van de tol van Iersekeroord te innen, geheven op alle schepen die door
de Zeeuwse wateren moesten varen.
Al deze activiteiten zijn reeds lang bekend bij de historici,3 doch tot nu toe heeft
niemand geprobeerd de gegevens samen te voegen, in de hoop meer inzicht te krijgen
in de 'handel en wandel' van Gregorio de Ayala. Duidelijk is dat hij niet past in het
cliché-beeld van de Spaanse koopman in de Nederlanden. Hoewel ook hij afkomstig is
uit Burgos, het centrum van de Castiliaanse wolexport, lijkt hij namelijk niet actief
geweest te zijn binnen het Spaans consulaat in Brugge.4 Evenmin was het
vanzelfsprekend dat een Spanjaard zich bezighield met lakenfabricage, en dan nog wel
in het verre Haarlem. Zodoende biedt de bestudering van Gregorio de Ayala niet alleen
de mogelijkheid een uitzonderlijk ondernemer uit de zestiende eeuw te volgen, maar laat
het eveneens zien dat de activiteiten van de Burgalezen in de Nederlanden minder
uniform zijn geweest dan meestal op basis van eenzijdige, -en makkelijk toegankelijke

1
Raymond Fagel, 'Gregorio de Ayala Un mercader español у su familia ed los Paites Bajos de Carlos V. un caso extraordinario' ЕзрлЛл y
HoUruL· Ропеясш leídas durante el qmnut Ыоаюо tìafaiuJboUndes de historiadores -Dialogai Hispinim 16. Jan Т*^Ь"»«· en Harm den Boer ed.
(Amsterdam/ Atlanta, 1995), 157-167
2
Frans de Witte, vader van Christina de Witte, was burgemeester van Haarlem tussen 1522 en 152B, met uitzondering van 1526 Hu was
gehuwd met Mechelina Alebouts J.5.F]i. de Herckenrode, Nohdiatre des Pays-Bas a du comté de Bourgogne I (Gent 1865) 76-78. In deze studie
kan het h»1*ng van Frans de Witte slechts i«f"twit»l щ sprake komen, doch deze koopman annex polrücus verdient zeker meer aandacht.
3
De 'ontdekker' van Gregorio de Ayala voor de geschiedschrijving u zonder twijfel Eduard Brünner, die in zijn dissertatie uit 1918 uitvoerig
ingaat op de activiteiten van Gregorio in Haarlem Bnlaner, Bmtennenng De contacten tussen Gregorio de Ayala en Bergen op Zoom zun voor
het eerst beschreven door Korneel Slootmans ш Slootmans, Jen Metsen Lippen Unger trof Gregorio de Ayala aan bu de bestudering van de tol
van Iersekeroord, Iersekeroord.
4
De lanukenaam 'Ayab' is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de 'Valle de Ayala', in de huidige provincie Alava, gelegen tussen de steden
Burgos, Vrtona en Bubao.
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bronnen- wordt geconcludeerd.
Behalve Gregorio bevond ook zijn broer Diego de Ayala zich in de Nederlanden. Van
hem staat vast dat hij lange tijd als koopman in Antwerpen heeft gewoond. Over het
onderzoek naar de activiteiten van beide broers zei Floris Prims: 'En nu is er over de
beteekenis der twee oudste Ayala's te Antwerpen nog heel veel bijeen te zoeken*. Een
aansporing, die in dit hoofdstuk voorzichtig ter hand is genomen.
Zeer intrigerend daarbij is de bijzondere band die deze koopliedenfamilie met de
Habsburgse vorsten bezat. Beide broers hebben in persoonlijk contact met hen gestaan
en genoten ongetwijfeld een aandachtig gehoor. In dit verband is het opmerkelijk dat
Gregorio en Diego veelvuldig in een proces verwikkeld zijn voor de Grote Raad van
Mechelen. De oorzaak daarvan lijkt te liggen in de steun die ze ontvingen van de
Habsburgers en de Geheime Raad. Tegenstanders van Gregorio en Diego konden
vermoedelijk alleen bij de Grote Raad terecht om hun zaak te bepleiten.
Het bestuderen van de beide Oudste Ayala's' geschiedt tegen de achtergrond van hun
familie, zodat duidelijk kan worden in hoeverre zij integreerden in de Nederlanden, of
vasthielden aan hun Spaanse herkomst. Gayle K. Brunelle stelde voor de Spaanse
families in Rouaan dat het onderhouden van contacten met Spanje de basis vormde voor
hun commercieel succes, terwijl wie probeerde ambten te verwerven, de handel liet
varen en daarmee de banden met Spanje. Constance Jones Mathers benadrukte
daarentegen in haar studie over Burgalese kooplieden in Frankrijk en Engeland het
belang van de lange-afstand contacten tussen familieleden voor de handel. Zij beschrijft
echter de situatie rond 1500, in tegenstelling tot Brunelle en William D. Phillips jr., die
vooral spreken over een latere periode. Phillips laat zien dat ook voor Brugge; 'Local
integration had become more important than the maintenance of ties with Spain'.6
Ondertussen weten we dat zijn standpunt is gebaseerd op de bestudering van een kleine
groep zeer geïntegreerde Spanjaarden die testamenten hebben achtergelaten. Maar wat
prevaleerde voor de Ayala's?
Bij de bestudering van de familie Ayala zal bovendien worden ingegaan op het
gebruik van namen als leidraad voor de bestudering van de Spaanse kooplieden.
Gedurende het onderzoek rees steeds krachtiger de vraag of het wel altijd mogelijk is
om bepaalde gegevens aan elkaar te koppelen, hoewel ze afkomstig zijn van een
koopman met eenzelfde naam. Zelfs een relatief bijzondere naam als 'Ayala' leidt naar
dwaalsporen. De grootte van de Spaanse families, alsmede het beperkt aantal doopnamen
dat in deze families circuleerde, bemoeilijkt een betrouwbare identificatie van de
personen.

5

Fions Pnms, 'Het oordeel van Diego de Ayala van Antwerpen over de Spaanse politiek' Btfdr^gen tot de gescbudems 11 (1933) 124-137, 126.

6

Brunelle, 'Immigration'; Jones Mathers, 'Partnerships'; Phillips jr, 'Integration'.
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GREGORIO DE AYALA
GREGORIO DE AYALA IN BRUGGE

Reeds enkele jaren voor zijn huwelijk was Gregorio de Ayala al in Brugge aanwezig. In
1515 staat hij vermeld in een protokol van de schepenbank van Bergen op Zoom. Hij
wordt er 'Spaans koopman, residerend in Brugge' genoemd, en gemachtigd door Lucas
de Villegas/ mogelijk een familielid, om schulden te innen in de Nederlanden.' Erg
lang heeft hij waarschijnlijk niet in Brugge verbleven. In ieder geval is hij nooit actief
geweest in het consulaat van de Spaanse natie te Brugge. In de notulen van de
vergaderingen van het consulaat, de 'Ayuntamientos', wordt tussen 1502 en 1555 geen
enkele Ayala genoemd. Hoe Gregorio vanuit Spanje in de Nederlanden is gekomen is
verder niet bekend. Wellicht waren er in Brugge en elders in de Nederlanden
familieleden aanwezig. Al in 1466 was er namelijk al een zekere Pedro de Ayala actief
in Brugge.' Op de markt van Bergen op Zoom handelde in 1494 een ander mogelijk
familielid. Deze Jan de Ayala stond daar in contact met Andries de Pesquere.10 De
moeder van Gregorio heette Elvira de Pesquera, waardoor de mogelijkheid wordt
vergroot dat het ook hier om een familielid gaat.
Slechts een enkele keer zijn er bewijzen voor latere contacten met Spanjaarden in
Brugge. In de kasboeken van de Brugse faktor van Juan de Castro de Muxica staat
Gregorio vermeld tussen 1534 en 1538.11 In 1537 wordt hij in Brugge
vertegenwoordigd door Alonso de Santa Gadea, zodat deze een betaling kan ontvangen
van Jan de Medina, een Spaans koopman uit Brugge en diens vrouw Josine de
Carrion.12 In 1539 machtigt Antonio de Villafranca voor de Brugse wet Gregorio de
Ayala, Alonso de Santa Gadea en Arnao del Plano, om een schuld van Karel V te innen
van 18.000 gouden dukaten.13 Terugkerend naar het begin van de aanwezigheid van
Gregorio in de Nederlanden, is hij in 1519 vanuit Brugge in Antwerpen
terechtgekomen. Daar huwt hij Christina de Witte. Snel daarna beginnen de contacten
tussen Gregorio en Haarlem.

7

lsabel de Ayala, een zul van Gregorio, wal getrouwd met Diego de Villegas Over deze familierelatie; Guyot, VÜltgu

g

Sbotmans, KouJemdHam, 979 GA Bergen op Zoom Schepenbank, protokol van rentebneven en recognmen 1515-1516 72, 1 2-1515

9

Gffliodta, EsupU Π, 147. SAB, Reguter anele lentemien 1465-1469, 55, n° 3, 19-9-1466

10

Slootmanx, KouJemsrkun, 959 GA Bergen op Zoom, Schepenbank, protokol van rentebneven en recognmen 1494-1495, 25v

11 SAB, SC, Dagboek 1535-1538 en kasboek 1534-1535 van Juan de Castro Vermoedelijk m
paragraaf over de firma van Juan de Castro de Musea

Gaspar de Monca de faktor ш Brugge. Zie

12 SAB, Procuraties 1537-1538, 8v, 24-9-1537 Het gaat om een p-"·!*^— losreate van vier pond. Gregorio de Avala en Alonso de Santa Gadea
werkten veelvuldig samen Deze samenwerking bkjkt ook uit de contacten die ze onderhielden roet Domingo de Yraçaval uit Vergare, die rond
1531 ш Antwerpen verbleef als dienaar van Gregorio de Ayala, die toen Ufdekjk m Spanje was ARCV Fernando Alonso (fenecidos) inv nr. ХГ ,
3477, С 750/1 Ongeveer 500 fs 1531-1538 Alonso de Santa Gadea kon zowel in het Frans als in het 'Flamenco' schrijven. A. Rodríguez Vilk,
'El emperador Carlos V у su corte' ВНЛН 43 (1903), 14 (1522)
13

SAB, Procuraties 1531-1539, 165, 14-6-1539
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GREGORIO DE AYALA IN HAARLEM14

De eerste vermelding betreffende de aanwezigheid van Gregoriode Ayala in Haarlem
is te vinden bij Schrevelius, die reeds in 1648 de lakennijverheid van Haarlem beschreef:
'Wederom, in den jaare 1522, op dat de magistraat de handel der lakenneering zoude
bevorderen, en de naarstigheid van den kooplieden opwekken, zo hebben zij op het
lakenbereiden prijzen gesteldt; om die handel in eere te houden, en te doen
vermeerderen ...Hier en boven, op den tienden van december 1524, is er een compagnie
opgeregt onder de geene die in lakenen handelde; daar de voorstander van geweest is
Joris Ajala. Hier en door is er nieuwe en vermaarde handel gekomen van Haarlemsche
lakenen tot in Spanje toe, en elders. Maar de voorspoed en eere van laken-neering is
mettertijd verloopen'.15 De mededelingen van Schrevelius worden door Brünner
onderbouwd, aan de hand van de resoluties van de Haarlemse vroedschap en het register
van het Haarlems gerecht." De door Brünner ongebruikte stadsrekeningen bieden
echter veel nieuwe informatie over de activiteiten van Gregorio de Ayala in Haarlem.
Het subsidiëren van de lakennijverheid blijkt reeds enige jaren eerder te zijn
begonnen. In 1522 wordt er namelijk in de vroedschap gesproken over de vraag of de
exportsubsidies voor Spanje, Portugal en het Oostland' nog langer door moesten gaan.
Voor ieder laken kregen de drapeniers een oord (een vierde deel) van een gouden
gulden. Het was de bedoeling van de stad dat het Haarlems laken overal bekend zou
worden.17
Om dit te bereiken kijkt men in 1522 niet alleen meer naar de Haarlemse drapeniers
en kooplieden. Reeds op 14 oktober 1523 wordt er een contract gesloten tussen
Haarlem en een viertal Spaanse kooplieden, die te Antwerpen resideerden. Burgemeester
Frans de Witte sluit dit contract met Alonso Fernandes,18 Fernando Dianes, Luis
Perez19 en Gregorio de Ayala. Al het laken uit Haarlem dat niet in Holland of
omgeving verkocht kan worden zal naar Zeeland gaan en daar aan de Spanjaarden

14 Gregario de Ayala en de шЬпгІіет voor de drapeniers worden behandeld in: 1LP. Fagd en J W. Marûbe, 'Subsidies voor dnpenien ш het
zeflunofreeuwse Haarlem, HeerUm Jâurboek 1993, 9-34.
15 Theod. Schrevelius, Hurlemus, öfterste snotang der tud Hstrtem, vermeerdert met butorucbe ddntehenmgen lol den jtere Í7S0 (Haarlem, 1754)
De eerste druk van Schrevekus ц uit 1646 500-501 Verder schrijft hij over de Haarlemse lakens. 'De ruige lakenen zijn hu de Spaansche en
hahaansche zeer begeert, zo om de ligthad, als om de glans van het zwarte' Idem, 502 Andere historici van de stad Haarlem maken kort melding
van de lakennijverheid van Gregorio de Avala. Cornells de Koning, Tsfired der seto* Нвлгіет en derzelver gocmedenu лп de vroegst tyden tftot
op den ttgenvooidigen lee I (Haarlem, 1807) 25 JJ Temminck, Наягіет vroeger en ш (Bussum, 1971) 24 G.M. Nieuwenhuis, De tttd ллп dt
Spaurne m ttven eeuwoi (Amsterdam, 1946) 31 Peter H Trembath, 'Haarlem ш de zemende eeuw, voorspel van een opstand' /utrboek Humriem
1974 (Haarlem, 1975) 187-266, 217419
16 Brünner, Buuennenngt 89 GA Haarlem Vroedschaps 1518-1534, kast 3/4 шт. nr 2, Register Haarlems Gerecht, kast 10 inv nr 1 ; Zie ook
HJ Smit ed^ Bronnm voor de gexbiedenavtn den bundel met EngeUnd, Schotland en IcrUndulitS-lStt
(Den Haag 1942) RGP LXXXVI 336-337,
381
17

Vroedschap B6r, 95r-96r-, GA Haarlem kas 19 шт. nr. 100 SR 1520-1521, 53v, 59r Reeds vanaf 1 november 1519 werden subsma uitbetaald.

18 Alonso Fernandes lijkt een Spaans koopman uit Middelburg te zun Een zekere Alonso Fernandes knjgt in 1531-1532 wijn van de stad
Middelburg aangeboden Unger, Middelburg П, 316 Ook m 1544 is er in Middelburg sprake van een Alonso Fernandes, die Rotterdamse lakens
uitvoert naar Spanje Idem Ш 608 In 1535 verklaart hij voor een Antwerps notaris in te staan voor de echtheid van een in Middelburg opgestelde
verklaring. Gons, Etude, 174-175
19 Dit is wellicht de in Middelburg gevestigde broer van Marón Lopez uit Antwerpen. Deze familie van Joodse afkomst had een breed netwerk
van familieleden ш de Nederlanden eo in Spanje en Frankrijk Er is al sprake van een Luis Lopez in Middelburg vanaf 1516 en in 1526 wordt hu
poorter van de stad. In 1552 is zijn zoon Luis Perez zelfs thesaurier van de sud. Vanaf 1540 staat een Luis Perez echter vtrmeld als burger van
Antwerpen Zie Goris, Etude, 103, 162, 166, 562, 582, 628 en Unger, Middelburg П, 319, 333. Verder Vermaseren, 'Lopez'
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verkocht worden voor drie pond Vlaams het stuk. Tussen 16 maart 1524 en 16 maart
1526 zullen zij verplicht zijn minimaal 1600 halve lakens aan te kopen. De stad zal erop
toezien dat niemand anders het Haarlems laken zal exporteren. O p 21 april 1524
bekrachtigt Karel V dit contract, dat voor Haarlem zo voordelig zou moeten gaan
uitwerken. Tot nu toe hadden de Hollandse handelaars weinig succes gehad. 'Maer
overmidts dat de scepen vaerende uuyt Waeterlandt ende daerontrent пае Lissebonne
ende elders eenige vanden zelven laekenen met hem nemen..ende daer commende alzoe
zy niet thoenen en moegen draegen lancx der straeten te coope ende geven tot eenen
deinen pryse, zoe en cuemen de zelve coopluyden de zelve laekenen ter weerde niet
10
brengen'.
Ook in september 1524 onderneemt Frans de Witte een reis naar Antwerpen om daar
met zekere kooplieden te onderhandelen over een contract om Haarlems laken naar
Spanje en Portugal te exporteren. Voor ieder half laken zal men een kwart van een
gouden gulden geven. Hetzelfde bedrag dat aan de eigen drapeniers reeds werd gegeven.
De export naar Spanje wordt daarbij aan Spaanse kooplieden gegund. Haarlemse
kooplieden die toch met het Iberisch schiereiland willen handelen zullen nu geen
subsidie meer krijgen. Vrijwel zeker gaat het hier om dezelfde kooplieden als in 1523.21
Dit lijkt waarschijnlijk, gezien het feit dat Gregorio en zijn gezelschap reeds op 11
oktober een contract bezegelen met de stad Haarlem voor het stichten van 'een nyeuwe
draperye van lakenen andie wolle geverwet mit rode lijsten ende andere coloren'. 22 Dit
contract voor de fabricage van een nieuw soort laken in Haarlem duikt uit het niets op.
In de stadsrekening, op 10 september, bestaat de last van Frans de Witte slechts uit
exportcontracten. Het lijkt erop dat Frans de Witte en zijn Spaanse schoonzoon dit plan
ter plekke hebben bedacht. Er wordt vaart achter gezet en reeds op 17 november krijgt
het contract de goedkeuring van het Hof van Hollandse in Den Haag. Enkele weken
later hechten ook Margareta van Oostenrijk en de Geheime Raad er hun goedkeuring
aan. Zij eisen wel dat ook inwoners van Haarlem mogen deelnemen aan het gezelschap
van Gregorio. Men krijgt twee maanden de tijd om zich daarvoor te melden. Slechts
Jacob de Witte, ongetwijfeld een naast familielid van Frans, zal zich uiteindelijk
aansluiten bij deze nieuwe lakennijverheid.23 Deze Jacob trad al in 1521 in Bergen op
24
Zoom op als gemachtigde voor de al eerder genoemde Alonso de Santa Gadea. Op
27 december 1524 onthaalt het stadsbestuur Gregorio en een zekere Joachem Brunnairt,
die met de burgemeesters over de draperie kwamen spreken, op vier stedekannen

20

GRM HoUévd, dosier 325.

21

GA Haarlem SR nr. 101 1524-1525, 38v-39r; Idem Vrocdicbap 154v-155v.

22

GA Haarlem SR nr. 104, 72v.

23 GA Haarlem Gerecht 30r-34r, Uïnpraak van Geheime Raad, Brunei 10 •<•»•»-Л~~ 1524; Idem Vroedachap 154v-155r. Idem SR nr. 104 15241525 42r.
24

Sloctmans. Koudcmtrbm, 9S1-982.
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wijn.25 De volgende dag sluit men dan een nieuw contract, met een looptijd van 20
jaar, dat uitgebreid omschreven staat in het register van het Gerecht.26
De Spaanse kooplieden die het contract met Haarlem aangaan zijn behalve Gregorio
de Ayala ook nog Alonse Maluwandis (Maluenda), Martijn Abryetto (Arbieto) en
Christoffel de Ayala, allen kooplieden geboren in Spanje en in de Nederlanden
woonachtig. Zij mogen binnen Haarlem komen wonen en beginnen met 'een
Sonderlinge draperye van lakenen die men binnen deser stede nyet gewoenlicken is te
maicken. Te wetene swarte lakenen an de wolle geverwet mit roode lijsten,., ende
andere coloeren sulcx als zijlieden te raide worden souden'. Doel van het contract is 'de
neeringen binnen den voirs. stede die zeer sober ende cleyn zijn te vorderen ende te
vermeerderen'.
Het eerste contract, waarbij men verplicht was jaarlijks 300 halve lakens te maken,
wordt nu vervangen door de eis jaarlijks 200 hele lakens te fabriceren. De lijsten van
hele lakens moeten daarbij een derde groter zijn dan die van de halve. Gedurende de
looptijd van het contract zal Gregorio geen halve lakens mogen maken en de drapeniers
van buiten het gezelschap geen hele lakens. Op deze manier ontstaat er een duidelijk
onderscheid: 'dese nyeuwe draperye nyet gemeens en heeft mit de oude gewoenlicke
draperye van de halve lakenen die men binnen deser stede altijt gemaict ende
gedrapenyert heeft ende noch ter tijt maict ende drapenyert'.27 Mocht Gregorio door
startproblemen in het eerste jaar de 200 niet halen, dan mag hij dit in het tweede jaar
compenseren. Men gaat er namelijk van uit dat Gregorio werklieden van buiten zal
moeten aantrekken. In maart van hetzelfde jaar verplicht Haarlem bovendien om alleen
wol uit Calais te gebruiken, zodat Gregorio dus geen Spaanse wol mag benutten.28
Eens te meer blijkt dat het klassieke beeld van de handel van wol en laken tussen Spanje
en de Nederlanden niet op gaat: het is niet het van Spaanse wol gemaakte laken dat als
afgewerkt produkt terug naar Spanje gaat.
In maart 1526 komt Gregorio de Ayala met klachten bij het stadsbestuur. Hij heeft
een ververij en een draperie opgezet en al veel onkosten gemaakt. Tegen zijn zin was
hij bovendien gedwongen om hele lakens te maken in plaats van halve en daarvan
waren de kosten hoger. Hij wil nu een hoger bedrag per laken krijgen en vrijstelling van
belasting op zaken voor zijn huishouden. Zonder hem was de draperie van Haarlem ten
slotte ten onder gegaan, zo stelt hij vol zelfvertrouwen.29 Omdat het stadsbestuur het
grote belang van het nieuwe laken inziet wordt de subsidie uiteindelijk verhoogd. Hij
zal wel verplicht zijn in Haarlem te blijven drapenieren en verven. Maar dit mag ook
door iemand van de groep gebeuren. Als extra premie krijgt hij inderdaad vrijstelling

25 GA Haarlem SR or 104, 64v-65r WeUicht u deze Joachem Brunnairt de Duitse koopman Joachim Pruner, de Вегішш schoonzoon van
Frans de Wine Nog ш 1529 is de Antwerpse koopman Joachim Prumiert betrokken hu de export van Haarlems laken. Idem Vroedschap 232v233v Zie ook paragraaf over de Tol van Iersekeroord. Ook wellicht identiek aan Joachim Prenderà, die ш 1527 Haarlemse Lakens naar Frankfurt
wil exporteren, Idem SR nr 107 142v
26

GA Haarlem Gerecht 30r-34r, 3 tuman 1524(25), Uem Vroedschap 158v-160r, 28 december 1524

27

GA Haarlem Gerecht 35v

2І

GA Haarlem Gerecht 35v-36r, 15 maart 1525

V)

GA Haarlem Vroedschap 174r-175v, 15 maart 1526
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van belasting op bier, brood en wijn.30
De tweede subsidiebetaling aan Gregorio geschiedt later inderdaad ook op basis van
één gouden gulden per laken. De stad en Gregorio zijn echter beide niet tevreden over
het contract. Haarlem wil dat hij zijn produktie zal verhogen van 200 naar 300 stuks
laken per jaar, omdat 'die neeringen van der draperye zeer declineert, darter veel volcx
leedich gaenende vuyter stede vertrecken ende noch gescepen is meer te gaen ende te
vertrecken'. Hij grijpt dan meteen de gelegenheid aan om een verhoging van de subsidie
te bepleiten. Hij zegt verlies te lijden op de draperie en verlangt nu een nog hogere
subsidie, anders zal hij de stad alsnog verlaten. Hij stelt voor gedurende drie jaar 300
stuks laken per jaar te maken en zal afzien van de subsidie als hij in deze periode geen
900 stuks laken weet te maken.31 Uiteindelijk komt men tot overeenstemming over
een produktie van minimaal 600 stuks laken in twee jaar, met een ontsnappingsclausule
bij oorlog of andere calamiteiten, en een subsidie van twee Karolusguldens en tien
stuivers. Daarna zal hij steevast worden betaald na iedere leverantie, tot het einde van
de looptijd van het twintigjarige contract uit 1524. Daarvoor moet Gregorio wel het
laken ook exporteren naar Spanje, Portugal en Napels en het Haarlemse laken daar
bekendheid verschaffen.
Tegelijkertijd onderneemt de stad in 1527 nog meer initiatieven om de lakennijverheid
uit het slop te halen. De Spaanse koopman Alonso Ximenes,32 die in Middelburg
woont, wordt door de stad overladen met wijn en boter om hem te bedanken voor het
ontvangen, bewaren en doorzenden van het Haarlemse laken naar Spanje en Portugal.
Ook met de Spaanse kooplieden Luis Perez en Alonso Fernandes uit Antwerpen wordt
een contract gemaakt om Haarlems laken buiten de Nederlanden te slijten. Dit zijn
twee van de Spaanse kooplieden die ook reeds deelnamen aan het contract van 1523.
Het gaat hierbij om halve Haarlemse lakens. Bovendien hebben enkele Haarlemse
drapeniers contact met andere buitenlandse kooplieden, die halve Haarlemse lakens
willen produceren voor Spanje en Portugal. Namens hen moeten zij de vroedschap
verzoeken of zij dezelfde subsidies kunnen krijgen als Gregorio, of dat de subsidie aan
hem gestopt kan worden.33
Ten slotte is Haarlem ook in contact gekomen met Adriaan May, een koopman uit
Antwerpen, die ook graag een nieuwe lakennijverheid in Haarlem wil beginnen, op de
manier van Brugge. In dit geval zou het om halve lakens gaan. Adriaan May kent in
Haarlem slechts Gregorio en Frans de Witte, en als de stad zegt hem geen startsubsidie
te kunnen verlenen, doet hij een beroep op hen. Gregorio pleit ervoor dat de stad hem
aan een huis helpt en men hem subsidieert, maar zegt zelf op dit moment geen geld te

30
GA Haarlem Gerecht 38rv, 4 april 1526; Idem SR ar, 106 1526-1527 82rv. De beuling geschiedt VDOT lakens geproduceerd vanaf juni 1524»
terwrjl het contract dateert uit september 1524. Vellicht wordt 1525 bedoeld. Idem Gerecht 176r-178r.
31

GA Haarlem Vroedschap 187v-194v; Uem Gerecht 39v-40v.

32
Reeds in 1515 bij de intocht van Karel V woonde hij in Middelburg en voor гапі huis hadden de Andalustêrs een stellage gemaakt met
brandende toortsen en stromende rode en witte wun. Kesterloo, 'Stadsrekeningen' 1500-1549, 257-426. 397. Zie ook Idem. 389 en Nagtguu,
Lrvauhmcbten П, 1011. Wellicht was hij de vader van de ш Middelburg geboren theoloog en filosoof Pedro Ximenes. Pieter de Ia Rue, Catturi
Ztdand (Middelburg, 1741), 193*194. Alonso Ximenes was zeer betrokken bij de natie van Andalusie m Middelburg en komt op de eerste
belastuujhnten uit 1543-1544 ook nog voor ab exporteur van laken. Unger, AWdhtrg Π, 316 en Ш, 371, 439, 442, 444, 592, 608.
33

GA Haarlem SR nr. 106 1526-1527 64rv, 85v¡ Uem nr. 107 1527-1528 Mrv, 36r, B7r, 129v-130r, Idem Vroedschap 194v-195v, 213v-214v.
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kunnen uitlenen, want hij was te zeer belast met zijn eigen draperie. Frans de Witte zal
uiteindelijk wel borg staan voor May.34 In de rekeningen is verder sprake van de
Antwerpse koopman Joachim Pronders, die Haarlems laken naar Frankfurt wil
exporteren. Dit is mogelijk dezelfde persoon als Joachim Pruner, de Berlijnse
schoonzoon van Frans de Witte.55 Ook zijn de Haarlemse kooplieden zeer actief op
de markt van Bergen op Zoom.36
Eind 1527 stuurt de stad een delegatie naar Mechelen, met ondermeer een
meestertimmerman, om daar het nut van een volmolen te bestuderen. Het laken
afkomstig van een volmolen is volgens de delegatie van veel betere kwaliteit en men
verwacht dat met een volmolen 'die neeringe van der draperie gescapen is zeer te rijsen'.
De meestertimmerman maakt vervolgens een nieuwe volmolen in Haarlem, die in de
werkplaats van Gregorio wordt geplaatst en door iedereen gebruikt zal kunnen worden.
De stad zal echter eigenaar blijven van de volmolen.37
Na ongeveer anderhalf jaar, ruim binnen de periode van twee jaar, laat hij weten dat
er sinds maart 1527 623 hele lakens zijn gemaakt. Hij verzoekt de stad nu om betaling,
maar daar zegt men geen geld te hebben om de meer dan 1500 Karolusguldens te
betalen. Er wordt besloten dat de stad een rente zal overnemen van Frans de Witte en
Gregorio de Ayala, die zij in Haarlem verschuldigd waren. Nog tot in 1537 zijn er in
de stadsrekeningen betalingen terug te vinden die teruggaan op deze rente.38
Het is echter de vraag of alle verhogingen van de subsidie wel geheel volgens de juiste
procedure door de stadsmagistraten waren afgehandeld. In 1530 eist men namelijk dat
de dienaar van Gregorio de Ayala een kopie laat zien van het laatste contract, anders
zullen ze hem niet meer betalen. Bovendien moet hij kunnen bewijzen dat het laken
inderdaad naar Spanje geëxporteerd is.
Frans de Witte komt naar de vroedschap om de subsidie van twee Philippusguldens
te verdedigen. De vroedschap wil ervan af, 'mits dat enighe beduncken soe proffijttelijck
nyet te weesen als wel in eerste schijn'. Frans de Witte stelt daarop dat Ayala een grote
ervaring heeft opgebouwd in het vervaardigen van gehele lakens en dat deze lakens
gezonden werden naar het hof van Karel V in Spanje om daar de edelen te kleden. Toen
Karel V naar Italië was gegaan werd het Haarlems laken ook daar bekend, tot aan Rome
en Napels toe. En omdat de hele Haarlemse lakens van Gregorio niet genoeg waren om
aan de vraag te beantwoorden, profiteerden ook de halve lakens van de verworven
roem, terwijl die voordien onbekend waren geweest. Nu Karel V in Duitsland
vertoefde, viel te verwachten dat het Haarlemse laken ook daar zou gaan aanslaan, zoals

34

GA H u r l a n SR nr. 107 1527-1528 ІЗОгт; Idem Vroedschap М4 -207т.

35

GA Haarlem SR nr. 107 1527-1528 142v.

36

GA Haarlem SR nr. 107 1527-1528 ДО ІЗОг.

37 GA Haarlem SR nr. 107 1527-152S 35гт; Idem, Gerecht 43т. Ook vciweift de nuarjchappij van Gregario het recht am gaffen te laarden.
Idem, 41v.
38

GA Haarlem SR nr. 108 1528-1529 15v-17r¡ Hem Gerecht 41т. (Oktober 1528). Idem SR nr. 117 174r.
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in Italië gebeurd was."
Bovendien bepleit De Witte dat men aan Gregorio een bedrag van 6000 Rijnse guldens
geeft, om hem al diens onkosten te vergoeden: 'coopen [van] huyssingen, erven,
denzelven tymmeren, repareren, verwerye, vollerye, ramen te maecken, groet vollijck
volders, caerders, noopsters van Mechelen ende uuyt Vlaenderen hyer inder stede
gebrocht'. Gregorio had namelijk zeer veel schade geleden in de eerste jaren, omdat hij
er niet snel in geslaagd was werklieden en materiaal te verkrijgen om 600 stuks laken
in twee jaar te kunnen produceren. De vroedschap besluit deze zaak een jaar uit te
stellen, de subsidie te geven volgens het contract en de 6000 guldens niet toe te kennen.
Haarlem wilde duidelijk af van de te hoge subsidie van twee Philippusguldens, en
waarschijnlijk ook van de monopoliepositie van Ayala, maar zat gebonden aan het
contract. Men zoekt driftig of men 'bij eenich middel dese composicie soude mogen
afdoen of modereren tot minder last van der stede'. Ondertussen gaan de betalingen
echter door.40 In 1532 biedt zich dan een mogelijkheid aan om Gregorio aan te
pakken. De waardijns krijgen na afloop van hun ronde langs de ramen te horen dat er
iets mis is met de lakens van Gregorio die zij net gewaardeerd hadden: 'Siet nu hebt ghij
de waerderinge gedaen, mair dair zijn twee lakenen aan die ghij gewaerdeert hebt die
eens huere waerderinge ontfangen hebben die ontsegelt ende op die woude gesteken en
nu weder proper toegesteken zijn'. De waardijns vonden inderdaad twee lakens, die
voor een tweede keer waren opgehangen, iets wat nog nooit gebeurd zou zijn. Zij
spoedden zich direct naar enkele burgemeesters, die echter niet meteen in actie
kwamen.41
Pas wanneer er in augustus 1532 weer subsidie voor 348 stuks laken van Gregorio
wordt betaald, staat er in de marge van de rekening vermeld dat men juridische stappen
gaat ondernemen om het contract te verbreken. Het duurt echter tot oktober van het
volgende jaar, totdat een Haarlemse afvaardiging naar het hof van Holland gaat om
daarover raad in te winnen. De advocaten van het hof zijn ervan overtuigd dat de stad
goede redenen had om het contract te verbreken. Er ontbrandt een juridisch gevecht.
Gregorio de Ayala had namelijk evenmin stilgezeten en van de Geheime Raad een
evocatiebrief verkregen tegen een eerdere uitspraak van de Haarlemse schout. Het blijkt
duidelijk dat Haarlem het bedrog aangrijpt om het contract te verbreken. Haarlem
probeert een laatste redmiddel en stuurt een afvaardiging naar de Grote Raad van
Mechelen om in verzet te gaan tegen de brief van de Geheime Raad.42
Tegelijkertijd wil Haarlem uitstel van betaling totdat de Grote Raad een uitspraak
doet. Gregorio heeft echter een dwangbevel van Karel V verworven om Haarlem te
dwingen zijn lakensubsidie uit te betalen. De Haarlemse burgemeesters Gerrit van

39 GA Haarlem Gerecht 46v, Idem Vroedschap, los ЬЫ bij 159. Idem vroedschap 252v-253r, 11 juni 1530. Frans de Vine wal op 2 juni 1330
op verzoek van de regering van Haarlem daar naar roe gekomen vanuit Bergen op Zoom, omdat men van het contract met Gregorio de Ajala
afwilde. Frans de Witte wordt hier 'rwager' genoemd, zodat het mogelijk om een zoon gaat van burgemeester Frans de Witte. Idem SR nr. 109
48v.
40

GA Haarlem SR nr. 109 1529-1530 ввгт, 99v.

41

GA Haarlem Gerecht 49v-50r, 30 april 1532.

42

GA Haarlem SR nr. 111 1531-1532 I25rv, Idem nr. 112 1532-1533 37v-Wr.
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Warmond en Wouter van Bekestein worden daarop in een Haagse herberg gegijzeld,
totdat het laken betaald zouden worden. Haarlem daagt nu Gregorio voor het Hof van
Holland en zegt dat de lakens niet volgens het contract waren gemaakt. Haarlemse
afgevaardigden worden naar Mechelen en Brussel gestuurd.41
Maria van Hongarije benoemt dan een commissie van drie om de problemen op te
lossen, bestaande uit meester Vincent Cornelisz., thesaurier-generaal van financiën,
meester Jan Auxtruyes, rekestmeester in de Grote Raad en meester Boudewijn de Cock,
procureur-generaal bij de Grote Raad. Op de aanklacht van Haarlem, dat hij niet
volgens het contract had geproduceerd, zegt Gregorio dat hij van de burgemeesters
toestemming had om dat te doen. De Haarlemmers antwoordden daarop dat die
burgemeesters geen bevoegdheid gehad hadden om deze toestemming te geven. Dit is
ongetwijfeld een beschuldiging geweest jegens Frans de Witte.
De commissarissen zagen in dat een onderling akkoord niet te verwachten was en
kwamen uiteindelijk met twee mogelijke oplossingen. Mocht men dan nog niet tot een
akkoord komen dan zou men rapport uitbrengen aan de koningin, wat 'der stede nyet
baeten en soude'. Omdat de Haarlemse deputatie zei geen bevoegdheid te hebben om
een van de voorstellen te accepteren, werd de bijeenkomst verdaagd naar 20 april.44
Over deze bijeenkomst is helaas niets te vinden in de stadsrekeningen. In juli is men in
Haarlem nog druk bezig met de verdediging. Zo spreekt men in Gouda met een verver
die nog in de Haarlemse ververij van Gregorio gewerkt had.45 Eveneens wordt degene
die de lakens van Gregorio voor een tweede maal aan de ramen had aangeslagen in de
gevangenis gezet. Men hoopt van hem de waarheid te vernemen, doch hij hult zich in
een stilzwijgen.4* Ook de Haarlemse advocaat voor de Grote Raad van Mechelen
wordt door de stad betaald voor het vele werk dat hij in de zaak 'Ayala' verrichtte.47
Doch tegelijkertijd werkt men in Haarlem aan een poging om met Gregorio tot een
akkoord te komen, want men vreest dat zijn positie te sterk is om het pleit geheel te
winnen. 'Alsoe de coninginne duer tscrijven van Ferdinandus, coninck van Roomen,
hueren broeder ende anderen personaiges ter lieften van denselven Gregorio die saicke
zeer ter hertten trocken alst oick bleeck, want hadde die doen evoceren vuyten
ordinarysen rechte'.48
In september 1534 reist een zware Haarlemse delegatie af naar Den Haag om daar met
de commissarissen van de zaak 'Ayala' te overleggen. Ook Gregorio de Ayala is daarbij
aanwezig, zodat beide partijen hun eigen verdediging kunnen voeren. Daarna hebben
de commissarissen een uitspraak gedaan waarmee, 'die voors. questien ende geschillen

43

GA Haarlem SR nr. 113 1533-1534 44V> 47v-48r, 49rv.

44

GA Hurlan SR nr. 113 1533-1534 50Т-5ІГ, 23 m u i t 1534.

45

GA Haarlem SR nr 113 1533-1534 59v-60v

46 GA Haarlem SR nr 113 1533-1534 llOrv. Volgens de waardijns zou deze Willem Maartensz. de waarheid weten over de lakenfraude тал
Ayala
47 GA Haarlem SR nr 113 1533-1534 83v-84r Het gut om Mr. Aerndt van der Goes de Jonghe Hl) had in zijn nieuwe huu te Mechelen een
glasraam laten maken met het stadswapen van Haarlem
48

GA Haarlem SR m 113 1533-1534 64rv, » augustus 1534. Zie Ook Idem 64v45r.
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geheel af, doot ende te nyete zijn'.4' Deze definitieve uitspraak valt te lezen in de
rekeningen van de stad. Het contract blijkt afgekocht te zijn voor een bedrag van 1900
ponden van 40 Groten, te betalen in acht termijnen in vier jaar. Doch uiteindelijk
betaalt men 1300 Karolusguldens in gereed geld aan Gregorio de Ayala. Drie
weefgetouwen waarmee hi) in Haarlem laken had gemaakt worden door een
gemachtigde van Gregorio aan de stad Haarlem verkocht, omdat men niet wilde dat er
weefgetouwen de stad verlieten. Ook stuurt men nog een boodschapper naar Antwerpen
om van Gregorio zijn exue-geld te verkrijgen.50 Deze betaling van het exue-geld zorgt
er voor dat de financiële afwikkeling tussen de stad en Ayala nog enkele jaren
voortduurt. Nog in 1539 gaat er een bode vanuit Haarlem naar Mechelen met een brief
inzake het exuegeld, dat Ayala nu eindelijk in Antwerpen betaald had.51
Om een oordeel te geven over de betekenis van Gregorio de Ayala voor de
lakennijverheid van Haarlem is het noodzakelijk de Haarlemse situatie als geheel te
bestuderen. Wel is duidelijk dat hijzelf, maar ook de Haarlemse tijdgenoten, zijn
aanwezigheid in de eerste jaren van levensbelang achtten voor de stad. De produktie van
de Haarlemse hele lakens blijkt na zijn vertrek op kleine schaal te zijn voortgezet. Zo
ontvangt de Spaanse koopman Francisco Aliaga uit Antwerpen in het begin van de jaren
veertig gedurende een periode van drieënhalf jaar 15.500 halve lakens en slechts 200 hele
lakens.52

49 GA Haarlem SR nr 114 1534-1535 Э8т*39г De Haarlemse afvaardiging bestond un dne burgemeester!, een schepen, de thesaurier, dnc
raadsleden, twee secretarissen, de schout en een gecoronuteerde in de zaak 'Ayala' Zie ook Idem 86rv
50

GA Haarlem SR nr 114 1534-1535 frtrv, 83rv en klem nr 115 1535-1536 9v llr klem nr 117 1537 27r
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GA Haarlem SR nr 119 1539 47rv Ook Idem nr 118 1538 33r en de losse rekeningen achterin het regraer
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LAKENSUBSIDIES VAN GREGORIO DE AYALA IN HAARLEM
VAN

TOT

BEDRAG

MUNT

010624
010426
180327
180327
210529
200829
110630
071030
230831
100932
120933

010426
180327
300928
290529*
2X829
110630
071030
230831
310832
110933
310834*·

164 10
252 —
1557 IOS
208035210432 ΙΟ
Ι30470 - 870 —
66710325 —

P40
P40
K40
P40
P40
P40
P40
P40
P40
P40
P40

AANTAL
235
180
623
832
141
173
52
188
348
267
130

PER STUK
0,5
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

GG28S
GG28S
K40 + IOS
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

TOTAAL
010624

2546

310834

* Deze période deels identiek met de voorafgaande, zodat de voorafgaande periode buiten befcbouwing u gelaten bij de berekening
van het totaal.
** Datum met ingevuld. Rekening loopt tot Э108Э4
P40
-Pond van 40 Groten
GG28S
-Gouden Gulden van 28 Ruiven
K40
-Karohiiguldcn van 40 groten, of 20 Stuiver«
PH
-Philippuaguldea (25 stuivers)
Bron. GA Haarlem Stadsrekeningen Кая 19 n° 106 t/m 113
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Rest nog de vraag of Gregorio de Ayala gedurende lange tijd in Haarlem heeft
gewoond. Duidelijk is dat hij er een huis en een werkplaats heeft gehad en een aantal
malen is hij zeker in Haarlem aanwezig. In de contracten gaat men wel steeds van een
vast verblijf in Haarlem uit, maar mag hij ook iemand anders in zijn plaats stellen. In
ieder geval moet de thesaurier van Haarlem op 3 november 1529 naar Antwerpen om
met Gregorio te spreken en in 1530 wordt hij door zijn dienaar Antonio de Medina
vertegenwoordigd voor het Haarlems Gerecht.53 Hierna zal blijken dat Ayala in deze
jaren ook elders actief was, zodat een langdurig verblijf in Haarlem te betwijfelen valt.
Of was het voor een zestiende-eeuws koopman mogelijk tegelijkertijd in verschillende
steden woonachtig te zijn?
GREGORIO DE AYALA IN BERGEN OP ZOOM54

Het vertrek van Gregorio de Ayala uit Haarlem wordt door Korneel Slootmans als
volgt beschreven: 'Gregorio de Ayala, die in 1524 te Haarlem de "nieuwe draperie" had
ter hand genomen. Tot 1532 hield deze zijn bedrijf aldaar in stand, toen begon hij te
knoeien en moest hij de stad verlaten. Hij vestigt zich dan te Antwerpen, waar
Antonius (markies van Bergen) 'den concepteur van der draperien' heeft Ieren
kennen'.55 Gregorio de Ayala is echter tot 1534 doorgegaan met zijn Haarlemse
lakennijverheid, terwijl het naar mijn mening ook zeer onwaarschijnlijk is dat Gregorio
de Ayala Antwerpen ooit helemaal heeft verlaten.
Antonius, markies van Bergen op Zoom en Gregorio de Ayala onderhandelen vanaf
juli 1534 te Antwerpen over een mogelijke vestiging van Ayala in Bergen op Zoom, nog
voor de definitieve uitspraak in het geschil met Haarlem. Op 12 oktober komt een
contract tot stand, dat op 3 maart 1535 wordt bekrachtigd: de markies en de stad geven
Ayala een renteloos bedrijfskapitaal van 16.000 Karolusguldens, welk bedrag hij binnen
twaalf jaar zal terugbetalen. In eerdere onderhandelingen had de Ayala 24.000
Karolusguldens gevraagd. Ayala zal bovendien jaarlijks een erfrente van 200
Karolusguldens ontvangen of 3200 gulden ineens, ter bestrijding van de eerste onkosten.
De stad stelt voor twintig jaar kosteloos een woonhuis op de Hoogstraat en een
werkplaats met ververij op de Korenmarkt ter beschikking. De markies zal de ramen
beschikbaar stellen. De keuze van het soort laken staat Gregorio geheel vrij en hij en
zijn medewerkers behoeven geen belasting te betalen. Bij overlijden van Gregorio
blijven zijn echtgenote en kinderen nog voor zeven jaar verplicht de produktie voort
te zetten en de 16.000 Karolusguldens terug te betalen. Gregorio was vrijgesteld van
lidmaatschap van een gilde en van het bekleden van openbare ambten. Gregorio de
Ayala belooft 'hier binnen Bergen allenskens hem te transportieren ende woenechtich
te makenen met wijff, kinderen ende zijnder geheelder familien, ende (zal) alle zijnen
treyn ende handel van coopmanschappen zoe wel van Antwerpen als van Haerlem
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binnen der Stadt bringen, transfereren ende hanteren, binnen den iersten drye jairen, пае
alle zijn vermoegen ende gelijck een goet poerter quytende zijner eedt sculdich is van
5
doene'. * De lakenproduktie van Ayala wordt het eerste jaar vastgesteld op 200 stuks
laken, het tweede jaar op 300 en het derde jaar op 400 stuks. Twee halve lakens zullen
gelden als een heel laken. Daarna zal Gregorio 400 stuks laken per jaar blijven
produceren. Wanneer in geval van ziekte of oorlog deze produktie niet bereikt wordt,
dan moet dit een jaar later worden ingehaald.
De 16.000 Karolusguldens zijn voor Bergen op Zoom niet op te brengen, zodat de
markies een aantal vorderingen op de stad kwijtscheldt, tot vijf achtste van het totale
bedrag. Daarnaast ziet de markies af van een aantal jaarlijkse inkomsten, die de stad hem
schuldig is. Ondanks de grote moeite die de markies en de stad hebben gedaan om de
industrie van Gregorio de Ayala binnen de muren te krijgen, verlaat de Ayala de stad
reeds weer in 1536. Hij zorgt er wel voor dat een Haarlemse drapenier zich te Bergen
op Zoom zal vestigen. S7Van een renteloos voorschot voor deze drapenier van 800
Karolusguldens, zal Gregorio de Ayala er 300 voor zijn rekening nemen. 58 Of het
tussen 1534 en 1536 daadwerkelijk tot lakenproduktie is gekomen weet Slootmans niet
te vertellen. Het lijkt echter aannemelijk dat het nooit zover is gekomen. Ook de
toegezegde verhuizing van de familie en de handel van Gregorio naar Bergen op Zoom
zal waarschijnlijk niet ten uitvoer zijn gebracht.
In de recente beschrijving van de Paas- en Koudemarkten in Bergen op Zoom komt
Slootmans terug op de contacten tussen de stad en Gregorio de Ayala. In 1536 blijkt De
Ayala ondermeer een schuld uit te hebben staan bij een vellenwasser. Volgens
Slootmans had Ayala de stad verlaten, 'met achterlating van de nodige schulden'. 59 In
1538 geven Gregorio de Ayala en zijn echtgenote Christene de Witte nog een volmacht
aan Dierick de Wauwe, om te handelen in een geschil met Jan du Pont. 6 0
DE ERFENIS VAN FRANS DE WITTE: DE TOL VAN IERSEKEROORD

Slootmans vermeldt dat Gregorio in 1542 de pacht van de tol van Iersekeroord bezat,
waardoor hij weer in contact kwam te staan met kooplieden van Bergen op Zoom. 61
Unger weet hier in zijn studie over de tol van Iersekeroord meer over te vertellen.
Reeds vanaf 1535 staat hij al als pachter van de tol te boek. In 1543, als zijnde koopman
van Antwerpen, dient hij een verzoek in om de tolpacht op te zeggen, vanwege de
oorlog. Dit verzoek wordt gehonoreerd.

56 Slootmans, J*n Maten Lippen, 327-328 GA Bergen op Zoom: Register mei Resobuën 1526-27 115-126, Idem Réguler met Privilegiën 13981555 LaHl ZMv.
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Zijn voorganger in de tolpacht was Frans de Witte, zijn schoonvader, die tussen 1528
en 1535 de tol had gepacht. Ayala pacht de tol uiteindelijk tussen 20 september 1535 en
20 september 1543. De brieven van de commissie, waarin hij de tol pacht van 10 juli
1534 -Frans de Witte is dan reeds overleden- spreken over een termijn van zes jaar. In
1541 zou de pacht stilzwijgend zijn verlengd."
De situatie blijkt echter gecompliceerder dan Unger deed vermoeden. Reeds in januari
1535 hadden de erfgenamen van de overleden Frans de Witte zich verzameld ten huize
van notaris Peter van Lare te Antwerpen. Jacob de Witte, de oudste zoon van Frans,
had toen al sinds 16 augustus de Zeeuwse tol van zijn vader overgenomen. Er werd toen
ook gesproken over de goederen van Frans de Witte in Spanje. Bij de notaris werd
bepaald dat Gregorio voor het overnemen van de tol en de koopwaar meer dan 950
pond aan de andere erfgenamen van Frans de Witte zou betalen.63
Ondanks deze regeling blijven er problemen bestaan over de erfenis van Frans de
Witte. Op 1 februari 1537, ten huize van Aert van der Goes, advocaat van de Grote
Raad van Mechelen, wordt nogmaals een akkoord getekend door heer Gregorio de Aila,
ridder, voor zich en als voogd van zijn echtgenote Christina de Witte. Ook aanwezig
zijn Jacob de Witte, die ook tekent als voogd voor Gerrardy de Witte, een minderjarige
broer, en Jan de Witte, die tekent voor zichzelf en voor Elizabet de Witte, weduwe van
Joachim Pruner,64 en Niclaes de Witte. Het zijn allemaal kinderen van Frans de Witte
en Machtelt Gerritsdochter. Frans was gedurende zijn leven burgemeester van Haarlem
geweest en tollenaar van de Zeeuwse tol. Op deze bijeenkomst wordt het beheer van
de nalatenschap verdeeld. Jacob de Witte zou beheer voeren over de tol van Zeeland en
Ayala over de bezittingen van de overledene in Spanje en Italië.65 De nalatenschap van
Frans de Witte blijft echter voor problemen zorgen. In 1541 loopt er nog steeds een
proces voor het Hof van Holland. De Staten van Holland vormen in 1552 zelfs een
partij in dit proces, waarbij in 1569 door de Grote Raad vonnis wordt gewezen. In 1570
vervolgt men de rechtsgang echter weer voor het Hof van Holland.66
De erfgenamen van Frans de Witte zijn voor dezelfde Grote Raad in 1538 gewikkeld
geweest in een proces tegen de Spaanse koopman Alonso Ximenes uit Middelburg,
daterende uit 1529. Frans de Witte zou in mei 1526 door een dienaar een half pak laken
geleverd hebben in het schip van Peter Pietersz., een brouwer uit Delft, om het aan
Ximenes te bezorgen. Pietersz. zegt het bij Alonso thuis te hebben afgeleverd, doch deze
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64 De Berhmse koopman Joachim Рпшсг was gevestigd te Antwerpen, vanwaar hu zich intensief bezighield met de handel met het Iberisch
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ontkent dit.67 Alonso was het vaste adres voor het Haarlemse laken in Middelburg en
in dit proces wordt zichtbaar hoe het laken vanuit Haarlem in Middelburg terecht kon
raken.
In 1536, als de problemen tussen Haarlem en Gregorio om diens lakennijverheid in
die stad pas zijn afgerond, raakt hij in zijn nieuwe hoedanigheid van tolpachter opnieuw
in conflict met de stad. Ayala had de wol geconfisceerd die Haarlem en Leiden in Calais
hadden gekocht, Hij stelde dat de wol eigendom was van Engelse kooplieden. De
Engelse schippers hadden dit middels bewijsstukken aan hem duidelijk gemaakt. Ook
de Haarlemmers kunnen bewijzen overleggen en zij vertellen hem dat de Engelse
documenten slechts bedoeld waren om de Fransen om de tuin te leiden. Uiteindelijk
bepalen de Geheime Raad en de Raad van Financiën dat men de wol mag meenemen,
maar dat de steden het tolgeld en de onkosten van de tollenaar moeten betalen.6*
In 1539 wordt er uitspraak gedaan voor de Grote Raad van een proces uit Holland.
Gregorio de Ayala en mr. Pieter Rutinck, klerk in het kantoor van de rentmeester van
Bewesterschelde, hadden beslag laten leggen op de roerende goederen van de overleden
mr. Pieter Garcia de la Loo, bij leven baljuw van Middelburg. Gregorio is echter zelf
geen partij in het proces.6' In 1548 loopt er nog een proces voor de Grote Raad tegen
Gregorio de Ayala, als pachter van de tol, tegen de Spaanse natie van Brugge. Het betrof
een geschil over de tol van de vloot die in 1537 richting Spanje was vertrokken. 70
Ayala had met succes aanspraak gemaakt op tolrechten van de vloot die door noodweer
werd gedwongen om in Zeeland een haven te zoeken. Dit ondanks het feit dat de
schepen al de Antwerpse tol hadden betaald.
RIDDER GREGORIO DE AYALA: TUSSEN KONING EN KEIZER

Lakenhandelaar, lakenfabrikant en tolpachter, tot zover de reeds lang in Nederland
bekende verschijningsvormen van Gregorio. Vanaf 1536 komt er in de bronnen
'ruddere' achter zijn naam te staan en blijkt hij dus het ridderschap te hebben
verworven.71 Goolenaerts gaat er van uit dat de Ayala's van hoge adel waren en
verwijst daarbij naar 'doña' Francisca de Ayala, die in 1496 als gezelschapsdame van
Johanna de Waanzinnige aanwezig was op haar huwelijk in Lier.72 Gregorio stamt
waarschijnlijk wel af van de adellijke tak, maar niet dusdanig dat hij daar zijn
ridderschap aan te danken had. De vader van Gregorio was Juan Rodríguez de Ayala
Palencia, zoon van Pedro Rodríguez de Palencia en Inés López de Ayala. De
familienaam 'Ayala' is dus via moederszijde doorgegeven. Dit was in het geheel niet
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ongebruikelijk in Castilië, zeker niet wanneer het een adellijke familienaam betrof.71
Het ridderschap heeft Ayala echter te danken aan het feit dat Rooms-koning Ferdinand
hem per brief heeft geridderd/4
Vanwaar deze aandacht van Ferdinand -waar we ook al eerder een voorbeeld van
hebben gezien- voor Gregorio de Ayala? De latere keizer Ferdinand van het Duitse
Keizerrijk was in Spanje geboren en had zich in Wenen omringd met Spaanse
volgelingen, waaronder Gabriel de Salamanca, die de titel van graaf van Ortenburg van
Ferdinand had gekregen.75 Om zijn Spaanse dienaren uit te betalen blijkt Ferdinand
een beroep gedaan te hebben op een aantal Spaanse kooplieden in Antwerpen. Zij waren
immers gespecialiseerd in het financiële verkeer tussen de Nederlanden en de
Castiliaanse jaarmarkten. Gregorio de Ayala vormde de sleutelfiguur bij deze betalingen,
samen met zijn vaste zakenpartner Alonso de Santa Gadea.76 Zo ontving hun
vertegenwoordiger Francisco de Villena in januari 1533, 6340 dukaten van de Fuggers,
via de bank van Gonzalo de Jerez en Christoforo del Castillo. Ook in 1539 is Gregorio
nog betrokken bij betalingen van Ferdinand. In dat jaar wil deze van Anton Fugger
weten welke sommen uit zijn renten van Napels naar Ortenburg, Ayala en anderen zijn
gegaan. Tot in 1547 wordt er door de Fuggers geld van Ferdinand uit Napels gehaald
om Gregorio en Alonso de Santa Gadea te betalen. Hij heeft dus minstens 14 jaar
gediend als vaste bankier van Ferdinand van Habsburg.77
Daarnaast is Gregorio de Ayala, vooral samen met Alonso de Santa Gadea, actief
geweest als bankier voor Karel V. Zo komt hij voor in Carlos V y sus banqueros van
Ramón Carande, verschenen tussen 1943 en 1967.n In 1533 hebben Alonso en
Gregorio 5.000 dukaten uitstaan bij Karel V. In 1537 is er een 'conpañía', waarbij ze
samen optreden met Arnao del Plano, een schoonzoon van Gregorio. Dan is er zelfs
sprake van 78.000 dukaten. Tenslotte heeft Gregorio in 1538 nog 20.000 dukaten tegoed
van de keizer, die men hem belooft terug te betalen op de 'feria' van oktober in

73 Pedro Rodriguez de Palencia m 'contador real' en 'alcalde mayor del adelantamiento de Casulla'. Ine« de Ayala vas de dochter van Andres
de Ayala en Mana Manuel Voor de stamboom van Gregorio de Ayala is ondermeer gebruik gemaakt тап de volgende genealogische werken:
Dumont, Fregmens généalogiques 6 delen (Gent, 1862) deel I 142-144; Ed. Dhont-ac Waepenaen, Quraers généalogiqua da /smiles fUmtmles
(Brugge, 1871/1969); Handschrift n" 6600 Fonds Houwaen de Grez, rlandachnftenverzameUng KB 'Alberana' van Belgit, 62-63, Herckenrode,
Nobdum, 76-78; Guyot, VUle&s ; Baron de Rycman de Betz/ vicomte Fernand de Jongbe d'Ardoye, Аттогыі et biogrgpbus da chanceliers et
comedien de Brtitru. Ranal III da иЫеив du Bretoni (Hombeek, ij).
74 Herckenrode, Nobiliari, 77. Dit boek bevat ook een afbeelding van bet wapenschild. KB Brussel, Fonds Houwaen de Grez n° 6600, 62.
Een verwijzing naar deze hnef, geschreven op 30 juni 1535 in Venen, u ook te vinden m een genealogisch handschrift van de Koninklijke
Bibliotheek ш Brussel: 'Grégoire Louis Rodríguez de Ayala, creí chevalier par l'empereur Ferdinand, rapport aux letres patentes'. Luc Duerloo
en Paul Janssens, Wepenboek ven dt Beigabe e¿d ven de tide tot de 20ste тю (Brussel, 1992), 159-160. Deze vorm van ridderschap wegens
verdienste was laagadelhjk en met erfelijk.
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76 Alonso de Santa Gadea machugde Jacob de Witte mt Haarlem om Pieter Clauszoon uu Middelburg te arresteren te Bergen, een week voor
opening van de Koudemarkt van 1521. Deze Middelburger had namelijk een schuld aan Consalvo de Salamanca, die weer een schuld had aan
Alonso wegens de levering van saaien. Slootmans, Koudemerkten, 981, 982
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Castilië. Hier is ook Gabriel de Salamanca weer bij betrokken." Deze rol van
vorstelijk bankier verklaart ook het ingrijpen van Ferdinand bij het conflict tussen
Gregorio en Haarlem over het beëindigen van zijn contract. In eerdere instantie hadden
de nauwe betrekkingen tussen Ayala en het Habsburgse hof de stad Haarlem echter het
nodige voordeel opgeleverd. Het Haarlemse laken kon dankzij hem grote bekendheid
verwerven onder de edelen van het hof, zowel in Spanje en Italië en wellicht ook in
Duitsland.
Gregorio de Ayala heeft het uitlenen van geld zeker niet alleen beperkt tot zijn
vorstelijke klanten. Adriaan van Heetvelde, rentmeester van Bewesterschelde, had van
Gregorio 4280 ponden van 40 groten Vlaams geleend. Hij zou ze terugbetalen op de
Paasmarkt van 1539. Adriaan komt echter te overlijden, voordat het zover was.
Gregorio begint dan een proces tegen diens zoon Hubert van Heetvelde. In 1547 dient
Hubert, volgens een uitspraak van de Grote Raad van Mechelen.in drie termijnen te
betalen, maar ook hij komt voortijdig aan zijn einde. Uiteindelijk zet Gregorio het
proces voort tegen de weduwe. Nu is het echter Gregorio, die de uitspraak niet meer
zal meemaken. Het proces wordt voortgezet door zijn zonen.80
Ten slotte bewijst ook de reeds eerder genoemde Brugse procuratie van 1539, waarbij
hij met Santa Gadea en Del Plano gemachtigd wordt door Antonio de Villafranca om
18.000 gouden dukaten van Karel V te innen, zijn activiteiten als bankier.11 Hetzelfde
driemanschap (Ayala, Santa Gadea en Del Plano) was ook gezamenlijk actief in de
handel. Op de rekening van de Fuggers uit 1539 staan ze voor 9978 ponden in het rood.
Het betrof een betaling voor geleverd zwanedons, een katoenen weefsel. De
vennootschap, waar ik voorzichtig van durf te spreken, zou betalen op de jaarmarkten
van 1540 en 1541.82
GREGORIO DE AYALA IN ANTWERPEN EN OMGEVING

Ondanks zijn activiteiten in Haarlem en Bergen op Zoom heeft Gregorio de Ayala
waarschijnlijk altijd in Antwerpen gewoond. Het lijkt niet erg aannemelijk dat hij de
handelsmetropool voor lange tijd heeft verlaten, zeker niet voor het verre Holland.
Daar kon hij waarschijnlijk volstaan met het bezit van een huis, plaatsvervangers en
korte bezoekjes aan de stad. Dit ondanks het feit dat de contracten van Haarlem en
Bergen op Zoom uitgaan van een vast verblijf in deze steden. Zijn activiteit op de
Antwerpse markt gedurende de duur van het Haarlemse contract wijst hier op. Al in
1522, wanneer hij reeds gehuwd is met Christina de Witte en hij op het punt staat in
Haarlem te beginnen, neemt hij een huis te erve in de 'Cortenyeustrate', geheten 'De

79 Alonso de Sania Gadea was de neef en erfgenaam van Pedro de Salamanca. In de gepubliceerde bneven van Mamn de Salinas aan Gabriel
de Salamanca komen zowel Pedro de Salamanca, Alonso de Santa Gadea en Gregorio de Ayala voor De moeder van Gabriel de Salamanca was
ene Isabel de Ayala, zodat er mogelijk tussen al deze personen een verwantschap heeft bestaan. Rodríguez Villa, Έ1 emperador Carlos V , 43-14,
17, S3, 83, 234. Idem, 44-482, 494.
80 CRM Noont-NBkrUnJit, n° 2784 GUM, Sentenoên: 847 64 (653455) 20-9-1547, 852.6 (49-53) 18-4-51, 853.68 (843-860) 24-9-1552; 855.42 (579585) 21-7-1554).
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Marie'. Hij heeft dan al een deel van het geld betaald.'3
In 1528 koopt Gregorio 'een grote nyeuwe huysinge, de welck twee huysen op hen
selven sijn, metten gronde ende allen den toebehoren int Kipdorp alhier gestaen'. Hij
betaalt hiervoor 444 Karolusguldens erfelijk en 44 ponden en 13 schellingen, die hij voor
Kerstmis zal betalen.*4 Ook andere vermeldingen in de schepenregisters verwijzen naar
deze aankoop. Tegelijkertijd heeft hij eveneens een huis in de Keyserstraete
overgenomen van dezelfde weduwe.15 En in hetzelfde jaar op 5 november had hij nog
van Pieter Moys Anthonisz. 'een wooninghe van de twee woningen' in de Keyserstrate
te erve genomen." Deze grote aankopen, in een jaar waarin ook de Haarlemse handel
op volle toeren draait, maken het zeer waarschijnlijk dat Gregorio Antwerpen nooit
geheel de rug heeft toegekeerd. Ook het feit dat hij in 1527 actief handel dreef met de
Fuggers -waar anders dan in Antwerpen?- wijst hier op.'7 Rond 1531 was hij tijdelijk
naar Spanje en hij had in Antwerpen toen een zaakwaarnemer aangesteld." Het huis,
met plaatsen en pakhuizen in de Korte Nieuwstraat verkoopt Gregorio in 1531 aan een
Nederlands koopman, de huizen in de Kipdorpstraat en de Keizerstraat blijven tot aan
zijn dood in zijn bezit." Na zijn dood verkopen zijn kinderen de huizen aan zijn
broer Diego de Ayala.90
Doch voor een geslaagd tollenaar en bankier voldoet de stadslucht uiteindelijk niet
meer. In 1538 koopt Gregorio het landgoed Vordenstein van de abt van Villers. Het
landhuis wordt herbouwd, de oprijlaan voorzien van bomen: ridder Gregorio voorzien
van zijn buiten.91 Doch lang kon hij niet van zijn rust genieten. In 1542 trekt Maarten
van Rossem op naar Antwerpen. Het dorp Schoten wordt geplunderd, maar het erbij
gelegen kasteel Vordenstein blijft gespaard."2 Ook in de buurt van Bergen op Zoom
had Gregorio de Ayala landgoederen verworven. Zo bijvoorbeeld de hoeve
Steenenkamer, op de grens van Bergen op Zoom, Moerstraten en Wouw, die later door
de erfgenamen moest worden verdeeld.'3
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DE FAMILIE VAN GREGORIO DE AYALA: EEN HANDELSNETWERK?

Tot nu toe werd een aantal keer gewezen op het belang van familiebanden. Zo was
Gregorio waarschijnlijk niet de eerste Ayala die naar de Nederlanden kwam en bij het
contract met de stad Haarlem was ook een zekere Christoffel de Ayala aanwezig.
Verder kon hij samenwerken met zijn aangetrouwde familie, met Frans de Witte en
diens kinderen, maar ook met zijn schoonzoon Arnao del Plano. Familieverwantschap
en vennootschap lijken in veel gevallen samen te zijn gevallen. Deze constatering maakt
het noodzakelijk om de directe familie van Gregorio meer aandacht te geven. In
hoeverre was de familie der Ayala's ook zakelijk verweven?
De vader van Gregorio, Juan Rodríguez, geboren in Castrojeriz, ten westen van
Burgos, huwt in Burgos met Elvira de Pesquera, dochter van Diego Sanz de Pesquera
en Catharina de San Vítores. In deze stad heeft hij bovendien enige tijd de functie van
'corregidor' bekleed en na hun dood worden ze ook in de stad begraven. Hoewel zijn
vader nog van buiten Burgos komt, is de familie later geheel ingeburgerd in de stad.
Behalve Gregorio en Diego, die naar de Nederlanden zouden vertrekken, zijn er van het
gezin nog vier kinderen bekend: Isabel, Andrés, Pedro en Cristóbal. De gegevens over
hen zijn zeer schaars.94
De enige dochter babel blijft in Burgos en trouwt er met Diego de Villegas (14711551), 'corregidor' van Logroño' 5 en 'alcalde' van het kasteel van Burgos. Hun zoon
Diego de Villegas zal zich later wel in de Nederlanden gaan vestigen. Er is zelfs een
brief bewaard gebleven van Diego de Villegas uit 1551 aan zijn gelijknamige zoon in de
Nederlanden."
Andrés de Ayala blijft in Burgos wonen en huwt er met Juliana de la Torre. Uit dit
huwelijk worden Julián Lopes de Ayala en Juan Lopes de Ayala geboren. Wellicht is
deze laatste de Juan Lopez de Ayala die vermeld staat op de lijst van Spaanse
verzekeraars die Van der Essen heeft gepubliceerd en waar ook Diego de Ayala
opstaat.97 Juan Lopez hield zich als koopman bezig met de export van goederen vanuit
Antwerpen naar het Iberisch schiereiland.98 In de Spaanse bronnen wordt Andrés de
Ayala aangeduid als 'licenciado', wat inhoudt dat hij gestudeerd heeft. In 1542 is hij
samen met zijn broer Cristóbal gewikkeld in een 'Pleito de Hidalguía', bedoeld om de
adellijke afkomst te bewijzen om zodoende geen belastingen te betalen. Aanwezig zijn
Andrés, die ook uit naam van Cristóbal spreekt, en Diego de Ayala, een zoon van
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Andrés de Ayala. Een enorme stortvloed van getuigen, waaronder een zekere Francisco
de Ayala uit Burgos, verklaart dat zij de ouders en grootouders van Andrés en Cristóbal
hebben gekend, en dat deze veel huizen en gronden hebben bezeten in ondermeer
Castrojeriz en in Celada del Camino. Dit bewees hun afkomst als 'Hijosdalgo'." Om
de activiteiten van licenciaat Andrés de Ayala beter te leren kennen is verder onderzoek
in Burgos noodzakelijk. Nu resten slechts een paar losse gegevens. Zo is er een Andrieu
de Ayala die rond 1541 in Spanje borg ('plesgerie ou caution') heeft gestaan voor Juan
de Castilla, 'regidor' van Burgos. Zijn verklaring was bedoeld om Juan Pardo te steunen
in een proces voor de Grote Raad van Mechelen.100 In een proces 'de Hidalguía' voor
Diego de Ayala wordt in 1561 gezegd dat licenciaat Andrés de Ayala reeds is
overleden.101
Over Pedro weten de genealogieën weinig meer te vertellen dan dat hij zonder
nageslacht is gestorven. Toch is het met voorzichtig giswerk mogelijk wat meer
duidelijkheid te verkrijgen over zijn activiteiten. Op 19 mei 1543 is er in een Brugse
procuratie sprake van ene Christoffre de Ayala, Spaans koopman handelend en
residerend in Florence en ene Piere de Ayala, zijn overleden broer, Spaans koopman in
leven werkzaam in Lissabon. De procuratie betreft de administratie van de overleden
Filips de Carrion, die met Piere de Ayala handelscontacten had onderhouden.102
Wanneer we ervan uitgaan dat deze gestorven broer Piere dezelfde persoon is als de
kinderloos gestorven Pedro, dan vallen ineens een aantal stukjes van de puzzel op zijn
plaats. Dan zou Cristóbal dus in Florence hebben gezeten. Van Cristóbal, of Christoffel
de Ayala valt aan te nemen dat het dezelfde persoon is die in 1524 samen met Gregorio
en twee andere Spaanse kooplieden een contract tekent met de stad Haarlem. Dan is hij
het ook die in 1525-1526 als poorter wordt ingeschreven in de poorterboeken van
Antwerpen.103 Daarna zou hij dus op een zeker moment voor 1543 naar Florence
moeten zijn verhuisd. Wellicht is hij rond 1539 vertrokken, toen hij een lopende schuld
van Diego de Ayala liet innen door de door hem gemachtigde Antonio de Guzman. Het
gaat om 100 pond, waarvan Diego er uiteindelijk 50 betaalt.104 Aangezien hij op 9
november 1542 voor notaris Gregorio de Mena uit Burgos verschijnt, moet hij voor zijn
reis naar Florence nog enige tijd in Burgos geweest zijn. De procuratie, gemaakt voor
zijn broer en voor Gregorio de Polanco, Lope Rodríguez Gallo en Gregorio de Castro,
burgers van Burgos, en voor Juana de Castro, zijn echtgenote en aan Sancho de
Ampuero, eveneens burgers van Burgos, bepaalt dat zij in zijn naam kunnen handelen
voor de Cnancillería van Valladolid. In het vervolg van het proces is hij niet meer
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aanwezig en wordt Cristóbal door zijn broer Andrés vertegenwoordigd.105
In 1556 is hij in ieder geval teruggekeerd in Burgos. Dan laat bij zich -als verzekeraar
betrokken bij een scheepsongeval- in de Nederlanden vertegenwoordigen door zijn
neefje Gregorio.106 Henri Lapeyre is zijn naam eveneens tegengekomen in 1559-1560,
wanneer hij als koopman van Burgos staat vermeld bij de betaling van 'diezmos de mar',
douanerechten op de handel richting Frankrijk en de Nederlanden.107
In het 'Pleito de Hidalguía' van Diego de Ayala in 1560 geeft een getuige aan dat hij
diens broer Cristóbal al zo'n 18 jaar kent en dat deze als gehuwd man in Burgos woont
en diverse huizen bezit.10" Wanneer hij dan in 1560-1561 consul wordt van het
consulaat van Burgos, samen met Andrés de Polanco en Luis de Castro, lijkt dat niet
meer dan de beloning voor een lange loopbaan als koopman.109 Cristóbal getuigde in
1566 in Burgos in verband met het proces rond de familie Pardo. De toen ongeveer 67jaar oud zijnde Cristóbal zei enige kinderen van Silvester te kennen uit de tijd dat hij
in Brugge had verbleven.110 Hij zou dus geboren zijn rond 1500, wat het mogelijk
maakt dat hij in de jaren twintig actief was in de Nederlanden.
Uit zijn huwelijk met Juana de Castro had Cristobal een zoon Antonio de Ayala.
Mogelijk is dit de Burgalese koopman Antonio de Ayala, die in 1571 optreedt als
verzekeraar en in 1578 te boek staat als een groot koopman uit Burgos. In dat jaar
betaalt hij meer dan 200.000 maravedís voor zijn heffingen op de overzeese handel
('diezmos de mar').111 In ieder geval was hij ook betrokken bij de handel met de
Nederlanden en stuurt hij balen wol naar Zeeland in 1573. ш Hoewel er tot nu toe
nog slechts weinig bekend is over de broers van Gregorio is het bestaan van een soort
handelsnetwerk een aantrekkelijke optie: twee broers in de Nederlanden, een broer en
een zus in Burgos en daarnaast een broer in Florence en een ander in Lissabon. Het is
verstandig eerst te gaan kijken naar de andere Ayala, waarvan zoals Prims stelde, de
gegevens in Antwerpen bijeen moesten worden gezocht.

105 ARCV, Sab de Hijosdalgo 1403-10.
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voor een drukkerij ш Burgos tussen Catalina Flores de Zamora en Antonio de Ayala. Catalina was de weduwe van de drukker Francisco de la
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DIEGO DE AVALA
DE EGODOCUMENTEN VAN DIEGO DE AYALA
Zoals gezegd bevond behalve Gregorio de Ayala ook zijn broer Diego zich in de
Nederlanden. In tegenstelling tot de alom actieve Gregorio is Diego altijd in Antwerpen
gevestigd geweest. De voornaamste gegevens die over hem bekend zijn danken wij aan
Floris Prims, die reeds in 1933 een korte biografische schets publiceerde. Bovendien zijn
er een aantal brieven bekend van Diego de Ayala, evenals een testament.111 Diego,
afkomstig uit Burgos, huwt tussen 1537 en 1539 in de Nederlanden met Agnes de
Renialme, dochter van Karel de Renialme en Francisca van Bombergen.114 Karel de
Renialme was een licenciaat in de rechten en schepen van Antwerpen in 1531, 1532 en
1534. In 1531-1532 verwerft Diego het poorterrecht van Antwerpen.115
Voor notaris Clays van Lóemele in Antwerpen schrijft Diego op 7 juni 1569 een
nieuw testament, daarmee alle eerdere testamenten vervangend. Hij verzoekt begraven
te worden in dezelfde kapel als waar zijn broer Gregorio begraven ligt, bij de
Minderbroeders in Antwerpen. Verder bepaalt hij dat zijn vrouw Agneete de Renyalme
gedurende haar leven mag blijven beschikken over haar kleding, juwelen en andere
persoonlijke goederen, maar ook over het huis in de Kipstraat in Antwerpen, compleet
met alle huisraad. Bovendien zal ze jaarlijks 300 Karolusguldens ontvangen.116
Ditzelfde bedrag gold ook voor haar schoonzus Cornelia, na de dood van Gregorio.
Diego had zijn testament ruim op tijd geschreven, want hij is pas op 12 april 1579
overleden,117 terwijl zijn echtgenote hem daarbij op 11 januari 1579 was voorgegaan.
Ze werden begraven bij de Minderbroeders in Antwerpen. In een verklaring op 17 juli
1570 zegt Diego 67 jaar oud te zijn, wat zijn geboortejaar rond 1503 plaatst.11'
In augustus 1569 schrijft Diego een brief aan Filips Π, waarin hij hem vraagt om
benoemd te worden tot 'administrador general de seguros' in Antwerpen. Zijn zoon
Michel wordt met deze brief naar Spanje gestuurd om hem persoonlijk te overhandigen.
Voordat Filips Π echter toezegt vraagt hij om advies aan Alva. In diens brief aan Filips
Π van 15 januari 1570 schrijft deze dat hij vindt dat de administrateur onafhankelijk
moet zijn: 'het is niet goed als het een koopman wordt, of iemand die schuldenaars of

113 Floru Prans, 'Het oordeel n u Diego de Ayala'. Het feit dat er van Diego wel persoonlijke documenten bewaard zun gebleven en dat er
van Gregorio tot nu юе шев и teruggevonden laat ееш te meer zien dat de bronnen ш de Nederlandse archieven voor de penode vóór 1550
beduidend icbaancr zijn dan daarna.
114 Baron de Rycman de Betz en vicomte Fernand de Jonghe d'Ardoye, Агтоплі et biographies da cbenceturs ei tonxdJeri de BnbenL Remai
lil da ublttta du ВглЬлпі (Hombeek, zj), 652 Agnes Francisca van Bombergen was de docbter van Gilhs Vranci, burgemeester van Mechelen.
KB Brüssel· Handschriften Fonds Houwaen de Grez n° 6600, 6243 De familie van Bombergen a een belangrijke hamMifaroilir in Antwerpen,
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terwip zun dochter Isabel met Fernando de Bernuy was getrouwd. Wilfrid Brûlez, 'lettres commerciales de Daniel et Antoine van Bombergen
a Antonio Gummi (1532-1543)' Bulletin de l'insUlul baumjue belge de Rome 31 (195>). 16M05, 172-173
115 Ernest Nys, Le droit de U guerre et la précurseurs de Groaus (Brüssel/Leipzig, 1B82), 173-175. SAA, poorterboeken stad Antwerpen.
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186

vrienden heeft onder de kooplieden in de Nederlanden. Diego de Ayala heeft wel eigen
belangen en hij heeft ook vrienden en schudeisers die tot de kooplieden behoren. 1 1 '
Alva benoemt daarop vrij snel zijn eigen secretaris tot commissaris voor de
verzekeringen. Op zijn beurt zal zoon Michel de Ayala in 1585 opnieuw een poging
wagen dit ambt toegewezen te krijgen. Diego de Ayala geeft echter niet meteen de hoop
op vorstelijke bemiddeling op. In een brief van 5 juli 1570 schrijft hij aan Filips Π met
een nieuw verzoek. N u het vorige op niets is uitgelopen, vraagt hij nu om de functie
van kamerdienaar voor zijn zoon Michel. Michel is goed katholiek en bovendien spreekt
en schrijft hij de vier talen: Latijn, Spaans, Frans en 'Flamenco'. Ook is het een goed
edelman, een 'hidalgo', zoals hij op verzoek van Filips Π door de kanselarij van
Valladolid heeft laten bewijzen. Eveneens verzoekt hij een functie voor zijn jongere
zoon Filips, die nog door Filips Π ten doop is gehouden in 1557, tijdens diens
aanwezigheid in de Nederlanden. De relatie van de gebroeders Ayala met de Habsburgse
vorsten lijkt dus geruisloos doorgegaan te zijn na de machtsovername door Filips Π en
ook na de dood van Gregorio en Diego. Zo schrijft Filips Π op 11 juli 1594 een
persoonlijke brief aan de kinderen van de overleden Diego de Ayala. u0
Zoals gebruikelijk gaat Diego uitvoerig in op de noodzaak dat hem deze gunsten
verleend worden. Hij vertelt hoe zijn erfgoed in de problemen is geraakt en dat hij niet
meer goed kan zorgen voor de vele kinderen, die de voorzienigheid van god hem heeft
willen geven. In Italië, zo schrijft hij, maar ook in de koninkrijken van uwe majesteit,
krijgen mensen die meer dan twaalf kinderen hebben vrijstelling van belastingen. Wie
meer dan zestien kinderen aan zijn republiek schenkt krijgt zelfs hulp van de staat. Hij
heeft er zelf zevenentwintig aan de stad Antwerpen gegeven en in plaats van hulp heeft
men hem overladen met belastingen. Ten tijde van Karel V wel elf of twaalf keer de
tiende penning, 300 gulden voor het kasteel van Antwerpen en zelfs nog laatst de elfde
penning om de soldaten van de hertog te onderhouden. De koning diende te begrijpen
dat zijn nood niet verzonnen was.121
Diego had de.'hidalguia' aangevraagd bij de Cnancillería van Valladolid en tussen 1558
en 1561 regelde hij zijn zaken op afstand vanuit Antwerpen. Een aantal getuigen in 1561
verklaart dat zij Diego lang geleden hebben gekend, voordat hij naar 'Flandes' was
vertrokken. Een getuige zegt dat hij Diego zo'n 22 jaar geleden in Burgos in het huis
van zijn vader heeft gezien. Diego zou volgens deze getuige nu ongeveer 44 jaar oud
zijn, wat echter niet klopt met andere gegevens. Een ander heeft hem gezien in het huis
van zijn broer Cristóbal, dertig jaar geleden, voordat hij naar 'Flandes' was vertrokken.
Een derde verklaart hem ook in Antwerpen gezien te hebben, na hem ook als jongeman
in Burgos gekend te hebben. Vele andere getuigen verklaren hem na zijn vertrek uit
Burgos nooit meer gezien te hebben. Veel zal hij dus waarschijnlijk niet naar Burgos

119 Duque dt Alba ed, EptaoUno id III duque de A Um Don ferrando Аіштег ¿e Toltila Π (Madrid, 1952), 313. Brief, Brand 15-1-1570. AGS
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zijn teruggeweest.122
Een volgende voorname bron van informatie over Diego de Ayala is een brief die hij
in 1577 aan het stadsbestuur van Antwerpen heeft geschreven.123 Hierin zijn vele
gegevens te vinden over zijn leven. Hij beschouwt Antwerpen als zijn land, gezien zijn
poorterschap. Hij heeft nog twintig levende kinderen en hij bezit behalve zijn eigen huis
nog vier huizen die hij verhuurt, met een totale waarde van 2000 Karolusguldens per
jaar. Bovendien bezit hij het huis Vordensteyn in de heerlijkheid Horst onder Schoten,
met 80 bunder land, ter waarde van 20.000 Karolusguldens. Met verdere renten in
Holland stelt hij zijn bezit op 40.000 Karolusguldens. In 1548 vonden in Vordensteyn
onderhandelingen plaats tussen de wethouders van Antwerpen en de Engelse natie,
terwijl hij in 1552 of 1553 -nog steeds naar eigen zeggen- betrokken is geweest bij de
pogingen om de Spaanse natie van Brugge naar Antwerpen te verplaatsen. De
vergaderingen vonden opnieuw in zijn huis plaats, zodat we aan kunnen nemen dat
Diego bij de voornaamste voorstanders van dit plan behoorde en één van de
invloedrijkste Spaanse kooplieden in de stad was. Ook in 1557 is hij nogmaals
betrokken bij een opnieuw mislukte poging om een Spaanse natie in Antwerpen te
vestigen. Hij zou bovendien reeds 48 jaar in de stad hebben gewoond, zonder dat zijn
'huysgesinne' ooit voor problemen had gezorgd. De brief eindigt met de beschrijving
van zijn positie ten tijde van de Spaanse furie op 4 november 1576.
DE KOOPMAN DIEGO DE AYALA

In tegenstelling tot zijn broer Gregorio wordt Diego wel vermeld in de studie van
Goris. Hij behoorde tot de importeurs van koopwaar uit Spanje in 1553 en ook ш 1560
komt hij voor als een van de gehuwde Spaanse kooplieden. Twee jaar daarvoor
behoorde hij ook tot de deelnemers aan een loterij -een geliefde bezigheid van
Spanjaarden- terwijl hij in 1559 gewikkeld was ín een conflict met Isabella Daza, de
weduwe van Juan Bautista de Ahedo. Diego staat erop dat men hem zal behandelen als
een oude koopman en als een burger van Antwerpen.124 Van de koopman Diego de
Ayala zijn in de Antwerpse archieven uit de eerste helft van de zestiende eeuw veel
documenten te vinden. De start van zijn zakelijke carrière lijkt samen te vallen met zijn
huwelijk. Dit geldt ook voor Gregorio, van wie er slechts één vermelding bestaat van
voor zijn huwelijk in 1519. Voor Diego betekent dit dat er tot 1537-1539 geen gegevens
te vinden zijn.
In 1537 is Diego samen met een aantal andere Spanjaarden gemachtigd om geld te
innen voor Francisco de Sandoval uit Brugge.125 De volgende vermelding (1539),
betreft een lopende schuld aan Cristoffel de Ayala. Deze heeft Antonio de Guzman
aangesteld als zijn gemachtigde om de schuld te innen. Het gaat om 100 pond. Diego

122 ARCV, Sila de Hijosdalgo 1454-2 Het proces wordt voor Diego geroerd door Cristóbal de Salazar vanaf 23-4 1558 Het u afgelopen op
25-10-1561 De derde getuige u Lope Gallo, inwoner van Burgos, oud 65 jaar, die Diego zowel in Spanje als in Antwerpen heeft gekend.
123 Pruni, 'Het oordeel van Diego de Ayala'.
124 Gom, Eludi, 249, 358, 411, 612.
125 SAB, Procurati« 1536-1537 88
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betaalt 50 pond.126 Deze Christoffel is ongetwijfeld de broer van Diego en Gregorio,
die in de Nederlanden heeft verbleven. In 1540 treedt Diego de Ayala ook op als arbiter
in een geschil waarbij ondermeer Arnao del Plano betrokken is.127 Deze koopman uit
Biskaje, eveneens residerend in Antwerpen, was gehuwd met een dochter van Gregorio.
Strieder geeft in zijn uittreksels van Antwerpse notarissen een contract uit 1546,
afkomstig van 's Hertoghen. Hoewel deze notaris veelvuldig door Goris wordt gebruikt,
vindt men daar dit contract niet vermeld. Het betrof Augustin Ainckhurn, die Ayala
een hoeveelheid parels geleverd had, in ruil voor laken.121 Na deze eerste vermelding
van de lakenhandel volgen verscheidene documenten waaruit blijkt dat Diego zich hier
intensief mee heeft beziggehouden. Hiervoor diende waarschijnlijk in veel gevallen
gebruik gemaakt te worden van de Spaanse natie te Brugge. Ondanks het conflict tussen
de Antwerpse en Brugse Spanjaarden over de vorming van een eigen natie te
Antwerpen, waarbij ook Diego de Ayala intensief betrokken was, bleven de contacten
tussen de kooplieden uit beide steden bestaan.
Zo verschijnt in 1549 Fernando de Curiel voor de Consuls van de Spaanse natie van
Brugge, uit naam van Diego de Ayala, burger van Antwerpen, vanwege een hoeveelheid
laken van Diego bestemd voor Lope Garcia del Hoyo in Laredo of voor Martin de
Bertendona in Portugalete. Het schip van Ochoa de Larrea met het laken was op 1 juni
1549 door de consuls geladen in Arnemuiden. u ' Evenals zijn broer heeft Diego daarbij
ook contacten onderhouden met Hollandse kooplieden. Op 5 november 1550
beoordeelde de Grote Raad van Mechelen namelijk een beroep uit Holland, waaruit
blijkt dat Diego de Ayala zakelijke contacten had met de Amsterdamse lakenkoopman
Pieter Doedensz.130 Ook handelt Diego via een faktor met Engelse kooplieden, zoals
Thomas en John Starkey. In dit geval worden 80 Castlecombse paklakens verruild tegen
fluweel.131 In 1552 is Diego gewikkeld in een proces in Rijsel tegen Jaques Geerart,
bijgenaamd Brusselles, wonende te Rijsel. Diego benoemt een procureur in dezelfde stad
tot zijn gemachtigde.132
In de rekeningen van de belastingen op de import en export tussen de Nederlanden
en het Iberisch schiereiland, geheven om een vloot te kunnen onderhouden om de
handelsschepen te beschermen, komt Diego de Ayala zeer regelmatig voor. Louis Bril
heeft uitgerekend dat Diego in de periode die liep tussen 2-11-1551 en 30-6-1553,
onderbroken tussen 5-1-1552 en 1-4-1552, voor 27.176 pond heeft geëxporteerd naar het

126 SAA, Stryt 1540 135т 34-1539/24-40.
127 SAA, Stryt 1540 177. 18-640. Ook staat Diego als Spaans koopman van Antwerpen vermeld op 26/27 november 1540. Idem 339.
128 Souder, Nourutstrvhvm,

196. Op citaat SAA 's Hertoghen sr. 1546 II.

129 SAB, SC, Paredes 1549 154.
130 GRM, Sentennen, 851.103. 1073-1084 Zie ook J.W. BamW, AmsarJammen voor ie Gnu Яма (1465-1Я0) (Amsterdam, 1977), 76. Het
beroep op de Grote Raad was gedaan door twee Amsterdamse zeepzieders, die van twee Engelse en twee Spaanse kooplieden, waaronder Diego
de Avala, 'erkenning eisten van hun preferentie als borgen voor enige renten door Pieter Doedensz. verschuldigd.
131 SAA, Vonnisboeken 16, 176.26-11-1552 Uic Oikar de Smedt, Dt £ngebt м о е «e Ancvcrpmindi
479-4(0.
132 SAA, SB 1552 W.G. 245. 518v. 11-7-1552. De gemachtigde heet Sebastien le Provost.
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(1496-1ÍI2J Π (Antwerpen, 1954),

Iberisch schiereiland. Slechts 34 kooplieden in Antwerpen exporteren meer in deze
periode. De import vanuit het Iberisch schiereiland voor de periode 1-4-1552 t/m 30-6ш
1553 bedroeg 3.178 pond. Hierbij gaan hem 91 kooplieden оог.
De rekeningen van Gerard Gramaye maken het mogelijk om de activiteiten van Diego
de Ayala beter te bestuderen. Als vertrek- of aankomstplaats van zijn goederen vallen
te lezen: Sevilla, Lissabon, Spanje, Andalusië, Biskaje, Portugal, Canarische eilanden.114
In de vloot die op 11 november uit Sevilla en Andalusië in Antwerpen aankomt, heeft
Diego de Ayala goederen in vijftien verschillende schepen van allemaal Nederlandse
schippers.135 In de rekening van de 2% voor de periode april-mei 1552 heeft Diego
goederen in vijf schepen voor de export naar het Iberisch schiereiland. Het gaat daarbij
om de volgende goederen, vooral stoffen: 'una manda con metal de coxina, paños de
Flandes, paños de Anascotes, pieças de Chamelotes, Audinardas, 2 cofres e una caxa de
pinturas, paños de Inglaterra, Fríselas, paños, tapicería de Bruselas, Anascotes, Badanas,
56 pieças de sargas'.134
Behalve bij de handel was Diego ook betrokken bij het sluiten van zeeverzekeringen
en zelfs bij het verlenen van krediet aan Karel V. Het Antwerpse certificatieboek uit
1554 geeft een voorbeeld van een zeeverzekering betreffende twee schepen die vanuit
'Cabo de Ager' in Barbarije, naar Antwerpen waren gekomen.137 In 1551 treedt Diego
de Ayala bij notaris Jan de Barlaymont op als bemiddelaar in een geschil tussen
Catherina van Halmale, de weduwe van Pieter de Villegas, en Diego de Santa Cruz. De
Villegas en Santa Cruz hadden samen een handelsmaatschappij gehad, waarvan nu de
eindsaldi moesten worden gemaakt.138 In 1552 verkoopt Diego de Ayala aan Fernando
Bernuy een erfelijke rente van 300 Karolusguldens, die hij in 1549 van Francisco de San
Vítores had gekocht.13'

133 Bril, 'Handel', 89 en 129 Hoewel de export gemeten u over een enigzuu kortere periode, vah een grote ongelijkheid op tussen de import
en export vin Diego de Ayala Juan Lopez de Ayala importeert zelfa Ь*1»ша*1 niets gedurende deze période De grootste exporteur Fernando del
Campo (U4J64 pond) importeert samen met um compagnon Juan Lopez GaQo slechts goederen ter waarde van 6 624 pond. m tegenstelling
hiertoe staat dat het algemeen exportoverschot dat door Bru is berekend slechts 7,8% bedraagt Helaas vah door de beperkte omvang van de cijfers
met vast te stellen of dit verschil te wijten vah aan de onzekere oorlogssituatie, of dat de Spaanse kooplieden ш Antwerpen zich inderdaad slechts
met export bezighielden
134 Er zijn gegevens tussen 14-5-1551 en 7-4-1554 aangetroffen over Diego de Ayala. ARA BRK, o° 23 469, 24, 5lv, 62v, 65, 76v, 96, 100, 108,
121v¡ n° 23 432, 196r, n" 23 470, 8v, 9v, 20, 105, 112v t/m 141, n° 23 471. 91, 92v, 143v, 156, 173, 178, 182, 187v, 227т, 231т, 284, η" 23 472,
7τ, 83, 93т, 109, 139т-, η" 23473, 5т, 12, 37, 7» , 85, 156, 183, 189, 195
135 ARA BRK, 23 470, 105-141
136 ARA BRK, n° 49 869 Ook bij Leon van der Essen staat hu m 1553 vermeld als handelaar Essen, 'Contribution', 45
137 SAA, CB К 289 2-6-1554 De verzekeringspolis was gemaakt door Diego de Camargo Het ging om 'la GuQlemete' van schipper Gillis Jansz.
van Middelburg, en de 'Griffon' van Jacques de Home Ook idem X f° 181 een vermelding van Diego de Ayala Diego de Ayala komt voor op
een lust van crediteurs van Karel V uit 1553 Zie: Goolenaera 'Vordmsmn'
138 RAA, SB 2247 6-10-1551 Pieter de Villegas, gewezen 'maisrre dhostel de monseur lesvesque de Liege* had gedurende xim leven een
gemeenschappeUjke handelsonderneming gehad met Diego de Santa Cruz Er wordt nu eindafrekening gemaakt en daaruit blijkt dat Santa Cruz
de erfgenamen nog 5800 Karofiisguldfni srbnlrlig is Het document werd opgesteld ren huize van Willem van Halmale, ridder
139 SAA, SB 1552 WG 245 2-6-1552 Koop van de rente was geschied op 30-11549 318r
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DIEGO DE AY ALA EN DE ERFENIS VAN GREGORIO

Diego de Ayala treedt na de dood van zijn broer Gregorio ook op als executeur van
diens testament en als voogd voor de minderjarige kinderen. Dit doet hij samen met
Antonio de Polanco, evenals Diego een Spaans koopman uit Antwerpen.140 Diego
neemt dan ook een deel van het ontroerend goed van Gregorio over van de kinderen.
Zo koopt hij in 1551 huizen in de Kipdorpstraat en de Keyserstrate, waarbij de zonen
Jan en Frans van Gregorio instemmen met deze verkoop.141 In datzelfde jaar koopt
hij ook nog een huis met toebehoren in de Keyserstrate in Antwerpen, gelegen naast
zijn eigen huis.142 Beide broers hebben dus huizen in de Keyserstrate gehad. Ook
Vordensteyn, het landgoed van Gregorio, komt uiteindelijk in handen van zijn broer.
Op 29 augustus 1552 had Diego het landgoed namelijk gekocht van de erfgenamen van
zijn broer: Frans en Jan de Ayala.143 Dit gebeurde bij een openbare verkoop op de
Vrijdagmarkt in Antwerpen. Diego betaalde aan zijn neven een bedrag van 13.000
Karolusguldens. In 1577 bleek het landgoed door Diego op 20.000 Karolusguldens te
worden getaxeerd. Op 29 mei 1582, na de dood van Diego, kwam het landgoed in
handen van zijn erfgenamen. Dochter Françoise aanvaardde de erfenis uit naam van alle
kinderen van Diego, die Vordensteyn vervolgens in gezamelijk eigendom behielden. De
Ayala's zorgden goed voor het landgoed. Zo schrijft Goolenaerts dat tijdens de Ayala's
Vordensteyn uitgroeide tot een prachtig landgoed, beplant met allerlei soorten bomen
en gewassen.144

140

CAM Hoard-NabrUndx, o° 2784 5-2-1549.

141 SAA, SB 243 W GS (1551) 313r 5-11-1551.
142

SAA, SB 243 W.G. Π (1551) 313т. 1-12-1551

143

Godeiiaerts, 'Vordenstein'; Herckenrode, NoMiMtrti Prims, 'Het oordeel van Diego de Ayala'.

144

Goolenaerts. 'Vordensteui'.
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DE KINDEREN VAN GREGORIO DE AYALA1

Gregorio de Ayala is na het overlijden van Christina de Witte opnieuw getrouwd met
Cornelia Ido.14* Het huwelijk met deze weduwe vond vermoedelijk plaats in 1541 en
later zijn ze begraven in een kapel in het klooster van de Minderbroeders te Antwerpen,
die Gregorio de Ayala in 1550 zou hebben laten construeren.147 De sterfdatum van
Gregorio is niet precies bekend, maar waarschijnlijk in hetzelfde jaar 1550, hoewel hij
volgens Prims al in 1548/49 zou zijn overleden.14* In 1550 trad Frans de Witte op als
procureur voor Diego de Ayala en Antonio de Polanco, de executeurs van het testament
en de voogden van de minderjarige kinderen van Gregorio de Ayala.14' Tussen de
kinderen en Cornelia was namelijk een conflict ontstaan over de erfenis van Gregorio.
De meerderjarige zoon Frans vertegenwoordigt zichzelf en eveneens 'Janne de Ayala,
zijn broer, meerdere van jaren ende nu ter tijt buytens lants wesende'. Diego de Ayala,
de broer van Gregorio, en Antonio de Polanco, beide kooplieden residerende in
Antwerpen, vertegenwoordigen de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk:
Christoffel, Gabriel, Jacob, Gregorio en Mechtelt. Er wordt besloten dat Cornelia
behalve de door haar ingebrachte goederen ook haar kleding, juwelen en andere
persoonlijke goederen mag behouden. Bovendien erft zij een derde deel van de huisraad
op Vordensteyn en een jaarlijkse rente van 300 Karolusguldens gedurende de rest van
haar leven.150
De diverse genealogieën verschillen aanzienlijk van elkaar wat betreft de kinderen van
Gregorio de Ayala. Donnet noemt in zijn genealogie van Gregorio de Ayala: Frans, Jan,
Christoffel, Gabriel, Jacob, Gregorio en Mechelde,151 duidelijk gebaseerd op het
voornoemde document. Dumont geeft echter als kinderen: Frans, Jan, Gregorio, Elvira,
Judoca en Emanuel. Een verkoopcontract van Vordensteyn uit 1552 spreekt van Jan en
Frans als meerderjarigen en van de minderjarige kinderen Christoffel, Gabriel, Jacob,
Gregorio en Michelle. Een genealogie in handschrift in de Koninklijke Bibliotheek
'Albertina' vermeldt alleen de dochters Elvira en Mathilde. Emanuel, zo staat er in de

145 Voor de genealogische gegevens KB Brussel: Handachnftea Foods Houwurt de Grez n° 6600 62-63; Goolenaerts, 'Vordenstein'; Dumont,
fngitmu génUogupa 6 delen (Gent, 1862) Ц 142-144: Herckenrode, NoUum.
146 Enkele auteurs hebben de vergissing gemaakt Cornelia Ilo te noemen ala de weduwe van Bernard Feb. Bernard Pela u volgens het grafschrift
urt de OLV-fcerk u Brugge gestorven op 2 maart 1541 en gehuwd geween roet haar zuster Aathonra Ido. Ook m de genealogie van de familie
Lao, bewaard in het familiearchief Salamanca. SA Brugge, vindt men dat Bernard Pels gehuwd ia geweest met Anthonia Ido. Haar zuster Coracha
staat daar als getrouwd hebbende Gregorio de Avala. Een derde zuster Qara was gehuwd met de Spaanse koopman Andres Manricque. SAA, CB
V 13 214-1542. In 1542 is Gregorio de Ayala, samen met Antonia Ido, weduwe van Bernard Pels en met Andnes Manricque, Spaans koopman
te Antwerpen, betrokken hu een actie voor de rekenkamer van Rijsel, vanwege de laatste rekening van Bernard Pels over de gnaiibclasring. Zie
ook Strieder, AfofcsnetsemWw, 144-145. Op citaat SAA 's Hertoghen sr 4 1542 178*179. АглЬоша Ыо, Gregorio de Avala en Andrés de Manricque
als "4g**—""* van Antwerpen en als bezitters van het р"Ы»г1-""< van Bat en Enckevoort ш Zeeland. In 1542 staat Cornelia, echtgenote van
Gregono de Ayala, omschreven ab de weduwe van Jan de Windt. Er werd een rente verkocht aan Jan de Medina, een Spaans koopman uit Brugge.
Het ging om een bezit m Veurneambacht. SAB, Procuratie 1541-1542 193v 5-5-1542.
147 Herckenrode, ІЫіІшп,

76.

148 Prima, 'Hét oordeel van Diego de Ayala', 126.
149

GRM NooM-NakrUnJic, n° 2784 en ook: GRM, Sentencien, 852.6 49-53 (18-4-1551) en 853 68 843460 (24-9-1552).

150 SAA, SB W.G. Π (1549) 167-169. Het document is gedateerd op 1 april 1549, voor Pasen.
151 SAA, Genealogische aantekeningen Donnet.
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schepenregisters, is een zoon uit het tweede huwelijk van Gregorio. Doch waar zijn de
dochters Elvira en Judoca gebleven in april 1550?
In een proces voor de Grote Raad tegen ene Van Heetvelde treden de minderjarige
kinderen van Gregorio gezamelijk op, bijgestaan door Frans en Diego de Ayala. Adriaan
van Heetvelde was gedurende zijn leven rentmeester van Bewesterschelde geweest en hij
had toen van Gregorio 4280 ponden van 40 groten Vlaams geleend. Adriaan zou die
terugbetalen op de Paasmarkt van 1539, op hypotheek van al zijn goederen. Adriaan
sterft echter voor de aflossingstermijn voorbij is. Er volgt dan een proces tegen diens
zoon Hubert, die optreedt als erfgenaam van zijn vader. Op 20 september 1547 besluit
men dat Hubert in drie termijnen 2215 pond zal terugbetalen. Ook Hubert komt echter
te overlijden en Gregorio zet dan het proces voort tegen de weduwe. Hij verzoekt
nogmaals om betaling, maar ook Gregorio beleeft het einde van het proces niet meer.
In 1552 krijgen Frans de Ayala en de andere erfgenamen van Gregorio de toestemming
van de Grote Raad tot openbare verkoping van de goederen van Hubrecht van
Heetvelde, met het huis 'Groenebeke' en land te Moorsel bij Aalst. En nog is de zaak
niet geregeld. Op 2 juli 1554 beslist de Grote Raad in de eis van het kapittel van de
O.L.V. kerk van Dendermonde, dat betaling van de tiende penning wil over de verkoop
van 1552 door de erfgenamen van De Ayala en de weduwe Heetvelde. Een poging van
dezen de betaling af te wentelen op Gillis vanden Slachmolen, die de goederen had
aangekocht, wordt door de Grote Raad niet gehonoreerd.152 De kinderen van
Gregorio de Ayala bieden nog een laatste mogelijkheid om informatie over Gregorio
te krijgen. Welke toekomst kon hij zijn kinderen bieden? Ook kan op deze manier de
verdere integratie van zijn gezin bezien worden. Behielden zij de band met het oude
moederland of gingen zij volledig op in de Nederlandse maatschappij?
ELVIRA DE AYALA

Dochter Elvira de Ayala huwde op 27 april 1539 met de reeds uitvoerig beschreven
Arnao del Plano.153 Arnao del Plano uit Bilbao is een van de belangrijkste kooplieden
geweest in de handel tussen de Nederlanden en Spanje ten tijde van Karel V. Hij zou
ondermeer aanwezig zijn geweest in Bologna bij de kroning van Karel V. Dit huwelijk
bewijst eens te meer dat Gregorio de Ayala tot de topklasse van de Spaanse kooplieden
heeft behoord. Dit wordt nog eens bevestigd door het feit dat de markiezin van Zenette,
Mencia de Mendoza, de echtgenote van graaf Hendrik van Nassau, zilverwerk aan het
echtpaar heeft geschonken ter gelegenheid van hun huwelijk.154
Een jaar later, op 6 april 1540, wordt er al gewed door de gebroeders Simon155 op
haar zwangerschap, een geliefd onderwerp van weddenschappen bij de kooplieden van

152 CRM Noord-tUirUadx
21-7-1554.

n° 2784. GRM, Senientiên, 847.64 653455 20-9-1547; 852.6 49-53 184-1551; 853 68 843460 24-9-1552, 855.42 579-585

153 Zie Hoofdstuk I, de paragraaf over Arnao del Plano.
154 SAA, CB VI 150 22-146. Anuo del Plano vu geboren ш Bilbao. Herckenrode, ЛШиіге, 1561. SAA, CB DC 202 19-5-1554. Bevat een
opsomming van het zdverwerk. Verklaring van Peeter van Wesenbeke, Arnao del Plano was na het vertrek van Mencia de Mendoza haar
zaakwaarnemer in Antwerpen. Vermaaeren, 'Lopes'i 12.
155 Zie de paragraaf over de firma Simon.
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Antwerpen. Arnao del Plano overlijdt echter reeds op 6 september 1545 in Bilbao en
wellicht is Elvira zich toen zelf met het koopmanschap gaan bemoeien. In 1546 zendt
ze tapijtwerk en andere'koopwaar naar haar broer Jan de Ayala en nog in 1555 verzoekt
ze hem 'goede rekeninge' van de verzending. Ten slotte zijn er twee machtigingen
bewaard uit 1555. Zo machtigde ze een aantal procureurs in verband met goederen van
haar overleden broer Christoffel de Ayala.156
MECHTELT
Een tweede dochter was Mechtelt de Ayala, geboren op 21 februari 1530 en gehuwd
met Juan del Rio. Na de dood van haar echtgenoot treedt zij op 24 oktober 1615 in in
de Sint Trudoabdij te Brugge en ze overlijdt in 1617 op 87-jarige leeftijd. Zij komt in
de genealogieën ook voor als Judoca en Mathilde, terwijl de Michelle de Ayala uit 1552
vermoedelijk eveneens dezelfde persoon was.157
Haar echtgenoot Juan del Rio, geboren te Brugge op 11 november 1516, was de zoon
van de rijke Brugse koopman Francisco del Rio en van Catherina del Castillo.158 Het
huwelijk vond plaats in Bergen op Zoom op 2 september 1554. Bij het tekenen van het
huwelijkscontract, opgesteld voor de schepenen van Bergen op Zoom, waren verder
aanwezig: Antonio del Rio, een neef van Juan, en Jan, Frans en Gabriel de Ayala,
broers van Mechtelt. De bruidegom brengt 1600 ponden groten Vlaams in, de bruid
950. Frans en Jan de Ayala dienen hiervoor wel 64 gemeten in de "s Graeffs Henricx
poldere' onder Steenbergen op hypotheek te stellen. Ook verpandt Jan nog 'het paert
ende gedeelte hem competerende in het ridders geleyde van Rooversberge, gelegen opt
Schelt van Antwerpen'.15' Vermaseren noemt de echtgenoot van Mechtelt de Ayala
foutief Hieronimo del Rio uit Brugge, een zoon van de in 1465 in Segovia gestorven
Juan del Rio. Deze fout is waarschijnlijk te wijten aan foute vermelding van de
echtgenoot van Mechtelt de Ayala als Jérome del Rio, heer van Thilroobroeck,
raadsheer van de Geheime Raad, gevestigd te Brugge, in een artikel over Antonio del
Rio.160
Een van de zonen van Mechtelt is ridder Antonio del Rio Ayala,161 heer van
Eeghem en schepen van het Vrije van Brugge, gehuwd in Gent in 1608. Deze noemt in
zijn testament ondermeer zijn grootouders Gregorio de Ayala en Christina de Witte,
die een kapel met sacristie hadden doen maken in het koor van de Minderbroeders

15« Gore, Etude, 426-427 In 1550 naai Elvira vermeld ab weduwe van Anuo del Plano SAB, Familiearchief De la Map SAA, CB X lWv 1555
Idem, 35)r 12-3-1555, Idem, 375r 25+1555. Het gaal Ьі) СЬляаОД de Avala cm 62 ponden.
157 Vanda, 'Het Spiani gedacht del Rio' Reaal Héraldique ie Brugs 80 Zie RA Brugge, familiearchief Van der Gracht d'Ecghem VGE 74
Testament van Malhildu de Ayala. Goolenaerts, 'Vordenstem'
158 Herckenrode, Nobiliaire, 77 Renal ¡Malogupde Je fdmlla ongputm des PtyyBui ш у éubbes 1 delen (Rotterdam, 1774-1775) In 153)
moesten een aantal Spamaarden m de Nederlanden geld innen van Francuco del Rio, Gregorio de Avala en Pedro de Tamayo, 'enantes en el dicho
condado' AHPB, Aienno de la Torre 1532-1533, 135r
159 RA Kortrijk, Fonda Vander Gracht dfeghem d° 74 Huwelijkacontracten en testamenten van de familie Del Rio 1511-1766.
160 Vermaseren, 'Lopez' Octave le Maire, 'Antcane del Rio, seigneur de Qevdael et Aemelaer' De ScbmkeL Τηώάηφ Antwcrpecbe krmg voor
fdmliekunde Π (1547), 111-11», 113
161 Antonio del Rio, heer van Cleydaal, raad van de Spaanse koning, wat zijn oom.
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binnen Antwerpen. Verder noemt hij jonkheer Gregorio del Plano, heer van Vosmaer,
'surintendant en dichgrave generaal van de Katholieke Majesteit in Brabant en
Vlaanderen, zoon van Arnao del Plano en Elvira de Ayala, mijn moeders suster'. Deze
Gregorio del Plano was in 1577-78 baljuw van Goes en dijkgraaf van Tholen.162
Antonio wil dat er na zijn dood missen gelezen worden in de familiekapel. Hij bedenkt
ook de kerk van Sint Martinus in Burgos, waar heer Juan Rodríguez de Ayala en doña
Elvira Sanz de Pesquera begraven liggen, de ouders van zijn grootvader. Antonio blijkt
drie broers gehad te hebben. Jonkheer Geronimo del Rio Ayala ging naar Oost-Indië,
waar hij uiteindelijk in 1626 te Goa overleed. Zijn andere broers waren de protonotaris
Jan del Rio, licenciaat in beide rechten, deken en kanunnik van de OLV-kerk van
Antwerpen en Francisco del Rio, ook licenciaat in beide rechten, kanunnik van Sint
Baafs te Gent.163
FRANS

Frans de Ayala werd in de Leuvense matrikels van 1538 omschreven als 'filius Gregorii
ex antverpia' en als 'clericus camaracensis'. Volgens De Herckenrode was hij echter
getrouwd met ene Marie Lombaerts.164 In 1550 trad hij op als procureur voor de
minderjarige kinderen van zijn overleden vader.165 Hij was toen de enige meerderjarige
zoon van Gregorio, naast Jan de Ayala, die toen tijdelijk in het buitenland was. Een
studie in Leuven en het koopmanschap lijken elkaar niet uit te hebben gesloten. In 1556
is Frans, koopman te Antwerpen, gewikkeld in een proces voor de Grote Raad van
Mechelen, met Jan Haneton, protonotaris, proost van Deventer, raadsheer van de raad
van Brabant, vertegenwoordiger van diens zwager Jan L'Allemand, baron van Bouclans.
Deze had een lening van Frans de Ayala verkregen voor de schulden en reiskosten van
zijn in het buitenland verblijvende zonen, op dat moment in Engeland, in dienst van
Filips Π.166 In 1558 machtigt hij Baltasar Gonsales, woonachtig te Bergen op Zoom,
om aan Jan de Ayala zijn deel te verkopen in een hoeve in de Graaf Hendrikpolder
onder Steenbergen van 83,5 gemeten. De gemachtigde moet aan Gabriel de Ayala de
hoeve Spreeuwenborch onder Moerstraten overdragen. Ten slotte is er een vermelding
van een Frans de Ayala, die op 4 juli 1576 voor notaris Peeter vander Avont te Brussel
verschijnt.167
JAN

162 Smallegange, Мши« ennyk van ZeeUnd (Middelburg. 1696), 546 Volgens Boxhorn onderhandelde Gregorio in 1577 m m i i c Tholen met
Willem n a Oranje MJZ тал Boxhorn, Cbronyde ля ZJSUML 584 Gregorio del Plano was heer van Welle en algemeen dijkgraaf van Brabant
en Vbanderen Hij meri ш 1604 en was gehuwd met Isabelle de Meneurs. Een volgende Gregorio del Plano was burgemeester van Antwerpen
ш 1644, 1645 en 1641 en werd geridderd in 1645 Herckenrode, CtrtuUrrc <U nubumn, 1561
163 RA Kmtrijk, Fonds vaader Gracht d ' E l e n i n° 74 30-3-1646 Idem, Gent 23-11-1608 Idem, Brugge, 104-1616
164 Schfflings, Laman, 1538 Herckenrode, ЫоЫшп, 77.
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Jan de Ayala vormde samen met Frans het oudste tweetal zonen van Gregorio de Ayala.
In 1545 wordt hij al burger ('residente e vezino') van Brugge genoemd. Op 21 oktober
1547 is hij getuige in Brugge voor de klerk van het Spaans consulaat, terwijl hij ook in
1549 als een in Brugge aanwezige Spanjaard vermeld staat ('español residente en Brujas').
In hetzelfde jaar verscheen hij voor de regering van Brugge, waarbij hij verklaarde 22
jaar oud te zijn, en koopman van het Spaans Consulaat van Brugge. Jan moet dus
ongeveer in 1527 zijn geboren.161
Hoewel hij koopman van het Spaans Consulaat te Brugge wordt genoemd, komt zijn
naam niet voor onder de ongeveer 325 Spaanse kooplieden die tussen 1502 en 1555
hebben deelgenomen aan de vergaderingen van het Consulaat.169 Ook zijn
poorterschap (vezino) levert problemen op. Zijn ouders waren vrijwel zeker niet in
Brugge geboren, terwijl er evenmin bewijzen zijn dat zijn poorterschap is gekocht. De
mogelijkheid van een geboorte te Brugge lijkt ook uitgesloten. Rond 1527 was Gregorio
actief in Haarlem en zijn er geen bewijzen voor activiteiten in Brugge. Bovendien krijgt
Jan de Ayala op 5 juli 1563, duidelijk omschreven als een zoon van Gregorio,
toestemming om als buitenpoorter van Brugge naar Bergen op Zoom te gaan. In 1555
was Jan de Ayala echter al een keer schepen van Bergen op Zoom geweest.170
Voordien werd hij in 1555 door de schepenen van Antwerpen, die hem aanschreven als
'goede vriend', gemaand om aan zijn zuster Elvira rekening en bewijs te leveren van een
partij tapijtwerk en andere koopwaar, die zij hem in 1546 had toegestuurd.171
Ook met zijn broers had hij contact. In 1558 ontvangt hij via Baltasar Gonsales,
wonende te Bergen op Zoom, het aandeel van Frans de Ayala in een hoeve in de graaf
Hendrikpolder onder Steenbergen van 83,5 gemeten. Ook komt Jan in het bezit van
delen van de hoeven Hongerien, Strängen en Leechvelt.172 Op 9 maart 1568 bleek hij
nog een schuld van ongeveer 33 pond te hebben bij Diego de Lerma.173 Jan de Ayala
komt ook voor in de belastinglijsten van Gerard Gramaye. Wellicht gaat het hier echter
om de daar ook voorkomende Juan López de Ayala. Op 27 februari 1553 stuurt een Jan
de Ayala vanuit Antwerpen goederen naar de Canarische eilanden.174 Na zijn vertrek
als buitenpoorter naar Bergen op Zoom in 1563 wordt hij in 1575 burgemeester van
deze stad. Jan de Ayala was gehuwd met Judoca de Carrion, een dochter van Francisco

168 GRM Afoorn'-AMrrÏsttese, n° 2784. Frans de Ayala als procureur van de minderjarige kinderen van Gregorio de Ayala. Goolenaerts,
"Vordennon'. Frans en Jan in 1552 ab de twee meerderjarige boderen. SAB, Paredes 1545, 11 Idem, 1547,146. Idem, 1549, 38v en 111. Gdhodts,
Cornuta. Op citaat SAB, Overleg 1548-1549, 69. 15-3-1549.
169 SAB, SC, 'Ayuntamiento·'.
170 Α. Schouteet, /iti&ra Ьншпрм»шbuekui Brugge 1H8-I7SÌ 2 delen (Handzame, 1965-1973), 44. H, Leveh, 'Het cartularhim van het Bergen
op Zoonuche weeshuis', Sma Cartniydtsbromi
10 (1933), 5-24, 12.
171 SAA, CB X 186v. GRM, Sentenuên VI, n° 4119, 330 en 4553, 470. Zie GRM, geeatendeerde sentenaal, 873 J l , 87131 en 879.11. Nog in
1578 komt er een Jan de Ayala voor in een proces voor de grote Raad van Mechelen Jan de Ayala was enkele jaren daarvoor de koper geweest
van een hoeve met 154 gemeten land m Kruiningen op Ziud-Beverlaod. Het betrat een hoeve met 72 gemeten en 125 roeden in 'Jacop
Bouwenshoeck' voor 21 Karohuguldens per geniet (hoeve inclusief), 14 gemeten en 208 roeden ш 'Claes Yexenshoeck' voor 15 Karouisgiiklfns
per gemet en 34 gemeten en 11 roeden m de Westhoek voor 12 Karolusguldens per gemet.
172 Slootmans, XoMOenteneren, 991-994. Voor bronnen zie Frans de Ayala.
173 Gilliodts, CowmUl Π (Brugge 1902) Op citaat SAB, SC, Collectie Charters n° 155.
174 ARA BRK, n° 23.471: 152v. Zie ook idem 178, idem n° 23.472 108 (22-11-1553) en n" 23.473 115v (7-4-1554) en 167τ (2-1-1554).
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de Carrion en Adrienne Venduel, die in 1583 overleed. Uit dit huwelijk wordt een zoon
Emanuel geboren. Een dochter huwt later met een zekere Ramires, schout van
Maastricht, terwijl een andere dochter in 1644 te Leuven sterft als begijntje. Een derde
dochter Judoca de Ayala sterft jong.175
O p 18 maart 1556 doet de Grote Raad sententie in een proces tussen Jeronimus
Sandelin, rentmeester van Zeeland Bewesterschelde en Jan van Zanen, als reder van het
schip van wijlen Claes Decker. In december van het voorafgaande jaar was er een schip
vergaan onder de kust van Zeeland, waarbij ook aantal mannen waren verdronken. Het
schip 'de Christoffel' van de reders Jan de Ayala en de Antwerpse koopman Valerius
Ruts, met als schipper Adriaen Luetere, was toen in aanvaring gekomen met het
oorlogsschip van Claes Decker. Vertrokken uit Antwerpen was het schip uit Spanje
teruggekeerd met lading van Gregorio de Valladolid, Petro Darnedo, Martin de Poza,
Jaques de Vega en Matheo de Favoillia. De rentmeester had het schip en de goederen
van Luetere nu in arrest gesteld. De verzekeraars van het schip, zowel in Antwerpen
als in Spanje werden op de hoogte gebracht van het arrest. Jan's broer Gregorio treedt
op als de gemachtigde van de verzekeraars van het schip van Luetere. Bovendien trad
deze in Antwerpen residerende Gregorio op als vertegenwoordiger van zijn oom
Christoffel de Ayala en de andere in Spanje wonende verzekeraars. Op zijn beurt
machtigde Gregorio echter zijn broer Jan weer om te handelen in dit proces. De Brugse
Jan de Ayala was dus de reder van een schip met een Nederlandse kapitein, dat lading
meebracht van Spaanse kooplieden in Middelburg, terwijl de verzekering ondermeer in
handen was van zijn broer en zijn oom.174
GREGORIO

Deze Gregorio, de naamgenoot van zijn vader, zou volgens sommige bronnen zijn vader
opgevolgd zijn als heer van Vordensteyn, doch hier zijn geen bewijzen voor gevonden.
Bij de verkoop van het buiten in 1552 aan Diego de Ayala worden zelfs alleen de
meerderjarige zonen Frans en Jan de Ayala genoemd.177 Ook de mededeling dat hij
trouwt met Catherina Zapata en met haar naar Santo Domingo is gegaan, is slechts in
de genealogieën te vinden.178 Het lijkt er echter wel op dat Gregorio jr. inderdaad uit
de Nederlanden is verdwenen en in de 'Catálogo de pasajeros a Indias' is inderdaad een
zekere Gregorio de Ayala te vinden, die naar Santo Domingo is vertrokken. Deze staat
bij zijn vertrek in 1535 echter omschreven als een zoon van Andrés de Ayala en van
Inés del Castillo, burgers van Burgos. Waarschijnlijk gaat het hier om een neef van
Gregorio Gregoriszone, die voor grote verwarring bij de genealogen heeft gezorgd.179
De oudste gegevens over Gregorio jr. zijn te vinden in een het voornoemde proces
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voor de Grote Raad uit 1556.18C Ook komt er eenmaal een zekere Joris de Ayala voor
in de belastinglijsten van Gramaye, bij de invoer vanuit het Iberisch schiereiland naar
Antwerpen.181 Wellicht is dit Gregorio jr., wat zou betekenen dat deze zich in de
eerste jaren na de dood van zijn vader nog in de Nederlanden heeft bevonden en er als
handelaar gewerkt heeft.
Toch heeft hij waarschijnlijk vrij snel daarna de Nederlanden verlaten. In 1558, in
dezelfde periode als Diego de Ayala, loopt er in Valladolid een proces voor de 'Sala de
Hijosdalgo' om de 'Hidalguía' van Gregorio de Ayala te bewijzen. Het betreft hier
zeker onze Gregorio Gregoriszone. Juan Rodríguez de Ayala wordt als grootvader
genoemd en Andrés en Cristóbal de Ayala als ooms. Bovendien is er sprake van een
zekere Cristóbal de Ayala, 'hidalgo' en burger van Burgos, van ongeveer 20 jaar oud,
neef van de aanvrager. Evenals in het 'pleito' van Diego de Ayala wordt Gregorio jr.
vertegenwoordigd door Cristobal de Salazar en duurt het proces tot in 1560. Het meest
opvallende is het feit dat Gregorio omschreven staat als 'natural de la ciudad de Burgos',
terwijl het toch zeer aannemelijk is dat hij in de Nederlanden geboren is. Betekent dit
dat de stad Burgos buiten de stad geboren kinderen van Burgalezen bleef beschouwen
als geboren inwoners van de stad?1"2
Gregorio jr. is echter niet permanent in Burgos gebleven, maar is daarna naar Sevilla
vertrokken. Daar wordt in 1566 een Burgalees koopman Gregorio de Ayala vermeld,
die zich bezighoudt met de handel op Amerika. Dankzij de toevoeging 'Burgos', valt
hij te onderscheiden van een Sevillaanse familie 'Ayala, waarvan ook verscheidene leden
bij de handel betrokken waren.183 Zijn verblijf in Sevilla blijkt ook uit het Antwerpse
Certificatieboek van 1570. Op verzoek van Gregorio de Ayala, licenciaat in de rechten
en wettig zoon van Diego, als gemachtigde van Gregorio de Ayala, 'heeren Gregorissone
wijlen', wordt een procuratie uit Spanje bekrachtigd. Hiervoor was Gregorio jr. op 12
mei 1570 in Sevilla voor notaris Francisco Diaz verschenen. Gregorio, die in Sevilla
resideerde, verklaarde zijn beide ouders goed gekend te hebben en stelde dat zij goede
christenen waren geweest, 'van suyveren ende reynen bloede geboren', en dat niemand
van zijn geslacht ooit voor een rechtbank van de inquisitie had gestaan. Om deze
verklaring te bekrachtigen werden in Antwerpen een aantal oude Antwerpse kooplieden
bijeen gebracht: Diego de Ayala, oud 67 jaar, Francisco de San Vítores, oud 56 jaar,
Jehan Perez de Castro, oud 68 jaar en Pedro de Madaria, oud 65 jaar. Diego en
Francisco verklaarden Jehan Rodriguez de Ayala en Elvira de Pesquera gekend te
hebben, burgers en inwoners van Burgos. Jehan Rodriguez was geboren in Castro Jerez
en Elvira in Burgos. Zij kenden ook Frans de Witte. Allen waren goede christenen, die
geen joods of moors bloed hadden. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze verklaring
gebruikt zal zijn om toestemming te krijgen om naar Amerika te reizen, zodat hij
mogelijk toch in Amerika terecht is gekomen. In dezelfde certificatie machtigt Diego
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de Ayala, heer van Vordensteyn, Antonio de Pesquera, residerende in Sevilla, om 'juros'
te ontvangen, die opgemaakt zijn in zijn naam.184
GABRIEL, CHRISTOFFEL EN EMANUEL

Gabriel de Ayala stond in 1552 ingeschreven aan de Leuvense universiteit als student
in de medicijnen. In de Leuvense matrikels wordt hij de zoon van Gregorio genoemd.
Wellicht is hij eveneens de licenciaat in de beide rechten te Leuven, die in 1556 wordt
gemachtigd door Diego de Ayala. Diego had -voor zover bekend- zelf geen zoon
Gabriel. Na het behalen van het doctoraat in de medicijnen in 1556 vestigde hij zich als
medicus te Brussel. Volgens C. Broeckx was Gabriel aan het begin van de zestiende
eeuw geboren als zoon van Gregorio en een zekere De Witte uit Antwerpen. Hij noemt
Gabriel de meest onderscheiden dichtende medicus van de zestiende eeuw in de
Nederlanden. Hij had veel Griekse en Latijnse auteurs gelezen, en publiceerde in 1562
zijn eerste werk.185
Ook Christoffel de Ayala werd ingeschreven als student aan de Universiteit van
Leuven. De inschrijving in 1538, tegelijkertijd met zijn broer Frans, geschiedde onder
de vermelding 'jurant pedagogue pro minorenibus'. Hij is overleden voor 1555.
Christoffel verscheen op 27 mei 1552 in eigen persoon voor de schepenen van
Mechelen, met zijn oudere broer Frans als vertegenwoordiger. Hij zou toen ongeveer
24 jaar oud zijn geweest. Dit betekent dat hij reeds op tienjarige leeftijd naar Leuven
moet zijn gegaan. In de in het Frans gestelde procuratie machtigt Christoffel zijn broer
Jan voor de verkoop van een deel van de erfenis.186
Ten slotte werd uit het tweede huwelijk van Gregorio de Ayala met Cornelia Ido nog
een zoon Emanuel geboren, die in 1575 burgemeester van Tholen werd.187 Hij was
gehuwd met Digna Rosen. Uit dit huwelijk wordt Frans de Ayala geboren, die uit zijn
huwelijk met Margareta van Wassenaar, dochter van Joris van Wassenaar, heer van
Heemstede, ondermeer twee zonen had. Ferdinand zou kapitein in dienst van de staten
van Holland zijn geworden, terwijl een andere zoon, admiraal Ayala, soldaat geweest
zou zijn in dienst van de Habsburgers. Elders wordt over Ferdinand, geboren op
Tholen op 9 juli 1605, gezegd dat hij in 1620 jezuïet geworden is in Mechelen en dat
hij in 1631 de ridderhofstad Oud-Wulven overnam van zijn overleden moeder.188

184 SAA, CB 31 (1570) 17-7-1570
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DE KINDEREN VAN DIEGO DE AYALA1

In zijn testament uit 1569 biedt Diego ons een overzicht van zijn dan nog levende
kinderschare. De wettige kinderen Anna, Agnete, Suzanna en Jacob waren reeds ¡n een
klooster ingetreden. Verdere wettige kinderen die genoemd worden zijn: Gregorio,
Michel, Jan, Baltasar, Gaspar, Melchior, Filips, Christoffel, Francisca, Katlijne en
Anthonia. In totaal zou Diego toen nog vijftien levende kinderen hebben gehad. In de
brief aan het stadsbestuur uit 1577 schreef Diego dat hij twintig kinderen had, 'nog
twintich int getale noch levende'. Dit zou betekenen dat hij tussen 1569 en 1577 nog
vijf kinderen geboren heeft zien worden. Een genealogie op het stadsarchief van
Antwerpen noemt 19 kinderen, geboren uit zijn huwelijk met Agnes de Renialme. Ook
in andere genealogische handschriften noemt men het aantal van 19 kinderen, doch
worden er slechts 14 genoemd.190 Inge Ghys, in een recente studie over de Antwerpse
magistraten, stelt dat Diego de Ayala 18 kinderen gehad zou hebben, waarvan zij er
slechts 13 heeft kunnen terugvinden. Bij de verkoop van 'Vordensteyn' door de
kinderen van de overleden Diego in 1582 worden namelijk niet meer dan 13 kinderen
genoemd.1'1
Wanneer we met deze gegevens aan het rekenen slaan zou Diego tussen 1577 en 1582
de dood van zeven van zijn kinderen hebben meegemaakt. Of werden niet alle kinderen
bij de verkoop betrokken? Het aantal van twintig kan inderdaad worden bereikt, doch
dan moet men ook nog drie natuurlijke kinderen erbij optellen, die door Diego zijn
gelegitimeerd: George de Ayala (Gregorio ?) in november 1555 en nog twee kinderen
van Mayken Bordincx, uit de tijd dat beiden nog niet getrouwd waren: Clara en
Bonaventura de Ayala, beiden in november 1545. De betalingen voor de legitimering
geschiedden in 1558 en 1559.1'2 Bonaventura staat in 1541 ingeschreven aan de
Universiteit van Leuven, onder de vermelding 'Antverpiensis'. Tegelijkertijd stond ook
Jacobus ab Ayala ingeschreven, vermoedelijk zijn halfbroer Diego.193
Het te bewijzen grote aantal van twintig kinderen wordt aan het wankelen gebracht
door een brief die Diego in 1570 aan Filips Π schreef. Daar vertelt hij de koning dat hij
27 kinderen aan Antwerpen geschonken heeft. Wellicht heeft hij hier ook eventuele
doodgeboren, of zeer jong gestorven kinderen meegerekend, die verder nergens in de
documenten voorkomen. Ongeacht het precieze aantal is duidelijk dat Diego zeer veel

tS9 Genealogische gegevens zun andermeer te vinden inde reeds genoemde werken. Dumont, /rigmens ¿Аі4с/<дона; KB BnuseL Handschriften
Foods H o u w u n de Grez n° 6600; Herckenrode, Nohlmrt
190 SAA, Notaris Gkevs vin Lóemele η» 548 (1569) 118-120 Prims, 'На oordeel van Diego de Ayala', 129 SAA, Handschrift Andnes van
Vakkenisse over genealogie De Renialme Op citaat Gooknaem, 'Vordenstein'. KB Brussel, Houwaert de Grez Handschrift nD 6600.
191 Inge Ghys, 'De Antwerpse magistraat ш een laat-humanisasche en contra-reformatorische periode. 1585-1621 Eeo institutionele, soaaal·
economische en culturele analyse' Onuitgegeven Ін-гпги-nvcrhandfling KU Leuven, departement geschiedenis, (1987-1988) П, 5-7. Gootenaerts,
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kinderen heeft gehad, zelfs nog meer dan zijn broer. Dit in tegenstelling tot veel
Nederlandse kooplieden, die in deze periode hun kindertal reeds danig beperken. Gezien
de nadruk die Diego in zijn brieven geeft aan zijn prestatie gaat het waarschijnlijk om
een uitzonderlijke situatie, zodat het zeer gevaarlijk is te speculeren over eventuele
verschillen tussen de kindertallen van Spaanse en Nederlandse kooplieden.
Behalve Anthoinetta en Isabel, twee jong gestorven dochters, waren er vijf zonen van
Diego die het habijt van de Franciscanen hebben aangenomen: Jaques (Vermoedelijk
dezelfde als Jacobus, die in 1541 aan de universiteit van Leuven stond ingeschreven), Jan,
Gaspar, Melchior en Christophe. Ook de dochters Susanna en Anna kozen voor een
religieus leven. Zij traden in in het klooster van Blijenberg in Mechelen. Hun in 1616
overleden zuster Agnes zou zelfs meer dan 29 jaar priores van het klooster zijn geweest.
Ze wordt echter ook genoemd als de echtgenote van Gregorius de Weerdt, zodat ze
mogelijk pas later is ingetreden. Waarschijnlijker is dat ze hier wordt verward met haar
zuster Catherina. Op haar grafmonument in het klooster, waar zij samen met haar
broer Filips begraven ligt, staat haar leeftijd vermeld als 70 jaar, zodat ze rond het jaar
1546 geboren moet zijn.1M Volgens Inge Ghys is er ook nog een zoon Francisco
geweest, kapitein van een compagnie voetvolk, maar dit is mogelijk een verwarring met
een zekere Francisco Ayala Satelles, begraven in de Lierse Kluizekerk.1*5 Drie andere
zonen van Diego de Ayala hebben met veel succes openbare ambten bekleed in de
Nederlanden: Gregorio, Balthazar en Filips:
BEROEMDE ZONEN: FILIPS, BALTHASAR EN GREGORIO

Ridder Filips de Ayala was in 1585 schepen van de stad Antwerpen en daarna tot 1595
pensionaris van de stad. Daarna bekleedde hij gedurende zes jaar de positie van
ambassadeur bij de Franse koning Hendrik Г . Uiteindelijk werd hij gecommitteerde
van de domeinen en financiën. Hij huwde Marie de Baronaige, een dochter van René,
de heer van Kraainem (Crainhem), doch uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
Hij stierf op 26 mei 1619 op de leeftijd van 69 jaar en ligt begraven in het klooster
Blijenberg, naast het graf van zijn zus Agnes, priores van het klooster. Hij zou dus rond
1550 geboren zijn. Hij correspondeerde ondermeer met de bekende humanist Justus
Lipsius. Zoals reeds eerder vermeld, is over zijn jeugd bekend dat hij door Filips II rond
1557 is gedoopt en dat hij reeds op dertienjarige leeftijd door zijn vader aan de koning
werd aanbevolen, 'ya esta grandesillo y razonablemente buen latino para su edad, y
escrive razonablemente'." 6
Ook ridder Balthasar de Ayala was zeker een zoon van Diego de Ayala, hoewel hij
soms als zoon van Gregorio de Ayala wordt beschouwd. Daarbij wordt echter wel
Agnes de Renialme als zijn moeder genoemd. Deze verwarring heeft zich voortgezet in
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belangrijke biografische naslagwerken.1'7 Hij werd in 1548 in Antwerpen geboren en
bezocht later de Universiteit van Leuven. Als auteur van het juridische werk 'De jure
et oficiis bellicis et disciplina militari', uitgegeven in 1582, wordt hij door Ernest Nys
beschouwd als een van de voorlopers van Hugo de Groot. Zijn kennis over de oorlog
heeft hij kunnen opdoen als auditeur-generaal van de troepen van Parma in de
Nederlanden. Zelfs wanneer hij op voordracht van Parma benoemd wordt als raadsheer
van de Grote Raad, blijft hij in het legerkamp van Parma, Lang heeft hij echter niet van
deze aanstelling kunnen genieten. Benoemd op 20 januari 1583, overlijdt hij op 1
september in Aalst. Hij is dan 36 jaar oud, zodat hij rond 1548 moet zijn geboren. Over
zijn persoonlijke leven is weinig bekend. Hij zou twee dochters Agnes en Mathilde
hebben gehad, doch elders wordt alleen een natuurlijke dochter Barbe genoemd.1"
Daarnaast was er een zoon Gregorio die raadsheer werd van de Raad van Brabant.
Waarschijnlijk is hij driemaal getrouwd geweest: met Nicole Beuckelaers, de enige
dochter van Cornelis, heer van Herp, en later met Magdalena van Etten en met Anna
van der Noot. Uit deze huwelijken worden Gregorio en Diego geboren. Op 19 juli
1578 wordt hij door Jan van Oostenrijk tot raadsheer van de Raad van Brabant
benoemd en hij bekleedde deze functie tot aan zijn dood op 12 mei 1616. Eveneens
behoorde hij tot de diplomatieke missie die naar Rome is gegaan in verband met de
vorming van de nieuwe bisdommen. Als kinderen van deze Gregorio de Ayala worden
genoemd: Michiel, Gregorio, Diego, Filips, Agnes, Anne en Frans. 1 "
ELVIRA, FRANCISCA EN CATHARINA

Dochter Elvira de Ayala was gehuwd met de Spaanse edelman Diego Morante de
Carrion. Zij is teruggekeerd naar Spanje en beiden zijn daar overleden in Burgos. Hun
enige zoon was Diego de Morante de Ayala. Van Elvira de Ayala, burgeres van Burgos,
wordt in Valladolid een proces bewaard uit 1612, in verband met een schuld uit de tijd
dat zij in de Nederlanden met Diego Morante huwde. Het ging om de onkosten voor
levensonderhoud, juwelen en kleding van haar en voor een vrouwelijke en twee
mannelijke bedienden gedurende twee jaar. Het gaat om 8.400 zilveren Karolusguldens,
'moneda de Flandes'. Omgerekend gaat het om meer dan een miljoen
zevenhonderduizend maravedís. Diego de Morante zou het bedrag hebben betaald aan
Jerónimo de Curiel, factor van de koning in Antwerpen.200

197 Eug de Seyn, Dictionnaire biographiques des inescai des latra et des ara en Belgunie (Brussel, 19Э5) 1, 20. J Delecoun, 'Balthazar de Ajala'
Biographie nationale dt Belgique 1, kolom 571-573
19B Armami et biographies Brabant, 653, Enciclopedia Universal Ilustrada VI. kolom 1330-1331, Balthasar de Ayala, De jure et (фай babas et
disciplina mdiun John Westlake (ed) 2 delen (Washington, 1912), Ernest Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotws (Brüssel/Leipzig,
1682), 17V1B2 Hierin worden diverse documenten afgedrukt over Balthazar, afkomstig uit het AAA Brussel Zun natuurlijke dochter Barbe u
getrouwd met Henry Zoés, een Leuvense professor in de rechten, KB Brussel, Handschriften, n° 9938-40, 132
199 Zie hiervoor het Handschrift Fonds Houwaert de Grez n° 6600 en Dumont, Fragment généalogiques; Armvnal et biographies Brabant, 653
Gregono overlijdt op 12 mei 1616, terwijl zim vrouw sterft op 5 augustus 1605 Ze zun begraven bij de Minderbroeders ш Brussel Gregorio wordt
auditeur van de koning en hu huwt Anna vanden Berghe Hl] heeft geen erfgenamen Diego wordt kapitein in dienst van de koning Uit urn
huwelijk met Anna Suys worden wel kinderen geboren Fihps werd Minderbroeder Paul van Peteghem laat de mogelijkheid van
familieverwaouchap tussen de gezant ш Rome en de Ayala's ш Antwerpen open Paul van Peteghem, 'Gezantschap bij de heilige stoel te Rome'
De centrait overheidsmsttUmgcn van de Habsburgse Nederlanden I (Brussel, 1994), 151-159, 152 SAA, CB 31 (1570), 17-7-1570 De procuratie
geschiedde ш Sevilla voor notans Francisco Diaz op 12 mei 1570
200 Goolenaerts, 'Vordenstein', 103-104 ARCV, Ejecutorias 1062, 36
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Haar zuster Françoise moet de oudste dochter geweest zijn van Diego de Ayala. Zij
neemt in 1582 na de dood van haar vader het landgoed 'Vordensteyn' in ontvangst. De
kinderen van Diego zullen het landgoed in gezamelijk eigendom behouden. Het gaat
behalve Françoise om Michel, Diego, Gaspar, Filips, Elvira, Gregorius, Balthasar,
Melchior, Christoffel, Agnes, Suzanna en Catharina. Het aantal eigenaars van het
landgoed vermindert snel, zodat enkele jaren later alleen Françoise, Filips en Catharina
het bewonen. In 1623 verkoopt Diego de Morante de Ayala het deel van zijn moeder
aan Catharina, zodat zij uiteindelijk de enige overgebleven eigenaresse van het kasteel
is geworden. Catherina is gehuwd geweest met de Antwerpse stadspensionaris Josse de
Weert, doch in een akte van 13 februari 1626 staat ze vermeld als weduwe. Wanneer
Catharina in 1642 overlijdt wordt het landgoed in beheer genomen door haar zoon
Gregorius de Weerdt.201
KOOPMAN MICHEL
Michel de Ayala werd in november 1569 door zijn vader voor zaken naar Madrid
gestuurd en in 1585 schrijft hij een memorie aan Filips Π. Hierin vertelt hij over zijn
reis van 1569, bedoeld om de functie van commissaris van de verzekeringen te
verkrijgen voor zijn vader. In de brief van Diego de Ayala aan Filips Π blijkt dat Michel
waarschijnlijk minimaal een jaar in Spanje is geweest, waarbij hij Filips Π persoonlijk
zou hebben ingelicht over het verzoek van zijn vader. Nu in 1585 besluit Filips Π
inlichtingen in te winnen bij Farnese, zoals hij dat in 1569 bij Alva had gedaan. Hij
sterft voor 1606. Michel de Ayala is de enige zoon van Diego die men kan associëren
met de handel en Inge Ghys noemt hem als koopman te Lissabon. Michel is
vermoedelijk de oudste zoon geweest en hij zal waarschijnlijk de handel van zijn vader
hebben voortgezet. Om hier zekerheid over te hebben zou het noodzakelijk zijn om
de activiteiten van Michel de Ayala in Antwerpen voor de tweede helft van de zestiende
eeuw te bestuderen.202

CONCLUSIE
Deze uitvoerige beschrijving van de kinderen van Gregorio en Diego de Ayala is
allereerst bedoeld om enig inzicht te krijgen in de activiteiten van deze tweede generatie
migranten. Volledigheid is hierbij slechts nagestreefd voor de periode tot 1550. Dit is
slechts een eerste hoofdstuk uit de familiegeschiedenis van de Ayala's. Toch is het
mogelijk enkele opvallende zaken te vermelden over de tweede generatie. Ten eerste is
er een indrukwekkend aantal kinderen dat ingeschreven heeft gestaan aan de
Universiteit van Leuven. Gregorio en Diego hebben duidelijk het belang van studie
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Gregonus de Weerdt m

gehuwd met Clan Rubens, een nicht van Peter Paul Rubens. Goolenaera, 'Vorrirnstfin', 103-104

202 In 1600 geven zijn broers en zusters het goed Vordensteyn ш pand voor hem, vanwege een proces waann hu was gewikkeld met de
gebroeders de Maluenda. AGS, Secretaría de Esodo 544, 88 HtnryLV de Groóte, De галтгіппе te Antwerpen e» tt Bruggt in de zesaende erra
(Antwerpen, 1975), 80-, Joseph Lefèvre, Correspondance de Phhppe II sur la tffura de Ptys-Béi ЦЗ (1585-1591) (Brussel, 1956) 9, 69, Duque de
Alba ed, EptsoUru dd III duque de Albi Don Fernanda Alvera de Toledo I (1536-1567) (Madrid, 1952), 313 Goojenaens, 'Vordenaein', 104 Inge
Ghys, 'De Antwerpse magistraat', 5-7
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ingezien en tussen hun kinderen bevinden zich later ook juristen, medici en bestuurders.
Waarschijnlijk heeft ook de bi-culturele afkomst van de kinderen de mogelijkheden
vergroot om werk te vinden in de Nederlanden van de Habsburgers. Hierbij valt te
denken aan Michel de Ayala, die door zijn vader om zijn veeltaligheid wordt
aangeprezen. Natuurlijk geldt dit ook voor de drie zonen van Diego, die later inderdaad
een rol hebben gespeeld in het bestuur van de Nederlanden. Ook de twee zonen van
Gregorio die het in 1575 tot burgemeester hebben gebracht, in Bergen op Zoom en
Tholen, hebben waarschijnlijk geprofiteerd van hun dubbele status als 'HispanoFlamencos'.
Maar de familie heeft het oude koopliedenambacht niet geheel opgegeven. Een aantal
kinderen blijft zich actief met de handel bemoeien. Zeker bij de kinderen van Diego
lijkt het echter om een zeer klein percentage te gaan. Slechts van Michel, die door zijn
vader nog als kamerdienaar aan Filips Π was aangeraden, is bekend dat hij zich met de
handel bezighield. Bij de kinderen van Gregorio zijn er veel meer handelaren te vinden
en eveneens dochters die met handelaren trouwen. Bestaat er een verschil tussen Diego
en Gregorio? Bij nader inzien lijkt dit inderdaad het geval te zijn. Slechts één dochter
van Gregorio vindt de weg naar het klooster en dan nog pas op late leeftijd, na de dood
van haar echtgenoot. Diego schenkt daarentegen vele kinderen aan het kloosterleven.
Daarnaast is er natuurlijk nog het verschil in kindertal, met het zeer grote gezin van
Diego de Ayala: het kleinere gezin van Gregorio -nog volop in de ban van Mercuriusen het grote gezin van Diego, waar men gehoor heeft gegeven aan de roep van God en
vaderland. Waren handel en ambten binnen één gezin niet te verenigen en stonden de
Spaanse immigranten voor een verplichte keuze? Voor het ambt van
verzekeringscommissaris wilde Alva inderdaad iemand zonder handelsconnecties in zijn
vrienden- en familiekring, maar gold dit ook voor ambten buiten de handelswereld? De
familie Ayala lijkt dit idee inderdaad te bevestigen.
Toch valt een vergelijking tussen de twee gezinnen niet zomaar te maken. De
historische ontwikkeling heeft mogelijk invloed gehad op de keuze. De kinderen van
de in 1519 gehuwde Gregorio groeiden nog op in een periode van voorspoedige handel,
terwijl de kinderen van de tussen 1537 en 1539 getrouwde Diego opgroeiden aan de
vooravond van de Nederlandse Opstand en de ineenstorting van de handel van
Antwerpen. De tweede generatie huwde zowel met Nederlanders als met echtlieden van
Spaanse herkomst, maar het ontbreken van alle gegevens hierover maakt het moeilijk
een verschil aan te geven tussen de twee gezinnen. Wel valt op te merken dat Diego en
Gregorio bij hun drie huwelijken immer een Nederlandse echtgenote vonden. Relatief
gezien is de graad van vermenging met de Nederlandse bevolking voor de tweede
generatie dus beduidend lager. De snelheid van integratie neemt bij hen eerder af dan
toe.
Verder is het mogelijk iets te zeggen over de financiële welstand van de beide broers,
afgaande op de gegevens over de huwelijken. Aan te nemen valt dat de huwelijken
meestal plaatsvonden binnen de eigen klasse. Zonder twijfel behoorden zij tot de
stedelijke elite, die zich ook inspande om huwelijksbanden met de adel te verwerven.
Dit is ook in overeenstemming met de gegevens over het huizenbezit. De schaarse
financiële data die er over Gregorio zijn, hebben deze nu voor de hand liggende
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conclusie wel eens belemmerd. Vooral de -vreemd verlopen- avonturen van Gregorio
in Haarlem en Bergen op Zoom hadden aan zijn rijkdom doen twijfelen. Zo zou de
lakenfabriek in de Nederlanden nooit hebben gefloreerd, zoals ondermeer te lezen valt
in de Biographie nationale de Belgique. Volgens Korneel Slootmans 'moet Gregorio wel
succes hebben gehad', gezien het feit dat hij zijn geld ondermeer in vastgoed belegde in
West-Brabant.203
Ten slotte is het mogelijk te zien in hoeverre de band met Spanje werd onderhouden.
Het is zeker dat Gregorio en Diego intensieve contacten onderhielden met hun broers,
maar ook de tweede generatie blijft gebruik maken van de familiebanden tussen broers,
ooms en neven om de contacten tussen Spanje en de Nederlanden te onderhouden.
Daarbij zijn het, zoals ook Brunelle stelt, vooral de kooplieden in de familie. Het aantal
kinderen dat terugkeert naar Spanje is erg klein geweest. In ieder gezin lijkt slechts één
kind geremigreerd te zijn. De Ayala's hadden zich definitief in de Nederlanden
gevestigd.
Het onderzoek naar de familie Ayala geeft ook inzicht in de mogelijkheden en
problemen bij het bestuderen van familierelaties in de vroegmoderne periode. Bij veel
gegevens wordt slechts de naam gegeven, zodat de voornamen vaak het enige houvast
vormen. Binnen een familie blijkt echter duidelijk een voorkeur voor bepaalde namen,
waardoor het vaak moeilijk is onderscheid te maken tussen een neef, zoon en oom, die
in dezelfde periode actief kunnen zijn. Dit maakt het bestuderen van de Spaanse
kooplieden, zelfs wanneer het om relatief 'kleine' families gaat, tot een moeilijke zaak.
Zelfs een bijzondere naam als Gregorio de Ayala kan geen zekerheid bieden dat het
steeds om dezelfde persoon gaat. Ondanks het feit dat er waarschijnlijk slechts twee
families De Ayala in de Nederlanden aanwezig zijn geweest, blijven er een aantal
vermeldingen over, die onmogelijk ingepast kunnen worden. Zo Gabriel de Ayala,
licenciaat in beide rechten te Leuven, die in 1556 wordt gemachtigd door Diego de
Ayala in verband met een erfenis.204 Het moet hier ongetwijfeld om een familielid
gaan, doch de enige Gabriel in de familie is de medicus.
Alonso Gutierrez de Ayala verscheen op 2 maart 1547 voor Paredes te Brugge. Hij
verklaarde ongeveer 21 jaar oud te zijn en Spanjaard van de Spaanse natie. Hij was zoon
van Alonso Gutierrez en Helena de Ayala, overleden inwoners van Burgos. Hij zat nu
in de Nederlanden, maar moest zaken regelen in verband met de erfenis in Castilië van
zijn ouders.205 Ook onbekend zijn Diego de la Torre Ayala, Spanjaard residerende te
Brugge, als getuige voor Paredes in 1545206 en Gregorius de Ayala, 'nepos maternus'
in het testament uit 1587 van Diego, begraven bij de minderbroeders.207 Ten slotte
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204 SAA, CB X 286 194-1556.
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206 SAB, SC P i n d a 1545, 69.
207

Ceknhdrnftai

Antwerpen VI, 166.

205

Staat er in 1531 een zekere Joanes de Ayala ingeschreven aan de universiteit van Leuven.
Deze student is afkomstig uit Antwerpen en een zoon van Gregorio. Dit lijkt echter
moeilijk in overeenstemming te brengen met de voornoemde Jan de Ayala, die toen
208
slechts vier jaar oud zou zijn geweest. Wellicht een natuurlijke zoon van Gregorio
van voor zijn huwelijk in 1519.
Wanneer men niet alleen de familie Ayala in de Nederlanden wil bestuderen, maar
ook andere familieleden in Spanje en elders, blijkt de naam vrijwel geen steun meer te
bieden. Afgezien van de familie van de in Spanje gebleven familieleden van Gregorio en
Diego, die zich vrijwel allemaal in Burgos bevinden, zijn er ook complete andere
families met deze naam. Het aantal vermeldingen van Ayala's in Burgos is uiteraard zeer
groot en slechts zelden is het mogelijk de precieze familierelatie vast te stellen. Enige
verwantschap lijkt wel altijd bestaan te hebben.209 Volledig los van de Ayala's uit
Burgos bestond er een koopliedenfamilie De Ayala in Sevilla. In 1540 leverde ene Diego
de Ayala, burger van Sevilla, wijn aan Alonso Ortiz, een koopman uit Middelburg.210
Het is vermoedelijk dezelfde koopman die in 1555 ook enige huizen van de Fuggers
huurde. 2 1 1 De Burgalese Ayala's, die zich later in Sevilla vestigen vallen daardoor
moeilijk te onderscheiden.
Een andere familie De Ayala -zeer bekend bij Spaanse historici- heeft gedurende lange
tijd de archivarissen van het archief van Simancas geleverd. Deze familie was eveneens
afkomstig uit Sevilla. Diego de Ayala, gedoopt in 1512 in Sevilla, verschijnt al zeer jong
aan het hof, waar hij huwt met Francisca Manuel, dochter van Juan Manuel. Reeds in
1561 komt Diego in Simancas als archivaris te werken, waar hij blijft tot aan zijn dood
in 1594. Zijn zoon Antonio de Ayala volgt hem op. 212
De studie van Lapeyre over 'Les Ruiz' levert ook een aantal kooplieden op met de
naam Ayala. Hun relatie tot de Nederlandse Ayala's is voorlopig onduidelijk, maar zij
zullen in ieder geval via Burgos verwant geweest zijn met Gregorio en Diego. 213 Het
gaan dan om de regeringsperiode van Filips Π.
Ten slotte mogen ook de adellijke Ayala's niet worden overgeslagen, die verbonden
waren aan de titel van graven van Salvatierra. Wanneer er sprake is van Ayala's in
hoffuncties zal het vaak om leden van deze familie gaan, al was de toegang voor de nietadellijke takken zeker niet geheel gesloten. Ook zijn er nog een aantal vermeldingen van

208

1531 Schilling·. Masnade de І л л ш Ш en tV (Brussel, 1958-1961).

209 Voorbeelden Cristóbal de НАГО was gehuwd met Catalina de Ayala. Basas, Consulado, 127, Andrteu de Ayala, Spanjaard, die ш Spanje
'plesgene ou caution' had gericht voor Juan de f^*,11a regidor van Burgos, ten voordele van Juan Pardo Er is een zaak voor de Grote Raad,
waarvoor nu procureurs worden aangesteld. SAB, Procuraties 1541 1542 71v 19-11 1541 Martin de Ayala was tussen 1541 en 1553 acoef betrokken
Ы] de aluinhandel vanuit Rome op de Nederlanden, Engeland, Frankrijk en Portugal Rond 1550 bezat hij een kwart van deze handel Jean
Dehimeau, L'alun de Rome (XVe-XIXe sude) (Panjs, 1962), 209-212
210 SAA, Stryt 1540 128v 2-4-1540 Alonso Ortyz is reeds voor de levering overleden
211 Kellenbenz fiigger, 347, 351
212 Angel de Ia Plaza Bores, Cula del Inventador Arcbtvo General de Símanos (Madrid, 19B6) 31-48, D de la Valgona y Diaz-Várela, 'Los Ayala
una genealogia de archiveros' Revista de archivos, bibliotecas y museos 67 (1959), 105 11β
213 Henri Lapeyre, Une /armile de marchands Les Rua (Parijs, 1955), 92, 155, 433, 484 In Nantes woonde in 1588 de volledig veríranste Agustín
de Ayala Ook in 1593 woont Agustín nog m Nantes, tegelijkertijd met Pedro de Ayala, een van de belangrijkste kooplieden van Nantes In
Rouaan was ш 1568 een zekere Diego de Ayala actief
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losse personen te vinden, waaronder Gregorio de Ayala, de afgezant van Granvelle in
Rome vanaf 1559.214
Het onderzoek naar Gregorio de Ayala toont het belang aan van deze uitzonderlijke
Spaanse koopman in de Nederlanden, die vele activiteiten wist te verenigen:
lakenhandelaar en -producent, tollenaar, bankier en koopman. Bij Goris is hij nog
onopgemerkt. Het opsporen van zakelijke-en familienetwerken biedt een uiterst nuttige
mogelijkheid om enige ordening aan te brengen in de chaos van kleine details. Zolang
het onderzoek naar de Spaanse aanwezigheid in de Nederlanden, bij gebrek aan
betrouwbare kwantitatieve bronnen voor de eerste helft van de zestiende eeuw, blijft
aangewezen op kwalitatief onderzoek, lijkt dit de beste weg om op verder te gaan.

Fig. 1 - Typische klederdracht van een Baskisch meisje en jongen.

214 Michel Dienckx S J , Documents inèdia sur fértmon des nouveaux diocèses asa Pays-Bas (1S211}/V) 3 delen (Brussel 1960-1962). Andere
voorbeelden: Juan de Ayala, bullendrukker ш Toledo in 1559 en Juan de Ayala, assistent van Gaspar de ViUacanes, inner in Casabe van de
Maeztrazgo rond 1555. Ook Iñigo de Ayala, 'comendador' van Carrion en Calatrava la Vieja in 1538, bekend als een tegenstander van de Fuggers
in 1538: KeUenbenz, ftigjrr, 260, 266, 287, 413. Dezelfde Hugo komt in 1553 voor bij Carande, O t t o
П. 5«8.
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Fig. 2 - Klederdracht van Hollandse vrouwen.

Fig. 3 - Klederdracht van Spaanse adelijke vrouw.
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HOOFDSTUK Ш
DE NEDERLANDERS IN SPANJE

In de Spaanse geschiedschrijving neemt de studie van migratie een zeer belangrijke plaats
in. Allereerst biedt de 'Reconquista' een bijzonder voorbeeld van de immigratie naar
nieuw veroverde gebieden in een groot deel van Spanje, eindigend met de komst van
nieuwe bewoners naar het koninkrijk van Granada aan het einde van de vijftiende eeuw.
Ten tweede heeft de Spaanse 'Conquista' van Amerika eveneens geleid tot een massale
beweging van migranten. Bij beide migratiestromen waren niet alleen bewoners van het
Iberisch schiereiland betrokken. Zo gingen de Genuezen zowel in Andalusië als in
Amerika een deel van de handel controleren. Een andere belangrijke groep
nieuwkomers in Spanje zijn de Fransen geweest, vrijwel gedurende de hele
Middeleeuwse en moderne geschiedenis.1 Over de aanwezigheid van Nederlanders is
veel minder bekend. Al moet er een uitzondering worden gemaakt voor de Nederlandse
schilders en beeldhouwers die deel uitmaakten van de Hispano-Vlaamse kunstwereld.
Maar er waren ook Nederlanders in andere functies die naar Spanje trokken, zoals de
handelaren en de beoefenaars van de diverse ambachten.
Over de migratie van Nederlanders naar Spanje bestond reeds in de vijftiende eeuw
een Spaanse legende. Een door handel en goed huwelijk rijkgeworden Nederlandse
immigrant, waarvan we de naam niet weten, ontlokte bij zijn landgenoten die hem in
Spanje bezochten een enorme bewondering: 'o man rrique', riepen ze hem toe. De
legende weet te verklaren dat dit in de taal van de Nederlanders iets zou betekenen als
'o baron rrico' (rijke man). Van toen af aan zouden de afstammelingen van deze
immigrant door het leven gaan als de familie Manrique en zij wisten al in de
Middeleeuwen door te dringen tot de hoge adel van Spanje.2 Doch ook meer prozaïsche
bronnen maken melding van de Nederlandse migratie naar Spanje. Zo laat de gewezen
stadsarchivaris van Bergen op Zoom aan de hand van archivalia zien dat er rond 1500
al de nodige Bergenaren in Spanje woonachtig waren. In 1511 legden een slotenmaker
uit Bergen op Zoom en zijn vrouw een verklaring af voor de schepenen waarin zij
stelden dat haar broers Willem en Jan Hugenszoon twintig jaar geleden naar Spanje
waren afgereisd en nooit waren teruggekeerd. Zij verlangden nu het bezit dat de twee
in Middelburg hadden achtergelaten over te nemen. Waren het handelaren of
ambachtslieden? Van ene Peter Janszoon weten we dat hij in wijn handelde. Omdat hij
met vrouw en kinderen in Spanje woonde mocht hij in 1544 geen gebruik meer maken

1
Fremde Kuuflaae suf der tbemcbcn Heibmsd Hermann Kellenbenz ed (Keulen/ Wenen, 1970); Jean Gautier Dalche, 'Lei colonies étrangers
en Camlle. 1 au nord du Tage' Amuno dt Oiudwt meáwjcda 10 (1980), 469-486, Julio Valdeon Baraque, 'Las colonial extranjeros en Casulla. Ώ
al sur del Tago' Idem, 487-503.
2
Adeline Rucquoi, 'Le diable et les Manrique' Razo Cohen du centre d'étudet maùevalet de Nice β (19B8), 103-111. Manuscript in de Real
Biblioteca de El Escorial, Ms. Cast. ас-П-17, 32r-33r.
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van de Bergse tolvrijheid.3 Helaas is in al deze gevallen onbekend in welke Spaanse stad
ze verbleven en zo is het vaker met de gegevens over de Nederlandse emigratie.
Vergeleken met onze kennis omtrent de Spaanse kooplieden in de Nederlanden tast men
voor gegevens over de Nederlanders grotendeels in het duister. Betekent dit ook dat het
slechts een marginaal verschijnsel is geweest? Dat ze er waren, bewijst het reisverhaal
van een Nederlands koopman uit de late vijftiende eeuw, dat de mogelijkheid biedt een
Nederlandse handelaar op de voet te volgen op zijn reis door Spanje.

DE NEDERLANDERS IN SPANJE
EUSTACHE DE LA FOSSE EN ANDERE NEDERLANDSE KOOPLIEDEN

Op de dag voor Pinksteren 1479 vertrekt de Doornikse koopman Eustache de la Fosse
vanuit Sluis naar de Spaanse noordkust. Aangekomen in Laredo reist hij daarna door
naar Burgos, waar hij drie maanden zal verblijven om de opdrachten die hij van zijn
meester had gekregen uit te voeren. Vervolgens gaat hij op zakenreis door het
binnenland van Spanje: Toledo, Córdoba, Sevilla, tot aan San Lúcar de Barrameda, waar
hij ook al eens eerder was geweest. Na vele avonturen in Portugal en Marokko belandt
hij tenslotte berooid weer terug in Spanje. Bedelend, met slechts wat brood, twee
hemden en zijn aantekeningen, trekt hij naar het noorden, via Guadelupe, naar Toledo.
Omdat ook zijn laatste bezittingen zijn gestolen, nuttigt hij er wat brood en water bij
de fontein naast de kathedraal. Daarna trekt hij naar de herberg waar hij gewoonlijk
logeerde, 'ou j'avois a coustume de loger les aultrefois paravant'.
Aan de waard, die in tranen uitbarst als hij hem in deze armzalige staat terugziet,
vraagt hij of er op dat moment nog andere kooplieden van zijn 'nation' in de stad zijn.
Dit blijkt niet het geval, maar reeds twee dagen later duikt er een Nederlander op en
Eustache gaat deze boekhandelaar meteen opzoeken in de handelsbeurs. Hoewel hij in
vodden is gekleed, omarmt de boekhandelaar hem meteen op de Nederlandse wijze.
Samen trekken ze naar Burgos, Eustache inmiddels voorzien van nieuwe kleding en een
geleende muilezel. Daar betaalt de faktor van zijn handelshuis alles terug aan de
boekhandelaar. Eustache reist weer door naar de markt van Medina del Campo, en
verder tot Sevilla, om nog een aantal achtergelaten manuscripten op te halen.
Op de terugweg ontmoet hij een Brugs koopman die naar Santiago de Compostela wil
en samen reizen ze verder. Toen Eustache de weg naar Burgos wilde inslaan, terwijl de
Bruggeling richting Galicië zou verdergaan, begon deze te huilen. Hij sprak de taal van
het land niet en verzocht Eustache met hem mee te gaan. Hij zou zijn onkosten en zijn
paard voor hem betalen. Zo reizen ze door naar Santiago en daarna wachten ze
gezamelijk in La Coruna, tot de schepen die daar lagen voor de Nederlanden uit konden
varen. Na de paarden en lastdieren verkocht te hebben brengt een voorspoedige

3
CJ-F. Slootmans, Koudtmtrlam, 953, 967, 977, 989-990. Ook ш Span)«; Jacop Охав, van Thienen in 1481; Cornells Juut. de Schildere in
1505 (Volgens Slootmans ú dit vermoedelijk dezelfde persoon ils Cornells τ ω Zuerendonck, van wie bekend is dat hij in Spanje verbleef). Peter
Janszoon en Andriea Smit kregen in 1546 de erkenning van hun Bergs poonerachap, terwijl zij actief waren ш de 'navigatie op Spaengien',
waarvandaan zij wijn meebrachten.
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overtocht hen in ongeveer zes dagen naar Sluis.4
Het verslag van de reis van Eustache de la Fosse, dat hierboven kort is samengevat,
laat op een prachtige manier zien hoe de Nederlandse kooplieden hun handel in Spanje
bedreven hebben. Men trok rond langs de belangrijke handelsplaatsen, waarbij men zo
veel mogelijk het gezelschap zocht van medekooplieden, liefst van de eigen 'natie'. Deze
individuele vorm van handelen steekt scherp af tegen de vorm waarin we de meeste
Spaanse kooplieden in de Nederlanden aantreffen, grotendeels verbonden aan de Spaanse
gemeenschappen van Brugge en Antwerpen. De reis van Eustache de la Fosse is echter
niet alleen één van de mooiste bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse
kooplieden in Spanje, het is ook een van de weinige bronnen die van deze activiteiten
getuigen. Afgezien van een ander reisverslag van Mathijs van den Vagheviere uit 14921493 is er bijna niets bekend over de Nederlandse kooplieden in Spanje ten tijde van de
'Reyes Católicos' en Karel V.5 Deze Bruggeling ging met de Spanjaard Diego de
Matança naar Spanje, doch in Valladolid kwam Diego te overlijden. Via Palencia,
Burgos en Pamplona, waar hij een maand verbleef, reisde hij via Frankrijk weer terug
naar de Nederlanden.
Jules Finot, die deze reisverhalen heeft gebruikt in zijn studie over de HispanoVlaamse relaties in de Middeleeuwen, kan weinig meer over het onderwerp vertellen en
schakelt al snel over op de Spanjaarden in de Nederlanden, waar de archieven meer
houvast weten te bieden. Het individuele karakter en de grote geografische verspreiding
van de rondreizende Nederlanders over het enorme Iberische schiereiland lijkt hun
bestudering te bemoeilijken.6 Slechts in bijzondere gevallen hebben de Nederlandse
kooplieden sporen nagelaten in de Spaanse institutionele archieven en statistische
gegevens ontbreken geheel. De studie van de Spaanse stadsgeschiedenis kan bij het
onderzoek een belangrijke rol vervullen, maar de lacuneuze aard van het
bronnenmateriaal uit deze periode zorgt er voor dat ook het toeval meespeelt bij het
vinden van gegevens over de Nederlandse aanwezigheid.
Zo trof Adeline Rucquoi bij haar gedegen studie naar de geschiedenis van Valladolid
de Nederlandse koopman Cornells de Heque aan, die tussen 1488 en 1495 in die stad
zou hebben verbleven. Het toeval wil, dat een andere studie over Castilië in de
vijftiende eeuw eveneens een Vlaams koopman noemt, die Cornells Deque heet,
'residente en Valladolid'. Bij nadere bestudering van haar bronnen blijkt Deque/Heque
één en dezelfde persoon. Deze Cornells Deque was in 1492 in een proces gewikkeld met
ene Fernando del Hoyo en daarvan zijn in het archief van de 'Cámara de Castilla' enige
documenten bewaard. Door dit procesdossier is het mogelijk de verhalende bronnen te
vergelijken met enkele feitelijke gegevens rond een Nederlands koopman in Spanje.

4
R Foukhi-Delbosc ed., 'Voyage 1 la cote ЯД-ЦІЯІМІ» d'Afrique en Portugal et en Espagne (1479-1480)' Хеше Hispanique 4 (1897) 174-201.
Voyage d'EusUcbe DtUfiax sur ¡a cSU Je Gurnet, au Portugal et en Espagne (147%14tlj D. Eicudier éd. (Pinja, 1992).
5
Jules Finot, Etude Instonque surla relations ammeraoUs entreU Fiandre a l'Espagne au moyen-agt (Parijs, 1899) 10-16. Emile vanden Bussche
'mémoires sur les relations qui existèrent autrefois entre les Flamands de Flandre -paroxuh erement cem de Bruges- et les Portugais' La Flandre
(1872-1873) 32-56, 117-148, 247-286.
6
Zo verzoent Karel V in 1516 aan Cimeros om Nederlandse bandelaren toe te laten m Oran (Algerije, veroverd door de Spanjaarden ш 1509)
en andere plaatsen in Spanje. Fernandez Alvarez, Corpus, I, 61. Zie ook Hermann Kellenbenz, 'Die bandai Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel'
Hermann Kellenbenz ed. Fremde kaußeute auf der iberudm Halbond (Keulen/Wenen, 1970), 265-376, 329-334.
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Bovendien vormt juist zijn Nederlandse nationaliteit de aanleiding voor het proces.
In Valladolid woonde rond 1500 nog een andere Nederlandse familie. In Spanje
noemden zij zich 'De la Corte' en vermoedelijk is dit de letterlijke vertaling van het
Nederlandse 'Van Hof. Opnieuw zijn het rechtbankgegevens die het mogelijk maken
de herkomst en de migratiegeschiedenis van deze familie uit het Brabantse Son te
volgen. Bij hen verdwijnen de grenzen tussen kooplieden en ambachtslieden: zij zijn
zowel juweliers als kooplieden. De grens tussen ambacht en handel was namelijk niet
altijd even duidelijk. Zo handelde in Bilbao de kunstenaar Guiot de Beaugrant ook in
kunstwerken. Er blijkt in Valladolid een aardige Nederlandse kolonie te hebben bestaan,
maar de beroepen zijn niet altijd duidelijk. De telling van familiehoofden in 1561 bedoeld voor de 'alcabala'-belasting- geeft meestal alleen de namen. Ook de
doopregisters van de stad bieden slechts omschrijvingen als 'Juan Flamenco' of 'Pedro
de Flandes'. Alleen via de notarisprotokollen is het mogelijk meer kwalitatieve gegevens
over de Nederlanders te vinden. Een laatste bron zijn de door de kunsthistorici
bijeengegaarde documenten over de vreemde kunstenaars. Zij bezitten nog steeds een
ruime voorsprong op de economisch- en sociaal-historici op het gebied van onderzoek
naar de aanwezigheid van vreemdelingen in de samenleving, die ongetwijfeld ten dele
te danken is aan de betere mogelijkheden om kunstenaars op het spoor te komen,
bijvoorbeeld via de archieven van de kerken waar zij aan werkten.
Valladolid was zeker niet de enige stad die de Nederlanders aandeden in de gebieden
onder de Castiliaanse kroon. Wel had men het voordeel van de vaak langdurige
aanwezigheid van het vorstelijke hof. De reisbeschrijvingen van De la Fosse en Van den
Vagheviere laten zien dat de Nederlanders rondreisden en ook van de kunstenaars is
hun aanwezigheid bekend in vele steden en dorpen. Burgos blijkt ook een Nederlandse
kolonie te hebben bezeten en in de marktstad Medina del Campo ontbrak het evenmin
aan noorderlingen. Een bijzonder geval was het tussen Medina en Valladolid gelegen
Tordesillas, waar een aantal Nederlandse dienaren aan het hof van Johanna werkten.
Hun aanwezigheid wordt beschreven in het hoofdstuk over de wereld van het bestuur,
evenals die van de Nederlanders aan de universiteit van Salamanca. De schaarse
Nederlanders in de noordelijke kuststreek tussen Galicië en Guipúzcoa, zijn vooral
opgespeeld door kunsthistorici die dankbaar worden geciteerd. Slechts af en toe is het
mogelijk gebruik te maken van de resultaten van het eigen archiefonderzoek. Toch laten
de verspreide gegevens zien dat er vermoedelijk in de meeste steden ten minste enkele
Nederlanders hebben gewoond.
De aanwezigheid van vreemde, niet-Spaanse kooplieden in de havens van Andalusië
is voor niemand een twistpunt. Ook de Nederlanders hebben ongetwijfeld deel
uitgemaakt van de buitenlandse kolonies in de Andalusische steden. Voor de late
zestiende eeuw zijn er bewijzen in overvloed, maar voor de eerste helft van de eeuw
waren er vooral vermoedens, gebaseerd op schamele gegevens.7 Het klassieke beeld

7
Hoys. ForuUtwns, 10 'Prospérité du commerce flamand a Cadix et a Seville darn la première moitié du XYTe nécle' All verklaring daarvoor
het verlenen van 'lettres de naturalisation' door Karel V, waardoor zi] deel konden nemen aan de Amenka-nandeL Stols, De Spedtue Brshundert
of de bdtidehbcrretíoHgm der гааАцке NederUnden met de ¡bensdx vertid H981Ш (Brussel, 1971), 34 V Vázquez de Prada, 'Les relations
économiques et financières entre l'Espagne et les Pays-Bas méridionaux an XVIe siede du point de vue de la croissance économique' Tydxbnfi
voor economie 13 (1968), 445-463, 453 Antonio Collantes de Terán Sinebez, SevUU en U bmje eded medu. Ы andad y sus ЬотЬгв (Sevilla, 1977),
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verklaarde het ontbreken van gegevens over Nederlandse kooplieden in Spanje uit de
grote Spaanse aanwezigheid in de Nederlanden: de Spanjaarden waren naar de
Nederlanden gekomen, zodat de Nederlandse kooplieden niet naar Spanje hadden
behoeven te gaan. Kellenbenz wist voor de gehele periode van Karel V slechts een
enkele faktor te noemen uit de jaren vijftig.' Dit beeld is veranderd nadat Eddy Stols
een artikel publiceerde over de Nederlandse kooplieden in Amerika.' Daarin stelt hij
dat er voor de periode tot 1570 nauwelijks gegevens •waren over het gebruik van de
havens van Andalusië als 'sprinkplank voor Amerika'.10 Ging Braudel er nog van uit
dat de Nederlanders pas rond deze tijd naar Andalusië waren gekomen, Stols kan
bewijzen dat de massale komst van de Nederlanders al rond 1550 heeft plaatsgevonden.
Behalve gegevens over de aanwezigheid van individuele kooplieden, is ook de kennis
van de organisatievormen van de vreemde kooplieden heel belangrijk. In tegenstelling
tot het noorden van Spanje, waar er nauwelijks organisaties lijken te zijn geweest,
bestonden er in Andalusië in de meeste steden wel van dit soort organisaties. De
Nederlanders zouden echter pas vanaf het einde van de zestiende eeuw consulaten
krijgen in belangrijke plaatsen als Cádiz, Sevilla, Puerto de Santa Maria en Gibraltar,
alsmede in Valencia en Alicante. Alleen voor de Engelsen heeft Albert Girard een
consulaat gevonden ten tijde van Karel . и Zoals Collantes de Terán Sánchez voor
Sevilla stelt, lijken de schaarse bronnen het onmogelijk te maken meer te weten te
komen over de consulaten.12 Toch staat sinds enige jaren vast dat dat er in Andalusië
ten minste één belangrijke Nederlandse natie heeft bestaan: namelijk die in San Lúcar
de Barrameda.

218 'Us referencias f**^jMt no permiten avanzar en el conocimiento de estas colonias en Sevula', Op achternamen kan met altod worden
vertrouwd. Pablo de Holanda was een 'mercader Müanes, estante en Sevilla', RGS, 24-5-1490, 275.
β
Hermann Kellenbenz, 'Die fremden Kanfleute auf der Iberischen Halbinsel vom 15 Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts* Fremde
Kaufleute suf da- Jbmsdxn Haimnsei Η Kellenbenz ed (Keulen/Wenen, 1970), 265-376, 328-333
9
Eddy Stole, 'Gens des Pays-Bas' Idem, De Spaanse Brabanders ofdehandelsbetrekJangtn der zutdehjk NederUmden met de Ibcrucbt werdd 1598·
1648 (Brussel, 1971) Hierin schrijft hi) nog- 'De afwezigheid van Nederlandse koopbeden. is opvallend ш de meeste publicatie*,', Idem, 54.
10

Stols» 'Gens des Pays-Bas', 567

11 A Girard, *Note sur les consuls étrangers en Espagne avant le traili des Pyrénées' Revue dlnstotre moderne 9 (1934), 120-138 Л. Guard, 'Les
étrangers dans la vie économique de l'Espagne aux XVTe et Х Пе stades' Annales d'instorre économique et sociale 5 (1933), 567-578, A. Girard, Le
commerce français Л Seville et Coda au tempt des Habsbourg Contribution à l'étude du commene étranger en Espagne aux XVU et XVIh aèdes
(Parus/Bordeaux, 1932) John Everaert, De internationale en kolonude handel der VUsmse firma's te Cada J670-í700 (Brugge, 1973), 19. Pauline
Croft, The spsnub company (Londen, 1973), vu-vui Voor Puerto de Sana Мала. Hipólito Sancho, Htstoru del puerto de Santa Млпл desde su
mcorporaaón л los dormmos cristianos en 12S9 basta d año md ochocientos (Cádiz, 1943) Hij vond de eerste Nederlanden pas aan het einde van
de remendé eeuw.
12

Antonio Collantes de Teran Sánchez, SealU en la Baja Edad Media. U aud*d y sus hombres (Sevula, 1977), 218.
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KUNSTENAARS EN HANDWERKSLIEDEN: GOTHŒK EN RENAISSANCE

J. K. Steppe combineerde reeds het bestaan van het Spaanse mecenaat van de
Nederlandse kunst met de handelsbetrekkingen tussen beide gebieden. Daar waar handel
plaatsvond, werd ook kunst besteld.13 Maar de Nederlandse kunstenaars kwamen ook
zelf naar Spanje om daar te werken. Deze ontwikkeling is al ouder dan het einde van
de vijftiende eeuw, maar vanaf dat moment lijkt het aantal gestaag toe te nemen. De
immigratiegolf aan het einde van de vijftiende eeuw is zowel in de steden als aan het hof
terug te vinden en brengt kunstenaars met een gotische stijl naar Spanje. Isabel la
Católica14 stimuleerde de komst van Nederlandse kunstenaars naar Castilië door het
verlenen van een belastingvrijheid van tien jaar.15 De schilder Juan de Flandes kwam
wellicht in 1497 mee met de hofstoet van Margareta, terwijl Filips de Schone in 1501
de schilder Jacob van Lathem meenam.16 Ook de Spanjaarden die in de Nederlanden
betrokken waren bij de totstandkoming van het dubbelhuwelijk, zoals De Fonseca,
stimuleerden de komst van Nederlandse kunst en kunstenaars naar Spanje.17 Het
bekendste voorbeeld blijft Juan de Flandes, de hofschilder van Isabel. Na haar dood
werkte hij in Salamanca en Palencia, waar hij in 1519 overleed.18 Eén van haar andere
hofschilders, Michiel Sittow uit Reval, werd vaak ook aangeduid als Michel Flamenco,
hoewel hij feitelijk geen Nederlander was.1'
De periode van Karel V, wiens bijdrage aan de verbreiding van de schilderkunst door

13 JX Steppe, 'Spaans mecenaat en Vlaamse kunst in de " t f i . ^ eeuw' Luister van Spénjt en de Belgische steden 1І00-1700 (Brussel, 1985), 247282 Voor een goede m i n i n g betreffende de schilderkunst, hoewel verouderd. Jan VX Brans, Vlaamse schilden, 7-27 Idem, Isabel la Catóbra у
e/ arte Hispano-Flamenco (Madrid, 1952), bekandelt ook de andere kunsten Over de Nederlandse schilden ш Spanje, zie ook. H Devoghelaere,
De Zuidncdertandse schilden m bet buitenland (Antwerpen, 1944), 39-43 Voor een recent overzicht van het mrrrnaat rond de Spaanse kunst. Reya
y mecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los míaos de la casa de Austria en España Catalogus tentoonstelling Toledo 12 maart.31 m a 1992,
Museo de Santa Cruz (Madnd, 1992)
14 Jan V L Brans, VUamse sdnlders Isabel Ь Católica kocht m Medina del Campo tapijten van de Nederlandse 'mercader y tapicero' Manas
de Guirla Paulina Junquera, 'Colección del patrimonio nacional tapices de los Reyes Católicos y de su época' Reala Sitios 7 (1970), 16-24, 18.
Rafael Domínguez Casas, Arte y coqueta, 140 Een ander voorbeeld is dat van de zilversmid Jerónimo de Bruselas Idem, 151*152
15 J-Η Elliott, Imperial Spam, 100 Het gold ook voor ТмЬаа»-^ kunstenaars Zie ook Jose Gudiol Ricart, 'Pintura gótica' Ars híspanme. Historia
universal del arte hispánico Ш (Madrid, 1956), 236 J VX Brans, Isabel ¡a Católica у el arte Hispano-Flamenco (Madrid, 1952), 51 Lucien Solvay,
'De l'influence de l'art flamand, sur les origines de l'art espagnol' Bulletin des commissions d'art et d'archeologia 23, 1B84), 213-239, 226
16

Rafael Domínguez Casas, ¿4rtc y etiqueta, 129-130 Zijn broer Lieven ging als zilversmid mee naar Spanje Idem, 156-157

17 С Juan, 'Juan de Flandea, еш mederlandiscber Hofmaler Isabella der katholischen' Jahrbuch der königlich prtusmrben Kunstsammlungen 8
(1887), 157-169, 157 J VX Brans, Isabel la Católica, 83.
18 José Camón Aznar, 'La pintura Espafiola del agio XVI' Summa Aras. Historia general del arte ХХГ (Madnd, 1970) E Haverkamp
Begemann, 'Juan de Flandes y los Reyes Católicos' Archivo Español de arte ЭЭ (1952), 237-247 Elisa Bermejo, Juan de Fionda (Madnd, 1962) С
Juso, 'Juan de Flandes Em niederländische Hofmaler Isabella der katholischen' Jahrbuch der kömgUcb preusaschen Kunstsammlungen 8 (1887), 157·
169 Ignace Vandevivere, Juan de Flandes (Brugge, 1985) Jozef de Coo en Nicole Reynaud, 'Ongen del retablo de San Juan Bautista atribuido a
Juan de Flandes' Archivo Español de arte 52 (1979), 125-144 Maria Puar Silva Maroso, La pintura Hispano-Flamenca Cotidiana. Burgos y Palenaa
I (Valladolid, 1990) Manin Gonzalez, 'Palenaa y el arte flamenco' Boletín del obispado de Palenaa augustus 1973, 412-414 Jose Maria Azcarate
Riston, 'El brote del Renacimiento en Falencia'у4£ШоеІ 1 congreso de botona de Palenaa I (Patencia, 1967), 61-68, 68 Ignace Vandevivere, Talencra
et l'art flamand a la Бп du Moyen-Age et au debut de la Renaissance', Idem, 75-79, 77-78 Ook de beeldhouwer Pedro de Flandes werkte aan de
kathedraal van Falencia Juan José Mardn González, 'Centros artísticos de la provincia de Palenoa', ídem, 83-95 V Terlinden, 'la peinture
espagnole et la peinture flamande au XVIeme siècle' Belgisch ttfdscbnfi voor oudheidkunde en kunstgacbiedenis 16 (1946), 3-14, 9 Max J Fnedlander,
'Juan de Flandes' der Cicerone 22 (1930), 1-4 Idem, 'Neues über den Meister Miduel und Juan de Flandes' der Cicerone 21 (1929), 249-254 J VX
Brans, Isabel la Católica, 80, 89 Brans, Vlaamse schilders, 41-56 Rafael Domínguez Casas, A ne y empata, 123-126 Ene Juan Flamenco, die tussen
1496 en 1499 als «--•"I-V*· aan de 'Cartuja de Miraflores' m Burgos werkte, werd m de oudere kunsthistorische literatuur veelal gezien als een ander
persoon dan Juan de Flandes, maar tegenwoordig is men er van overtuigd dat het om dezelfde persoon gaat María Pilar Süva Maroto, La pintura
Hispano-Flamenca Castellana. Burgos y Palenaa l (Valladoud, 1990), 24-25, 111, 114 Brans, VUamse schilden, 36, stelde dat 'een vergelijking van
het werk van beide Vlamingen bewijst dat zij met "••^"d-"· mets gemeen hebben' Zie ook Ignace Vandevivere,/««!» de riandò (Brugge, 1985)
19

Rafael Domínguez Casas, Arte y etiqueta, 120-123
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Brans als 'gering' betiteld wordt, levert vrijwel alleen de schilder Jan Vermeyen op.20
Pas tegen het einde van zijn regering verscheen ook Antonio Moro 21 aan het hof in
Spanje. Karel zelf was meer geïnteresseerd in de tapijtkunst.22 Toch kwam er vanaf
1530 wel een tweede immigratiegolf van kunstenaars tot stand, gevolgd door een derde
impuls vanaf 1550. De stijl van de tweede groep kenmerkt zich door de vormen van de
renaissance. Deze ontwikkeling valt echter ook waar te nemen bij de tweede generatie
van de eerste immigratiegolf. Een tegenhanger van deze migratie -van Spanje naar de
Nederlanden- valt nauwelijks terug te vinden. De mobiliteit van cultuurdragers in de
moderne tijd heeft in de Nederlanden wellicht hoger gelegen dan in Spanje. Brûlez
berekende dat de Nederlandse schilders en beeldhouwers veel vaker migreerden dan hun
Spaanse tegenhangers.23
Aan het einde van de periode kwam er een nieuwe groep naar Spanje.24 Ook die
werkte vernieuwend en bracht het maniërisme met zich mee naar Spanje. Deze
kunstenaars trokken van stad naar stad om hun diensten aan te bieden. Zij konden dit
tegen lagere prijzen doen dan de Spanjaarden, terwijl ze nog steeds meer verdienden dan
in eigen land. Het werk was behalve goedkoper ook sneller en van uitmuntende
kwaliteit. Deze concurrentiestrijd en de daarmee gepaarde gaande jaloezie leidde
vermoedelijk in een aantal gevallen ook tot het inschakelen van de inquisitie. De in
1558 aangekomen Carlos de Brujas, kon in Sevilla maar één raam afmaken, voordat hij
wegens protestantisme ter dood werd veroordeeld.
De kunstenaars vestigden zich in tegenstelling tot de kooplieden vaak wel definitief
in Spanje, al behielden zij binnen Spanje een migratoir leven. De tegenstelling tussen

20 Вгапэ, Vlaamse schilders, 61-63 Jan Cornehszoon Vermeyen u bekend als de schilder van de invasie van Tunis Zijn verblijf ш Spanje was
echter van langere duur Reeds ш 1534 was hij ш Spanje en ook in 1539 verbleef hij in Spanje, waar hij waarschijnlijk tussen 1536 en 1539
permanent had verbleven Hendrik J Hora, Jan Cornata Vermeyen. Pointer of Charta Vand ins comptât of Turns, 1 delen, (Doornspijk, 1989)
Hij zou geboren zijn in Beverwijk en in 1559 zijn begraven in Brussel Van Vermeyen is een schilderij bekend van een Spa_n* bordeel (Boymamv
van Beuningen, Rotterdam) en portretten van Francisco de los Cobos, Felipe de Guevara en Alfonso de Valdés Op een ander schilderij staat het
Romeinse aquaduct van Segovia afgebeeld.
21 Antonio Moro was een typische bolschilder uit de Nederlanden, die reeds vroeg ruar Portugal, Italië en Spanje reisde Zijn eerste verblijf
ш Spanje vond plaats tussen 1552 en 1554, totdat hij naar Engeland ging om Mana Tudor te schilderen Tussen 1547 en 1550 zou Alonzo Coello
bij Moro ш Brussel ш de leer zijn geweest. Stephanie Breuer dauert het vertrek echter pas ш 1550, toen hij met een beurs van de koning van
Portugal naar de Nederlanden vertrok. Vermoedelijk woonde mj ш Brussel met Antonio Moro ш het huis van Antoon Perrenot Ook
waarschijnlijk ïsdathijm 1552 samen met Moro is teruggekeerd naar het Ibensch schiereiland, Stephanie Breuer,<4/oFU<>&snc6ez Codio (München,
1984) Georges}A2rhextAnthomí Mor van I>ashorst (Antonio Moro) ^russeì, 1934) Ch Piot, 'Alanzo Codio, решите espagnol, a Bruxelles' Bulletin
de t'acadérme royale de science, da ¡atra er da beaux-ans de Belgique 65 (1895), 299-311 Henri Hymana, Antonio Moro, son oeuvre et son temps
(Brussel, 1910) LCJ French*, Antonio Moro (Amsterdam, zj) Tb, Сорреш, 'Antonius Mor van Dashont (1519 1576), portretschilder' Utrechtse
biografieën I (Amsterdam/ Utrecht, zj), 119-123
22 Van een sene over de verovering van Tunis door Willem de Pannemaker is bekend dat ze in 1554 naar Spanje zouden worden verscheept
De teksten waren op deze tapijten zelfs deels in het Spaans Andere tapijten gingen naar Spanje vu de Antwerpse koopman Juan Vandcbala, Jean
Van de Walle, die ze ш handen had gegeven van de Spaanse tapissier van FÜips П, Juan Diaz de Madrigal dialogo de topica del Patnmonto
Naaonal I Paulina Junquera de Vega en Concha Herrero Carretero ed (Madrid, 1986) JJC Steppe, 'Vlaams tapijtwerk van de "»«—trwfr eeuw ш
Spaans koninklijk bezit' Miscellanea JozefDuverger Bijdragen tot de kunstgadnedenv der Nederlanden Π (Gent, 1968), 719-765 Zie ook Roger A
d'Hulst, Tapissiers flamandes du XlVe au XVllle stede (Brussel, 1971), 221-230 De zijde voor deze tapijten was ш 1548 un Biskaje naar de
Nederlanden gekomen Hiervoor was Louis Chaussard ш naam van Mana van Honganje naar Spanje geweest. In 1551 vond Lodewuk van Praet
fouten ш het Spaans van de tapijten. Daarna was het door de Spaanse secretaris van Mana van Honganje gecontroleerd. De fouten konden gelukkig
hersteld worden Hendrik J Horn, Jan Cornehsz. Vermeyen, Pointer of Charta Vond bu conquest of Типа, Π (Doornspijk, 1989), 353-361, 386-387
23 W Brûlez, Cultuur en getal Aspecten van de relatie economu-maatscbappu-cultuur m Europa tussen Î400 en 1800 Cahiers Sociale Geschiedenis
6 (Amsterdam, 1986), 4045 Het betrof een steekproef van 26329 plastisch kunstenaars uit de penode 1400-1800 Nederlanders reuden bovendien
vaker ш verband met een opdracht, terwijl Spanjaarden voornamelijk voor opleiding van huis gingen
24 Guaher de Rouch uit Antwerpen, Pierres de Holanda en Pierres de СЫЬегп, allen ш Segovia, Enrique Broecq ш Ы « м и « en Teodoro
de Holanda ш Granada, Carlos de Brujas en Vicente Menardo ш Sevilla
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ambachtslieden en kooplieden moet echter niet te strak worden aangelegd. Tussen het
beperkte aantal grote kooplieden en de ambachtslieden bevond zich een grote groep
lieden die zich met de kleinere handel bezighielden. Het gebrek aan documentatie maakt
het echter zeer moeilijk deze groep zichtbaar te maken.25
Een laatste groep Nederlandse ambachtslieden en kooplieden in Spanje maakte deel
uit van het Habsburgse hof. Ook hier lijken ambacht en handel vaak met elkaar samen
te vallen. Een eerste voorbeeld hiervan is Esteban de Prys, een koopman uit Mechelen.
Hij kreeg in 1517 van Karel V op voorhand de benoeming tot juwelier van de
toekomstige koningin: 'joyero de la serenísima reyna, muger de mi el rey para quando
plasiendo a Dios me casare'. Ook noemde Karel hem 'mi mercader'.26 Pieter van Aalst,
oftewel Pieter van Edinghen, tapissier van Filips de Schone op diens beide reizen naar
Spanje, wist ook beide bezigheden te combineren. Hij huurde in Bilbao een tweetal
huizen tussen januari 1505 en oktober 1506 om goederen van het hof te ontvangen,
maar tegelijkertijd dreef hij ook handel voor eigen rekening.27 Later zullen we in
Valladolid ook nog Matías de Boys en Ysabel de Malinas tegenkomen. Ook de
koopman en de zijdemeester Juan Canciller uit Brussel, 'in mijn graafschap Vlaanderen',
was naar het hof in Spanje gereisd. Hij had veel goederen verkocht aan de Spanjaarden
tijdens hun verblijf in de Nederlanden en hoopte nu zijn onbetaalde rekeningen te
kunnen innen.28

CORNELIS DEQUE, EEN NEDERLANDS KOOPMAN IN VALLADOLID

Als voorbeeld van een Nederlands koopman in Spanje kan allereerst de door Adeline
Rucquoi aangetroffen Cornells Deque gelden, die tussen 1488 en 1495 in Valladolid zou
hebben verbleven. Zij gebruikt deze 'mercader flamenco' om te laten zien dat de
buitenlandse kooplieden zich soms definitief in Valladolid vestigden. Stond Cornells in
1488 nog slechts bekend als 'avitante', in 1494 werd hij reeds 'vecino' genoemd. Voor
haar is het beeld duidelijk: In 1488 kocht hij een aantal huizen en enkele jaren later

25
Eddy Stola, Tlandes ante el Tratado de Tordeaulai y el monopolio colonial iberico' Ei Tratado de ТогаеяІЬи y ш epoca Сопрел international
de Historia (Valladolid, 1995), 1279-1295, 1286 'La testi de un deficit de comerciantes flamenco! en relación con un superávit artesanal merece unos
reparoi'
26
In La Coruna had hi) op 20 ma 1520 8000 dukaten toegezegd gekregen van Karel, maar hu was rpoedig daarna overleden, zonder dit geld
te hebben gekregen Zijn erfgenamen waren nog ш 15ЭЭ bezig om bijna een miljoen maravedfi te krijgen uit Ь*"Л»" van de erfegnamen van de
hertog van Béjar Cédulas, 40, 38v Cédulas, 45, 79r Cédulas, 49, 80f Cédulas, 50,175v De Floxennjn Lorenzo Ridolfo verscheen op 12 mei 15)3
voor notaris Santamaria met een m het Latijn opgesteld perkament met het zegel van de stad Antwerpen, gedateerd op 11 maart 15Э2 AHPV,
Santamaria 1533, 668r
27 Het zeer goed gedocumenteerde arukel van Sophie Schneebalg-Perelman, 'Un grand tapissier Bruxellois- Pierre dTnghten dn Pierre van Леіп'
De bloem/d van de VUamse ирцишпл. Internationaal соиоа шт, 33 25 ma 1961 Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en
schone kunsten van België. Klasse der schone kunsten (BruiseL 1969), 279 323 Na de dood van Filips de Schone bleef hij nog twee jaar met zijn
assistent Henry du Mares m Spanje Daarvoor huurde hij gedurende rwee jaar een tweetal hiuzen in Valladolid. Nadat hij terug was in de Nederlanden stuurde hij nogmaals een dienaar naar Spanje om spullen te halen Rafael Domínguez Casas, Arte y etiqueta, 143-144
28
In 1518 was hij bu Karel V m Zaragoza en nog ш 1522 diende hu ш Valladolid zun klachten te herhalen Pedro Manmque, corregidor van
Jerez de la Frontera was hem 300 800 л.,к-м-і.п schuldig- 'le dio ***?*"*.% en Flandes' Zaragoza, 14-10-1518 г*А,1а«, 38, 14Ir ν Licenciado García
Hernandez de Alcalá, corregidor van Santo Domingo de la c»V-i/1· was hem 110 gulden •*·b"^'g De betalingstermijn was reeds verstreken.
Zaragoza, 25-11 1518 Cédulas, 38, 146v Zaragoza, 1-6-1518 Cédulas, 42, 4v-5v Valladobd, 25-9-1522 Cédulas, 49, 348r
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verwierf hij het burgerschap.29 Maar er zijn meer gegevens bekend van deze koopman.
In 1492 was hij in een proces verwikkeld met ene Fernando del Hoyo en daarvan zijn
in het archief van de 'Cámara de Castilla' enige documenten bewaard.30
D E 'CARTAS DE MARCA' VAN FERNANDO D E L HOYO EN PEDRO D E U R T E A G A

Fernando del Hoyo was een koopman-schipper, afkomstig uit Laredo, die zich reeds in
1487 ophield in de Nederlanden. In dat jaar werd zijn schip, samen met een aantal
andere Spaanse schepen, door Rooms-koning Maximiliaan ingehuurd in de strijd tegen
de Franse koning.31 In 1492 verkreeg Fernando del Hoyo op verzoek van Maximiliaan
en Filips de Schone een represaille-brief ('carta de marca e represalia') van de Katholieke
Koningen. De reden daarvoor wordt in de brief uitvoerig uitgelegd: 'Fernando del
Hoyo...nos fiso relación': in maart 1489 had hij in Lissabon zijn schip, de 'Santa
Catalina', geladen met 380 ton ('toneles') koopwaar. Het schip zat vol met olie, wijn,
zout, kurk, leer, siroop, was, sinasappelen en andere waren. De totale waarde van de
lading bedroeg 11.600 gouden dukaten. Het was de bedoeling om naar Zeeland te gaan,
waar Maximiliaan zich bevonden zou hebben.32 Geheel in overeenstemming met de
Spaanse politiek van het moment had men in de Vlaamse burgeroorlog de kant gekozen
van Maximiliaan, door de 'Reyes' 'nuestro muy caro y muy amado primo' genoemd.
Op 11 mei 1489 had men zelfs het vervoer van levensmiddelen naar Brugge, Gent en
leper en andere opstandige steden verboden. De Spaanse kooplieden waren een jaar
daarvoor al gesommeerd om Brugge te verlaten en naar Antwerpen te gaan.33
Doch voordat Fernando del Hoyo met zijn schip de veilige Zeeuwse havens had
bereikt werd hij door een Vlaamse vloot aangehouden. Van hen kreeg hij te horen dat
het verboden was om levensmiddelen naar Zeeland te vervoeren. De Vlaamse kapiteins
plunderden het schip en lieten zelfs zijn beurs met honderd goudstukken niet
ongemoeid. Uiteindelijk liet men het schip bij Sluis aan de grond lopen. Ab Fernando
zich op dat moment niet met een klein bootje uit de voeten had kunnen maken, had

29 Adeline Rucqua, йІШоШ Π 'El mundo abreviado' (Valhdoud 1987) 115 Het betreft de volgende documenten AHPV Hacienda Sene
la, censos, legajo 484, n° 2 (Het klooster Tan de 'Trinitarias' erkent overdracht van censo op een terrein ш de stad aan Cornells de Heque,
morador en Valladobd, in 1488), AB.CV Ejecutoria] 34 en +4 antiguos, apnl 1494 en juli 1495 Het gaat om Eip 68-22 en 85-21 van de Ejecutorias
Voor Rucquoi heeft er een duidelijke gradane bestaan tussen de termen 'avitante' en 'vecino' Doch ш de documenten uit 1494 en 1495 wordt
Deque met consequent "vecino' genoemd, soms is het weer 'avitante' In AGS CC Personas 13 gebruikt men in 1492 de term 'reudente'
30 Betsabi Caunedo del Potro, Іл äettmded de Ita merudem ingíoo en CdOdU (147S-1492Ï Cuadernos de Historia Medieval V (Madrid, 1984)
43, 105, 224, 230 ( AGS CC Personas leg 13) Een zekere Fernando Garcia del Hoyo, voer als schipper op de Nederlanden. WS Unger,
MidJdhvTXt 310 20 Maart 1482 Het is onduidelijk of dit dezelfde persoon is of zijn vader. Femando Ganpa del Hoyo, die ook voorkomt m de
documenten rond het conflict met Cornelia Deque, eveneens als inwoner van Laredo Er is -**"»* ook sprake van een oom Fernando Garaa del
Hoyo, die eveneens ter sprake komt in de documenten en die ab gastheer voor Deque u opgetreden Duidelijk mag zijn dat dit de identificatie
van bepaalde gegevens bemoeilijkt. In het 'pleito' onderscheidt men ze als 'el de la plaça' en 'el de anba' Caunedo del Potro bespreekt hetzelfde
geval eveneens m. 'Conübución al estudio del transporte marítimo en el mar Cantábrico 1475-1492' Апилпо dà Immuto de atuduts marítimos
Juan de U Cosa 4 (1911-82) 9-54, 24-27 In september 1488 gaf bet Habiburgse hof een remisnebnef aan Juan del Hoyo, een natuurlijke zoon van
Femando Garcia del Hoyo uit Laredo Deze was na de moord op Rodrigo Gonsahs vanuit Spanje naar Amemuiden gevlucht ADN, В 1703, 225r
31 In hun naam moest Fernando van Aragón zelfs een brief schrijven aan Manmihaan om aan te dringen op betaling De la Torre, Documentos
Π, 431, n° 85 De bnef van Femando, gedateerd op 15 mei 1467, noemt de volgende Spaanse kaptteuu. Femando del Hoyo, Ochpa de Larrenega,
Martin Sanchez de Murrieta, Diego de Nava, Juan Perez de Yraça en Mama Ochoa de Sanala
32

Suárez Fernández, ЬаЫ Ш, 268-272. Document, И januari 1492, AGS RGS Januari 1492, 20

33 Suárez Fernández, baiti Ш, 147 Document, gedateerd op 11 mei 1489, afkomstig uit AGS RGS M o 1489, 251 Een jaar daarvoor hadden
de Spaanse kooplieden Brugge al moeten verruilen voor Antwerpen klem Π (1482-1488), 22 ma 1488 Document afkomstig uit AGS RGS Mei
1488, 168
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men hem zeker vermoord, aldus zijn relaas bij de 'Reyes'. In totaal had hij behalve de
goederen nog zijn schip en tuigage verloren, ter waarde van 4000 gouden dukaten. In
Vlaanderen probeerde hij daarna zijn recht te krijgen, maar men wilde er niet naar hem
luisteren. Toen de Spaanse natie met Brugge onderhandelde over de terugkeer van de
natie naar die stad, vormde het probleem rond Fernando del Hoyo een onderdeel van
de onderhandelingen. De stad beloofde na de terugkeer van de natie een commissie op
te richten om erover te beslissen. Aangezien slechts het antwoord van Brugge bekend
is, weten we niet welke eisen de Spanjaarden gesteld hadden.14 Het leverde Fernando
uiteindelijk slechts nog eens 1000 dukaten aan allerlei onkosten op. Ten slotte besloot
hij steun te zoeken bij Maximiliaan en Filips de Schone, die hem meteen voorzagen van
een brief, waarin zij verklaarden dat Fernando het recht had zijn goederen op de
Vlamingen te verhalen, compleet met de rente op de geleden schade. Ook nadat de
Vlaamse Opstand bedwongen was, bevestigden zij het recht dat Fernando had en zij
verzochten de 'Reyes' om hem daarbij te helpen. Het is daarom dat hij voor Fernando
en babel verscheen om zijn verhaal te doen. Zij gaven hem een 'carta de represalia' ter
waarde van 17.600 gouden dukaten, te verhalen op de bezittingen en de inwoners van
de '3 mienbros del dicho condado de Flandes'.
Fernando del Hoyo was niet de enige Spaanse schipper die zijn schip door de
Vlamingen overgenomen zag worden.35 Dit gebeurde ook met het schip 'la Trinidad'
van Pedro de Urtiaga uit Bilbao, van honderd ton en geladen met graan, wijn en bloem.
Hij had zo'n twee jaar geleden zijn lading in een Franse haven ingeladen, met de
bedoeling naar Schotland te varen. Ditmaal dwong een schip uit de vloot van
Maximiliaan het schip een Zeeuwse haven in, waarna de lading in Veere in het openbaar
verkocht werd. Twee jaar lang probeerde Urtiaga in de Nederlanden zijn recht te
krijgen tegen de Middelburgse kapers, ondermeer bij de kanselier van Bourgondië en de
justitie van Middelburg. Zelfs Juan de Fonseca en Jofre de Sasiola,36 de Spaanse
ambassadeurs aan het hof van Maximiliaan, werden ingeschakeld. Maar omdat men in
de Nederlanden niet tot een oplossing wist te komen, kreeg ook Pedro de Urtiaga op
28 maart 1491 een represaille-brief van de Katholieke Koningen aangeboden, gericht

34 Gillinrhï, ConsuUt I, 146-147. Een zelfde regeling wordt getroffen voor de dienaar van Garchie Darrœst (Garcia De Aresti), die ш Sluis van
200 pond was beroofd.
35 Er zun meer voorbeelden te noemen van Spaanse schippen, die het slachtoffer werden van de oorlog m de Nederlanden In augustus 1487
hadden Brugse kapers het schip van Martin Ruiz Ercilla uit Bermeo voor de haven van Middelburg gedwongen naar Shus te varen De 'Reyes'
laten Maximiliaan weten dat hu te Brugge de schade moet laten betalen AGS RGS augustus 1487, 367 Een ander voorbeeld is het schip van Miguel
de Tolosa uit San Sebastian, geladen met wijn, ohe en fruit, dat ш de winter van 1488 voor de Vlaamse »ai*Hbanlr»n door een gewapende vloot
werd overvallen De bemanning werd naar Friesland vervoerd, 'tres meses dándoles cruel vida, y despues les echaron en un varco syn
mantenimiento alguno, en el quai con la ayuda de Dios du que aportaron en Flandes' Suarez Fernandez, Isdbti Π, n D 120 In 1489-90 werd m de
omgeving van Nieuwpoort het schip van Juan de Caminho van Santander gekaapt, terwijl het met wede op weg was naar Zeeland, Mus, 'Despars',
54 Fernando de Лггапотепш kreeg 1000 dukaten als rest van een som van 7000 Het ging om een 'renuncio de una cana de marca y represalia',
uitgegeven tegen 'mosen Felipa de Rrabastan, gobernador que fue del mi condado de Flandei у coatra los vecinos de la mi villa de Brujas' Aranda,
30-3 1518 Cédulas, 40, 225v Zie voor de kapen) ook Simone Abraham-Thissc, 'Les relations Hispano-Hans ¿ates au Bas Moyen Age (2)' En U
Espate mabncU 15 (1992), 249-295, 289-293
36 De Spaanse ambassadeurs Juan de Fonseca, Alvaro de Airones en Jofre de Sasiola varen door de 'Reyes Católicos' naar de Nederlanden
gestuurd om de keizer te helpen bij het bevrijden van zijn zoon Maumihaatt uit Brugge Bovendien waren zij gemachtigd om te spreken over de
mogelijkheid van een dubbelhuweujk tussen Spanje en de Habsburgers 'Bachiller' Sasiola was een speciahst Ш internationale koopvaardij, die
tegelijkertijd probeerde de door Lubeckse kapers geroofde bezirangen van zim vader terug te krijgen Suárez Fernandez, ІілЫ П. 171 Walter
Hûflechner, Die gesandten der europäischen Mächte, vornehmlich des Kuvert un des Rache 14901ІО0 (Venen, 1972), 350.
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tegen de onderdanen van Maximiliaan en Filips de Schone.37
Het is duidelijk dat de represaille-brief een ongewenste noodoplossing was bij
geschillen tussen inwoners van Spanje en de Nederlanden. Het vogelvrij stellen van de
goederen vormde ongetwijfeld een belemmering voor het handelsverkeer, zeker voor
Nederlandse kooplieden en hun koopwaar in Castilië. De uitvoering van de
kaperbrieven van Pedro de Urtiaga en Fernando del Hoyo zou inderdaad tot
moeilijkheden leiden en bracht beide Spanjaarden in conflict met Cornells Deque. Er
duikt echter een probleem op: Welke personen en goederen vallen onder de in de
brieven genoemde categorieën? Wanneer is iemand onderdaan van Vlaanderen, of van
Maximiliaan en Filips?
FERNANDO DEL HOYO CONTRA JUAN DE SEDANO
Na het verkrijgen van zijn brief reisde Fernando del Hoyo naar Burgos om zich te
vervoegen bij het gezag van die stad. Hij wilde vier bundels met laken in handen krijgen
die in bezit waren van Juan Rodrigues de Наго, een burger van de stad. Volgens
Fernando was het laken afkomstig van Juan de Sedano, een burger van Brugge, zodat
hij gerechtigd was het laken in te nemen. Sedano was ongeveer zes jaar geleden in
Brugge getrouwd met een dochter van Guillermo Cañete, een Brugs burger. Dit zou
betekenen dat Sedano onder de bepalingen viel.3* Toen Juan Rodrigues de Haro
opgeroepen werd om zijn zaak te verdedigen, vertelde hij dat hij inderdaad drie of vier
bundels met laken uit Vlaanderen had ontvangen. De bundels waren echter niet alleen
van Sedano, maar ook van zijn zoon Diego de Наго 3 '. Juan Rodrigues was niet in staat
meteen te zeggen welk deel van het laken van Sedano was. Ook was de kaperbrief aan
Del Hoyo toegekend in oorlogstijd en had nu in vredestijd geen waarde meer.
Bovendien waren de lakens geen bezit van 'Flamencos' of van burgers van Vlaanderen.
Zowel Sedano als zijn zoon waren afkomstig uit Castilië, 'naturales de Castilla', en
hoewel Sedano in Vlaanderen getrouwd was, woonde hij er niet. Reeds vier jaar geleden
was hij naar Antwerpen verhuisd.40 Ondanks het verweer van Juan Rodrigues werd
het laken in beslag genomen. Een hoger beroep bij de 'Chancilleria' in Valladolid levert
hem ook niets op, ondanks zijn poging het hof te wijzen op procedurefouten . Het
enige wat restte was zeggen dat het grootste deel van het laken van zijn zoon was en
dat het veel tijd zou kosten in zijn kasboeken uit te zoeken welk deel van Sedano was.

37 AGS RGS M u i t 1491, 539 Suirez Fernandez, ІаМ Ш, n° 59-60. In dezelfde maand a er ook een 'carta de marca' tegen de 'Flamenco!'
uitgevaardigd aan Pedro Mardnez de Hermendura, inwoner van Muodaka AGS RGS maart 1491,184.
38 AGS CC Personas 13. In het reguxer der procurauen van Brugge komt Juan de Sedano voor op 14 juni 1518, BBv Ook daar naat hu vermeld
als burger van Brugge Hu handeh zowel met Nederlanden als met Spanjaarden. Op ataat Gilbodls, Esupte П, 493. Juan de Sedano komt ш 15021503 voor als wolkoopman ш Kortrijk: SA Kortrijk, Gfaed. m camere 1502-1503 (olio 186 recto Ook nog tussen 1505 en 1507: Op cuaac O. Mul
"De verhouding vao de waard tot de drapier in de Kortnjkse drapene op het einde van de 15e eeuw* tùndetutgen oen iet gmootidbcp voor
gadnedena geacht onder de brnamvig 'soaet¿ d'EmuUium' te Brugge 98 (1961) 156-218, 175. De Konnjkenaar Jan vander Fontevnc diende aan het
einde van de vijftiende eeuw ab zijn faktor. klem 214 In 1491-1492 was er sprake van ene Bartolomeo de Sedano-. Idem 175, 211 Juan de Sedano,
'natural de Santa Mana del Campo del obispado de Burgos', verbleef reeds ш 1494 ш de Nederlanden en verkreeg toen een vrngelesde ш Spanje
voor hem en zijn dienaren. RGS, december 1494, 352.
39

Zie Hoofdstuk 1, de paragraaf over de familie De Haro

40 Het conflict tussen Sedano en Del Hoyo speelt ш 1492, zodat de verhuizing van Sedano vanuit Brugge naar Antwerpen precies overeenkomt
met de verplichting van de 'Reye· Católicos' uit 1488 om Brugge te verlaten.
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Een openbare verkoop van het laken ten gunste van Fernando del Hoyo bleek echter
niet meer te vermijden. Juan de Sedano had dus blijkbaar zijn Castiliaanse herkomst
verloren door zijn huwelijk met een Vlaamse.41
CORNELIS DEQUE CONTRA FERNANDO DEL HOYO

Het verloop van het proces tussen Sedano en Del Hoyo bevindt zich in het archief van
Simancas tezamen met de documenten van een ander proces van Fernando del Hoyo,
dat met de 'mercader flamenco' Cornells Deque. Dit keer had Del Hoyo een lading
koopwaar en drie rollen 'Bravante' in beslag laten nemen in de haven van zijn eigen
stad Laredo. Deze koopwaar had zich in handen bevonden van Juan de Ypre, een faktor
van Cornells Deque. De affaire speelde vooral in de maanden december 1492 en januari
1493, maar het lijkt erop dat Fernando reeds voor mei 1492 aasde op de lading van
Nederlandse kooplieden. Dit blijkt uit het feit dat drie Nederlandse kooplieden
voordien al hun beklag hadden gedaan bij de 'Reyes Católicos'. Jaques de Pycardia, Juan
de Ypra en Juan de Lila waren in Valladolid op verzoek van Fernando gegijzeld
geweest, omdat ze burgers en inwoners ('vecinos e moradores') van het graafschap
Vlaanderen zouden zijn. Zij waren naar eigen zeggen echter alledrie 'vecinos e
moradores' (burgers en inwoners) van Valladolid. Op hun verzoek richtten de
Katholieke Koningen nu een brief aan de justitie van Valladolid, Medina del Campo,
Medina de Rioseco en Villalón, verklarende dat de drie kooplieden niet onder de
kaperbrief van Fernando del Hoyo vielen. Zij waren burgers van Valladolid en niet
woonachtig in het graafschap Vlaanderen.42 Met Cornells Deque bestond de
Nederlandse kolonie in Valladolid dus reeds uit vier ingeburgerde kooplieden. De keuze
voor de drie marktsteden van Castilië maakt duidelijk dat de commerciële activiteiten
van de drie zich vooral daar hebben afgespeeld. Het burgerschap van Valladolid, immers
zo prachtig centraal gelegen tussen deze plaatsen, wijst erop dat men deze stad als vaste
uitvalsbasis gebruikte.
In het geval van Cornells Deque is de situatie niet zo duidelijk geweest. De justitie,
eerst in Laredo en later voor het Consejo Real, stond voor een duistere zaak: 'las
palabras de su juyzio fueron oscuras'. Hoewel ook Deque zei burger te zijn van
Valladolid, en dus buiten de represaille-brief van Del Hoyo dacht te staan, werd dit
door deze ten zeerste betwist. Ter verdediging voerde Cornells aan dat hij niet alleen
burger was van Valladolid en er altijd alle lasten betaald had die de burgers er betalen,
maar dat hij ook in het bezit was van een verzekering en een vrijgeleide van de 'Reyes',
voor alle wegen, steden en dorpen van hun koninkrijken. Fernando geloofde echter niet
dat het in dit geval om dezelfde Cornells Deque ging als degene die in het vrijgeleide
vermeld stond. Er zouden vele vreemdelingen van die naam in Castilië aanwezig zijn.
Hij verzocht toen aan de 'Reyes' om hem te laten weten welke kooplieden van het
vrijgeleide genoten, want zo kon hij zijn 'carta de marca' tegen de 'flamencos' niet

41 Ook in AGS RGS november 1494, 519 bevindt zich een document over het conflict tunen Sedano, Haro en Fernando del Hoyo, gedateerd
op 28 november Het blnkt dat de pnor en de consuls van de 'Universidad de k» mercaderes de Burgos' de partí) van Juan Rodrigues steunden.
42

AGS RGS mei 1492, 446 17 mei 1492
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gebruiken. Ze zeiden allemaal dat ze onder de verzekering vielen/ 3 De 'Reyes'
stuurden vervolgens een brief aan Fernando del Hoyo in Laredo en gaven daarin een
lijst met namen van de 'Flamencos' die onder het vrijgeleide vielen, zoals dat in 1475
door hen was afgegeven. Onder de vijftien Nederlandse kooplieden die er genoemd
werden, bevond zich inderdaad een Cornells Deque.44 Ook de dienaren en faktors van
deze kooplieden vielen onder het vrijgeleide. Het bestaan daarvan betekent dat in ieder
geval een kleine groep Nederlandse kooplieden gedurende lange tijd in Castilië heeft
kunnen handelen, maar het impliceert tegelijkertijd dat het voor kooplieden zonder
vrijgeleide wel eens een stuk moeilijker kan zijn geweest.
Voor Cornells was het voorkomen op de lijst zoals gezegd niet voldoende om zich
Fernando del Hoyo van het lijf te houden. Op 19 december 1492 stelde deze voor
notaris Bartolomé Ruys de Castañeda in Medina del Campo een vragenlijst op voor de
getuigen, die hij bij het proces wilde inbrengen. Deze vragen geven precies aan hoe Del
Hoyo de positie van Cornells dacht te ondergraven. Hoewel er wel een lijst is met de
namen van de getuigen en de datum waarop zij hun getuigenis hebben afgelegd,
ontbreekt voorlopig elk spoor van de verklaringen. Na een paar vragen -of men op de
hoogte was van de gebeurtenissen in Laredo en of men de betrokken personen kendebeginnen de vragen waarmee Del Hoyo ten aanval dacht te trekken. Had Cornells niet
alle mogelijkheden in Laredo gehad om aan zijn recht te komen? De plaatselijke
instanties hadden immers gewillig naar hem geluisterd. Daarna verzocht hij de getuigen
om te verklaren dat de koopwaar niet van Cornells was, niet door hem of door anderen
voor hem gekocht met zijn geld, maar dat zij in Antwerpen zelf hadden gezien dat de
koopwaar door andere burgers gekocht was. Vervolgens richtte Del Hoyo zich op de
contacten van Cornells met andere kooplieden uit Vlaanderen: 'Is het aan u bekend of
Cornells Deque 'compañía' heeft gehad met burgers van de drie leden van Vlaanderen
('vecinos de los tres miembros de Flandes') en dat Cornells hun handel in Spanje
beheert?' Daarbij zou hij zijn eigen handelsmerk op de goederen van zijn Vlaamse
compagnons en vrienden hebben gezet, zoals kooplieden soms deden, zodat het feit dat
de goederen zijn merk hadden, niet wilde zeggen dat het ook om bezit van Cornells
ging. Ook de koninklijke verzekering zou volgens Fernando geen bescherming meer
mogen bieden aan Cornells, die zich gedurende de laatste zeventien jaar schuldig zou
hebben gemaakt aan overtredingen tegen alle bestaande exportbeperkingen die er in
Castilië golden: zilver, goud, geldstukken, juwelen en paarden zouden door Cornells uit

43
'porque otros mncbos estrangerot de aquel cambre atan ea estos vuestros reynos'; 'porque todos decían estar comprendidos en dicho seguro'.
AGS RGS December 1492, 160.
44
AGS RGS December 1492, 160. Het bestaan van dit vrijgeleide bewust dat Cornells Deque reeds in 1475 ш Spanje actief was. Ook de al
genoemde Juan de Lila komt op deze lijst voor. De gehispaniseerde namen en bet ontbreken van herkomst- en w * t l E 1 n £T* a f l t W Ï . bemoeilijkt
eventuele identificatie
-Giysqen Osa
.Juan de Lila
•Francisco АпЬа
-bban de Pasara
-Juan ACUTO
-Just Dalost
•GuiMemin de Graas
-Pedro Aventija
£imon de Lila
-Juan Machis
-Comielis Deque
-Gonquu
-Esvdno Osta
-Diego de Omensda
-Juan de Aquu
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het land zijn gebracht. Hij verdiende het niet nog langer van de veiligheid van de
'seguro' te genieten.45
Niet alleen zouden de goederen dus niet van Deque zijn geweest en zou de 'seguro'
niet meer moeten gelden, ook twijfelde Del Hoyo ten zeerste aan de status van 'vecino'
van Deque. Cornells zou sinds hij naar Castilië gekomen was diverse keren naar
Vlaanderen zijn teruggekeerd, waar hij volgens Del Hoyo nog steeds burger van was
('donde ha seydo e es vesino'). Hij zou zelfs in het openbaar hebben gezegd dat hij
nimmer een Castiliaanse vrouw zou nemen, zelfs niet als ze zeer rijk was, omdat hij
zich niet in Castilië wilde inburgeren. Hij mistte de wil en het verlangen om zich
permanent in Castilië te vestigen. Het feit dat Cornells huizen in Valladolid had, zei Del
Hoyo nog niets. Ook de Castilianen in het buitenland, die huizen bezaten en er zeer
lange tijd verbleven, werden daar niet als burgers van die landen beschouwd. In een
brief aan de 'Reyes' gaf hij als voorbeeld de Florentijnen en Genuezen in Castilië, die
ook geen burgers werden van enig koninkrijk of stad aldaar. De verzekering waar
Cornells van genoot, zou ook niet bedoeld zijn voor ingeburgerde buitenlanders, maar
juist voor buitenlandse kooplieden, die niet van plan waren zich in Castilië te vestigen.
De getuigen moesten onderschrijven dat Cornells ten minste de laatste twintig jaar vazal
van de Rooms-koning en burger van de drie leden van Vlaanderen was geweest, waar
hij altijd zijn belastingen had betaald en waar zijn bezittingen zich nog steeds bevonden.
Uit brieven van Cornells en Juan de Ypre aan de katholieke Koningen valt op te
maken hoe hij zich probeerde te verdedigen tegen de aantijgingen van Fernando del
Hoyo. De koopwaar in Laredo was van hem en van niemand anders en hij had nooit
een compagnie gehad met inwoners van de drie 'miembros de Flandes'. De
beschuldiging van gelduitvoer kon Cornells niet zonder meer ontkennen, maar de 1000
dukaten afkomstig uit Villalón waren in gelijke delen naar La Rochelle en Antwerpen
gestuurd om daar voor goederen van Cornells te betalen. Juan de Ypre verklaarde ook
dat Cornells inderdaad 'natural de Flandes' was, maar dat hij sinds de laatste keer dat
hij in Vlaanderen was om zijn oom te bezoeken, niet meer terug was geweest en dat
deze oom minstens twintig jaar geleden was gestorven. Sindsdien had hij in Castilië
gewoond en had er diverse huizen. Ten slotte kon Cornells nog gebruik maken van de
bescherming die de Castiliaanse jaarmarkten hem boden. Hij verklaarde dat de goederen
in Laredo bestemd waren voor de jaarmarkt van Medina del Campo en dat er nooit
beslag gelegd mocht worden op de koopwaar voor de jaarmarkt. Uit een brief van de
'Reyes' aan de magistraat van Laredo blijkt dat Cornells ook goederen richting Villalón
stuurde.46 Zoals helaas zo vaak het geval met de documenten uit deze periode, is ook
in dit geval het dossier niet volledig, zodat het in het ongewisse blijft wie uiteindelijk
het pleit gewonnen heeft. Wel is duidelijk dat men in Castilië zeer bezorgd was over
de problemen die de 'carta de marca' van Fernando del Hoyo met zich meebracht. In
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Libro at Ui buUs y prtgmótuds de lot Revet СаШіая Alfonso Garda-Gallo en Miguel Angel Perez de la Canal ed ¡(Madrid, 1973), 39,41,

49,66.
46 AGS RGS Februari 1493. 2B februari 1493, 139. Behalve Ы) AGS CC Persona* 13, bevinden zich ook documenten over de zaak rond Cornells
Deque, CC 162, 164. Zie ook: AGS RGS Januari 1493, Olmedo 25 januai 1493, Bnef aan Fernando de Ribera, corregidor van Santander, Laredo,
Vicente de la Barquera, Castro Urdíales en Trasmiera, met het verzoek alle goederen van Deque te verzamelen in verband met het 'plato' tussen
Deque en Del Hoyo.
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november 1493 deden de 'Reyes' daarom een beroep op een zekere Juan Enriquez,
koopman van Brugge, die ervoor moest zorgen dat Del Hoyo binnen een jaar zijn geld
terugkreeg. Gebeurde dat niet binnen een jaar, dan zou men Enriquez zijn 'seguro' voor
de Spaanse gebieden ontnemen.47
CORNELIS DEQUE CONTRA PEDRO DE URTEAGA

Wellicht heeft Del Hoyo inderdaad afgezien van het gebruik van zijn 'carta', maar
tegelijkertijd bevond de eveneens van een 'carta' voorziene Pedro de Urtiaga zich reeds
vanaf 1493 in een juridisch gevecht met Cornells Deque. In juli 1493 was Deque naar
het 'Consejo' gegaan om er zijn beklag te doen over Pedro de Urtiaga, inwoner van
Bilbao. Deze had gedurende dezelfde maand juli goederen van hem laten innemen in de
haven van Bilbao, ondanks het feit dat Cornells een vazal was van de 'Reyes'. Om zich
te beklagen heeft Deque niet ver hoeven te reizen, want het 'Consejo' bevond zich in
deze tijd eveneens in Valladolid. Een residentie in Valladolid kon zo zijn voordelen
hebben voor de kooplieden. Via de justitie van Bilbao en Vizcaya kwam de zaak in de
lente van 1494 voor de 'Real Cnancillería' in Valladolid.48 Het ging om een lading van
zes ton koopwaar uit het schip van Martin de Bilvao en nog acht 'pieças' uit het schip
van Martin de Urteaga, die Juan de Mondragón en Beltran Aga aldaar voor Cornells
hadden moeten ontvangen. Op verzoek van Pedro de Urteaga laat de stad de lading van
Cornells echter uitladen. Hij kon immers een represaille-brief laten zien, gericht tegen
de onderdanen van de Rooms-koning en hertog Filips, ter waarde van 1650 dukaten.
Om een deel van dit geld terug te krijgen verzocht Pedro de goederen in het openbaar
te verkopen. Het ging volgens hem duidelijk om goederen van 'Flamencos'.
Er duikt echter een curieus probleem op rond het merkteken op de lading. Om
inbeslagname te bewerkstelligen diende Pedro de Urteaga te bewijzen dat het merkteken
niet dat van Cornells Daques, 'burger van Burgos' was. Aan de hand van een merkteken
afkomstig van goederen die in mei waren ingenomen, liet hij zien dat het niet om
hetzelfde merkteken ging: het merkteken van Cornells staat ook een aantal keer
afgebeeld in de marge van de pagina. Er blijkt dus inderdaad ook nog een Cornells uit
Burgos te zijn geweest. Hierbij is het van belang terug te denken aan de opmerking van
Fernando del Hoyo, dat er meer kooplieden met de naam Cornells Deque in Castilië
waren.4' Men wilde later ook weten of er een procurator van Cornells Daques, 'el de
Burgos' in de stad was. Op 30 juli verscheen Juan de Ypre voor de 'corregidor' van
Bilbao met een brief van het 'Consejo Real' ten behoeve van Cornells. Dit is zeker de
reeds genoemde brief van 24 juli 1493. Hierin stond dat Cornells 'vecino' van Valladolid

47 Juan Enriquez maakt m 1490 deel uit van de Spaan« natie in de Nederlanden. J Maréchal 'Le depart de Bruges', 5841. Juan Enrique,
'mercader natural de Brujas' bad zijn vrugeleide gekregen in maart 1493 R.GS, maart 1493, 47
48
Het zun de 'Ejecutorias' van deze zaak, die door Adeline Rucquoi gevonden zun, gedateerd op apnl 1494 en juli 1495. AR.CV Ejecutorias
34 en 44 'annguos', Eip 69-22 en 85-21 Zie echter vooral AGS CC 148-15.
49
Έ presento ante el un dicho que fue tomado a Cómeles Deque vesyno de Burgos en el mes de mayo sobre otras mercaderías para mostrar
como aquella marca no hera suya' Bu de vermeldingen van СчтЛ*т Daques, burger van Burgos (AGS CC 148-15) u het door de slechte
leesbaarheid met steeds zeker hoe de achtErnaam geschreven staat. Of het bq 'Daques' en *Deque' om twee verschillende achternamen gaat, of om
twee gehispaniseerde ventes van dezelfde ~-M»—«·"". u onduidelijk, maar het laatste lijkt mu meer waanr.hinilijk, getuige ook de toevoeging
'Coraelu Daques el de Burgos'.
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was en bovendien beschikte over een vrijgeleide ('seguro'). Pedro de Urteaga bleef echter
volhouden en drong aan op openbare verkoop van de goederen, wat uiteindelijk ook
gebeurde. Men verkocht de veertien stuks laken voor 289.800 Maravedís. Juan de Ypre
en Cornells Deque gingen in beroep bij de justitie van Vizcaya en uiteindelijk dus voor
de 'Cnancillería' van Valladolid. Ondanks het ontbreken van veel gegevens valt aan te
nemen dat Cornells Deque uiteindelijk het 'pleito' tegen Pedro de Urteaga heeft
gewonnen. Dit valt op te maken uit een brief van het 'Consejo' van 24 november 1494,
waaruit blijkt dat Cornells hem in de gevangenis van het hof had laten zetten, vanwege
schulden die Urteaga aan hem had. Het lijkt aannemelijk dat het om een
schadevergoeding gaat voor de eerder door Urteaga verkochte goederen.50
Cornells Deque is zeker niet het enige slachtoffer geweest van de 'carta de marca' van
Urteaga, want in december 1493 moest het hof opnieuw ingrijpen, toen hij zijn 'carta'
gebruikt had tegen een Portugees. 'Capitan' Pedro de Urteaga had het schip van deze
Portugees geroofd, omdat de koopwaar die zich in het schip bevond volgens hem
afkomstig was van Vlamingen.51 Van twee Middelburgse kooplieden, die voor het
'consejo' hun geschil met Urteaga bevechten, is niet duidelijk of dit eveneens met de
'carta de marca' te maken heeft. In het document is er namelijk slechts sprake van een
schuld van 3.000 coronas van Urteaga aan de twee, Jacome de la Umetra en Estevan
Ugoson. Ze verzochten het 'Consejo' er voor te zorgen dat Urteaga niet ongemerkt het
land zou verlaten, zodat ze hun geld niet meer terug zouden kunnen krijgen.52
DE 'CARTAS DE MARCA' VAN FERNANDO DEL HOYO EN PEDRO DE URTEAGA

In maart 1494 deed men een beroep op Del Hoyo, Urteaga en andere personen met een
represaille-brief ('carta de marca') uit de tijd dat er oorlog was tussen de Rooms-koning
en het graafschap Vlaanderen. Men hoopte nu dat men geen gebruik meer zou maken
van de 'cartas'. De prior en de consuls van de 'Universidad de los mercaderes de Burgos'
hadden namelijk aan Fernando en babel verteld van de problemen die de 'cartas de
marca' hadden veroorzaakt. De Burgalese kooplieden, waarvan er vele in de
Nederlanden aanwezig waren, ondervonden veel schade ('agryo e daño') van de
onveilige situatie voor de Castilianen in Vlaanderen, waar de Vlamingen nu ook weer
begonnen waren om Castiliaanse goederen in beslag te nemen. De 'Reyes', altijd zeer
gevoelig voor de verzoeken van de machtige Burgalese kooplieden, deden nu opnieuw
een beroep op de justitie van 'Flandes', waar de slachtoffers van de oorlog hun recht
zouden moeten zoeken, terwijl ze dus voorlopig zouden moeten afzien van het gebruik
van hun 'cartas'.53 Het lijkt erop dat er inderdaad een regeling tot stand is gekomen,
want nog in 1494 ontving ene Hernán Garcia del Hoyo, 'vecino' van Laredo een 'Real
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Cédula', waarbij gesteld werd dat Filips de Schone zijn schade zou betalen. Omdat hij
het geld niet in Spanje kon innen stuurde hij Fernando del Hoyo, eveneens burger van
Laredo, voor dit doel naar 'Flandes'.54 Hoewel de schuld hier op naam van zijn vader
of zijn oom Fernando Garcia del Hoyo lijkt te staan, is het toch waarschijnlijk dat de
door Filips de Schone te betalen schade verband houdt met de gebeurtenissen rond het
schip van Fernando Del Hoyo ten tijde van de opstand tegen Maximiliaan.
CORNELIS DEQUE, MERCADER FLAMENCO

Dankzij de problemen rond de 'cartas de marca' van Pedro de Urteaga en Fernando del
Hoyo, die geleid hebben tot diverse rechtzaken, weten we plotseling meer over een van
de Nederlandse kooplieden in Castilië. Cornells Deque, reeds vanaf 1475 samen met
andere Nederlandse kooplieden voorzien van een 'seguro', houdt zich vanuit Valladolid
bezig met de import van Vlaamse koopwaar. De gebruikte invoerhavens zijn in ieder
geval Laredo en Bilbao, waar zowel een Nederlandse faktor als Juan de Ypre als ook
Spaanse gemachtigden hem ter zijde staan. De jaarmarkten van Medina del Campo en
Villalón zijn waarschijnlijk de belangrijkste afzetplaatsen voor de koopwaar van
Cornells geweest, die hij vanuit Valladolid uitstekend kon bedienen. Daar bevond hij
zich bovendien in de nabije aanwezigheid van de 'Cnancillería' en van de bestuurlijke
bovenlaag van het Castiliaanse koninkrijk. Zijn huizenbezit en zijn status van burger
van Valladolid waren voor zijn positie van groot belang, toen de Vlaamse handel
bedreigd werd door de 'cartas de marca'. Wat Cornells zelf betreft, betekende het
burgerschap van Valladolid ook indirect dat hij een vazal was van de Castiliaanse
koningen. Zijn Vlaamse herkomst had daarom geen belang meer. De aanvallen van
vooral Fernando del Hoyo op deze positie laten zien hoe wankel en onduidelijk de
wetgeving op dit gebied nog was. Het was uiteindelijk het 'Consejo Real' dat de
verdediging van Cornells ter hand moest nemen. Verdere gegevens over de activiteiten
van Cornells Deque zijn moeilijk te vinden. In december 1494 verzocht hij de 'Reyes'
om de justitie van een aantal steden op te dragen een aantal schuldenaren van hem tot
betaling over te halen. Het ging om inwoners van Jaén, Baeza, Villamayor, Medina del
Campo en Villechan (?). Met deze deels Andalusische kooplieden heeft hij waarschijnlijk
zaken gedaan op de Castiliaanse jaarmarkten. Ook mag duidelijk zijn dat Cornells
Deque veel steun lijkt te hebben ontvangen van het hof, waartoe hij ook een goede
toegang gehad moet hebben. Wellicht behoorde hij tot de groep van kooplieden, die
hun waren ook aan het hof van de koningen verkochten.55
Deze band met het hof blijkt ook uit een document van enige jaren later, in 1498,
toen Cornells Deque twee natuurlijke kinderen liet legitimeren. Hij deed dit omdat hij
op het punt stond te trouwen met Francisca Quibetet, een dienares van het hof van de
'princesa de Castilla'. Vrijwel zeker gaat het om een dienares van Margareta van
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Oostenrijk,54 die in 1498, reeds na de dood van haar geliefde prins Juan, nog steeds in
Spanje verbleef. Veel tijd om haar te leren kennen heeft Cornells niet gehad. Margareta,
en Francisca dus waarschijnlijk ook, waren pas in september 1497 in Santander op
Spaanse bodem aangekomen en de brief van de 'Reyes' dateert van februari 1498. De
natuurlijke zoon van Cornells heette Luis, of Guis, Deque en was de zoon van Catalina
de Ronsa, een burgeres van Brugge in Vlaanderen. Dit is een aanwijzing dat Cornells
Deque zelf ook uit Brugge afkomstig was, hoewel zijn geboorteplaats nergens genoemd
wordt. Dit blijft onzeker zolang er geen succesvolle identificatie heeft plaatsgevonden
met een Nederlandse achternaam. Het feit dat in dit document de achternaam van
Deque ook als De Aque geschreven wordt en elders als Daques, bemoeilijkt de
identificatie. Dec, Decker, maar ook De Acker of Van Aken lijken goede
mogelijkheden. Verder was er een natuurlijke dochter, Catalina Deque, die als moeder
Sancha de Bayçaval had, een burgeres van Bilbao. Zowel Cornells als de beide vrouwen
waren destijds ongetrouwd en zonder verloving. De legitimatie geschiedde, omdat
Cornells wilde dat deze twee kinderen over dezelfde rechten zouden beschikken als
eventuele toekomstige kinderen uit zijn huwelijk met Francisca Quibetet. Zoals al
eerder vermeld, schijnt Cornells nooit eerder in Castilië getrouwd te zijn geweest. Het
kwam hem op een aanval door Fernando del Hoyo te staan. En wellicht heeft deze geen
ongelijk gehad toen hij Cornells ervan betichtte dat deze niet met een Spaanse wilde
trouwen. Cornells heeft immers gewacht tot hij in 1498 de wellicht zeldzame kans kans
kreeg om in Castilië met een Nederlandse of Bourgondische vrouw te trouwen. In ieder
geval zal hij reeds behoorlijk op leeftijd zijn geweest, gezien het feit dat hij al 23 jaar
als handelaar in Castilië had gewoond.57
Tien jaar later is hij nog steeds aanwezig in Valladolid. In zijn testament schrijft de
koopman Rodrigo de la Corte, zoon van een Brabants immigrant, dat er in de
Nederlanden nog een schuld dient te worden vereffend van twee gouden dukaten. Zijn
erfgenamen moeten contact opnemen met Cornells Deque, die de persoon in kwestie
kent.58 Nogmaals het bewijs dat Deque contacten bleef onderhouden met de
Nederlanden en met Nederlandse kooplieden in Castilië.
CONCLUSIE

Het voorbeeld van Cornells Deque en de situatie rond de 'cartas de marca' maakt het
mogelijk het beeld van de nomadische Nederlandse koopman in Castilië aan te vullen
met een beeld van de sedentaire koopman. De eveneens langdurige aanwezigheid van
Juan de Ypre, de eventuele naamgenoot van Cornells uit Burgos en het voorkomen van

56 Juana, eveneens een 'pnncesa de Castiïb', Uier ab 'Juana b Loca' ЬД—Ή geworden, was reeds in 1496 naar de Nederlanden vertrokken.
Mai&aiela van Oostenrijk had op 22 januari 1497 de haven van VUtnngen verlaten om naar fatnlir te gaan, waar ze na een stormachtige reis op
6 maart 1497 aankwam in Santander Vandaar ging de tocht naar Burgos, waar het huwelijk werd ingezegend met Juan de Castilla. Deze sterft
echter reeds op 4 oktober 1497, waarna Margareta nog tot september 1499 m Spanje zou blijven.
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de oro Mando que se de al dicho Conulles para quel los de a los herederos del dicho Juan de Suuny' AHPV, Valladolid, Domingo de Santamaría
1533 (nu 83) Document van zoon Juan de b Corte uit 304-1533 bevat afschrift van testament van Rodngo de la Corte, opgemaakt op 17 juli 1508
voor notaris Gonçalo Rodríguez de Valencia. 916v.
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nog een dertiental andere kooplieden op de 'seguro' van 1475, doen vermoeden dat het
geen geïsoleerde situatie is geweest. Dat Cornells Deque na zoveel jaar nog ab
Nederlands koopman herkenbaar gemaakt kon worden is te danken aan de aard van het
conflict, waarbij de afkomst zo'n belangrijke rol speelde. Ook zijn ongehuwde status
zal daartoe hebben bijgedragen. Het ligt voor de hand dat een huwelijk met een Spaanse
de integratie van de buitenlandse kooplieden zeer kon bevorderen, meer nog dan men
via het burgerschap kon bereiken. De Castiliaanse steden, waar voor de buitenlandse
kooplieden geen consulaat of natie bestond zoals in Brugge of San Lúcar, boden de
individuele vreemdeling een betere mogelijkheid om volledig in de plaatselijke bevolking
op te gaan.59 Ten slotte sluiten de gegevens rond Cornells Deque ook aan bij het beeld
dat O. Mus schetst van de Brugse kooplieden aan het einde van de vijftiende eeuw:
'Men staat dus ver af van de passiviteit van de Brugse handelaars inzake buitenlandse
handel'.60 Hij bewijst dit voornamelijk aan de hand van de activiteiten van de
compagnie Despars in Portugal, Andalusië en Valencia, maar hij gelooft ook in een
grote deelname van Bruggelingen in de handel op het noorden van Spanje. Hij noemt
als voorbeeld de Brugse bankier Conrad de Mey, die actief was in de Burgalese
wolhandel.
Het oude beeld van een wegkwijnend Brugge werd door Brûlez reeds in 1969
genuanceerd. Nog gedurende lange tijd bleef de stad een belangrijk handelscentrum.
Mede dankzij de gegevens over de compagnie Despars stelt Brûlez ook dat de
traditionele zienswijze dat Brugge slechts leefde van de passieve handel, niet gehandhaafd
kan worden. De opkomst van Antwerpen betekende niet de dood van Brugge en de
Brugse handelaren bleven overal actief.61 Brûlez eindigt met enkele opmerkingen. Zo
zou aan de oudere verklaringen -'ik denk daarbij met name aan de politiek-militaire
troebelen van het einde van de 15e eeuw'- wellicht weer meer belang gehecht moeten
worden. De rol van de 'cartas de marca' kan in dit licht zeker gezien worden als een
tijdelijke belemmering voor de Brugse handelsactiviteiten, doch een definitief verval van
de Brugse handel zal zij zeker niet veroorzaakt hebben. Ook de vrees van Brûlez voor
een historiografische toekomst vol kleine accentverschuivingen, bij gebrek aan bruikbaar
statistisch materiaal, wordt bewaarheid. Cornells Deque en de andere Vlaamse
kooplieden in Castilië verscherpen opnieuw het reeds door Mus geformuleerde beeld
van de actieve Vlaamse kooplieden. Bij nader onderzoek van ondermeer de Spaanse
archieven lijken meer soortgelijke verschuivinkjes tot de mogelijkheden te behoren en
zo kan er wellicht toch nog een kleine aardverschuiving tot stand komen. De
aanwezigheid van een grote groep Spaanse kooplieden in de Nederlanden heeft niet
belemmerd dat er vele Nederlandse kooplieden naar Spanje trokken, hetzij rondreizend,
hetzij zich voor lange tijd vestigend in een van de vele Spaanse steden. Omdat het
onmogelijk is de Nederlandse presentie in alle steden van Castilië te bestuderen is er

59 Zie over de betekenis van zowel consulaat als burgerschap ш Spanje voor de Nederlandse koopUeden mijn artikel· "Flamencos en la Espafla
de Carlos V: Naturaleza, Consulado y Vecindad' M/ineejpe риЫилае voor Morve gadjudaw (ter perse).
60
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Brûlez, 'Tegenstelling;'.
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voor gekozen het voorbeeld van Valladolid verder uit te werken. Op die manier wordt
duidelijk of Cornells Deque een uitzondering was, of dat de Nederlanders in grotere
getale naar de Spaanse steden kwamen. De lokale archieven in de stad, zoals de
stedelijke acta, de parochieboeken en de notariële archieven, staan een eerste inschatting
toe van de mogelijkheden bij de bestudering van de Nederlandse aanwezigheid.

HET VOORBEELD VAN VALLADOLID

Behalve de in Valladolid wonende koopman Cornells Deque en zijn collega's en
stadgenoten Jaques de Pycardia, Juan de Ypra en Juan de Lila, allen betrokken bij de
processen rond Fernando del Hoyo aan het eind van de vijftiende eeuw, zijn er
ongetwijfeld nog meer Nederlandse kooplieden in Valladolid geweest. Een ander
voorbeeld zou Jan Smessaert kunnen zijn, ware het niet dat hij ook bekend stond als
'alias Jan van Yperen'. Deze geboren Antwerpenaar -het patroniem blijkt ook hier dus
niet bruikbaar als plaats van herkomst- woonde in 1488 al twintig jaar in Valladolid,
waarvandaan hij ondermeer handelde op Antwerpen in konijnevellen.62 Adeline
Rucquoi heeft voor haar boek over de geschiedenis van Valladolid tot aan het einde van
de vijftiende eeuw een aantal van deze 'flamencos' gevonden, die soms reeds enkele
generaties in de stad verbleven.63 Vooral over de familie De la Corte zijn veel gegevens
bekend. De komst van deze groep Nederlanders in Valladolid blijkt uit de vijftiende
eeuw te dateren, zowel bij Cornells Deque en de andere kooplieden, als bij de familie
De la Corte.
De veelvuldige aanwezigheid van het hof van Karel V in de stad zal zeker hebben
bijgedragen tot de komst van meer Nederlandse kooplieden. Bovendien waren er ook
Nederlanders die zich niet bezighielden met de internationale koophandel, maar met de
detailhandel en de diverse ambachten. Verder was er de strategische ligging tussen
Burgos en de Castiliaanse jaarmarktsteden en lag de stad ook op de route naar Toledo
en Andalusië. Maar ondanks deze voordelen van Valladolid kon Bennassar slechts
weinig voorbeelden vinden van Nederlandse kooplieden in de stad. 'Chose surprenante
la présence des flamands pendant les années du "grand boom" de Valladolid, c'est à dire
entre 1544 et 1559, n'a guère laissé de traces'.64
In 1561 bleken er nog steeds een aantal Nederlanders in de stad aanwezig. Een telling
uit dat jaar biedt namelijk de mogelijkheid om de inwoners van de stad te bezien.65
Bennassar kwam slechts tot een totaal van zes 'flamencos' op ongeveer veertig
vreemdelingen.66 Deze telling is echter weinig betrouwbaar. Slechts de naam biedt
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Doehaerd, Etudes, n" 63. Deze verklaring werd afgelegd door de coruul van de Spaanse natie, toentertijd te Antwerpen.
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64 Bartolomé Bennasar, 'Marchanda Flamands et lullens a Valladolid au XVIe siede' Fremde Kaufleute auf lier Iberahen Htlèmsd H. Kellenbenz
ed. (Keulen/Wenen, 1970), 4S-55, 50.
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namelijk aanwijzingen of het om vreemdelingen gaat of niet. Op deze manier kunnen
alleen Nederlanders gevonden worden die door een achternaam als 'Flamenco' of
'Flandes' duidelijk te herkennen zijn. In zijn boek noemt hij verder ook nog de
wisselaar Alvaro de Bruselas, de in 1561 overleden koopman Nicolas de Erque en de
tapijtmaker Andres de Nivelle. De familie van Alvaro de Bruselas was ook reeds door
Rucquoi ontdekt en vormt dus eveneens een voorbeeld van een reeds in de vijftiende
eeuw geïmmigreerde familie. Evenals over Cornells Deque zijn er dankzij haar ook over
de familie de la Corte gedetailleerde gegevens voorhanden. Een immigratie die begon
in de vijftiende eeuw, maar die ook in de zestiende eeuw nog speelde.
NEDERLANDERS VOOR HET GERECHT IN VALLADOLID

In 1531 was Juan de la Corte, burger van Estremerà in het koninkrijk van Toledo,
verwikkeld in een proces voor de Real Chancillería van Valladolid om zijn 'Hidalguía'
te bewijzen.*7 De la Corte was eerst burger geweest van Valladolid, maar hij had zich
daarna in Estremerà laten inburgeren. Hij beweerde de legitieme zoon te zijn van wijlen
Rodrigo de la Corte, gedurende zijn leven ook burger van Valladolid. Reeds op 31 juli
1528 was Juan de la Corte, toen nog burger van Valladolid, verschenen voor de justitie
van Valladolid. Hij had toen een 'carta hexecutoria de hidalguía' laten zien, die door
notaris Hernando de Vega was overgenomen in het protokol. De brief voert ons terug
naar 1488, toen zijn vader Rodrigo de la Corte door de regering van Valladolid
gedwongen werd zijn 'hidalguía' te bewijzen. De bewijsvoering was gebaseerd op de
status van zowel de vader als de grootvader. Men moest zover terug gaan als voor de
menselijke herinnering mogelijk was.6* Men bestreed de 'hidalgo'-afkomst van Rodrigo
de la Corte en beschuldigde hem er van geen belastingen meer te willen betalen, terwijl
hij dit altijd wel gedaan had.'9 De Chancillería stelde de beslissing uit en gaf aan beide
partijen negen dagen om met getuigen en getuigenissen te komen. Als men de namen
en plaatsen van de getuigen aan de rechtbank opgaf, dan zou men er middels brieven
voor zorgen dat de getuigen naar Valladolid zouden komen.
Rodrigo de la Corte verscheen inderdaad binnen negen dagen met een aantal getuigen
ter verdediging. De namen van de getuigen doen zeer vreemd en onspaans aan: 'Ber
Amante, zoon van Juan Ferador; Lanberte; Enrique; Gutiere de Bulduy, zoon van
Arnao Ober; Juan de Bulduy, zoon van Arnao Ber; Pero Gonçales Descobar, 'mercader'
en Fernando Descobar, zoon van Andrés Gonçalez Descobar. Al deze getuigen waren
burgers en inwoners van Valladolid.
Ber Amante, de eerste getuige, was de zoon van Juan Ferador, 'ome hijo dalgo'. Hij
kende Rodrigo de la Corte al ongeveer dertig jaar in Valladolid. De eerste ontmoeting

67 Het dossier u voor het eerst gebruikt door Adeline Rucquoi in haar boek Váüadohd, 115-117. Vanuit een Nederland! standpunt verdiende
het doener echter meer aandacht dan zij er aan kon geven. Ook in Adeline Rucquoi, 'Valladolid, pole d'immigration au xvieme siècle' La
соттшаміота Jira U pémxalt ééru/ut мм таут^р Actes du colloque tenu i Pau les 28 et 29 mars 1980; P. Tucoc-Chala éd. (Parus, 1981) 179189. ARCV, Sala de Hijosdalgo 349-1.
68 En su tienpo de uno e diez e veynte e treynta e quarenta e cincuenta e sesenta aflos aquella parte e mas tsenpo continuadamente e de tanto
uenpo que memoria de honbre· no hera en contrario.
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had plaatsgevonden in het huis van diens vader Juan de la Corte, die in de wijk San
Francisco enige huizen bezat. Rodrigo was toen nog een ongetrouwde jongeling.
Spoedig daarna trouwde Rodrigo, doch dit huwelijk duurde maar kort, vanwege het
overleden van zijn vrouw. Hij hertrouwde snel en dit huwelijk zou wel lang blijven
bestaan. De getuige wist te vertellen dat hij met zijn vrouw in Valladolid woonde, met
hun kinderen, huis en andere bezittingen.70
De getuige kende natuurlijk ook vader Juan de la Corte en diens echtgenote Beatriz
Fernandez. De kennismaking met Juan de la Corte blijkt echter niet in Valladolid te
hebben plaatsgevonden, maar in Son bij Den Bosch/ 1 De nog ongetrouwde Juan de
la Corte was toen ongeveer 30 jaar en woonde nog thuis bij zijn vader Arnao Banf. De
getuige, nu zo'n 67 jaar oud, was toen ongeveer 15 jaar. Na enige jaren zag hij Juan de
Ia Corte vertrekken naar Castilië. Daarna zag hij hem lange tijd niet meer, totdat de
getuige zelf ook naar Valladolid ging, waar ze elkaar weer ontmoetten. 72 Ze bleven
bevriend tot aan de dood van Juan de la Corte ongeveer vier jaar geleden.
Ber Amante kende ook de vader van Juan de la Corte, Arnao Banf. Adeline Rucquoi
noemt hem Arnaud de Banhof, waarschijnlijk dus Van Hof.73 De eerste ontmoeting,
in Son, was ongeveer zestig jaar geleden. In Valladolid had hij later de dood van Arnao
vernomen. De getuige moest verklaren dat het om legitieme generaties ging.74 Behalve
een duidelijke afkomst moest er ook sprake zijn van een 'vrije' afkomst. De getuige zegt
dat de familie in Son van adel ('omes fijos dalgo') als adellijk had gegolden. Ook in
Valladolid had hij nooit iemand aan de afkomst van de familie horen twijfelen.73
Een volgende getuige was Enrique. Hij kende Rodrigo de la Corte al 42 jaar, na hem
voor het eerst gezien te hebben in Valladolid als tienjarige, toen hij bij vader Juan de
la Corte op bezoek kwam.76 Ze hadden elkaar in Valladolid ontmoet en bij een
gesprek bleek dat de getuige uit een dorp in de buurt van Son kwam. Allebei kenden
ze ook eikaars familie nog uit de Nederlanden.77 De getuige kende Arnao Banf al
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71 'Que le conociera la primera vez en una aldea que se lbmava Zon que quena dear 'юі\ lugar que hera de una villa que se llamaba Bulduc,
que nera del ducado de Bravante'.
72 'Valladolid, donde fallara al dicho Juan de la Corte casado con la dicha Beatriz Fernandez e que luego que le viera le concie» e tobera con
el grande amistad asy por el conocimiento que avia tenido con el en el dicho lugar de Zon como por ser anbos de una tierra e verino· loc padres
en el dicho lugar de Zon'
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Rucquoi, ValUdoUd 116.

74 Over Juan de la Corte en Beatriz Fernandez zei híj. 'padre e madre del dicho Rodrigo de la Corte e que estando acr cat3^1-* e faziendo vida
cu uno viera que obuxan e tobienn syenpre por m fijo legitimo al dicho Rodrigo de la Corte llamándole hijo e el a ellos padre e madre'. Hetzelfde
verklaarde híj over Arnao en Juan de la Corte.
75 Iedereen in Zon kende Arnao Banf, 'porque en el logar de Zon «on muy conocidos los hijos dalgo porque los que son hijos dalgo tienen
sus caballos para serbir en las guerras a los señores de aquella tierra, por su sueldo e demás de aquello que no pagavan la costa ninguna que se
deviese al señor'
76 Hij wist te vertellen dat de eerste vrouw van Rodrigo afkomstig was uit La Laguna, vlakbij Valladolid Sinds dit eerste huwelijk dertig jaar
geleden, had ook Rodrigo alujd m de wijk van San Francisco gewoond
77 'Este testigo hera del ducado de Barbante donde nera natural el dicho Juan de la Corte, el qua! dicho Juan de la Corte preguntara a este
testigo un dia de dande hera e este testigo le respondiera como hera del lugar de Aguilez e el dicho Juan de la Corte le dixo que hera del higar
de Zon, que quería dezir 'Sol' e que hera fijo de Arnao Banf e que le preguntara α le conociera e que este testigo le respondiera que si, muy vien,
e el uno al otro se dieron senas de sus parientes e padres e madres e se conocieran muy vien e que de allí adelante este testigo tobten grand
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ongeveer 56 jaar, toen hij hem had ontmoet in Son, dat slechts drie mijl van zijn dorp
Guilez gelegen was. Arnao was een deugdelijk getrouwd man geweest en zeer bekend
in Son, vanwege een grote en prachtige toren met goederen eromheen, die hij bezat op
een halve mijl van het dorp. Deze getuige had zelfs vaak bij hem gegeten en geslapen.
Enrique weet echter ook nog een ander verhaal te vertellen over Arnao en Juan:
Vermoedelijk was Juan betrokken geweest bij een moord, waarna hij uit Brabant was
weggevlucht. Later kwamen ze elkaar opnieuw tegen in Castilië, toen hij daar al zes jaar
was. Juan had volgens hem als oudste zoon ook recht op het bezit van de familie, maar
hij had zijn land verlaten voor Castilië. De familie had in Valladolid nooit belastingen
betaald en men had er zelfs nooit om gevraagd. Ook wist de getuige zich nog te
herinneren dat Rodrigo de la Corte aan zijn plichten als 'hidalgo' had voldaan en ten
oorlog was getrokken met de koning.78
Lanberte, de derde getuige, begon eveneens met het opsommen van de duur van zijn
bekendheid met de familie: dertig jaar met Rodrigo in Valladolid en 59 jaar met Juan
de la Corte. Lanberte was ook een 'natural' van Son en had hem ontmoet in huis van
Arnao Banf, toen Juan nog ongetrouwd was, doch reeds ongeveer dertig jaar oud.
Spoedig daarna zou Juan naar Castilië vertrekken en Lanberte weet te vertellen dan het
ging om een ruzie rond de erfenis. Hij had zijn paard en wapens gepakt en was naar de
hertog van Bourgondië in Vlaanderen gegaan en vandaar naar Castilië. Twintig jaar na
het vertrek van Juan vertrok ook Lanberte naar Castilië en vader Arnao, die nog steeds
tevergeefs op zoek was naar zijn zoon, verzocht Lanberte om uit te zoeken wat er van
hem was geworden. Hij wist alleen van horen zeggen dat zijn zoon getrouwd was en
in Spanje woonde.
De vierde getuige, Gutiere de Baldoyque, zoon van Arnao Ber, kende Rodrigo al 25
jaar, maar al niet meer als ongehuwde. Deze getuige was zelf 25 jaar geleden in
Valladolid komen wonen. Hij had Rodrigo leren kennen, omdat diens vader Juan van
zijn 'tierra' was; Son lag op drie mijl van Balduyque, de geboortestad van deze getuige.
Toen Gutiere twintig jaar geleden twee keer achter elkaar naar Brabant was
teruggekeerd, had hij aan zijn familie verteld dat hij in Valladolid Juan de la Corte had
ontmoet. Toen leerde hij in Brabant ook een broer en een zus van Juan de la Corte
kennen, die hem boodschappen meegaven voor hun broer. De vijfde getuige was Juan
de Balduyque, zoon van Arnao Ber, die Rodrigo al ongeveer 24 jaar kende. Ook hij was
Juan pas in Valladolid tegen het lijf gelopen. Ze hadden elkaar ontmoet omdat Juan veel
handel dreef met de oom van de getuige, een zekere meester Gonçalez'.
De zesde getuige was de koopman Pero Gonçalez Descobar, zoon van Andres
Gonçalez Descobar. Hij kende Rodrigo en Juan, maar niet de grootouders van Rodrigo.
Over de status van 'hidalgo' van Rodrigo de la Corte weet hij te vertellen dat toen de
stad een belasting had ingesteld op de kooplieden die naar de jaarmarkten gingen,
Rodrigo hier onderuit had kunnen komen door te wijzen op zijn status. Rodrigo de la
Corte, zo blijkt nu, is als koopman naar de jaarmarkten geweest. De zevende en laatste

соааясшпешо con el dicho Juan de la Соле fula que fauesraera'.
78 'fuera en serbcio del leftor rey nuestro hermano quando tebicra guerra con el rrey don Alonso a к serfair por cane 6*0 con sus armas e
caballo'.
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getuige was Fernando Descobar, een broer van Pero Gonçalez. Evenals Enrique vertelde
hij over de militaire activiteiten van Rodrigo de la Corte in dienst van koning Hendrik.
Hij was aanwezig geweest bij het beleg rond het kasteel van La Mota bij Medina del
Campo."
DE LA CORTE IN VALLADOLID

Addine Rucquoi, die de procesbundel heeft ontdekt en de familie als belangrijkste
voorbeeld gebruikt in haar hoofdstuk over de vreemdelingen in Valladolid,80 toont aan
dat de eerste Juan de la Corte zich in Valladolid vestigde als juwelier, met een winkel
op de 'plaza del mercado'. Zijn zoon Rodrigo werkte later in hetzelfde beroep, maar
noemde zich tegelijkertijd ook koopman. In 1473 huurde hij met zijn vrouw Catalina
Lopes enkele huizen en een winkel aan dezelfde 'plaza' voor 4200 maravedís per jaar.
Volgens Rucquoi had Rodrigo vijf kinderen, waarvan één zoon ook in de handel ging
(Juan), één zoon bij het 'Consejo Real' ging werken (Rodrigo) en éen zoon het klooster
in ging (Gaspar).81
Van de in het proces genoemde Rodrigo de la Corte zijn ook documenten terug te
vinden in de notariële registers van Valladolid. Op 17 juli 1508 had hij tijdens een ziekte
zijn testament laten opmaken door notaris Gonçalo Rodríguez de Valencia.*2 Deze
koopman en burger van Valladolid verzocht zijn nabestaanden hem te begraven bij de
monniken van San Francisco. Deze nabestaanden bestonden uit 'el licenciado' Rodrigo
de la Corte, 'el bachiller' Gaspar de la Corte en 'el bachiller' Pedro de la Corte,
kinderen uit zijn tweede huwelijk met Catalina Lopes en uit Juan de la Corte, Ysavel
de la Corte 83 en Beatriz de la Corte, de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Leonor
Vazquez.84
'Licenciado' Rodrigo kreeg een bedrag van 600.000 maravedís uit de erfenis, maar
verder werd de oudste zoon Juan benoemd tot de universele erfgenaam. Ook stelde
Rodrigo nog dat er een schuld in 'Flandes' moest worden terugbetaald aan een zekere
Juan de Sininy. Ze moesten de twee gouden dukaten aan de in Valladolid gevestigde
Cornelis Deque geven, want die wist om wie het ging. Juan de la Corte, evenals zijn

79 М л de hierboven uitvoerig beschreven 'carta ejecutoria', uitgereikt op 23 februari 1488, was Rodrigo in het gelijk gesteld en werd hij
vrijgesteld van het betalen van allerlei soorten belastingen Aanvullingen op het dossier vonden nog plaats op 11 augustus 1492, nog in het bijzijn
van Rodrigo en op 19 augustus 1511, dan op verzoek van de weduwe en kinderen van Rodrigo (Volgens Rucquoi zou Rodrigo nog in 1515 in
leven zini geweest) En dan uiteindelijk in 1528 als Juan de la Corte, de klemzoon van de andere Juan de la Corte, nut de brief voor de justitie
verschijnt Het duurt dan tot 1532, voordat Juan de la Cone, 'vecino' van zowel Vallado!id ab van Estremerà, zoon van Rodngo en van Leonor
Vazquez, op 4 rnaan de gevraagde bncf knjgt. Ook dan zijn er weer een aantal getuigen nodig en u er ook sprake van Ysavel en Mara de la Corte
80 Rucquoi, VtlUdolví, 115-117 Zij maakt gebruik van documenten uit het archief van de 'Real Academia de la Historia' ш Madrid, het archief
van de Franciscanen in Valladolid en het ARCV en het AHPV Het betreft ondermeer een aantal documenten betreffende ontroerend goed.
81 Zie Narciso Alonso A. Cortís "Noticias de una corte literaria' Boletín He U xxiedád ouzettuu de ezomunes 2 (1905-1906) 267-279, 272. De
genaloguche gegevens zijn níet erg betrouwbaar Voor een proces tussen de diverse familieleden. ARCV Zarandona, Envultono 242 (1533)
82 AHPV, Santamana 1533 (n° 83) 912-916v In 1515 zou hu echter nog m leven zijn. Narciso Alonso A Cones *Nouciaa de una corte literaria'
Boletín de U sociedad салеилпл de ехатшпа 2 (1905-1906) 267-279, 272 In het procesdossier is echter m 1515 al sprake van zijn weduwe.
83 Ysavel de la Corte hmgeen als 'madrina' m de kerk van Santiago op 14-12-1545 ADV In 1533 staat zij vermeld als gehuwd met Hernando
Manojo Een zoon Herrando was getrouwd met Mana Sanchez Narciso Alonso A. Cones, 'Noticias de una corte literaria', 273
84 Inhct testament wordenook de kinderen bedacht uit het eerste huwelijk van Leonor Vazquez met Juan Lopez deVirona AHPV, Santamana
1533 (п'еЗ) 912
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vader Rodrigo actief als koopman, stierf daarna in 1533, zijn weduwe Maria Ruyz
86
en zijn kinderen Guillen en Catalina en Ana Ruyz achterlatend. 'Licenciado' Rodrigo
de la Corte, 'del consejo de sus magestades', was gehuwd met Elena de Guebara. Zij zijn
in 1533 reeds beide overleden en hebben als universele efgenamen Gaspar de la Corte
87
88
en Maria de Sandobal, hun overgebleven kinderen. In 1533 en 1534 zijn de erven
druk doende allerlei gelden van de erfenis te innen, ondermeer van inwoners van
Granada.
De voornaamste conclusie is de constatering dat er in de vijftiende eeuw een kleine
kolonie Brabanders uit de buurt van 's Hertoghenbosch in Valladolid aanwezig is
geweest en dat zij elkaar goed hebben gekend. Toch lijkt het geen duidelijk geval van
kettingmigratie, aangezien sommigen elkaar pas in Valladolid ontmoetten. Zij blijken
actief te zijn als ambachtslieden en als kooplieden, terwijl de derde generatie
immigranten na een universitaire studie in bestuur of klooster kon terechtkomen. De
oudste zoon nam nog wel de handel van de vader over. Het verwerven van het
burgerschap en het huwen met Spaanse echtgenotes zorgde er voor dat de familie snel
integreerde in de Castiliaanse stad. De gewoonte de dochters een andere -Spaanseachternaam te geven ondersteunde dit proces. De oorsprong van de Spaansklinkende
naam 'De la Corte' wijst vermoedelijk op de oorspronkelijke familienaam Van Hof in
Spaanse vertaling.
NEDERLANDERS VOOR DE NOTARIS

Zoals gezien bieden de notarisprotokollen een goede bron voor het vinden van gegevens
over Nederlanders in Valladolid. Het relatief grote aantal bewaard gebleven registers
maakte het onmogelijk om een compleet onderzoek te doen, zodat er voor is gekozen
om alle protokollen van een bepaald jaar te bekijken en op basis daarvan te beslissen
welke notarissen in aanmerking kwamen voor verdere bestudering." Bennassar noemt
op basis van de protokollen de reeds genoemde Nederlander Nicolas de Erque,
overleden in 1561,90 maar er zijn meer Nederlanders te ontdekken in de
notarisprotokollen dan hij in zijn studie noemt. Dit terwijl hij deze registers wel heeft

B5 In 1549 wordt Ysavel gedoopt, dochter v u Juin de la Cone en Automa de la Vega. ADV, Doopboek Santiago 11-3-1549 Het zal
waanrhijnlrjk gaan om een neef van de voornoemde Juan de la Corte
96 Catalina en Ana waren ш 1538 nog geen 25 jaar, zodat ZIJ met voor de justme konden verschijnen AHFV, Cabezón 1538 (n° 93) 1226r
Zie verder voor Juan d e b Соле en zijn famine. Cabezón η" 89,215,298,544,835 , Cabezón η" 90, 12,41 Juan de Ц Corte bezat tijdens zijn leven
meerdere huizen m de stad.
87 Mana de Sandobal wat gehuwd met Monduon Vernal, burger van Valladolid. Voor gegevens over deze tak van de familie АНР , Santamaria
1532 (n° 82) 984, Santamaria 1533 (n° 83) 756, 994, 1057т. 1060, 1428v, 2094, Santamaria 1534 (n° 84) 122v, 231, 332v, 815, 1073v, 1198
B8 AHPV, Santamaria 1534 6л° 84) 815 Gaspar en Mana verwerven na de dood van hun moeder ook de erfenis van hun overleden broer
Rodrigo de U Corte 27 5-1534
89 AHPV, In 1533 varen er registers van Bartolomé Palacio·, Antonio ^ у Ц Domingo Santamaria, Simon de Cabezón en Cnstóbal de
Montesino. Ook werden een aantal vroege registers hckrkrn Gonçalo Rodríguez Valencia (1502), Pedro de Portilla (1508), Pedro Azcctba (15141516), Alonso Salamanca (1509) en Pedro Coperò (1515-1525) Van Domingo Santamaria zijn de regulen 82 t/m (4 en 87-88 bekeken (1532-1534
en 1544-1545), van Simón de Cabezón de registen 89 t/m 94, betreffende de penode 1533-1540.
90 Benassar, VeiUdotul, 328 De verwijzing geldt bet register van Aotonio Cigales uit 1576, 2034r, waarin een inventaris van Nicolas de Erque,
'flamenco' In 1576 verscheen de weduwe Agulda de Verano, moeder van dochter Mañana Over de «****-" van aankomst van de Ь т Л т щ echter
mets bekend. Over het gebruik van de Protokollen door Bennassar, zie zijn ліШоШ, 530-531
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geraadpleegd.
Zo machtigde in 1534 de Brusselse koopman Juanin Estasart ('mercadero vecino de
Bruselas, ques en el ducado de Bravante') de afwezige Florentijn Guerardo Bartolini, en
ook de in Valladolid aanwezige Florentijnen Rafael Achayoli, Juan Batista Veloti en
Jerónimo Chaqui om voor hem geld te innen." De machtiging werd door Estasart
ondertekend in Valladolid op 12 september 1534, waarbij hij bepaalde dat de
gemachtigden alle rechtbanken van 'su magestad' mochten gebruiken om aan het geld
te komen. Als getuigen bracht hij Francisco Corsini en Matías de Boys mee, beiden in
Valladolid verblijvend.
De Nederlander Matías de Boys kreeg die dag van Estasart ook een eigen machtiging
om geld te innen. Hierbij staat ook De Boys omschreven als een koopman van het hof
('mercadero flamenco, andante en la corte de su magestad'). De notaris kende hem
echter niet en verzocht om getuigen die hem wel goed kenden. Dit bleek het geval te
zijn met twee Florentijnen uit de stad: Francisco Corsini en Francisco Tedaldi.92
Hoewel hij niet bekend was bij de notaris, woonde Matías toch al enige jaren in de stad.
In 1532 kreeg Matias de Boys samen met Miguel de Cereceda een machtiging van
Alfonso Neli, Genuees en burger van Valladolid. Beiden stonden omscheven als
dienaren van de Italiaan. In een volgend document stond zijn familienaam geschreven
als 'Bueys'.93 En ook in 1533 was hij in de stad, toen Reynaldo Estroçi de in Valladolid
verblijvende 'flamenco' Matias de Boys machtigde. Hij moest voor hem 120 dukaten
innen van de militair Hernando van de legerafdeling van Don Alvaro de Luna'. De Basis
van de machtiging was een 'carta missiva' uit Regensburg van 2 juli 1532.94
Een derde Nederlander in 1534 was Miguel del Gasto, 'natural de Malinas, que es en
el condado de Flandes, estante al presente en Valladolid'. Híj bekende een schuld te
hebben van 100 gouden dukaten aan Reynaldo Estroçi, voor geleend geld, 'que me lo
prestastes por me fazer plazer e buena hobra'. Als getuigen, die hem goed kenden
verschenen Angelo Estroçi, broer van Reynaldo, en Andres Biçente, dienaar van Miguel
del Gasto. Zelf ondertekende hij met: 'Mycyel de Gaste'.95
Aan het hof van Karel V verbonden was Peti Juan Brunei, 'guarda de la armeria de
su magestad, estante e residente en Valladolid'. Híj had in 1544 een obligatie aan
Francisco Lomelin van 288 dukaten. Dit zou ondermeer betaald moeten worden door
Juan Dobrin, 'maestre de cámara de su magestad'.96 Bij deze obligatie was in Valladolid
een zekere 'Carlos ban Male, flamenco' aanwezig. Die kende Peti Juan, wat er op duidt
dat ook Peti Juan van Nederlandse afkomst kan zijn geweest. Een ander geval betreft
Perequin Fase, kok van prins Filips, en zijn echtgenote Ysabel Daza, die enkele huizen

91 AHPV, Santamaria 1534, 14O2v-1404v. Van Doann, 'gnfero de ni magatati' 29386 шп ; Grote bedragen van Don Miguel de
(154.593), de graaf van Alumni (347437), Gutierre Lopez de Padilla (117750) en Don Enrique de Toledo (263304).
92

AHPV, Santamaria 1534, 3001г.

93

AHPV, Santamaria 1532, 1073г-1074г.

94

AHPV, Santamaria 1533, 2045г. 14-2-1533.

95

AHPV, Santamaria 1534, 1893r. Valladolid. 28-7-1534.

96

AHPV, Santamaria 1544, 6ІІ -682 .
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in Madrid verkochten. Als getuigen waren aanwezig de Madrileen Gaspar de Rios, Pero
Lucas, notaris van zijne majesteit en Luys Lucas, 'flamenco', dienaar van het echtpaar.
Perequin ondertekende als 'Perequin de Fasse'.97
Het waren echter niet alleen mannen die in Valladolid actief waren, want op 5
augustus 1534 verscheen voor notaris Cabezón ene Ysabel de Malinas, 'flamenca,
andante en la corte de sus magestades'. Ze had aan een zekere Ramirez kledingstukken
gegeven ter waarde van zes dukaten, waaronder Hollandse hemden en hoofdkappen.
Ramirez was er vandoor zonder te betalen en Ysabel verscheen nu met getuigen voor
de notaris." Getuige Anricque Alemán wist te vertellen dat Ysabel en Ramirez een
'conpania' hadden gehad en dat zij hem geld en kleding had gegeven. In 1537 vond voor
dezelfde notaris de ondertekening plaats van het huwelijkscontract tussen Antonio Le
Faber, 'alemán de la guarda de su magestad' en Margarita de Grota, 'flamenca'.
Margarita ging bepaald niet onbemiddeld het huwelijk in. Behalve kleding, juwelen en
geld, bezat zij in Valladolid een boekwinkel. Een collega-'librero', Juan de Salazar,
diende de waarde van de winkel in te schatten.*5 Het register bevat de volledige
inventaris van haar goederen, alsmede van de winkel. Auteur of titel en de waarde
worden daarbij kort weergegeven.100

97

ЛНР , Santamaria 1545, 535r

9»

AHPV. Cabezón 1534. 1172r. 5*1534.

99 AHPV, Cabezón 1537, 10 ma 1537 Hzar goederen werden geschat op 168 000 m n Als getuigen de echtgenote van een apotheker en de
echtgenote van een kleermaker geheten Catalina Lopez en Beatriz de Melgar
Una Rezrna de cánulas
Quatro Metamorfoçios en Romance
Seys Segundas Comedias de Çf If trina
Dos Berguilios encuadernados
Tres epístolas del Pimi enquademadas
Dos Oraçios enquademados
Dos Oficios de Tulio
Una Poley Platone
Un Omdio encuadernado
Dos Oficios de Tubo enquadernados
Un Terençio encuadernado
Un τ чтет enquademado
Dos Balerío Maxesimo
Un Sahistio
Dos Hubuiioj de arte mandi
Un Parafais
Un Quintiliano
Una ВлЫа
Dos epístolas del Plinio Segundo
Un Obuho
Unas epístolas de Tulio
Un Sahisbo
Çinquenta hbntos de latin enquadernados
Dos Prozesumanos fnqnadrrnirinii
Un Salterio
Tres libros eturuadernados en badana
Un Estona FrlrsiasTHTi
Sevs Oras pequeñas
Ocho Oras en laan y en romance
Quatro Piezas encuadernados en cordobán
Un ВпЫапо dorado
Diez y ocho Piezas гтшіагктпагіо» en cordobán
Todoa los libros que están ffKlia^*"'^!*?" en pareanuno en rroinanzc
Unos libros por encuadernar de latín
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500
264
240
238
269
170
170
136
85
180
102
136
204
112
204
170
250
240
272
100
100
85
1634
204
60
160
85
306
816
408
750
1700
11.500
4000

Een andere Nederlander in Valladolid was mogelijk Pedro Vincent, 'cordonnier de
Valladolid en Espaigne'.101 Hij accepteerde in 1545 Martijn Pyo, de zoon van Jaques
Pyo uit Aat in Henegouwen als zijn dienaar. Het contract liep van 1 januari 1546 tot
1 januari 1547 en de leerling zou eten, verblijf en kleding ontvangen van Pedro. Na
afloop zou hij acht karolusguldens, oftewel vier dukaten, meekrijgen. Tegelijkertijd nam
Pedro Vincent Jehan in dienst, de zoon van meester Jaques, 'cuisinier de Sainct Polite
en Bourgoigne'. Ook dit contract werd afgesloten voor notaris 's Hertoghen in
Antwerpen. Gedurende vijf jaar zou Pedro zijn vak aan Jehan leren en hem goed
verzorgen en na vijf jaar zou hij hem geheel in het nieuw gekleed weer laten
vertrekken.
CORNELIS DE OLANDA: NEDERLANDSE KUNSTENAARS IN VALLADOLID102

Tussen 1532 en 1534 valt ook de beeldhouwer Cornells de Olanda ('entallador' en
'ymaxinario'), als burger in de notarisprotokollen terug te vinden. 'Hij verscheen in
1532 voor notaris Santamaria tegenover de pastoor van het dorp Cardiel in verband met
een opdracht voor het maken van een retabel met beelden, 'labrados de talla al
Romano'; in de Renaissance-stijl. Bij de ondertekening valt duidelijk te lezen: 'Cornieles
de Hollanda'.103 Een jaar later stond hij borg voor de borduurder Alberto de Colonia,
burger van Valladolid, die hij ook 16 gouden dukaten (3000 mrs.) had geleend.104 In

Quarenta Rrezmas de menudencia!
Lal Himajenes
Unos Debozonarios encuadernados
Todot los libros de Rrumanze por encuadernar
Obo en югажав e royas de oro asta en quanua de S0 rhradra

20 000
3 000
404
7 116
18.750

Bron. AHPV, Cabezón 1537, 10 mei 1537
101 SAA, 's Hertoghen 1545, 215r 217r 5-12 1545 Hoewel het ook om een Spaans schoenmaker kan gaan met Nederlandse leerlingen, lukt dit
onwaarschijnlijk Dan zouden Nederlanders naar Spanje komen om daar de Spaanse mode te leren Eerder lukt het contract de mogelijkheid te
ι^»^»η aan de leerling om na afloop т"*Ь zelfstandig als schoenmaker te vcsngen ш Spanje Er waren immers meer Nederlandse schoenmakers ш
Casuhe actief
102 José María de Azcárate, Alonso Berruguett Salamanca, 1988), 20, 82 Jesús Maria Parrado del Окно, 'Precisiones sobre escultura palentina
del nglo XVI Nuevas atribuciones altaller Vigamista-Siloesco' Acusad l congreso de bistorta ite/Wrncu I (Palencia, 1987), 147159, 151 Catálogo
monumentai de la provata* de ValladriíA, Medina del Campo Π Esteban Garda Chico ed. (Valladolid, 1961), 6243 Juan Jose Martin González,
А к е ш л о *rt»tvo de Patencia y m provincia (Madnd, 1977), 115 José Gabriel Moja Valganoti, 'Sobre Simeon de Cambray, imaginero
Renacentista' Berta 81 (1971), 33-44 Esteban Garda Chico, Documentoi pen d estuato dd arte en Costala Exultares (Valladohd, 1941), 14 ídem,
Pintara (VaUadoud, 1946), 22 Luis Rodríguez Martínez, Historio de Sen Benito d Real de Valladolid (Valladolid, 1981), 235, 240 Esteban Garda
Chico, 'Nuevos donunmlns para el estudio del arte en Castilla Siglo Х Г Bolean dd semtnano de estudios de arte y arqueología 24 (1958), 73-172,
84-85 In de San Salvador van Valladahd onrving men een polyptiek uit de Nederlanden, ten behoeve van Gonzalo Gonzalez de Ulescas en zijn
echtgenote Manna de Estrada Het werd m 1504 geplaatst: Catalogo monumental de la provincia de VuuadoltíL Monumentos religiosos de la audad
de VaUadùlsd Juan Jose Mardn González en Jesús Urrea Fernández ed. (Valladohd, 1985), 35-36 Juan Agapito y ReviOa, 'Un retablo flamenco
con pinturas de Metsys' Boletín de la Sociedad Cotidiana de Excursiones 5 (19111912), 502-510 en Idem 6 (1913-1914), 26-29 Λ. de Bosque, 'El
retablo flamenco de la iglesia del Salvador de Valladohd' Arcbtvo Español dt Arte 47 (1974), 1-11 G Nieto Gallo, Έ1 retablo de S Juan Bautista
en la iglesia del Salvador, de Valladohd' BSEAA 1936-1939, 47-70 С Jusu, 'Der Alcinchran des Licenaaten Gonzalez ш S Salvador ru Valladohd'
Jahrbuch der königlich preusstseben Kunstsammlungen β (1887), 24-29 Clementina-Julia Ara Gd, Escultura gótica en VaUadoltd y su provino*
(Valladohd, 1977), 333-337
103 AHPV, Santamaria 1532, 517v In 1532 woonde ook ene Мала de Olanda ш Valladolid, weduwe van Bernal de Burgos uu dezelfde stadZe verkocht haar huizen ш de stad aan Juan de la Aya voor 140 000 mrs AHPV, Santamaria 1532, 514r
104 AHPV, Cabezón 1533, S39r AHPV, Santamaria 1533,1959r Ook m 1536 woonde Alberto de Colonia nog als 'vecino' in Valladolid AHPV,
Cabezón 1536, 980r Zie ook Idem 1533, 539r De Coloma is een bekende van De Olanda en werkt ш 1533 aan de Sama Magadalena m Valladohd.
Een ander kunstenaar in Valladohd in deze jaren is Fehpe de Borgofla Meester Fehpe de Borgofla kreeg m 1532 de opdracht om voor het klooster
van de Sanrfiima Trinidad m Valladohd een aantal elementen te maken voor de capilla mayor 'un arco, un retablo, rejas' De opdracht ging un
van María de Zúfliga hertogin van Bejar en van Alvaro de Zúfliga, graaf van Miranda Het grafmonument voor hertog Alvaro de Zúfliga en het
retabel moesten binnen drie jaar af zijn, terwijl de totale som voor de werken 6 500 dukaten bedroeg Onder dit grote contract zette vervolgens
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1534 ontving 'Cornilles Dolande' een obligatie bij Cabezón voor 20 dukaten, vanwege
een bruin Nederlands paard, waarover de aankoper Alonso de Baldelomar zeer tevreden
was.105 Verkocht hij hier het paard waarmee hij jaren eerder in Spanje was
aangekomen, of handelde de kunstenaar als nevenverdienste in Nederlandse paarden?
Over Cornells de Olanda is door de Spaanse kunsthistorici veel geschreven. Samen
met Juan de Cambray en Juan de Juni werkte hij ondermeer in het klooster van San
Benito in Valladolid, de zetel van de Castiliaanse Benedictijnen.106 Cornells werkte
ook in Medina del Campo aan het retabel van de Colegiata van San Antolin.107 Maar
hij heeft ook een voorganger gehad, geheten Guillen de Holanda, die tussen 1525 en
1528 als beeldensnijder heeft meegewerkt aan het koorgestoelte van San Benito.108 Een
andere 'Flamenco' in de stad was Alejandro Mayner, die aan het paleis van Francisco
de los Cobos werkte.109
DE FAMILIE DE BRUSELAS: NEDERLANDERS?

Zowel Adeline Rucquoi als Bartolomé Bennassar rekenen de familie De Bruselas tot de
'flamencos'. Evenals de familie De la Corte verbleef men al lange tijd in de stad en
waren de leden burgers. Reeds in 1460 bevond Juan de Bruselas zich onder de leden van
een plaatselijke broederschap.110
Ook in de notarisprotokollen is de familie terug te vinden. Tussen 1532 en 1538
worden genoemd bij de notarissen Cabezón en Santamaria: Melchior, Cornieles,
Barbóla, Crestina, Francisco, Geronimo en Diego.111 Zowel het beroep van
borduurder ('broslador') bij twee van hen, dat ook door Alberto de Colonia werd
beoefend, als verschillende voornamen als Cornieles en Barbóla, lijken te wijzen op een
Nederlandse afkomst. Ook het feit dat de weduwe van Cornells, Leonor de Torres, bij
haar tweede huwelijk een tweetal 'cofres de Flandes' inbracht, zou hiervoor kunnen
pleiten.112 Doch verder zijn er nauwelijks bewijzen te vinden in de protokollen. Zelfs
het testament van Barbóla geeft geen enkele aanleiding om aan Nederlanders te denken.

Febpe de BorgoAa zijn handtekening- Tdipoa Biguemy' AHPV, Santamaria 1532, 792г.
105 AHPV, Cabezón 1S34, 854r. 10-10-1534 Zie ook AHPV, Santamaria 1534, 124г. 127r.
106 Jesúf Maria Parrado del Olmo, 'La escutnira y las aras menorea de Valladolid en el Renacimiento' Vtìiadobd, corazón dd mundo Ьарлтео
Siglo XVI, Deel Ш tran de Huron* de Ш Ш (Valladolid, 1981), 179-221, 187. Juan de Cambray werkte ut bet atelier van Alomo de Bemiguete
Idem, 205. Ook Comiflel de Holanda werkte samen met Bemiguete. Luía Rodríguez Martinez, 'Valladolid, capital Benedictina de España en el
siglo XVI', VdIUdolid, cormzón del mundo btspinico, 277-301, 294.
107 Jenii Urrea Fernandez, 'El arte de Medina del Campo'. Hotoru dtMeduu id Csmpo L Eufemio Lorenzo Sanz, ed. (Valladolid 1986), 661-718,
687.
108 Parrado del Olmo, 'la escultura', 200 Dit koortjestoeite wordt bewaard m het Museo Nacional de Escultura m Valladolid.
109 Parrado del Olmo, 'La escultura', 213.
110 Rucquoi, VklUdobd, 117, Bennassar, Váüodolut, 328 Bij Bennassar betreft bet de 'cambista' Alvaro de Bruselas, bij Rucquoi Juan en Alvaro
De 'cofradía de la misericordia' behoorde tot de broederschappen die tot op de dag van vandaag een belangrijke rol spelen bsj de viering van de
heilige Week voor Pasen
UI

AHPV, Cabezón 1533, 224r, 320r, 323r, 330r, 372r¡ 1536, 808r¡ 1538, 824г, 916т; 1540, 765r Idem, Santamaria, 1533, 2085η 1534, 1852т

112 AHPV, Cabezón 1538, B24r Zu heeft goederen ter waarde van 51.247 m n AU getuigen traden op Alonso de Laxao, Juan Lopez en Juan
Beitran.
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Ook de huwelijkspartners zijn allen van duidelijk Spaanse herkomst.113
De kerkelijke archieven lijken desondanks nog enige verdere aanknopingspunten te
bieden voor een Nederlandse herkomst. Zo trouwde in 1529 Catalina de Bruxuelas met
Juan de Cambray. Bij de doop van Diego, de zoon van Diego de Bruxuelas en Madalena
Garcia verscheen als getuige ondermeer Anton de Flandes. Tenslotte wijst ook de
aanwezigheid van getuigen als Alberto de Colonia en Pedro de Santa Cuar, 'Breton', op
een niet-Spaanse herkomst.114 Toch blijft de oorsprong van de familie onzeker. Het
is ook de vraag of alle gevonden personen wel tot dezelfde familie hebben behoord. In
hoeverre was de wisselaar Alvaro de Bruselas,1" die de stad duizend gouden dukaten
moest betalen als waarborg voor zijn activiteiten in 1499, familie van de borduurder
Cornells, die zijn vrouw in 1538 had achtergelaten met een bezit van ongeveer 50.000
maravedís?
DOOPREGISTERS EN DE VOLKSTELLING VAN 1561
De doopregisters leverden niet alleen gegevens op over de familie De Bruselas. De
meeste registers beginnen echter pas aan het eind van de periode en zijn door hun
incompleetheid niet te gebruiken om een totaalbeeld te geven van het aantal
Nederlanders dat hun kinderen liet dopen in een kerk in Valladolid.116 Bovendien
blijft het zoeken gebaseerd op de namen, met slechts zeer zelden een duidelijker
verwijzing naar de herkomst. Als uitgangspunt nemen we de telling van familiehoofden
uit 1561, zoals die ook door Bennassar is gebruikt. Zijn totaal van zes 'flamencos' blijkt
echter bij nadere bestudering niet houdbaar.
In de vermoedelijk voor de Nederlanders belangrijkste parochie, die van Santiago, zijn
er in 1561 reeds vier te vinden: de glazenier Cristobal de Anberes ('vidriero'), Enrrique
de Bilborde, Juan Flamenco en Rodrigo Flamenco.117 Een andere belangrijke wijk was
die van San Benito 'el Viejo'. Daar woonden in de 'calle ynperial' de hofdienaar
('aposentador') Pero de Enberes en de samenwonende Juan en Francisco Flamenco.118
Verder vinden we Juan de Malinas, de weduwe Catalina Flamenca en Cristobal de
Borgoña in de parochie van San Nicolas, Juan de Borgoña, la de Cornilles en Juan
Flamenco in de parochie van San Miguel, Niculas de Enberes, 'entallador' in La Antigua

ИЗ

Behalve Leonor de Torres ook AJonio de Coya en Juan de Valverde.

114 ADV, La Antigua, 26т, 25-2-1536, San Miguel, 28v, 3-8-1533 Op 25 februari 1536 werd Geronimo gedoopt, de zoon ran Jerónimo de
Bruselas en Mana de Alvarado Op 3 augustus 1533 de doop ?an Diego, de zoon van Diego de Bruxuelas en Madalena Garcia. De gebruikte kerk
was vooral die van San Miguel, waar men verder ook als 'padrino' of 'madrina* optrad.
115

AMV, Libro de Actas 1499, 26-1-1499

116 San Pedro 1550-1561, San Nicolas 1544-1555 en 1557 1597, Santa Maria 1549-1601, La Antigua 1530-1583, Salvador 1541-1601, San Julian 1553162Э, San Miguel 1528-1551 (ook huwelijken), San Andrea 1557-1585, San Juan Baunna 1545-1552, Мала Magdalena 1531-1597, San Esteban 15421692, Santiago 1540-1563
117 Andere namen die op een vreemde Ь*гІпт«г wijzen in de parochie van Santiago zijn. Maese Pero, 'sastre', Rodrigo de Anuo, 'calcetero',
Jacome, 'entallador', Giles de Colonys, la de Juan Frances
118 In de parochie van San Benito woonde ook Francisco Italiano en Gregono de Ungna, 'crudo de don Rodrigo Manuel'
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en Juan Flamenco, kleermaker ('sastre') in San Andrés.11'
In plaats van zes Nederlanders en één Bourgondiër, zoals Bennassar heeft gevonden,
waren er dus minstens dertien Nederlandse- en twee Bourgondische familiehoofden en
daarbij vermoedelijk twee Nederlandse weduwes. Bovendien waren er in Valladolid
tegelijkertijd zelfs vier personen die luisterden naar de naam Juan Flamenco, woonachtig
in vier verschillende parochies. Opnieuw een waarschuwing om voorzichting te zijn bij
het gelijkstellen van personen op basis van de naam. Kleermaker Juan uit San Andrés,
getrouwd met Juana Hernandez, liet op 1 september 1560 zijn zoon Bartolomé dopen
in de parochiekerk. Juan uit de parochie van San Miguel liet op 17 juli 1554 zijn zoon
Juan Bauptista dopen, gevolgd op 7 juni 1556 door een zoon Cristobal. Hierbij staat hij
omschreven als 'Mase Juan Flamenco, sastre', gehuwd met babel Lopez. De beide
Jannen waren dus allebei kleermaker. Zelfs de combinatie naam en beroep is dus niet
afdoende om zekerheid te hebben over een persoon. Ook de Juan uit de parochie van
Santiago verscheen in de doopregisters, toen hij op 18 september 1558 optrad als
getuige.
In de drie parochies waarvan doopboeken bestaan van voor 1540, zijn er Nederlanders
te vinden in de parochie van San Miguel en van La Antigua. Op 25 november 1536
doopten Juan Flamenco en Catalina de Mondragon hun dochter Juana in de Antigua.
Mogelijk was ook de meter ('madrina') Ysabel Guillen van vreemde oorsprong.120 In
San Miguel valt de eerste Nederlandse doop zelfs terug te voeren tot 5 juli 1534. Hoewel
de naam van de vader van de dopelinge Juana was leeggelaten, valt in de marge van de
tekst te lezen: 'hija de flamenca' (dochter van...). Als getuigen traden Miguel de Tercalt,
Juan de Bilbrot, Maria Deltari en Regina Alemán op, namen die vrijwel zeker allemaal
wijzen op een niet-Spaanse oorsprong.
In dezelfde kerk traden tussen 1535 en 1537 ook Adrian de Flandes,121 Miguel
Flamenco, 'un comendador flamenco' en Andres de Nivela op als peter ('padrino'). De
Nivela twee keer bij kinderen van Pedro Gallego en Isabel Fahe, of Fiche. Als meter
was Ysabel de Borgoña daar ook bij aanwezig. Ook in 1537 was De Nivela peter, nu
samen met babel Fahe voor de dochter van een zekere Jaques. Op 25 november 1537
was Andres de Nivela, door Bennassar vermeld als tapijtmaker, aanwezig bij de doop
van zijn eigen zoon Andres. Van zijn echtgenote staat er slechts dat zij Salbadora heette.
De peters geven een duidelijk zicht op de omgeving van de tapijtmaker: de 'Guard joias'
en de 'tapizero mayor' van de keizer. Ysabel Fahe trad weer op als meter.
Andere gelukkige ouders die hun kinderen voor 1540 lieten dopen in de San Miguel
waren Anton Jubert, Juan Jaques en Geralde. Bij Jubert trad Ubert de Borgoña op als
peter. De dochter van Geralde had als getuigen Felipe de Sant Polo, Nicolas de Corda,

119 In San Nicolas ook nog* Juan Frances, 'pobre', Sebastian Alemán, 'panero' en nog twee gebeten Juan Frances In La Antigua ook Alberto
de Colonia, 'bordador', ш San Andres Rjqueneytart, 'alemán' In San Miguel ook Macse Vehran In de parodile van San Llórente ook een arme
Pero Frances.
120 Op 7 apnl 1532 de doop van een dochter van Nicolao de Lira.
121 Bi] de doop van Crunna, de dochter van Blas de Sant Roman en Ana de Becarfl, 341-1535
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Ysabel Fähe, of Fiche en Regina de Reynebok.122 Ook de reeds genoemde familie De
Bruselas doopte haar kinderen in de Antigua en de San Miguel gedurende deze jaren.
Daarbij was zoals gezegd ook Anton de Flandes aanwezig geweest.
Voor de periode tussen 1540 en 1550 zijn er wel meer registers beschikbaar, maar
neemt het aantal gevonden Nederlanders niet toe. In de San Miguel werd op 24 augustus
1546 de zoon gedoopt van Juan de Flandes en zijn vrouw Maria Martinez, terwijl in
1542 ene Jardin Flamenco als getuige optrad.123 Ook werd de dochter van Adrian, 'de
la cámara de su magestad' en zijn vrouw Margarita de Wuch, in deze kerk gedoopt op
3 april 1542.
Verder was Maria de Geldres, die elders omschreven staat als 'De Gueldres',
afkomstig uit de Nederlanden. Zij was getrouwd met Diego de Aranda,124 en zij
doopten op 30 september 1548 hun zoon Pedro de Aranda in de kerk van de Salvador.
Het huwelijkscontract uit het Antwerpse archief toont aan dat zij getrouwd waren in
Antwerpen op 14 augustus 1533. Ten slotte is er een doop van een kind van ene Juan
de Bruxas in de kerk van Santiago in 1540, waar ook een aantal leden van De Bruselas
werden gedoopt.
Pas vanaf 1550 neemt het aantal vermeldingen weer toe, nu verspreid over zeven
parochies.125 Juan Flamenco, of soms ook Flamengo of Flamingo, is ook tussen 1550
en 1561 in de doopregisters de meest voorkomende naam. Maar ook Carlos, Mateo,
Simon en Adrian komen voor. Met het achtervoegsel 'Flandes' zijn er Rodrigo en
Agostin, terwijl versies van 'Amberes' voorkomen bij Maria, Pedro, Simon, Juan en
Cristobal. Andere geografische achternamen die wellicht op een Nederlandse herkomst
duiden zijn 'Gueldres', 'Bruselas', 'Olanda', 'Cambray'126, 'Aras', 'Mons' en 'Breda'.
Een nadere omschrijving als Nederlander vindt slechts zelden plaats. Dit gebeurt bij
graaf Felippo, Geronimo Crome, Mateo Flamenco, Matia, Juan Flamenco, Rreynaldo
Tenzande, Maria Cortes en Joan Flemingo. Slechts twee keer staat er achter de naam
vermeld dat het om een kleermaker gaat, voor de rest zijn de beroepen onbekend.
De meeste Nederlanders lijken in de parochie van Santiago te hebben gewoond, zoals
dit ook in 1561 bij de telling het geval was. Helaas ontbreken de registers van San
Benito 'el viejo'. Ook in de andere vier parochies waar in 1561 Nederlanders woonden
zijn deze terug te vinden in de doopregisters, maar ook in San Pedro, San Julián en San
Salvador, blijken Nederlanders te hebben gewoond, zodat tussen 1550 en 1561 in negen
parochies wel een 'flamenco' heeft gewoond.

122 Alberto, zoon van Anton Jubert. op 21-7-1538, Alberto, zoon van Juan Jaques, op 2-9-1538; lsabel, dochter van Geralde, op 15-9-1538. Ook
ш 1537 bet huwelijk van Juan de BorgoAa en Juana Lopez, AU getuigen waren daarhu Damiana de Paru en een dienaar van de koning van
Portugal.
123 In de San Miguel verder in 1546 een tweede zoon voor Anton Jubert, 14-4-1546.
124 In 1533 verbleef Diego de Aranda Madrid in Antwerpen Hl) was afkomstig uit Valladohd. ЛНР , Santamaria 1533, 460v, 564r Vader Luis
was toen al overleden. Idem, 1534, 56r. SAA, CoUectanae 3, 250r 14-8-1533 Bi) hun huwelijk bracht Diego 3 600 karolusgukleni in goederen ш
en Mane nam 1500 karohisguldens mee, gerekend tot twintig stuivers per gulden Mane van Geldrc was de dochter van Jan van Geldre. De Aranda
was een kooplredenfamilie uit Valladohd, betrokken bi; het hof van Karel V
125 Zie bijlage ХП.
126 In 1493 was de koopman Pedro de Cambray burger van VaUadobd. RGS, nik 1493, 248
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De meeste van deze Nederlanders hebben vermoedelijk de 'vecindad' van de stad
bezeten. Zo was dit het geval bij vrijwel al degenen, die in de Protokollen werden
genoemd. Het verkrijgen van burgerschap was voor de Nederlanders in Valladolid van
groot belang. Zo maakte de familie De la Corte hier gebruik van, maar ook Cornells
Deque besefte het belang van het burgerschap van een Castiliaanse stad. Zodoende zou
te verwachten zijn dat hun namen ook voorkomen ab nieuwe burgers in de 'Libros de
Actas' van het 'Ayuntamiento', zoals die in het stadsarchief van Valladolid worden
bewaard.127 Reeds in het oudste register uit 1497 zijn een aantal nieuwe burgers van
de stad te vinden, zoals Pedro de Sevilla en Ruy Méndez uit de nabijgelegen dorpen
Cigales en Madrigal, maar belangrijker is een besluit van de stad van 15 november 1497
waarin de eisen voor het verkrijgen van burgerschap worden omschreven. De kandidaat
voor de 'avezindad' werd verplicht in de stad te wonen en te verblijven met zijn vrouw.
Bovendien moesten ze hun huis het grootste deel van het jaar bewonen. Deze belofte
gold voor minstens tien jaar. Bij in gebreke blijven was een boete van 10.000 maravedís
te verwachten en ook mocht de nieuwe burger gedurende tien jaar geen vee of wijn naar
de stad voeren voor de verkoop.
Het aantal nieuwe burgers dat in de stedelijke 'actas' staat vermeld is echter zeer
gering. In 1498 was er niemand, terwijl het jaar daarna slechts één persoon uit Medina
de Rioseco kwam. Wel is er in dat jaar sprake van de reeds genoemde Alvaro de
Bruxelas, 'canbiador' en burger van de stad.128 Voor de periode tussen 1517 en 1520,
to<*n Karel V voor het eerst lange tijd in de stad verbleef, zijn evenmin veel nieuwe
burgers op te merken. De enige verre buitenlander was de Genuees Gregorio de
Negron, die in 1517 de 'vecindad' verkreeg.129 Een derde periode, tussen 1540 en 1547
leverde 31 nieuwe burgers op voor een periode van acht jaar. Het gemiddelde bedroeg
dus ongeveer vier per jaar, waarvan het merendeel afkomstig uit de nabije omtrek van
de stad. Van ver kwamen slechts Alvaro Cuon, 'alemán',130 Luys Belran de Vascones
uit Valencia en opnieuw een Genuees, Bernaldo Canpion.151
SAMENVATTING

De Nederlandse aanwezigheid in Valladolid is groter geweest dan Bennassar
veronderstelde: Cornells Deque vormde als burger en inwoner van de stad geen
uitzondering. Het betrof echter vooral een groep kleine ambachtslieden en kooplieden.
Opvallend is de enorme verscheidenheid aan ambachten en functies en de verspreiding
over de gehele stad. De beperkte overlevering van de bronnen zorgt er voor dat voor
de latere periode meer namen beschikbaar zijn, maar uit het proces rond de familie de

127 Het oudste 'libro de actas' uit 1497 u gepubheeerd door de toenmahge archivaris van het stadsarchief, Fernando Pino Rebolledo El primer
Іато(к*шіМгушилтшШік
*1ШаіаЛпоі1е1497(Уі5ЬаіЫ
1990) Voor de periode tot 1555 ontbreken de 'actas van 1515-1516, 15211526,
1531-153» en 1546-1550
128 АМ , libro de actas 1499 Alvaro de Brómelas op 26-1-1499
129 AMV, libro de actas 1517, 106v
130 Zie Hoofdstuk I, paragraaf over de firma Simon
131 AMV, libros de actas 1540-1547 Con en Canpion bude in 1547, 609r, 610r Behran de Vascones in 1S45, 448r Tussen oktober 1542 en mei
1543 is er sprake van 'candelas que se traieron de Flandes' 1542, 2Э9 , 1543, 245v.

241

la Corte blijkt dat voor 1500 al de nodige Nederlanders naar de stad waren gekomen.
Het burgerschap heeft een grote rol gespeeld bij de integratie in de stad. De hiervoor
meest geschikte bron, de actas van de stad, bieden hier echter weinig informatie over.
Gemengde huwelijken waren eerder regel dan uitzondering. Toch bleven de
immigranten vaak contacten onderhouden met landgenoten, als zakenpartners of als
getuigen bij een doop. Het onderzoek naar de presentie van Nederlanders kent helaas
een zeer wankele statistische basis. Belangrijke bronnen als parochieboeken en notariële
Protokollen zijn slechts in beperkte mate bewaard gebleven en kunnen nimmer een
totaal overzicht bieden. Daarnaast zorgen de problemen rond de namen er voor dat het
onderzoek vaak niet verder komt dan losse gegevens over een Juan Flamenco of een
Juan de Amberes.
In ieder geval valt te concluderen dat de schaarse gegevens uit de secundaire literatuur
zonder veel problemen door archiefonderzoek kunnen worden aangevuld met nieuwe
namen en beroepen. Losse gegevens over de activiteiten van enkele schilders en
beeldhouwers in een stad, wijzen dus mogelijk op het bestaan van een grotere groep
Nederlanders uit de wereld van de handel en de niet-artistieke ambachten. O m de
enorme verspreiding van de Nederlandse aanwezigheid in Spanje aan te geven volgt na
de korte bestudering van de handelssteden Burgos en Medina del Campo een overzicht
van bekende gegevens uit een groot aantal steden die onder de Castiliaanse kroon vielen.

DE NEDERLANDERS ONDER DE CASTILIAANSE KROON
NEDERLANDERS IN BURGOS132

De volkstelling van 1561 voor de betaling van de 'Alcabala'-belasting is niet alleen
uitgevoerd in Valladolid. Er zijn gegevens beschikbaar voor geheel Castilië. Voor Burgos
wordt het beroep van de personen vaker vermeld, zodat duidelijk wordt dat het vooral
ambachtslieden ('artesanos') zijn en geen kooplieden, die zich definitief in Burgos
hebben gevestigd.133 Ook voor Burgos geldt dat het feitelijk alleen mogelijk is
Nederlanders te herkennen met een duidelijk te herleiden geografische achternaam. Het
bestaan van gehispaniseerde namen betekent dat het hier gevonden aantal familiehoofden
alleen een minimum vormt. Verdeeld over diverse parochies waren er een tiental
Nederlanders in Burgos aanwezig die meedeelden in de belasting.134 Vreemd genoeg
is er geen enkele met het achtervoegsel 'Flamenco', zoals dat in Valladolid wel vaak
voorkomt. De Nederlander koos in Burgos eerder voor de term 'De Flandes'. Iedereen

132 Juan Antonio Bonactua Heniando en Hilario Ciado Alonso, 'la segunda mitad del siglo XIV y el agio X V BurgOÍ en U Edad Afafu Jubo
Valdcón Banique ed. (Valladolid, 1984), 359, 500 Hilario Casado Alonso, Señora, mercaderes y campéanos. Ы comarca ¿л Btirgoséfines de U Edad
Medí* (Valladolid, 1987) Conjunct Jones Mathers ReUumi between ¡be toy of Stirpa tnd the crown 1S06-1S}6 (New York, 1973).
133 AGS, Espedientes de Hacienda, leg 62-11. Burgos.
134 San Juan, San Esteban, San Gii, San Llórente, San Nicolas, San Pedro en de Viexa Rua In San Roman en San Martin wel Duitsers
aangetroffen, te wettn, Vizenir Alemán en Juan de Colonia, 'vlandora'. Ook een zekere Juan de Ungria, herrero ш Burgos BL/ven over: Juan
de Malinas, zapatero; Juan de Aras, zapatero, Domingo de Enberes, entallador; Marón de Flandes, agujetero, Juan de Flandes, texedor; Juan de
Borgofia, entallador; Felipe de Enberes, tondidor, Diego de Bruaas; Juan de Flandes, Juan de Gante, Fedro de Flandes, tanador, Maese Antonio,
pintor ?, Simon, entallador ?, Xaques, zapatero f.
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lijkt zich beziggehouden te hebben met handwerk: schoenmaker, beeldhouwer, wever,
naaldenmaker, lakenscheerder en leerlooier.
Ook in Burgos zijn een aantal notarisprotokollen bestudeerd. Voor de periode tot
1555 zijn er registers bewaard gebleven van negentien notarissen. In de meeste gevallen
betreft het enkele banden, maar grotere series zijn er van Alonso Villafañe (1513-1550),
Asensio de la Torre (1532-1554), Pedro de Espinosa (1538-1592) en Martin de Ramales
(1544-1589).135 Het aantal registers voor de periode tot 1530 is verder zeer beperkt.
Daardoor kon een verwijzing naar notaris Fernando de la Bega niet worden
teruggevonden. Deze notaris maakte op 7 september 1520 het testament op van
boekdrukker Jans Beelen. In 1526 trad Jan Breton, poorter en ingezetene van Burgos
nog op als vertegenwoordiger van de kinderen Alfonso en Jan. Er bleken in Aalst nog
goederen te zijn van Jans Beelen.136
O p basis van een verwijzing van Alberto Ibánez Pérez137 naar een protokol over
Cornelio de Amberes, 'imaginero' blijkt dat zijn weduwe Magdalena Lopez de Valpuesta
op 9 augustus 1553 voor notaris Asensio de la Torre was verschenen. Nu Cornelio dood
was, kon ze de jaarlijkse onderhoudskosten voor hun huizen niet meer betalen.
Cornelio bleek niet de enige Nederlander die dat jaar voor deze notaris verscheen. Zo
valt de Nederlandse maker van maliënkolders Vernal Martinez ook aan te treffen als
burger van de stad.138 Ook Juan Flamenco, schoenmaker en burger van Burgos,
maakte gebruik van De la Torre. Hij was weduwnaar van Isabel de Avellanosa.13' Hij
maakte op zijn beurt weer gebruik van Juan de Flandes, kleermaker en burger van
Burgos'.
Een eerder register van Asensio de la Torre dateert uit 1542-1543, maar is helaas in
zeer slechte staat. Hierin verschijnen de gebroeders Rodrigo en Diego de Brujas. Beide
broers waren burger van de stad, 'mantero (maker van dekens)' en gehuwd met Spaanse
bruiden.140 Van onbekende herkomst zijn de wapenbeheerder Juan de Hermua,
'armero de su magestad, estante en Burgos', en de beeldhouwers Diego Guillen,
'imaginario, vecino de Burgos' en maestro Bernal, 'entallador'.141 Het oudste register
van Asensio de la Torre dateert uit 1532-1533. Nederlanders in de stad waren toen

135 De registers worden bewaard ш het Archivo Hotónco Provincial de Burgos. In 1521 w u Juan Paez Arnaton 'escnvano publico del numero
desa muy noble e mas leal cibdad de Burgos', maar tegelijkertijd ook 'escnvano de la audiencia' van de prior en consuls van de 'Universidad de
mercaderes'. GRM Noan¡Na¡crUnJst, n° 408.
136 КАЛ, De Platea, 522, 184г. Er was een broer van Jans gebeten Hennck Beelen.
137 Alberto C. IbaAez Pérez Arqmttctur* cm/, 344, verwijst naar Asensio de la Torre, 1553. Dit blijkt om 175r te gaan. De huizen stonden ш
de wijk San Gosmes, tegenover de Calle real Op 25 augustus is Madalena echter ook overleden en gaan de huizen naar Pedro de Valpuesta. Idem,
295r. Zie ook Idem, 256r Zie ook Alberto С. Unflez Perez, Burg« у lol Burgalesa en d agio XVI (Burgos, 1990), 421-422. Volgens hem mochten
de vreemdelingen geen winkels bezaten in de stad.
138 AHPB. Asensio de la Torre 1553, Mr, 79r, 266r. Er is ook sprake van Andres Fran en van Gravil Picardo, allebei eveneens burgers van
Burgos. Idem, 39v, 79r. Ook Guillermo Неаш, 'francés, joyero, residente en Burgos', die Juan Puno, 'francés, residente en Burgos' machtigde.
Idem 585v.
139 AHPB, Asensio de la Torre 1553, 347r-347v.
140 AHPB 1542-1543, 12т, 13r, 15r. Rodrigo met Mana de Pamenes; Diego met Juana de Quixana. Verder in dit register Mam de Leon, dochter
van Leon Picardo, 'pintor defunto' en Gaspar Frances, 'fapatero, veano de Burgos'. Idem, 33r, 131v.
141 AHPB, Asenso de la T o m 1542-1543, 315r, 398r, 466r.
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Arnao de Flandes en Juan, Diego en Rodrigo de Brujas. Rodrigo en Diego stonden ook
toen al als burgers van de stad vermeld. Bij de burger en hoedenmaker Diego de Abifion
woonde ene Maria de Francia in huis, die zonder zijn toestemming met zijn zoon Julian
trouwde en er samen vandoor waren gegaan naar de Nederlanden.142
Behalve van Asensio de la Torre zijn er ook van Alonso Villafañe een aantal registers,
maar deze zijn in zeer slechte staat en leverden weinig informatie op.143 Wel blijkt de
notaris zelf een Nederlands dienaar te hebben: 'Mateo Flamenco, cryado de mi el
presente escrivano'.144 Het oudste register van Pedro de Espinosa uit 1538-1539 leverde
evenmin veel gegevens op. Wel verscheen voor hem de weduwe Clara Vigarny. Voluit
heette zij Clara Pardo Vigarne, terwijl haar echtgenoot de wapenheraut omschreven
stond als Juan Glanet Borgoña. Zij machtigde een zekere Loran de Montón,
banketbakker en burger van Burgos.145
De rekeningen van het Consulado maken in 1547 melding van Domingo de
Enberes,146 die samen met Juan de Langues zou gaan werken aan de herinrichting van
de 'sala' van het gebouw van het Consulado. Samen maakten zij de bewerking van de
deuren, in eiken- en notenhout, terwijl ze met Nicolas de Paris en Francisco de Medina,
'entalladores', ook nog stoelen, tafels en banken maakten. Zo werd Domingo betaald
voor zijn werk aan een zestal banken ('seis bancos movedizos con sus aldaves de yerro
y de nogal y rroble'). Ook de sleutelmaker Juan Dumon en de klokkenmaker Maese
Pedro, die een nieuwe klok voor het Consulado moest maken, werden in 1547 betaald
door de Burgalese kooplieden.147
TWEE GENERATIES DE FLANDES EN DE SILOE

Rond het einde van de vijftiende eeuw zijn er een tweetal kunstenaars vanuit de
Nederlanden naar Burgos gekomen, die daar de basis hebben gelegd voor twee
belangrijke kunstenaarsgeslachten. De Antwerpse beeldhouwer Gil de Siloe kwam rond
1486 naar Burgos, waar hij een familie zou stichten. In 1496 stond hij reeds bekend als
schoonzoon van ene Pedro de Alcalá.148 Hij kreeg twee zonen en twee dochters,
waarvan er een trouwde met de zilversmid Hernando Alonso en met hem in 1536 naar
Granada vertrok. Zoon Diego (overleden 22 oktober 1563) werkte in 1517 in Barcelona

142 AHPB, А п ш о de la T o m 1532-1533, 162r-163r Mina was de dochter n o Juana Sanz de Francia, klem, 106т, 145r, 244т, 260т, 335г, 348г
Van duidelijk Franje herkomst is 'maestre' Juan Frances, 'çapacero, vecino de Burgos'
143 Bestudeerd zun: AHPB, Alonso Vaiatane 1513, 1531, 1540, 1550
144 AHPB, Alonso Villafañe 1531, 5v
145

AHPB, Pedro de Espinosa 1538-1539, 128т, 155т, 165т, 357 , 39Эг-394г, 371 , 372т

146 De beeldhouwer Domingo de Amberes was actief tussen 1532 en 1572 Ab medewerkers had hi) een groep land- en streekgenoten om zich
heen. ConueUs de Amberes, Simon de Bueras, Juan Picardo en Juan de τ ang,,»« maar ook zijn schoooTader Pedro de Flandes. Andere namen
van Nederlandse kunstenaars ш Burgos zijn die van ene Сорт ш 1498 en van de 'bordador' Comiehs de Monte m 1521 Lts ededes dd Hombre.
El erte en U ig/ем de CeaüU y Lein (Salamanca, 1988), 44 Manuel Martinez y Sam, Historie del tempia ceadrel de Burgos (Burgos, 1866) Jose
Сатбп Aznar, 'Li escultura y la rejería Españolas del siglo Х Г Summt Aras. Historie cenerei dd une Х Ш (Madrid, 1961), 212-213
147 ADB, Rekeningen van het Consulado, 1547 Ín 1514 betaalde men 3000 mrs. aan f-^t^Unt ас Lerma, de weduwe van Canbray, 'vecina de
Medina del Campo' Idem, 1514 In 1550 is er ook nog een Jehan Daman, 'cerrajero, vecino de Burgos' AHPB, Alonso іІЫапс 1550, 144r
148 Behalve uit Burgos zouden er vermeldingen zijn over Gil uit Toledo, als Gil Flamenco en uit VaUadohd, als Gil de Enberes
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en keerde in 1519 na een verblijf in Italië weer terug naar Burgos. Deze burger van
Burgos was zowel een beroemd beeldhouwer als architect en werkte behalve in Burgos
ook in Granada, Sevilla, Toledo, Albacete, Salamanca en Plasencia. Na zijn eerste
huwelijk met Ana de Santotís, kwam hij via zijn tweede echtgenote Ana de Bazán
terecht in de kringen van de verarmde adel.14'
'Vidriero (maker van beschilderde ramen)' Arnao de Flandes de oude ('el viejo'), was
zoals Gil de Siloe rond 1480-1490 naar Spanje gekomen.150 Hij trouwde met ene Inés
de Vergara en vanaf 1510 stond hij bekend als burger van Burgos. Behalve in zijn atelier
in Burgos werkte hij ook in Avila en Palencia. Zijn zonen traden in zijn voetsporen:
Arnao de Vergara, eveneens 'vidriero' en geboren rond 1500, werkte in Burgos, Sevilla
en Granada. Arnao de Flandes de jonge volgde zijn broer naar Sevilla, terwijl Nicolas
de Vergara vanaf 1521 actief was als architect van de kathedraal van Toledo. Zijn
gelijknamige zoon zou later als 'escultor' en 'vidriero' in Toledo werken.151 Bij de
gebroeders werkten in Sevilla ook ene Guillermo Escorre (Willem van der Score, 1535)
en de Utrechtse schilder Giraldo Bilfet (1544). Toen Arnao de Vergara in 1536 en 1538
in Granada werkte, werd hij burger van Sevilla genoemd, maar in 1540 was hij reeds
burger van Granada. Geboren in Burgos, is Arnao dus gedurende zijn leven burger
geweest van drie verschillende steden.
Ook in Burgos waren altijd wel Nederlanders woonachtig. In vrijwel alle
geraadpleegde registers waren aanwijzingen te vinden voor een dergelijke aanwezigheid.
Dit wijst op een kleine, maar verspreide groep Nederlanders, die zich vanaf het einde
van de vijftiende eeuw,152 maar ook nog in 1561, bezighield met het uitoefenen van
ambachten.
MEDINA DEL CAMPO

Alle auteurs over de zestiende-eeuwse handel tussen Castilië en de Nederlanden zijn het
er over eens dat vooral Medina del Campo een sleutelrol heeft vervuld. Samen met
Antwerpen was het de draaischijf van de handel en het geldverkeer. De halfjaarlijkse
markten van de stad trokken kooplieden aan uit vele landen. Van de aanwezigheid van

149 Minuti Gómez-Moreno, Us ¿gas!*) del Renacimiento espenol (Madrid, 1983), 41-45, 57, 94-97 Cariai Ataja Sedano, 'Dugo de S i l « eu la
catedral de Guadia' Actes dd ХХШ congreso intemaaonel de btstorui id arte. España entre d Mediterráneo y d Atlántico Granada 1973 (Granada,
1977) Π, 214-225 FJ Sanchez Cantón, recome Ardivo español di érte у arqueología 37 (1937), 8244 H £ Wethey, Gd de SUoe dtid Ins schooi
A study of Ute gotbsc sculpture in Burgos (Cambridge, MasL, 1936) Sanchez Cantón en Wethey gelerai met in een Nederlandse herkomst en
verwijzen naar het Rijnland. José Camón Aznar, 'La arquitectura γ la orfebrería Espaflolai del siglo Х Г Summ* Ami Historia cenerei dd orte
Х П (Madrid, 1959) Agustín Darin Sanpere en Juan Ainand de Lasarte, 'Escultura gónca' Ars Нирамае. Historia universal del érte bsspâtoco Ш
(Madrid, 1956), 304 Rafael Domínguez Casis, Arte y taquea, 106-109
150 Vanaf 1510 genoot bij vaste inkomsten ab 'maesn-o de vidrieras' van de karhrdraal en gedurende meer dan twintig jaar zou hij deze functie
Ь»И»Лчі Mocht hij gelijk te stellen zijn aan de 'vulnero Arnaldo, vecino de Burgos', die ш 1508 ш Oviedo werkte, dan dateert zijn burgerschap
nog van vroeger datum In 1533 stierf Arnao de Flandes en het daarbij zijn tweede vrouw Manna de Bustamante achter Mctor Nieto Alcalde,
Arnao de Verger* ßevilla, 1974) Idem, 'La vidriera manierista en España, obras importantes γ maestros procedentes de los Países Bajos 1543-156Γ
Ardnvo Español de Arte 46 (1973), 93-130 ídem, Les vidrieros de la catedral de SevüU (Madrid, 1969) ídem, 'La vulnera del Renacimiento en
Segovia' Ardnvo Español de Arte Ai (1970), 219-229 ídem, Le manera id Renacimiento en España (Madrid, 1970) F Marias, Le arquitectura en
Tolède (Toledo, 19S3), 361-362 Manuel Martinez γ Sauz, Historia dd templa catedral dt Burgos (Burgos, 1866), 191-193 Francisco de Caso
Fernandez, La construcción de la catedral de Oviedo 1293 1SS7 (Oviedo, 1981), 305 Teófilo López Mata, La catedral de Burgos (Burgos, 1966)
151 Nicolas de Vergara werkte in 1544 ш Segovia en had zun atelier ш Toledo, waar hij voor de kathedraal werkte en waar hu het burgerschap
bezat
152 Andres Flamenco, bonetero, vecmo de Burgos RGS, 29-8-1489, 240 Proces tussen Femando de Qumtanadueflas en Teresa de Cambray, beule
uit Burgos, over een huis dat zu ш de stad bezat RGS, 20-6-1497, 148
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Nederlanders in de stad, die veelvuldig en omvangrijk zou moeten zijn geweest, valt in
de bronnen echter erg weinig te merken en in de belangrijkste studies over de
jaarmarktstad komen geen Nederlanders voor. Alleen van babel la Católica is bekend
dat ze in Medina del Campo tapijten kocht van de Nederlandse 'mercader y tapicero'
Matías de Guirla.153 De gegevens die er zijn dateren bovendien grotendeels uit het
einde van de periode van Karel V. Zoals bij Burgos en Valladolid is de telling van 1561
een goed uitgangspunt. Toen viel er in Medina del Campo slechts éen Nederlands
koopman te vinden die als inwoner van de stad te boek stond.154 Het ging om
Sebastian Cornieles, 'Flamenco, mercader', woonachtig in de wijk van San Antolin.
Verder was wellicht ook de beeldhouwer Antonio Binarte van Nederlandse afkomst.
Andere namen bieden nog meer mogelijkheden, maar zijn zeer onduidelijk.155
Een enkel onderzocht protokol geeft aan dat ook voor 1561 de Nederlandse
aanwezigheid niet onbekend is geweest. Cornieles de Olanda, 'vecino de Avila' was op
7 oktober 1549 gemachtigd door zijn stadsgenote, Juana de la Peña, echtgenote van de
zilversmid Garcia Sanchez de Oropesa, om voor haar een aantal huizen te verkopen in
Medina del Campo. Cornells was echter vele jaren daarvoor wel degelijk burger geweest
van Medina del Campo.156 Een andere inwoner van Medina was Adrian Ghemart, die
als boekdrukker in de stad werkte tussen 1551 en 1555. Ook Anastasio Rojo Vega, die
momenteel aan een studie werkt over de wereld van het boek in Valladolid en Medina
del Campo, heeft een aantal Nederlanders gevonden die in Medina actief waren in de
boekenhandel.157
Een vermelding van een Nederlands koopman in de registers van de Cámara de
Castilla uit 1522 laat zien dat er eerder al Nederlanders woonachtig zijn geweest in deze
jaarmarktstad. Lobo Francisco, 'Flamenco, mercader vecino de la villa de Medina del
Campo' liet het hof toen weten dat hij al dertig jaar in die stad had gewoond toen de
stad in brand werd gestoken ten tijde van de opstand van de Comuneros. Hij verloor
daarbij zijn huis en voor meer dan 6.000 dukaten aan goederen. Alleen in Frankrijk had
hij nog goederen in bezit en hij verzocht Karel V nu om toestemming deze waren te
importeren, ondanks de oorlog tussen Karel en de Franse koning. Lobo, die naar eigen

153 Van h « proefschrift uit 1982 ran Falah Hassan Abed Al Hussein (Tradì and business community m Old Casale. Medina del Campo 1500-157}
van de University of East Anglia, u een deel vertaald ш het Spaan* ш Histeria de Medina del Campo у su tem Augi de Us Jenas. Decadencia de
Mediti* Eufemio І-птгпжо Sana ed. Π (Valladohd, 1986) Alberto Marcos Martin, Ange у declive de un nùcleo mercantil y financiero de Castilla Ια
Vieja Evoluaín demografia de Medina del Campo durante lai sgloi XVI у XVII (Valladolid, 1978) Cristobal Espejo en Julian Paz, Las antiguas
fenas de Medina del Campo (Valladolid, 1908), 37-38 'En ellas (de jaarmarkten) se daban cita los mercaderes de Burgos, Sevilla, Valencia γ Barcelona,
los de Irlanda, Lisboa, Flandes, Genova y Florencia' Paulina Junquera, 'Colección del patrimonio nacional, tapices de los Reyes Católicos γ de
su epoca' Reale, Sitios 7 (1970), 16-24, 18
154 AGS, Espedientes de Hacienda, leg 125, Medina del Campo Het legajo is deds beschadigd en daardoor niet geheel leesbaar
155 Antonio Sucbetc, librero; Florentina de Combray, viuda, Petronilla Ponce, vmda pobre Evenals m Burgos en VaUadolid zun er ш Medina
ook ingeburgerde Italianen en Duitsers
156 AHPV, Juan de la Rúa 1549, zonder faUenng
157 Mariano Alcocer y Martínez, Catálogo razonado de obras impresas en Valladohd liti 1800 (Valladolid, 1926), 14 Zie ook Cristóbal Perez
Pastor La imprenta en Medina del Campo (Madrid, 1895), 493 Ghemart verbleef tussen 1567 en 1572 in VaUadolid. Anastasio Rojo Vega, 'El
negocio del libro en Medina del Campo Siglos XVI у Х ІГ Investigaciones bistáncas. Epoca moderna y contemporánea 7 (VaUadolid 1988), 19-26,
21 Hij werkt ondermeer aan een bezoek van de inquisitie aan Medina ш 1551, waarbij 17 boekhandels werden bezocht Daarvan waren er enkele
van Nederlanders Ook Guillermo de MdUs verbleef enige tijd in Medina Van Onroy, Contribution à Unstotre des imprimeurs et des libraires bdges
a l'étranger (Panjs, 1927) Carlos VysH epoca. Exposición bibliográfica y documental (Barcelona, 1958)
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zeggen dus minstens vanaf 1492 in Medina had gewoond, was dus het slachtoffer
geworden van de politiek van Karel V ten tijde van de opstand van de Comuneros.158
Gillechon de Warenghien, de 'tapissier' van Karel V, had door Spanje rondgereisd met
koopwaar van Jehan Huys, burger van Mechelen, die toen hij in 1535 uit Medina del
Campo vertrok, zijn goederen en koopwaar achter had gelaten in handen van Gillechon,
die het voor hem zou verkopen. 'Après avoir garde lesdits marchandises lespace de 4 ans
ou environ a grand soing en les transportant dung lieu a lautre comme de Validoli a
Barselonne et de Barselonne a Toledo, les a illecq délivre a ung marchant à ce se
cognoissant pour les vendre au plus chier que faire le poueroit'. Uiteindelijk werden de
waren verkocht voor 30 dukaten en dit bedrag heeft hij nu aan de eigenaar gegeven,
zonder er zelf rijker van te worden, dit ondanks de grote moeite die hij er voor had
gedaan. De waarde van de goederen was echter 90 dukaten en 1 reaal geweest en nu
ontving Huys maar 30 dukaten, zodat hij van Gillechon het verschil verlangde. Hij had
namelijk gezegd het voor 90 te verkopen of het anders naar de Nederlanden terug te
sturen. Gillechon, net terug uit Duitsland, diende inderdaad te betalen.15' Cornells
Boels, destijds dienaar van Gillechon, verklaarde te weten van een brief van Gillechon
aan Huys. Daarin had Gillechon geschreven dat men de servetten in Spanje van slechte
kwaliteit vond en men ook de rest niet zoveel waard achtte. Deze verklaring was door
Cornells opgesteld in Valladolid op 8 maart 1537.160
Voor het minder belangrijke Medina de Rioseco, waar éénmaal per jaar een jaarmarkt
werd gehouden, zijn nog geen sporen gevonden van Nederlandse aanwezigheid.161 Pas
ten tijde van Filips Π werkte er in 1565 een notaris geheten Mateo de Enberes.162 In
zijn register staat ondermeer een zekere Nicolas de Olanda vermeld, 'entallador' en
burger van Medina de Rioseco. Uitzonderlijk is dat de stad van herkomst vermeld staat.

158 'a mas de 30 aflos que vive en la dicha villa y que al tiempo que aquella se quemo sc la quemó en ella su casa con todas quantas mercaderías
y bienes que en ella tenu que vallan mas de 6 000 ducados y que no le daran otros bienes ninguna sy no ciertas mercaderías que un criado suyo
tratava por el en el reyno de Francia las quales el quena traer a la dicha villa de Medina del Campo para tratar en ella, «no embargante la guerra
que entre nos y el rey de Francia [bayj Het zou over land worden vervoerd door 'naturales destos nuestros reynos e señónos estantes en Francia'
De toestemming werd opgestuurd naar de grenzen van Navarra en Guipúzcoa Valladolid,4-12-1522 Cédulas, 49, 401x en Idem, 50, 246r (24-111522) Ook twee Franse kooplieden ш Medina, Mateo Osandon en Jaques Osandon, die zeiden naturales van Francia te zijn en burgers van Medina,
zeggen *Naturaleza en estos reynos' te hebben 7ц kregen toestemming al hun koopwaar uit Frankrijk te halen, por mar y por tierra' Vallzdohd,
13-3-1523 Cédulas, 49, 4B3r Cuentas de Ganzilo de Ваал, mirrerò de Isabel la drittlet Antonio de la Torre en ЕЛ de la Torre ed. Π (Maand,
1956), 659 'Loro, Flamenco', verkocht een aantal borden aan Isabel.
159 ARAB, Geheime Raad Spaanse période 204 21-7-1541 Sensuyvent les puches que en lautres ont este livres en Espaigne par Jehan Huys
bourgeois de Mahnes a Gllleczou de Warenghien pour par icelluy Gillecaon les vendre au prouffre de hiy Jehan a tel pris que il Jehan luy avort:
1 8 vares de nappes a ouvraige de damas pour 18 reaulz la vare que font ensemble. 29 ducati, 5 reaulx.
2 2 vares de serviettes aussi douvraige de damas a 6 reaulx la vare que font: 12 Λ'"·»«-»
5 0 vares et demye de nappes de bas pris a 6 reaulx la vare que font 27 ducatz 6 reaulx.
e t 50 vares de la mesme sorte de nappes a deux reaulx la vare que font 9 ducatz et ung real
E t pardessus ce dort enecures ledit Gilson pour avoir receu deux fois douze ducatz de par ledit Jehan a cause quii nyorc de lavoir recai une fou
par ung sien serviteur combien que icelluy serviteur luy an dit de les hry avoir baiüe pour ce 12 ducatz.
S omma de toutes ces parues. 90 At**r* uns* real
S ur quoy ledit Jehan a receu. 30 ducatz.
A I D I reste deu a icelhiy Jehan. 60 ducatz 1 real.
160 Zun broer Hubrecht Boels woonde te Antwerpen op het OLV-herkhof
161 Bartolomé Yun Casalilla, Sobre U transición al capitalismo en CasalU. Economía y sociedad en Tierra de Campos (liOO-ШО) (Vaüadohd, 1987)
Medina de Rioseco kgt m de huidige provincie Valladohd en vormde met Medina del Campo en Vdlalón de tnts jaarmarktsteden van Casabe
162 ЛНР , Mateo de Enberes 1565
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Nicolas was 'natural de Arlim en el condado de Olanda'.10 Hij trouwde met Maria
Vazquez, de dochter van Juana Muñoz en de overleden Mateo de Belduque, 'entallador
ya defunto, vecino ...de Medina de Rioseco'. De Hollandse beeldhouwer trouwde dus
met de dochter van een Brabantse beeldhouwer uit Den Bosch, maar zij was daarbij niet
meer herkenbaar als afstammelinge van een Nederlandse familie. De broers Mateo,
Pedro en Roque de Bolduque hadden zich in 1546 in Medina de Rioseco gevestigd.164
DE SPAANSE NOORDKUST: GALICIË EN CANTABRIË

Voor de migratie naar de gebieden rond de Spaanse noordkust lijken twee mogelijke
redenen aan te geven: allereerst de route naar Santiago de Compostela en daarnaast de
betekenis van de noordkust voor het scheepvaartverkeer tussen de Nederlanden en
Spanje. De pelgrimages naar Santiago hebben er in ieder geval voor gezorgd dat er in
Galicië permanent een aantal Nederlanders aanwezig was. Zo was er gedurende de eerste
helft van de zestiende eeuw een Nederlandse herberg in Santiago, waar de pelgrims
konden rekenen op Nederlandse gerechten en een landgenote als uitbaatster. Santiago
zal echter vooral een grote stroom tijdelijke reizigers hebben opgeleverd, waaronder ook
een aantal vrouwen.165
Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat vele Nederlanders het graf van Santiago
bezocht hebben, is het onmogelijk de aantallen pelgrims te kwantificeren.166 Van
Herwaarden kan het belang slechts aangeven aan de hand van de Jaco busstichtingen en
de bewaard gebleven reisverhalen. In 1473 zouden er op één schip 400 pelgrims zijn
vervoerd naar La Coruna, maar dat betrof wel een heilig jaar. Ook de verzorgde reis
van Van Paeschen vanuit Antwerpen in 1512 lijkt te wijzen op massale stromen
pelgrims over zee.167 Een andere informatiebron voor Van Herwaarden bieden de
opgelegde bedevaarten,168 die overal in de Nederlanden door de justitie werden

163 AHPV, Mateo de Enberes 1565, 209v.
164 Esteban Garda Chico, 'Los Bolduque, escultores' Boletín dol seminario de estadas de arte y arqueología 1936-1939, 37-44 Jesús Urrea,
'Ргесшопеі y nuevas obras de Pedro Bolduque' ¡dem 41 (1975), 663468 Roque werkte los van het atelier soms met Alonso Bemiguete en aan
het retabel van de Sanu Мала ш Caccres. In 1555 waren de broers nog steeds ш Medina
165 In 1486*87 nam de 'limosnero' van Isabel la Católica een aantal posten op betreffende Nederlandse vrouwen m Santiago 'dl a ima flamenca
que se le mono un ruño, 10 reales', 'dieron a una muger de Flandes, Hrsrmda, 4 varas e dos tercias para una saya, 466 mrs '. El libro dd limosnero
de babel la Católica Eloy Benito Ruano ed. (Madrid, 1989), 26r. Zie ook Gabriel, duque de Maura, ¿V príncipe que тыпб de amor, don Juan,
primogénito de los Reyes Católicos (Madrid, 1944), 102
166 Jan van Herwaarden, 'De verering van Santiago de Compostela ш de Nederlanden; een verkenning' Petgrrms door de eeuwen been. Santiago
de CompotteU (Utrecht, 1985), 221-257, 221 Deze alinea u vooral gebaseerd op gegevens uit deze studie. Andre Georges, 'Le pelegrmage a
Compostene en Belgique et dans le nord de la France, suivi d'une étude sur l'iconographie de Samt Jaques en Belgique' VcrhandtUngm шп de
Koninklijke Academie van België, klasse der schone kunsten 4°, 2e reeks, ХШ (Brussel, 1971) Jan van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten (Assen
/ Amsterdam, 1978). Zie ook het spirille Santiagonummer van Vlaanderen 21, n° 126 (1972)
167 KB Brussel, Handschriften, 6199 (5350), 'Chronyk van Antwerpen 1081-1512, 93r-93v. Zie ook Idem, 6191 (5655), 'Kronyke van Brabant
tot 1556' van Joannes ab Hanswyck, 280v In 1511 werd er een pelgrimage met een karveel gepland, om in een keer naar Santiago, Rome en
Jeruzalem te gaan De kosten voor de reis en onderhoud bedroegen tachtig A.l·-.*».. BIJ terugkeer in 1512 werd dit schip van Dienk van Paeschen
feestelijk onthaald. ЯЛА, ManuscnptenverzameUng 115.
168 Rond 1514 werd Joos de Hamere wegens zijn aandeel m een conflict over de wevenje voor een jaar uit Gent verbannen Hu moest naar
'Sente Jacops in Compostene' om daar te gaan wonen Dagboek v*n Gent van 1447 tot 1470 met een vervolg van 1477 tot Uli V Fris ed. Twee
delen (Gent, 1901-1904) Maatschappij der Vlaamiche bibliophilen, 4e reeks, n° 12, 280 Zie ook het Memoneboek der stadi Ghent Π (Gent, 1854),
36 Chrutoffel de Wintere werd op 15 december 1484 veroordeeld in Gent tot een pelgrimage naar 4sent Jacops ш Gahsaën', vanwege smaad en
verwonding, toegebracht aan de baljuw van Hulst en Axel GRM Noord Nederlandse, 71 Adnaen van Eeghene moest in 1522 naar Santiago wegens
onwettig aanhouden van een zogenaamde Fransman D Drossaert, 'Strafbedevaarten uit Brugge 1490-1550' BukorfM (1936), 1-10, 5
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gebruikt als strafmaatregel, al was dit gebruik in de zestiende eeuw tanende. Een
voorbeeld hiervan was Drodocus Collartat uit Tienen, die in 1501 -weer een heilig jaar"' naar Santiago was geweest. Enkele jaren daarvoor was er in de Nederlanden een
beroep gedaan op de gelovigen om een nieuw hospitaal in Santiago te financieren.
Hiervoor reisde Alfonso de Losa in 1497 naar de Nederlanden om er door Dirk
Martens gedrukte aflaatbrieven te verkopen.
Wanneer het om een strafbedevaart ging diende de boeteling soms gedurende langere
tijd in Santiago te blijven. Er was ook een Nederlandse herberg in de stad, waar Lieven
de Caluwe uit Gent in 1538 kwam logeren. Daar biechtte hij de Nederlandse waardin
op dat hij betrokken was geweest bij een moord in Gent. Twee andere Gentenaren die
enkele maanden later het verhaal van de waardin te horen kregen, zorgden er voor dat
De Caluwe uiteindelijk op de brandstapel terechtkwam.170 Het bestaan van een
Vlaamse herberg was ook al bekend uit het reisverslag van Jan Taccoen, heer van
Zillebeke uit 1512.171 Vanuit Komen verliet hij op 18 maart 1512 zijn huis om zich
in Nieuwpoort in te schepen. Op een klein schip van zestig ton en met nog enkele
pelgrims reisden ze op 23 maart via de Engelse kust tot Dartmouth, om vandaar naar
Galicië te varen. Na nog twee dagen lopen kwamen ze op 9 april aan in Santiago,
precies op Goede Vrijdag en natuurlijk weer tijdens een heilig jaar. Jan logeerde er in
de herberg 'De Zwarte Duif, waar de waardin en de bediening Nederlands was. Al op
Tweede Paasdag vertrok hij te paard naar La Coruna en na acht dagen windstilte
vertrok hij voor een reis van tien dagen tot Nieuwpoort. Op 30 april kon hij rustig
naar huis rijden. In bezit van voldoende geld om de zeereis te betalen was de pelgrimage
niet meer dan een vakantiereisje geworden.
Een later verhaal is dat van Olivier Haeck uit Kortrijk.172 Hij was samen gereisd
met Niklaas Symonsz. Vacht en Lodewijk Joossen uit Middelburg. De oude Niklaas van
boven de zestig genoot het gezelschap van twee jongere mannen. Na per schip vanuit
Middelburg in Lissabon te zijn aangekomen, reisden ze vervolgens naar Santiago. Om
hun aanwezigheid in de stad te bevestigen lieten ze een Spaans notaris een verklaring
opstellen. Als getuige daarbij fungeerde ondermeer ene Fernando van den Nieustrate.
Het was blijkbaar niet moeilijk om een landgenoot te vinden in het bedevaartsoord.

169 Gedurende de eerste helft vin de zemende eeuw waren er heilige jaren in 1501, 1507, 1512, 1518, 1529, 1535, 1540 en 1546 Hiervoor dient
25 juli op een zondag te vallen Antoon Vuene, 'Heilig jaar van CompostcUa' Idem, VUemse pelgrimstochten, 170-172
170 МеяктеЬоеі der sud Ghent 1301-1793ïï(Gessi, ÌK4), 116 Antoon Viaene, 'Vlaamse herberg te CompostcUa' Idem, Илипж pdgnmacbta,
241-243 Idem, 'Pekrnmihaven Nieuwpoort, in de гц van Shus, Axnemuiden en Antwerpen 142B-1512' ftefor/73 (1972), 132-134, Baron Jules de
Saint-Génois Voyageurs belga du Xille ли XVlk akte (zp^j) Ook in het andere grote Europese bedevaartoord Rome was een herberg van een
'Vlaamse' waardin (gedocumenteerd tussen 1552 en 1560) Vlak bij het pauselijk palas dreef Magdalena de herberg 'De Witte Valck' Hier troffen
de Nederlanders »ilfe» ¡j vierden er zelfs gezarnelijk Smterklaasavond, maar er vonden ook regelmatig vechtpartijen plaats "«w*«* de Nederlandse
bezoeken GJ Hoogewerff, 'Documenten betreffende Nederlandse schilders te Rome omstreeks het mirlHf-n der XVIe eeuw' Mrdettffimgen ván
het NederUndsds butonsdt instituut te Rome 2e reeks 2 (1932), 159-173, 165-173 In 1542 was er ook nog een taverne van Anna Flazenn Al vanaf
de vijftiende eeuw zijn er Nederlandse herbergiers in Rome geweest. Maurice Vacs, 'Les fondaDons hosprulicres flamandes a Rome du XVe siècle
au Х Ш aècle' Bullan de l'institut imtonque belge de Rome 1 (1919), 161-371, 190-191
171 A. Viaene, 'Pelgnmshaven Nieuwpoort' Idem, VUumse pelgrimstochten, 244-250 baron Jules de Saint-Genais, Voyageurs belges dn ХШе ли
Х Пе säde (zp, zj) Het Livre de smaga apement À mesare Jehan de ZsUebeke, chevalier de Jérusalem, demeurant i Comma wordt bewaard ш de
bibliotheek van Dowaai.
172 V Ando, 'Obvier Haeck, reiziger en bedevaarder uit Kormjk. 1550' Bukorf W (1987), 393-396 Varum Santiago zouden ze daarna naar
Rome doorreizen
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Opvallend is dat de pelgrims voornamelijk per schip lijken te reizen173 en dat het
heilig jaar een grote rol lijkt te hebben gespeeld. Wellicht had men dus in de zestiende
eeuw reeds deze extra aantrekkingskracht nodig om mensen te motiveren tot de
pelgrimage, zoals de Antwerpse kroniek zegt waarin vermeld staat dat in het heilig jaar
'menigen mens henen rijsde'.174 Verder is van belang dat bij de pelgrimages mensen
uit de gehele Nederlanden naar Spanje reisden en niet alleen uit de grootste steden.
Hierboven is reeds sprake geweest van pelgrims uit Komen, Gent, Tienen, Kortrijk,
Middelburg en Antwerpen, maar ook uit steden als Amsterdam en Deventer vertrokken
mensen naar Santiago.175 Bovendien was Santiago niet het enige Spaanse reisdoel voor
de Nederlandse pelgrims. Zo is er een voorbeeld van een opgelegde bedevaart naar de
Spaanse Maria-bedevaartplaats Guadelupe aan een inwoner van Bergen op Zoom,
opgelegd wegens belediging van een afgevaardigde uit Reimerswaal.176
Ook handelaren hebben zich mogelijk in La Coruna gevestigd, maar daarover zijn
vrijwel geen gegevens. Volgens Elisa Ferreira Priegue177 was er vanaf 1480 een
'Consulado' voor de vreemde kooplieden, maar ís er verder niets van bekend. In de
registers van de Antwerpse notaris 's Hertoghen verschijnt wel een tweetal in La
Coruna wonende Nederlandse kooplieden. Het gaat om Pieter Jaspers en zijn zoon
Nicolas Jaspers. Het schip dat door Simon Ros en Jehan Huberts werd bevracht voor
La Coruna zou door deze kooplieden aldaar van een retourlading worden voorzien.178

173 Jan νια Herwaarden, *Pelenn* des Pays-Bas', Alphanse Duprorn ed. La quete du torri. Saint Jacques de Compostait. Ршалпст du péiegrmage
(Turnhout, 1985), 158-171, 165-166 Toch gingen volgens van Herwaarden déchu enkelen via de Engelse zuidkust en de meesten over land.
174 KB Brussel, Handschriften, 6199 (5350), 'Chronyk van Antwerpen 1081-1512, 39r (1490) Hale spreekt in zijn Renamante Europe 14SO-Í520
(Londen, 1971), 40, van een ^alfpHf populariteit Voor Erasmus waren er echter nog voldoende redenen om de p*lg""4 te bekritiseren Erasmus,
Lof der zotbad (Utrecht / Antwerpen, 1969), 90 De Jubeljaren ш Rome, zoals 1500, zorgden ш Rome ook voor een enorme toename van het
aantal pelgrims Alleen ш 1500 zouden er al duizenden Duitser» -waaronder ook de Nederlanden vielen- naar Rome zijn gegaan Clifford W Maas,
The Gemuti community іл Renaissance Rome 1378-1523 (Rome/ Freiburg/ Wenen, 1981) Römische Quarulschnft mr christliche Altertumskunde
und Kirchengeschichte, 39 Supplementheft, 98
175 Berend van der Horst uit Deventer werd ш 1518 tijdens zijn ziekte m het koninklijk hospitaal van Santiago verzorgd door Thijs Vrone van
Dorsten, die ook afkomstig was uit Deventer Jan van Herwaarden, 'De pelgrimage naar Santiago de Compostela (12de - 18de eeuw)' Samugo de
Composai*. 1000 ματ Europese bedevaart Europaka Gent (Brussel, 1985), 71-83, 81 Margareta de Croy, gravin van Home, ging ш 1504 naar
Santiago Inventaire ADNS В 2186, 2188 Zie ook Luis Vazques de Parga, José Mana Lacarra en Juan Urta Riu ed., Las pengnnaaones л Santiago
de Compostela 1 (Madrid, 1948), 348-356 In het archief van her Real Hospital de Santiago wordt een register bewaard van testamenten van pelgrims
'Libro de Testamentos de 1520 a 1564' Ніегш het testament van de 'Flamenco' Francisco Dusten m 1557 uit 'Arlen' Hij het alles na aan zijn
moeder De schipper Peter Janssone uit Haarlem had m zip woonplaati Amsterdam m een bordeel verscheidene vrouwen mishandeld, waarvoor
hij veroordeeld werd tot een bedevaart naar Santiago SAA, Corrcctiebock 1414-1512, Vierschaar 234 (pnvuegekamer 3441), 182r Zie voor een
andere Amsterdammer op bedevaart F Mehs Taeymans, Qrrrauebock 15131568 (Antwerpen, 1981) Vierschaar 235, 50r
176 GRM Senttntsen L 376 (1503)
177 Elisa Ferreira Fnegue, Gattaa ел d corneresti marítimo methevel (La Coruna, 1988), 483, 567
178 SAA, 's Hertoghen, n° 2074, 1549-1551, 30r 12-2-50- Symon Ros et Jehan Huberts marchans et bourgeois danven au nom de Pietre Jaspar
et de Nicolas Jaspar, son hlz, marcbans rendais en la Croengne en Galwe pour lesquelz ilz se font fort dune part et Cornelia le Cuper le vieul
maronnier et bourgeois dudn Anvers daultre part, cognuereni et confessèrent par ensemble de leur bon gre avuut faict et conemd et comme partes
publiques ilz fuirent et conclurent tractie de certe parue ou affretament sur les convenances et candmons soubs scriptes en la forme seguente a
ssavoir que ledict Conulles a loue et arerete sa nivcre nommée Langel a present gisant en la hable danvers du port de cent et soixante tonneauli
ou environ avecq tous ses appareauU et accoustremens des maronmers bien forme et pourrenue jusques au nombre de vingt hommes, douze
peches dartdlene, canons grosses, culvennes, hacquebutes, pouldre, boullletz, heûebardes et auhres besoingnes a telle navire necessaires et requises
ausdietz Symon Ros et Jehan Huberts en la qualité que dessus lacceptant pour faire une voiage a layde de Dieu dudict anven jusques en la
Croengne en Gahsse et dudict Gahsse jusques a Arremude en Zelande comme sensuyt et sera ledit CornUles tenu comme promect par cestes en
propre personne avecq sa compagnie et navire susdicte chargie dudict Symon et Jehan Huberts et aultres audict anvers incontinent partir dudict
anvers vers Zelande et de la vers la Croengne en Gahsse sans tarder ne faire schale synon que a Loredo (jaredo?) deux ou trois jours pour
descharger la marchandise quii a pnns en anvers daultres marchans sans plus tarder et incontinent sans atteindre avecq la marchandise seule quii
a pnns desdits Symon et Jehan pour la Croengne sen naviger et parar toutdrotet vers ladicte Croengne et pour daukre la ou d sera tenu avecq
sadicte navire arrester et demeurer le temps de quartorse jours ou trois sepmainc* et desdietz Pietre, Nicolas ou leurs connues prendre et chargier
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De aanwezigheid van Pieter Jaspers is zelfs terug te brengen tot 1528, toen hij -'Peter
Cornells Jaspers, wonende in de Coroingnie'-, een deel van een huis bezat in Bergen op
Zoom.179 Zoon Nicolaas woonde nog in 1552 in La Coruna. De zaakgelastigde van
Karel V in Galicië schreef toen namelijk aan Maria van Hongarije om haar te verzoeken
om toestemming voor de uitvoer van artillerie uit de Nederlanden. Vooral in La
Coruna ontbrak het vooral aan bronzen geschut en daarom had hij geld gegeven aan
'Nicolao Jaspe' om twee stuks geschut te halen, 'para que truxese dos culebrinas de
bronce, por no aber agora posibilidad en aquella çibdad para mas'.180 Ook Geeraert
de Vogeler verbleef in ieder geval tijdelijk in La Coruna. Deze Bosschenaar, die in 1514
in Andalusië is aangetroffen, zat in 1523 in Galicië. Daar inde hij vorderingen voor zijn
meester Simon van Trenten uit Bergen op Zoom. Tegelijkertijd machtigde deze ook de
in Santiago wonende Peter van Melanen,181
Een derde categorie werd gevormd door de kunstenaars. Vooral in Santiago de
Compostela werd hard gewerkt aan de kathedraal en het 'Hospital Real' daar vlakbij.
Daaraan werkten in 1513 onder leiding van bouwmeester Enrique Egas de Nederlandse
schilders Sisto de Frysa, Joanes Flamenco en Fugo Flamenco.182 Verder ook de
glazenier Juan Jacobo de Zelanda, de 'rejero (hekkenmaker)' Pedro Flamenco en een
maestro flamenco, burger van León.183 Cornells de Holanda, die in 1524 een retabel
heeft gemaakt voor de kathedraal, heeft dit vermoedelijk in Orense gedaan, waar hij ook
het retabel van de plaatselijke kathedraal maakte. Hij was er namelijk lange tijd burger

en tcelle в navire telle qualité de cent tonneaulx de marchandise phif et davantage sfl leur plaut von- jusque* a la plaine charge ce que sera a leurs
choix et opnon mau point moings de cent *ми*нщ1* et touaours cheseun tonneau pour fe ρπι су desoubz déclarée dom lesdictz Jaspan ou leur
conus cincq ou six tours apres son amvemem en Ц^"*^ Croyngne seront tenuz de declairer au maronnier sua voulurent charger phis de cent
tonnraiili et en cas que non ledit CorniDes martonnier en peuk faire son prouffit et charger dauhres marchans jusques a la plaine charge etc staut
chargie incontinent par le premier bon vent que Dieu donnera a layde de Dieu en sa propre personne retourner et venir a Arremnden en Zelande
tout droict sans faire schale ne arester et fflecq arrester et demeurer (espace de quattre jours et attendre nouvelles de Symon Ros et Jehan susdit
fflz vootdront avoir deschargie en anvers ou en Arrennide en quay uz auront option et chou et en cas quii nayt de ce nulle* nouvelles il
demeurera audici Arremudcn ou ayant aussy nouvelles deulx quii demeurera audict Arremude d sera tenu de arrester îUecq lespace de trois
sepmaine* avecq sa navire et marchandise en icelle chargie su plaut да^кт* Symon et Jehan Huberts y comprtns tousiourt lesdtfs quattre jours
sans neos debvoir plus payer que sy après sera decLure et desdtcu Symon Ros et Jehan Huberts en la qualité que dessus promectent payer audict
Coradles sept sepmaines après son armement audict Arremude en 7*^nA» avecq ladicte navire et marchandise pour son fret deschescun *"?"*»ац
vingt et cinq solz de gros monnaye de Flandres comptant deux pipes pour le tonneau et aussi quattre banlz pour le moneau et de pouvoir mectre
et chargier entre deux les tonneaulx et aultrc* «w^n-li*™!«»» des barbes des Ь*І**"*< de сонк*^ des pehenes comme la coustume est de chargier
sans diceulx riens payer mais uz sont tenuz a leur charge de payer toutes les avaries de la mer accoustummes menues et grosses et sy est encoure
entre eutx convenu et pomparle que ledit Coradles recepvera desdtt Jaspars en la Croyngne en cas qud en ayt besomg fmqnantf ou soixante ducatz
en tanbnoings de son fret susdit contes lesquelles choses conditions et convenences f f l f î f i lesdtcD parties ont promis et promectent es " " и и
de moy notaire ce sol empuellement stipulant lung a lauhre men et leaulment observer entretenu* et accomplir en la forme susdicte et outre ce
que diet est par eulx ne aultrc pour eulx faire ne venu* en droict ou dehors en yukv"f maniere soubs paute de trois cens ducaa dar a fburfaire
par cclhiv des partye faysant contre ce que they est en tout ou en partye en кеИе paine apphcquier pour ung tiers aulx poures danvers et pour
les aultres deux tiers au poffyt de la partye cestuy traictie observant et entretenant et davantage soubz lobkgation de leurs corps et biens present
et advenir et renunciation de toutes exceptions aides et defeuces de droict et de faict previlege* de la mer et tons auhrea faisants au contraire de
certes et par especial audroict reprouchant la generale renovation wy nest que la especíale ne precede le tout sans frauldc requerantz ledietz parnés
de шоу notaire susdit eulx de ce estre fatetz uutrumens pubhcques et meilleure forme faict audict anvers a la maison de шоу notaire en preseas
Adruen Fotcy et Nicolas Verbeke, tesmomgs

179 Stonrmans, Ko*dem*rktm, 383 Volgens Slootmans ging het hier om Έ1 CoratuT, bu Sevilla. Het u echter zonder twufel La Coruna,
180 ARAB, Audiëntie, 1667, n° 162.
181 Slootmans, Koudemerkten, 993 Eerder bezat Amonio de Vaille ш La Coruna een faktor geheten Orcen Esgrasers, die voor hem een schip
van een retourlading van kurk zou voorzien, Doehaerd, Etudes, n° 3360. Zie Hoofdstuk I, paragraaf over De Vadle.
182 Jose María Aitante, 'El hospital real de Santiago, la obra y los artistas' Сотреаейлпмт 10 (1965), 863-878. Emilio Gonzalez López Ы
Goliad de Ice Ашапм I (La Coruna, 1980), 217, 222, 231
183 HIJ werkte samen met maestro Guilla, burger van Santiago. Gonzalez Lopez Іл ОлЬсы de los Austrug 249.
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van de stad. Na tussen 1516 en 1520 in Orense te hebben gewerkt werkte hij in de jaren
twintig en dertig zowel in Santiago als in Lugo en in de jaren veertig in Pontevedra.
Voor het werk aan de façade van de Santa Maria aldaar was hij bereid zijn vrouw en
huishouden over te brengen. Het toeschrijven van werk aan de beroemde Cornells de
Holanda is zeer gecompliceerd door de gelijktijdige aanwezigheid van drie gelijknamige
beeldhouwers in Galicië.18* Andere kunstenaars met het burgerschap van een stad in
Galicië waren maestro Felipe, burger van Santiago en Piti Juan, burger van Coruna.185
In 1550 overleed er in La Coruna zelfs een onbekende Nederlandse beeldhouwer en
vanaf de jaren zestig zijn er meerdere voorbeelden van Nederlanders in de stad.186
Voor de uitgestrekte streek tussen Galicië en het Baskenland zijn slechts enkele
voorbeelden bekend van Nederlandse aanwezigheid. Wel zijn er kunstenaars geweest die
aan de kerken van de streek hebben gewerkt.187 Santander bleek in 1528 de lombardier
Antonio Flamenco in stadsdienst te nemen, zodat we mogen aannemen dat hij er enige
tijd heeft verbleven.188 In het bij Laredo gelegen Puerto de Santoña woonde in ieder
geval een Nederlandse immigrant. Juan Flamenco, getrouwd met Francisca de Ruandio
uit Puerto, diende voor de Chancilleria van Valladolid zijn 'Hidalguía' te
bewijzen.189
HET BASKENLAND EN DE RIOJA190
Zoals de handelaars uit Logroño en omstreken een scharnierfunctie vervulden tussen
Castilië en het Baskenland, trok deze stad ook Nederlandse kunstenaars aan uit beide
gebieden. Vooral tussen de havenstad Bilbao en Logroño hebben er veel uitwisselingen

114 ]M Garda Iglesias en A. Rosende Valdes 'Але' Historia de Gebat й (Madrid/ Barcelona, 19Í0), 201-258, 247-249 'A maraude figura da
escultura galega no pruneiro tercio do sécula, ¿, sen durada, Cornicili de Holanda, un oda tres homónimos que, curiosamente, traballan ó mesmo
tempo en España'
185 M Marinez Sueiro, 'Cómeles de Holanda y su retablo de Orense' Bolaín de la common provincial de monumentos botóneos y artísticos dt
Orense 6 (191B-1922), 73-84 José Fügueira Valverde, 'El escultor Cornells de Holanda en Pontevedra 1541-1547' В museo de Pontevedra I
(Pontevedra, 1942), 20-30
186Ismael Velo Pensado, La vida muntapal de La Coruna en et agio XVIt Proefschrift van de Univeradad Nacional de Fdncarinn a Distancia,
facultad de Geografia e Historia (La Coruna, 1988), 558,1153 In 1569 ondermeer mee lombarder«', in 1559 de houtbewerker Luis Guasch, die
in Betanzos zou huwen, m 1568 de 'entallador' Pedro Flamenco, die m La Corufia trouwde
187 Giralte de Bruselas werkte m 1511 aan het retabel van de kathedraal van Oviedo De brandschade aan de ramen werd m 1526 hersteld door
Alberto de Holanda. Francisco de Caso en Germán RamaDo, La catedral de Ornado (Leon, 1983), 33, 63
188 Voor een maand kreeg hij drie gouden dukaten betaald. AM Santander, Libro de Actas 1527-1528 22-2-1528,
189 'abia prresndn el dicho flamenco ser estrangero y obligado a pechar por no mostrar ser hijo de algo' ARCV, Sala de Hijosdalgo 801-8 Het
proces vond plaats m 1549 In de Santa Mada van Santofla bewaard men een retabel van de yhilHer Pieter de Moor Hoewel het vermoedelijk
een koopman uit Santoña u geweest, die het reubel heeft meegebracht, verwijst de traditie naar een whwibing van Karel V vanwege het redden
van zijn schip van een storm of vanwege het feit dat Barbara Blomberg in Ambrosero woonde Paloma Herrero, 'El retablo flamenco de Santa
Maria del Puerto de Santoña' Altanara 42 (1981-1982), 351-355 Tussen 1500 en 1507 werkte De Moor ab schüdermeecter ш Brugge Zie ook Elisa
Bermejo, 'Las tablas flamencas del retablo de la iglesia de Santa Maria de Santofla', El arte en Fionda en Santander, 14Í0-1H0 Expositie Instituto
de Arte Juan de Herrera, (Santander, 1974) Ook Laredo had een retabel m de kerk van de Asuncion Zie М Л Garda Guinea, 'El retablo de
Nuestra Señora de Beien, en Laredo', Idem
190 Andres de Amberei, drukker m Estella, 1547-1564 Van Ortroy, Contribution a fmstotre des imprimeurs et da hbravm belga a l'étranger
(Parijs, 1927) In 1526 kreeg meester Juan de Gante, burger van Vergata, opdracht om glasramen uit de Nederlanden te halen voor de San Pedro
ш Vergara Twee jaar later werden de ramen inderdaad geplaatst en m 1533 werkte hij nog in de stad. Buiten de kunstenaars is slechts het geval
bekend van een zekere Petn Flamenco, die m 1542 in Bilbao woonde SAA, CB V, 2r De m Antwerpen geboren Engels Burger Juan Tac kwam
ala 7feman m San Sebastián, waar hij m 1539 door de Inquisitie werd veroordeeld. John E Longhurst, 'Luther ш Spam 1520-1540' Proceedings
of the American philosophical society 103 (1959), 66-93, 82 Mana Asunción Arrazola Echeverría, Renacimiento en Guipúzcoa H escultura (San
Sebastián, 1988), 49
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plaatsgevonden en vallen dezelfde kunstenaars terug te vinden. Het waren vooral beeldhouwers, die werk vonden in deze 'marginale' stad aan de Ebro: Juan de Beaugrant,
Arnao de Bruselas, Guillen de Holanda en Hans de Bolduch.1'1 Vanaf de jaren dertig
neemt hun werk er een aanvang en hun bezigheden vallen tot in de jaren zestig goed
te documenteren. Na Guillen, die vermoedelijk in de jaren dertig in de Rioja werkte,
kwam vanaf 1541 meester Hans, die in 1550 door de Inquisitie beschuldigd werd van
lutheranisme, terwijl hij aan het retabel van Alberite aan het werken was. Juan de
Beaugrant stierf er in 1559 terwijl Arnao de Bruselas pas vanaf 1552 in Logroño
verscheen. Deze enkele namen van Nederlandse beeldhouwers wijzen dus op een
aaneensluitende periode van dertig jaar met Nederlandse aanwezigheid in de stad.
Vooral de aanwezigheid van Juan de Beaugrant wijst op de band met Bilbao. Hij was
een broer van de bekende beeldhouwer Guiot de Beaugrant en samen werkten zij in de
jaren veertig en vijftig in Bilbao. Zij maakten er deel uit van de 'colonia extranjera', die
volgens Barrio Loza behoorlijk vol moet zijn geweest. Guiot had er contacten met
Cornells de Amberes, Hans de Bolduch, Juan Flamenco, Guillermo de Cortenays, Hans
de Amberes en Juan Prevoost. De echtgenote van Guiot was ondermeer meter van
Joana de Amberes, de dochter van Cornells de Amberes en Maria de Leçama. Deze
groep vreemdelingen kreeg het vanaf 1549 steeds moeilijker in Bilbao. Zowel Juan de
Beaugrant als Guillermo de Cortenays dienden het lutheranisme af te zweren en dit gold
later ook voor Hans de Bolduch, Mateo Beaugrant, Lorenzo Borgoñon, de borduurder
Martin, Ans de Amberes, Juan de Paris, Juan Prevoost en de Fransman Juan
Imberrò.1*
Over de herkomst van Guiot is veel geschreven. Hoewel hij waarschijnlijk afkomstig
is uit Lotharingen, heeft hij alvorens naar Spanje te gaan langdurig in de Nederlanden
gewerkt. In 1526 werkte Guiot vanuit Mechelen aan de schouw van het Brugse Vrije
in Brugge en twee jaar later huwde hij met Joana Bricarde, de dochter van Steven van
Steenbeke. Weer twee jaar later bleek hij hertrouwd met Johanna Frescobaldi, de
natuurlijke dochter van de Florentijnse bankier Jerónimo. Vanaf 1533 is hij in Bilbao
traceerbaar als handelaar in kunst, waar hij binnen twee jaar 42 schilderstukken wist te
verkopen."3 Later handelde hij ook in meubels en beelden, ondermeer voor de

191 Juhan Rinz-Navarro Parez, 'Rçnanmirnm y Manierismo escuhfjnco en LogroAo' JX. Gomez Ordanez e l /riston* de U andad de Logroño
(ter per») Dezelfde auteur vermoedde in 1974 op baau van dieni voornaam, nog dat Hans een Duitser v u Idem. 'El maestre Anse', Berceo 87
(197-4), 199 208 Nicolas van Haarlem was een 'ensamblador', 'natural de la villa de Holanda, que es en Flandes, estante al presente en esta Ша
de La Guarda' Het betrof 1561 Emflio Enciso іапа, 'El arte Flamenco en la Riop Alavese' Ardmntm urta Lovumense, Bsjdrugen tot de
gednedenu tun de kunst der NederUnden. Opgedragen tun Pro/ Em. Dr JК Steppe (Leuven, 1981), 249-263, 256
192 шакіReguera, Lu иршюоп apañoUen e/Puis Vasco. Luteranos, Judíos, Moriscos, Brujería. Ei tribunal de Cáluhom /J/J-JJTO (San Sebastian,
1984), 144, 153
193 SAA, Stryt 1533,61v 'Guyotte Beaus/and^ beehsnudere alsdoen wonende te Brugge, ende alsnu residerende tot BObau m Biscayen' Hustend
m contact met de schilders Adnaan Prevoost en Adnaan Ysebrant Guiot stond ook ш contact met ЛтЬгопш в—,«"" Diens werken werden
ook verhandeld door Sancho de Сдіч*~<»г en Lucas de Castro Dit is de onrraak van het grote aantal werken van Benson in Spanje, met zun
aanwezigheid in dat land, waar veel over gespeculeerd il Bij de dood van Benson zou de Brugse Sancho de Santander de zorg voor de kinderen
overnemen JJC Steppe, 'Spaans mecenaat en Vlaamse kunst in de тетгпАе eeuw' Luister ven Spunjeen de Beigische steden 1Í00-Í700 (Brussel, 19B5),
247 282, 261 Manas Díaz Padrón, *De kunst der Timblijl·» Nederlanden en van Spanje in de zestiende en zeventiende eeuw invloeden en
verbanden' In Idem, 297-332 Zie ook Arte FUmenco en lus colecciones EtpuAoUs. Ooubredutembre 19S8, Sooedud EspuñoU de umtgos del urte, 145
Benson ook vaak onderwerp van studie van de Spaanse kunsthistorica Elisa Bermejo Martínez. Zie ondermeer LA putturu de ία prvmttvos
Rumeno» en Espunu Çtfadnd, 1980) E Haverkamp Begemann, 'Enige Brugse werken in Spanje uit de omgeving van G David en A Benson' Oud
Hollend 67 (1952), 237-241. Crisanto de Lastern. Museo de Bellus Artes de Bdhuo (Madrid, 1967), 118-120 Georges Marti«, Amhvtws Benson et
U pesature i Bruges ли temps de CburleyQuint (Damme, 1957) José Angel Barrio Loza, Los Beuugrunt, en el contexto de U esadturu munienstu vasas
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'condestable' in Burgos en voor Juan de Anda uit Vitoria. Hij stierf waarschijnlijk in
1549 en hij liet als burger van Bilbao bezittingen na in Burgos, Vitoria en Bilbao. Guiot
werkte samen met zijn broer Juan en had diens zoon Jerónimo de Beaugrant als zijn
leerling. Ook de meewerkende Mateo de Beaugrant was vermoedelijk een broer van
Guiot.194
De eveneens in Logroño actieve Arnao de Bruselas195 werkte rond 1545 samen met
het atelier van Beaugrant aan retabels in San Vicente de la Sonsierra en Alberite.
Hoewel hij vanaf 1551 een huis in Alberite bewoonde was hij in 1552 reeds burger van
Logroño. In 1556 huwde hij met Isabel de Zamudio. Of Arnao in Spanje of de
Nederlanden is geboren is onbekend. Wellicht was hij de zoon van Giralte de Bruselas.
De zoon van Arnao bleef immers ook de achternaam gebruiken en noemde zich
Cibrian de Bruselas. De stijl doet twijfelen aan een opleiding in de Nederlanden. Het
werk van Arnao de Bruselas is te vinden in de vallei van de Ebro rond Logroño.
In de jaren rond 1530 werkten er ook in Vitoria verschillende Nederlandse
ambachtslieden,"* waaronder de beeldhouwer Andres de Amberes. Wellicht is hij
dezelfde persoon als de Adrian de Emberes, getrouwd met Maria de San Vicente, die
zijn kinderen liet dopen in 1539 en 1541. Ook werkte in Vitoria de beeldhouwer Copin
de Cune, aantoonbaar tussen 1533 en 1542, getrouwd met Catalina de Arrieta. Onder
de in Vitoria werkzame schilders bevond zich Beltran de Amberes, die in ieder geval
tussen 1531 en 1546 in de stad verbleef, terwijl Pedro de Frisa en Elias de Arras pas in
de tweede helft van de zestiende eeuw verschenen.
In de rekeningen van de kathedraal van het op de weg tussen Burgos en Logroño
gelegen Santo Domingo de la Calzada staat vanaf 1521 de naam vermeld van de
beeldhouwer Guillen de Holanda. In dezelfde plaats werkte ook een zekere meester
Arnao, burger van Santo Domingo, die aan het koorgestoelte werkte tussen 1521 en
1527. In 1534 ging Juan Flamenco vanuit Santo Domingo naar Bilbao om daar glazen,
lood, tin en draad te halen. Deze glazenier werkte minstens een half jaar tegen een vast
dagloon van 4 reales. Ten slotte was ook Juan de Frisa, burger van Vitoria, in 1559

(Bilbao, 1984) Guiot werkte met Juan en Mateo in 1548 in £1 Vdbr de Alava In 1549 stierf Guiot en hielden ze er op Emilio Encuo Viana,
'Guiot de Beaugrant en £1 Villar de Alava' BSEAA 27 (1%1), 103-121 Emilio £nciso Viana, 'El arte Flamenco en la Rioja Alavesc' Arcmvum aras
Lovanumse. Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden, Opgedragen aan Prof Em. Dr JK Steppe (Leuven, 1981). 249-263. Ann
Bergmans, 'Enkele gegevens over de activiteiten van de beeldbouiver Guiot de Beaugrant ш Bdbao 1533-1549' Idem, 265-278. José Angel Bamo
Loza, 'El retablo de Portugalete (historia de un pleito)' Estudios de Denso 28 (1980), 273-311.
194 Guiot had een dochter Petronilla en Juan een dochter Margarita, gedoopt ш 1544 Juan was getrouwd met Ana del Pilar en hun zoon
Jerónimo werd m 1546 ш Logroño gedoopt Volgens Ann Bergmans is er sprake van een vader en en zoon Guiot, waarbij de vader
waterbouwkundige was en de zoon de beeldhouwer Dit blijkt uit vermeldingen van Guiot rond het werk aan de haven van Portugalete in 1502
Daarna werd er ш 1511 besloten 'grandes boyas de Flaodes' te laten komen, die uiteindelijk ш 1515 werden geplaatst Om deze werkzaamheden
te kunnen betalen werd een extra he£fing gezet op woL ijzer en andere koopwaren Francisco Sesmero Pérez, El érte del renaamumto en Vizcaya
(Bilbao, 1954), 150-157 Cesar Saavedra, Ongcn, vida y costumbres de U поЫе mila de Porugaletc (Bilbao, 1967/ 1987). 50-51
195 Julián Rinz- Navarro Perez, Amao de Bruselas, imaginero Renacentista y su obra en d vaili medio dat Ebro (Logroño, 1981)
196 Luuur van Spanje en de Belgixbe steden 1НЮ-І700 (Brussel, 1985), 527 Zie ook J Allende Salazar, 'El arte Flamenco en el Pai· Vasco' Remsu
internacional de estudios Vascos 22 (1931), 223-224 In 1510 schonk Diego Martinez de Maeztu, een koopman uit Vitoria, een Madonna met kind
aan het klooster van Santo Donungo Jose Eguia López de Sabando, 'Ттзд»п»« de Malinas en Alava' Kultura (1983), 24-32, 25 Catálogo monumental
duScesu de Vitoria III, Emilio Encuo Viana ed. (Vitoria, 1970)
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actief in Santo Domingo.'
NEDERLANDERS IN HET SPAANSE BINNENLAND

Behalve in de reeds genoemde steden in Castilië en de noordkust, is de Nederlandse
aanwezigheid ook aanwijsbaar in vele andere steden, die niet zozeer met de handel op
de Nederlanden waren verbonden. Voorbeelden van Nederlandse kunstenaars en
ambachtslieden zijn ondermeer te vinden in Zamora, León, Sahagún, Salamanca,19*
Segovia, Badajoz, Trujillo,199 Plasencia, Cuenca, Pamplona,200 Avila, Madrid en
Alcalá201. Deze lijst lijkt bij verder onderzoek zonder problemen aan te vullen met
vele andere plaatsen. Opzienbarend is een viertal Nederlanders, dat tussen 1512 en 1516
in het bezit was van het burgerschap van Zamora. In León waren er reeds vanaf het
einde van de vijftiende eeuw ingeburgerde Nederlanders te vinden. Het verkrijgen van
het burgerschap was, zo lijkt het, in geen van deze steden een probleem voor de
Nederlanders.202

197 Jos¿ Gabriel Moya Valganoti, Documentos para la baton* dd arte dd ardnvo catedral de Santo Domingo de U Calzada J433-IS63 (Logroño,
1986) Luis Rodríguez Martínez, Histona dei monasterio de San Bemto ènti de аІШхЫ (VaUadolid, 1981), 299, 301 Pelayo Quintero Ataun,
Stilerias de сип m Ім t&taias apañólas (Cáliz, 1928), НО
198 In 1552 overleed ш Salamanca Jaune Williarts, de zoon van de Antwerpse poorter PauweU William. Vader machtigde zijn zoon Jacobe om
de zaken betreffende de erfenu in Salamanca ie gaan regelen SAA, CB П, 71r 17 5-1552 Guillermo de Мши ш Salamanca Carlos Vy su época.
Expostaón bibliográfica y documentad (Barcelona, 1958) Het каршеі van H"*1*"™ vernam TU contacten dai m Nederland de glasramen goedkoper
gemaakt konden worden 'eacnbir alia para que luego se enviasen los vidrios de colores y vinieran maestros para nacerlas γ asentarlas, trayendo
patrones y dibujos de diversas historias para que aci se escogiesen las que mas convinieran' In 1556 kwamen de glazen met enkele meesters,
waaronder Enrique Broecq, naar Salamanca. Catálogo monumental de Salamanca Manuel Gomez Moreno ed. (Madrid, 1967), 213-214 Nicolas de
Holanda, de zoon van Alberto, had znu vader opgevolgd als glazenier Was de vader tussen 1520 en 1525 actief geweest m Avüa en tater ш Toledo,
de zoon volgde m 1535 m Avila en later m 1537 m Burgo de Osma en ш 1543 m Segovia Hi) was burger van Salamanca, waar hu ook zun
werkplaats had. Juan de Contreras, 'Las vidrieras "quinientistu" de U œedru ае с%а ы'Archivo Español de Arte 21 (1949), 193-206, 197 Josque,
de zoon van meester NicuLai en Juana de Flandes int Sevilla, was boekhandelaar ш Salamanca.
199 CC, 201-66 Een zekere Juan Flamenco was ш 1530 door een burger vanTruulIo (Extremadura) m deze plaats aangevallen en verwond, wat
deze op een verbanning van zes maandrn en een boete van zes dukaten kwam te staan
200 In 1554 overleed ш Pamplona de harnasmaker Jan Albert Gillis Nootj» een soldaat van Tamplonen' van 42 par verscheen nu ш Antwerpen
met diens froammf, waarin diens broer en zus in Antwerpen ff"«dfp vermeld. Omdat niemand wist waar deze woonden, werd er een oproep
gedaan. Wie iets wist moest notaris Zeger 's Hertoghen den Jongen contacteren. SAA, CB DC, 184v 14-8-1554 Samen met de 26-jange Jan Coster
had Gilles Noots in Antwerpen op alle hoeken van straten en op deuren van parochiekerken en op hoeken van de wijken ЪШеіекепа of bncfkens
nebben doen plakken, in onser Brabamse tab gescreven' de broer zou Nuches heten, houtbreker of stratemaker, terwijl de zus Margnete heette
De noons woonde in de Vacrtstrate, 'anders geheten de Joedestrate'
201 Jan Mey uit Opwijk bij Dendermonde werkte vanaf 1535 als drukker in Valencia en rond 1552-1553 m AlcaH de Henares Simon Anseimus
Vosten, 'Spaanse en Nederlandse literatuur de wederzijdse invloeden' Luister van Spanje, 205-224, 207 Carlos Vym еросл. Expostaón bibliográfica
y documental (Barcelona, 1951) Van Ortroy, ContnbuttoH À Itvunre da imprimeurs et da Ubratra belga a l'étranger (Parus, 1927)
202 Tussen 1512 en 1516 waren er een tweetal Nederlandse beeldhouwers ingeburgerd in Zamora. Mateo de Holanda en Giralte de Bruselas. In
1514 kreeg ook Maese Carlos, 'encabo, natural del condado de Flandes' het burgerschap van Zamora. Verder was er een zekere Diego Hanequin,
'cerrajero y relojero* ab burger in de sod. Zu waren ш gezelschap van een drietal ingeburgerde Franse beeldhouwers Cesareo Fernandez Duro,
Memonas Instárteos de la exudad de Zamora, su provincia y obispado (Madrid, 1982), 182-183 Catálogo monumental de España. Provino* de Zamora
2 delen, Manuel Gomez Moreno ed. (Madrid, 1927), 113 Vanaf 1502 werkte Juan de Bríncelas, burger van León, aan het koorgestoeke van de
kathedraal van Zamora. Hij mocht er volgens het contract dne jaar over doen Guadelupe Ramos de Castro, La catedral de Zamora (Zamora, 1982)
De beeldhouwer Pedro Flamenco was tussen 1531 en 1536 borger van Sahagún Vanwege het fett dat hu reeds in 1529 gevraagd werd om een
retabel naar de waarde te trharren en zim kefojd van meer dan zestig jaar ш 1536, lijkt het waarschijnlijk dat hij reeds voor 1529 lange ujd ш
Sahagún had verbleven. Narciso Alonso Cortes, 'datos para la biograffa artistica de los siglos XVI у Х ІГ Revista de ardnvos, bebUotaxs y museos
1 (1922), 19 In Salamanca werkte ш 1531 de beeldhouwer Juan de Gante, die later in A mfahutf werkte Ook een zekere Juan de Flandes, die m
1548 enkele hekken schilderde en vergulde ш de kathedraal Catalogo monumental de Salamanca Manuel Gómez Moreno ed. (Madrid, 1967), 206,
247 Juan de Malinas en Egido en Juan de Gante м« de kathedraal van S^?"*******, J Steppe, 'Mechelse kunstenaars in het Iberische schiereiland'
Handelingen van den komnJduke krtng voor oudheidkunde, tateren en kunst van Atecbden 51 (1947), 125*129 Hans de Bravante maakte zijn
testament in Madrid in 1574 Hij blijkt al sinds 1539 in deze stad gewoond te hebben. Hu trouwde er met de dochter van de Madrueense schilder
Lázaro de Morales Alejandro Martín Ortega, 'Testamentos de escultores' Boletín dd seminano de etudtos de arte y arqueología 30(1964), 211-234,
211 Juan de Malinas werkte vermoedelijk ш 1492 ш León als beeldhouwer Waldo Menno Rubio, Arquitectura Hispano-FUmenca en León (León,
1974), 376 ш Badajoz werkte vanaf 1554 Hans de Bruselas. José Camón Aznar, 'La escultura y la rejería Españolas del siglo Х Г Summa Arm.
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Ook in de Andalusische steden Córdoba,203 Granada,204 Málaga205 en zelfs in
Sabiote (Ubeda)206 zijn sporen van Nederlanders te vinden. De Katholieke Koningen
zouden reeds in de vijftiende eeuw bepaalde ambachtslieden belastingvrijheden hebben
beloofd als ze zich in het zuiden zouden vestigen.207 Van geheel andere aard was de
aanwezigheid in Andalusia van Janne van Hilst uit Hasselt en Janne Verschueren,
'geboren van Coelen'. Van Hilst had samen met Verschueren de mijnen van de keizer
in Almagro gepacht. Om de mijnen beter te laten functioneren wilden ze uit HoogDuitsland en uit de Nederlanden 'sekere berch oft mijnwerkers' halen. Een aantal
getuigen, waaronder Baltasar Schetz, verklaarden hen goed te kennen. Schetz was zelfs
getuige geweest van de activiteiten van beiden in Almagro.208

Ишоты getierd dei arte Х Ш (Madrid, 1961), 214 De 'ensamblador* Comelii de Holanda werkte aan het koorgestoelte van de kathedraal m
Avila in de jaren derug Ύ es notable que al principio colo le llamaban Nicolai, quiza con cu nombre de pila' Het contract was opgemaakt ш
15)6 en het werk eindigde ш 1544 Ook had hij ш 1519 al сед paar banken gemaakt voor de kathedraal Toen stond hij omschreven als burger
van Medina del Campo Andere Nederlanders ш Avila waren de 'vidrieros' Amao de Flandes vanaf 1497, Alberto de Holanda tussen 1520 en 1525
en diens zoon Nicolas de Holanda ш 1535 en 1536 Ook een 'bordador' geheten Enrique de Olanda, werkte tussen 1509 en 1558 in de kathedraal
In 1543 was beeldhouwer Geronimo de Amberei burger van Segovia In 1555 nam hu Carlos del Aguda m dienst ab leerling, de zoon van Inés
del Aguua en de overleden Antonio de Flandes, een gewezen burger van Segovia In 1586 u er ш Segovia nog steeds een beeldhouwer Geronimo
de Amberei, maar het beteft dan de gelijknamige zoon Geronimo de jonge was getrouwd met Ana de Buitrago en had een zus Bnnda de
Contreras. Manuela Vtllalpando en Juan de Vera, 'Notas para un diccionario de artistas Segovunos del agio Х Г Ftímhof Segovunos 4 (1952),
59-160, 64-65
203 Rond НЯ6 kocht Don Juan in Cordoba een spiegel en enkele andere voorwerpen van Francisco San Tomer, 'Flamenco' Gabriel, duque de
Maura, El príncipe que num¿ de amor, don Juan, primogénito de los Reyes Católicos (іЛлапа, 1944), 100 Afkomstig uit het'Libro de los Maravedís'
van Pedro de Toledo Diego de Bruselas was in 1521 en 1522 ontvanger van de 'tercias del obispado'. 20-12-1522 Cédulas 50, 257r
204 Pedro de Cristo was mogelijk na 1500 aanwezig ш Granada In 1507 verscheen zim naam voor bet eerst ш het 'Libro de fibnea' van de
kathedraal en ook ш 1530 wordt zijn naam nog genoemd bij het herstel van het graf van een aartsbisschop In 1528 was Pedro de Cristo,
Flamenco', getuige bij een doop Ángulo Ifliguez gelooft er echter met ш dat de «rbiUW ш Granada en de Brugse meester dezelfde persoon zim
Volgens Riviere was hij er wel geweest en had hij er zijn zoon achtergelaten Diego Ángulo IAiguez, 'La pintura de Granada y Sevilla hacia 1500*
Archivo español de лгиy arqueología 38 (1937), 85-91 ídem, 'La ciudad de Granada vista por un pintor flamenco de hacia 150Q'Al Andalus 5 (1940),
468472 Jean Riviere, 'Essai d'appréciation sur l'importance économique et le statut des peintres dans les Pays-Bas du XVe a i d e ' Publication du
centre européen d'études Bourguignonnes 27 (1987), 97-112, 103 Antonio de Levai, ook bekend als Antonio Flamenco of Antonio de Flandes, werkte
vanaf 1551 als beeldhouwer ш Granada Hij huwde met de dochter van een steenhouwer en kreeg er enkele kinderen In de meeste gevallen stond
hij omschreven ab Antonio Flamenco Earl E Rosenthal, The palace of Coartes У in Granada (Princeton, New Jersey, 1985), 102, 276-278 Antonio
Gallego y Burin, 'Unas obras conocidas y un maestro desconocido- El escultor Antonio de Levai' Cuadernos de arte 7-9 (1942-1944), 55-83 In 1552
verscheen Pedro, 'flamenco, extranjero', voor de Inquisitie ш Granada en zag zijn goederen verbeurd verklaard Jose Marta García Fuentes, LA
inquisición en Granada en d agio XVI Fuentes рога su estudio (Granada, 1981), 10 E Л.J Schifer, Beitrage гиг Geschutte des spamseben ProtoUntìsmm und der Inquisition 3 delen {Gütersloh, 1902/ 1969), П, 285 Anton Borgoflon diende ш 1492 de Katholieke Koningen als verkoper van
'bonetes' en 'carmellones' Hij was ш zim slaap overvallen en beroofd. RGS, mei 1492, 423 Amao de Flandes oordeelde m 1554 dat de ramen
van de in Spanje werkende Nederlander Juan del Campo beter waren dan de door Teodoro de Holanda geïmporteerde ramen, die echter wel
goedkoper waren Uiteindelijk zouden ze beiden voor de kathedraal werken A Gallego Burin, TJocumentos relativos al entallador y vulnero
Juan del Campo' Cuadernos de Arte 1 (1936), 341 350 Hij werkte tussen 1552 en 1554 aan het paleis van Karel V in Granada Rond 1497 werkte
de beeldhouwer Francisco de Holanda, burger van Granada, aan het Alhambra Rafael Domínguez Casas, Arte у ещыеи, 90-91
205 In 1511 handelde een Nederlands koopman samen met een Venetiaan op het noorden. In 1518 kocht de in de stad verblijvende Juan Guies
een lading rozijnen José Ennque Lopez de Coca Gastaner, El remo de Granada en la época de los Reyes Católicos. КероЫлабПу comercio, frontera
2 delen, Π (Granada, 1989), 18, 162-163 Document uit ΑΗΡ de Malaga, leg 5 (juk 1511)-, Idem, 27 (27 7-1516) en Idem, 78 (Ш0-1518)
206 Miguel Gomez uit Sabiote kreeg een pardon voor de dood van Juan Flamenco 'Hera un vagavundo y no se ha sabido de donde nera natural,
ш ha avido pariente' Barcelona, 5 7-1519 Cédulas 45, 263v
207 In 1484 zouden de Katholieke Koningen hebben ЬтЬ^Ы dat de Nederlandse en Мі»;»пи? 'obreros especiales' in Valencia, Сиг"" ( Murcio,
Granada, Malaga en elders, voor ben jaar zouden zim vrijgesteld van belastingen Elogio de la Rema católica don* Isabel, al que siguen venas
ilustraciones sobre su reinado Diego Clemencín ed (Madrid, 1821), 245
208 SAA, CB X, 337r, 28-5-1555 Op dit moment was Van Hilst woonachtig in Lissabon Al voor 1530 werkten Tiroler mijnwerkers ш de тр*ре"
van Almaden, gepacht door de Fuggers Vu winels op Madrid, Valladolid en Medina del Campo kon men financíele contacten onderhouden met
Hall ш Tirol Nikolaus Grass, 'Tiroler ω Spanien' Spanische Forxbungen der Gorresgesellscháfi, 1 Reihe, 20 (1962), 236-263 In 1551 hadden de
beheerders van de míjn van Guadalcanal (bij Sevilla) een beroep gedaan op de regering om ten minste 200 ervaren Duitse specialisten te laten halen
С N Bromehead, 'Mining and quarrying to the seventeenth century' History ofteebnohgy Π (Oxford, 1957), 1-40, 11 Nederlandse en Duitse
mijnwerkers waren al m de vijftiende eeuw actief ш de Franse en Engelse mijnen Phihppe-Jean Hesse, 'Artistes, artisans ou prolétaires? Les
hommes de la mine au Moyen Age' Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age Actes du colloque international CNRS, Université de
Rennes П, 2-6 mai 1983 Xavier Barrai ι Ahet ed (Panjs, 1986), 431-473, 447-448
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PALENCIA: EEN BISSCHOPSSTAD TUSSEN VALLADOLID EN BURGOS

Een andere belangrijke stad voor de Nederlandse kunstenaars was Palencia. Deels door
zijn zeer actieve bisschoppen,20* maar natuurlijk ook vanwege de ligging tussen Burgos
en Valladolid. De belastingregisters maken duidelijk dat er rond het midden van de
eeuw een belangrijke groep Nederlandse beeldhouwers aanwezig was: Hans de Brujas
('natural de Brujas'), Pedro de Flandes, Cobos (Jacob) de Flandes, Juan de Cambray en
Jerónimo de Amberes.210 Behalve een zilversmid geheten Nicolas de Brujas stond toen
ook de beeldhouwer Pedro de Flandes omschreven als burger van Palencia. Deze was
reeds in 1533 werkzaam geweest in de stad en van hem wordt verondersteld dat hij een
zoon zou zijn van de hofschilder Juan de Flandes, maar hiervoor zijn geen bewijzen.
Zijn dochter babel de Flandes huwde met de reeds genoemde Jerónimo de Amberes.
Deze Jerónimo was wellicht weer familie van de schilder ('dorador e pintor')
Francisco de Amberes, die in 1544 als burger in de stad woonde en waarvan men
vermoedt dat hij dezelfde persoon is als Francisco Giralte. Giralte was rond 1500 in de
Nederlanden geboren en is werkzaam geweest in Palencia en Valladolid. In 1546 was
Francisco de Amberes nog steeds burger van Palencia, maar na zijn vertrek naar Madrid
in 1547 verkreeg hij het burgerschap van Madrid. Nog in 1562 was hij burger van deze
stad. In 1553 was hij daar voor een notaris verschenen in gezelschap van 'Xeronimo de
Anveres, estante en la dicha villa de Madrid'. Wellicht was dit weer dezelfde persoon
als de schoonzoon van Pedro de Flandes, eertijds woonachtig in Palencia.211
TOLEDO: NEDERLANDSE AMBACHTSLIEDEN VOOR DE INQUISITIE

Ook Toledo, de zetel van de primaat van Spanje, had vanaf de vijftiende eeuw reeds een
aantal Nederlandse kunstenaars in de stad. Het bekendste voorbeeld zijn de broers Juan
en Enrique Egas uit Brussel, die beiden aan de bouw van de kathedraal van Toledo
hebben gewerkt.212 Ook de tweede generatie bleef bij de kathedraal van Toledo

209 De bisschop vul Palencia, Juin Rodríguez de Fooseca -tweemaal ab ambassadeur ш de Nederlanden- vormt een belangrijk voorbeeld. Zelb
bij zijn dood bad bij nog vier tamjten ш bestelling ш de Nederlanden Zijn broer Juan de Fonseca moest ze toen ontvangen van Lopez de
Calatayud ш de Nederlanden. Bisschop Fonseca bad zich zelfs laten inschrijven b» een Brussels broederschap Fonseca het behalve tapijten ook
een altaarstuk en een genjdeboek maken J.K. Steppe, 'Spaans mecenaat en Vlaamse kunst in de ^ x t . ^ . eeuw' hater tufi Spanje, 247-282 Eloísa
Garda,'üïsttpices de Fonseca a b catedral de Patencia'rïofalae^
173-1% L. BeauvoisFaure, 'Een nieuwe reeks met de geschiedenis van David naar een ontwerp van Barend van Orley* Dr hloeiafd van dt Vlaamse tapiitkunst
Internationaal colloquium, 23-2S met 1961 Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België Klasse der
schone kunsten (Brussel, 1969), 29-39
210 Esteban Garda Queo, Documentas nera d esauio dd arte en GuaÎia. rVttom (Valladolid, 1946), 13-16,41 Esteban Garda Ciuco, Loi grande
imagineros en et mus» naatmat de escultura (Valladolid, 1965), 8 Jose Martí γ Monsó, *La catedral de Falencia- Algunas obras γ algunos nombres'
Boletín de la soaedad Castdlana de examtona 1 (1903-1904), 11-15 Francisco José Pórtela Sandoval, Ut escultura del Renacimiento en Palencia
(Paloma, 1977) Esteban Garda Chico, Documentos pan el estudio del aneen Caadla. Piatemi de lai agios XVI, XVII y XVIII (Valladohd, 1963),
91 Esteban Garda Chico, 'Nuevos donimmtos para el estudio del arte en Castilla Siglo Х Г Botettndd seminano de estuduu de arte y arqueología
24 (1958), 73-172 Idem, 'Hans de Brujas en Canilla' ídem, 8 (1941-1942), 287
211 Alejandro Martín Ortega, 'Mas sobre Francisco Girarte, escultor' Boletín del setmnano dt estudios de ara y arqueología 27 (1961), 123-130
Hij maakte zim testament in Madnd m 1576 José Camón Aznar, 'La escultura у Ь rejería Españolas del siglo Х Г Summa Anti Historia general
dd arte Х Ш (Madrid, 1961), 199 Francisco José Portela Sandoval, La escultura dd Renaatmenlo en Palencia (Falencia, 1977), 250
212 Hun werkelijke familienaam was 'Van der Eyckcn' José Feriiandez Mentana, ¿of СЬшгтачзд (Madrid, 1935), 12 26 María Gonzalez SanchezGabncL "Los hermanos Egas, de Bruselas, en Cuenca' Boletín dd seminano de estudias de arte y arqueología 1936-1939, 21 34, 21 M Gómez
Moreno, 'Sobre el Renacimiento en Casulla. Π La capilla real de Granada' Archivo español de artey arqueología ?, 245-288 José Camón Aznar,
'La ¿rquitecrora γ la orfebrería Españolas del agio XVI' Summa Aréis. Mueona general dd arte Х П (Madnd, 1959) Agustín Duran Sanpere en
Juan Arnaud de Lasarte 'Escultura gótica' ¿4rj Hispantae. Historia universal dd arte hispánico Ш (Madnd, 1956), 304, 308 Harold E Wethey,
'Anequn de EgasCueman, aílerningmSpam'HrrrZB/íetin X K (1937), 381-400, 381 V Terlinden, 'La peinture espagnole et la peinture flamande
au XYleme siècle' Bdgisth tudsthnft voor oudheidkunde en kunstgoánedenis 16 (1946), 3-14, 3 Lucien Sobar, 'De l'influence de l'art Д ™ · » ! . sur
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betrokken. Enrique Egas, een rond 1460 geboren zoon van Juan, werkte echter behalve
als bouwmeester van de kathedraal van Toledo ook in Plasencia, Zaragoza, Granada,
Sevilla, Salamanca en Santiago de Compostela. Bij zijn overlijden in 1534 ging de erfenis
naar zijn zoon kapelaan Egas de Acevedo, wat betekent dat ook hij vermoedelijk een
Spaanse echtgenote had weten te vinden. In de schaduw van Enrique werkte ook zijn
broer Anton Egas in Toledo, veelal in onderlinge samenwerking. Anton stierf rond
1531. Een derde zoon van Juan Egas, Donis Gutierrez diende bij de kapel van babel la
Católica ('mozo de capilla'), voordat hij in 1501 als soldaat naar Napels vertrok. Daar
sneuvelde hij enkele jaren later. Ook een vierde zoon, Juan Gutierrez Egas, heeft
wellicht in dienst van het hof gestaan.
Andere Nederlandse kunstenaars in de stad waren de voor 1507 actieve beeldhouwers
Juan de Bruxelas en Francisco de Amberes.215 De beeldhouwer Copin de Holanda was
voor 1518 burger van Toledo, evenals Juan de Borgoña. Samen werkten zij in Camarena
aan een retabel. Copin zou zijn afgeleid van Jacob en was dus dezelfde naam als Diego.
De zoon nam de Nederlandse voornaam van zijn vader in gebruik als achternaam:
Diego Copin.214 Cornieles Monte oftewel Cornialis Flamenco, borduurmeester
('bordador') en burger van Sevilla, die te vinden valt in de inventaris van de goederen
van Jacob Cromberger, gaf in 1532 een machtiging aan de in Toledo verblijvende
Cristiano Flamenco.215
Aan het einde van de periode bleek Toledo voor de Nederlandse immigranten echter
een gevaarlijke stad te zijn geworden. De Inquisitie begon vanaf 1530 met het arresteren
van vreemdelingen onder verdenking van 'luteranismo'.216 Dit is later dan in
Engeland, waar al in 1521 actief is opgetreden tegen Nederlandse lutheranen.217 In
Toledo zijn er voor 1553 echter geen Nederlanders bij betrokken geweest.218 Tussen
1553 en 1561 zijn er voor de Inquisitie in Toledo een zestal zaken rond Nederlanders
geweest, vrijwel zeker allemaal ambachtslieden. Zo werden er een drietal Nederlandse
schoenmakers gedaagd: Juan de Amberes alias Hans Flamenco, Simon en diens jongere

les origines de Pan espagnol'¿Wfettn da eommvaoru d'srt л dbrdéolugit 23 (1884), 213*239, 218 Rafael Dom inguer Cam, Arte у тдыал, 37-51
213 Esteban Garda Chico, Documentas perm el ошва ad tra m CtmlL· Pintora (Vafladolid, 1946), 100 Brani, VUtmsc schaden, 9
214 Joji Manuel Cruz Valdovinos, 'Retablos méditai de Juan de Borgoña' Arcbmt apéüol dt tra 53 (1990), 27-56. In 1536 was uni zoon Diego
Copin acuef in Villa del Prado
215 Zie paragraaf over de kunstenaars ш Sevilla
216 E H J ЭсЫеі, Barigt im-GexMm da ірітхітРгоІаияштшшікі
Catalogo I, Inqumaón de Toledo (Madrid, 1903).

der

ІяарршміасЫ^

217 W Cunningham, AUen unmtgretton іл EngUnd(Londen, 1897), 140 Het gaat om 'several names which are suggestive of flemish esracnon*.
Het ging om dekenmakers ш Witney ш Oxfordshire.
218 Wel Eugenia, 'de nación bargonona', burgeresse van Toledo en 'ensefladora de ninas', voor 'palabras г-randalosas' ш 1534, Juan de Jalon,
een 'relojero francés' voor 'luteranismo' m 1530, Hugo Celso, 'Borgoñon' ш 1532 en Pedro Pul, 'alemán, natural de Охра, en la Alta Alemania,
zapatero, vezino de Ocafia' Alonso de Morales uit Ocafia had m 1548 als soldaat een 'Tudesquito' (Pedro Pul) meegenomen als schoenmaker,
echter reeds besmet door het lutheranisme Per schip in Barcelona aangekomen waren ze direct doorgegaan naar Ocafia. Hij staat regelmatig in
het procesdossier vermeld ab 'Flamenco' Juan Bautista de Rojas, natural de Agusta. Ни staat te boek ab 'carretero flamenco' In 1556 werd gesteld
dat hij 'Tudesco' was, maar met betrekkingen met 'Flamencos' Van jongst af aan had hu m Mechelen gewoond tot hij een half jaar geleden vu
Arnemuiden naar Laredo was gekomen Vandaar via Burgos, Valladolid en Toledo, waar hij geen werk kon vinden, tot tn Oca&a gekomen Zijn
vader was een 'artillero' en burger van Mechelen AHN, Inquisición de Toledo, Ш-4
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broer Alo van ongeveer 17 jaar.21' Ze werden er door een anonieme getuige
beschuldigd van lutheranisme ('burlería de lo de las misas y oir misas') en van het
weigeren om bepaalde aflaten ('bullas de cruzada') te willen kopen, want daar deed men
volgens hen in de Nederlanden niet aan. Onderling spraken de schoenmakers
Nederlands met elkaar, maar op het proces bleek dat Hans goed Spaans sprak en dat
ook Simon de taal enigzins beheerste. Het bleek dat ze vanwege de duurte weg wilden
uit Toledo, maar dat ze geen geld hadden gehad voor de reis.
Juan de Amberes vertelde zelf zijn verhaal. Toen hij zestien was had hij het huis van
zijn vader -een Antwerps schoenmaker geheten Juan de Sol- verlaten om bij een ander
te gaan werken in Kamerijk. Later reisde hij naar Orléans en de derde keer vertrok hij
naar Spanje. Daar verbleef hij anderhalve maand bij een schoenmaker in Laredo en
vervolgens vier maanden als schoenmaker in Burgos bij Juan de Malinas (Mechelen).
Vanuit Burgos was hij vertrokken naar Toledo, waar hij werkte bij de schoenmaker
Roque en later bij De Medina. Op het moment van arrestatie werkte hij bij enkele
hovelingen en bij de Nederlanders Juan de Lieja (Luik) en Abel. Deze Abel woonde
tegenover het koninklijk paleis. In Toledo wist hij verder nog van de schoenmakers
Antonio Flamenco, Corniel en Hanz. Juan zei dat hij kon lezen, maar het schrijven
weer was vergeten. Hij sprak Nederlands en Frans en 'un poco castellano'. In het
Nederlands kende hij het Credo, het Pater Noster en het Ave Maria.220
Behalve deze drie schoenmakers woonde in Toledo ook de 'torcedor de seda
(zijdedraaier)' Juan Flamenco, 'estante en Toledo, natural del vizcondado de Canbray
y de una villa que se llama Valenciana, es borgoñon, natural del dicho vizcondado'.221
Juan was een ongehuwde immigrant die zich in 1553 niet begrijpelijk kon maken in de
gevangenis, zodat er een tolk aan te pas moest komen. Juan was de dienaar van een
Spaanse zijdedraaier en hij had zowel de beelden in de kerk als de paus bespot. Hij
kende het Credo, Ave Maria en Pater Noster, maar niet het Salve Regina. Dit was
volgens hem in de Nederlanden voorbehouden aan geestelijken. Hij had twee jaar
geleden eerst een jaar in Barcelona verbleven en vandaar was hij via Valencia naar
Toledo gekomen, in gezelschap van een Nederlandse collega. Volgens een Spaanse
'torcedor' had Juan een aantal Nederlandse kennissen in Toledo, maar die waren
spoorloos verdwenen toen Juan werd opgepakt. Als getuigen verscheen behalve een
Fransman ook de Nederlandse klokkenmaker Symon de la Mar van ongeveer 34 jaar,
de schoonzoon van Mase Domingo, een burger van Toledo. Uiteindelijk redt zijn slechte beheersing van de taal hem: 'Meester Juan spreekt de Castiliaanse taal slecht en om
die reden kan hij slecht uitleggen wat hij bedoelt'. Hij kwam er van af door met een
kaars door de stad te lopen.

219 AHN, Inquisición de Toledo, 110-16 Juan staat omschreven аІЕ 'ал barbu, mediano de cuerpo, algo gordo γ roxo', Simon aus 'hombre
rehecho 7 de poca Ьаг а у гожа' Volgens Juan kwam Simon uit Maatrat, ш 'Baio Alemania' (Maastricht*?)
220 AU getuigen bij deze processen ondermeer Andres Flamenco, uu Bergen m Henegouwen, die omschreven stond als 'Borgoflon' en een meisje
gehelen Manqufta, de dochter van ene Thomas, - ze verstond Nederlands, want ze was daar geboren, met een dochtertje van de schoenmaker Anto
nio de Medina
221 AHN, Inquisición de Toledo, 111-3 Het betreft Valencim
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SAMENVATTING

In tegenstelling tot Valladolid valt er voor Burgos weinig informatie te vinden over de
aanwezigheid van Nederlandse kooplieden. In Burgos gaat het om ambachtslieden, maar
het archiefonderzoek maakt duidelijk dat het niet alleen de bekende kunstenaars zijn,
maar dat ook vele andere ambachten in deze stad door Nederlanders werden beoefend.
In Medina del Campo woonde gedurende vele jaren in ieder geval één koopman uit de
Nederlanden. Vele andere kooplieden zullen de stad alleen ten tijde van de jaarmarkten
hebben aangedaan. Dankzij de archieven van de Inquisitie is het mogelijk ook voor
Toledo de bekende kunstenaarsnamen aan te vullen met schoenmakers, borduurders en
zijdebewerkers. Voorlopig lijkt het afdoende bewezen dat bekendheid in de literatuur
van enkele Nederlandse kunstenaars in een Spaanse stad slechts de bovenlaag aangeeft
van de totale Nederlandse presentie van handelaren en ambachtslieden.
Deze gegevens over kunstenaars zijn in vrijwel alle steden van enige omvang te
vinden. Dit geldt zowel voor de steden aan de noordkust, als voor de steden in het
Castiliaanse binnenland die niet direct verbonden waren met de handel en scheepvaart
op de Nederlanden. Uit deze verspreide gegevens valt ook op te maken dat de
immigranten vaak trouwden met Spaanse vrouwen, doch dat zij tegelijkertijd contact
bleven houden met andere Nederlanders. Huwelijken kwamen vooral tot stand binnen
de eigen beroepsgroep, waarbij de herkomst een minder grote rol speelde: de
beeldhouwer huwelijkte zijn dochter uit aan een collega.
Hieraan verbonden was het burgerschap ('vecindad'), een eenvoudig middel tot
integratie voor de Nederlanders. Het verkrijgen hiervan lijkt geen enkel probleem te
hebben opgeleverd wanneer de kunstenaar voor lange tijd aan een opdracht moest
werken. Bij een verhuizing naar een andere Spaanse stad kon het burgerschap snel
worden ingewisseld. De ambachtslieden verloren hun mobiliteit dus niet. Jonge gezellen
reisden veelvuldig van stad tot stad, terwijl de meesters vaak vanuit hun atelier een
groot gebied bleven bestrijken. Het onderzoek wordt echter bemoeilijkt door het
gebruik van standaardnamen, zoals we ook hebben gezien voor Valladolid. De
aanwezigheid van meerdere personen met de naam Cornells Deque, vindt een
ambachtelijke tegenhanger in de drie Cornelissen de Holanda die tegelijkertijd actief zijn
geweest. Een laatste opmerking betreft de rol van de Inquisitie. Vanaf ongeveer 1550
wordt die steeds actiever ten opzichte van de van lutheranisme verdachte Nederlanders,
al ontkomt vrijwel iedereen nog aan de doodstraf. Het lijkt niet onmogelijk dat de
concurrentie die de Spaanse ambachtslieden werd aangedaan bij heeft gedragen aan de
steun die zij de Inquisiteurs hebben verleend.
Eén deel van de Castiliaanse kroon is tot nu toe niet aan bod gekomen. De handel op
de Nederlanden vond niet alleen plaats via de havens van de Spaanse noordkust, maar
ook vanuit Andalusië vertrokken vele schepen naar het noorden. Bovendien kregen de
Andalusische havens vanaf 1492 nog een extra aantrekkingskracht: zij vormden de poort
naar de Nieuwe Wereld.
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NEDERLANDERS IN ANDALUSE: DE POORT NAAR DE NIEUWE WERELD

De aantrekkingskracht van de Andalusische havensteden op vreemdelingen werd rond
1500 versterkt door de nieuwe handel op Amerika. Behalve de mediterrane handel zou
hier nu ook de Atlantische handel geconcentreerd worden. Het zou echter tot de
regeringsperiode van Filips Π duren tot de Amerikaanse handel grootscheeps zou
worden aangepakt. 'C'est donc autour de la décennie 1550-1560 seulement que
l'Amérique fait son entrée, mais quelle entrée, dans l'empire des Habsbourgs'.222 Toch
trokken er reeds vroeg in de zestiende eeuw vreemdelingen naar Andalusië om rijk te
worden in de Amerikaanse handel. In tegenstelling tot de hiervoor besproken
Nederlandse aanwezigheid in Castilië zouden de vreemde kooplieden en ambachtslieden
in Andalusië gebruik gaan maken van eigen consulaten. Hoewel vermoed wordt dat
deze reeds in de vijftiende eeuw functioneerden zijn voor de meeste steden pas voor de
tweede helft van de zestiende eeuw duidelijke bewijzen voorhanden. Ook degenen die aangelokt door de verhalen over goud en zilver- de oversteek naar Amerika wilden
maken, dienden vaak langdurig in Andalusië te wachten tot alle papieren in orde waren
en het schip kon uitvaren. Alles wijst dus op een omvangrijke aanwezigheid van
vreemdelingen.223 Sevilla zou in de zestiende eeuw zelfs uitgroeien tot één van de
grootste metropolen van Europa. Ook Nederlanders maakten deel uit van deze
samenleving aan de poort van Amerika.
Anthoni Lapostoli, geboren in Mechelen en ongeveer 31 jaar oud, verklaarde in 1540
dat hij zo'n drie jaar geleden in Sevilla een jongen genaamd Jan Brooman in dienst had
gehad, die ook bij hem had ingewoond. Later was deze jongen naar ene Ancelmus
gegaan en aan lager wal geraakt: 'soberlyck gecleet, hebbende bocxkens van quaden
lijnwaet gemaect ...ende schoenen van coorden gemaect'. Lapostoli verklaarde verder dat
hij in San Lúcar had horen zeggen dat 'vele volcx over Ancelmus claechde, soe dat hij
quaelyck leefde metten voerscreven jonghe'. Andere personen van de 'Duytsche oft
volck van desen lande' hadden hem moeten onderhouden met eten en drinken. Thijs
Mus, geboren in 'Dueren' en ongeveer 28 jaar oud, verklaarde dat Alcelmus 'bij eenen
genaempt Margriete die huysvrouwe van Herman die Geldersman, wonende te Calis
Malis in Antelosien gelogeert was' en de jonge Jan Brooman had achtergelaten in trieste
omstandigheden.224 De poort naar de Nieuwe Wereld bood niet voor alle migranten
een gouden toekomst. Cádiz, San Lúcar en Sevilla trokken Nederlanders aan van allerlei
rangen en standen: van kleine ambachtslieden tot rijke kooplieden.
Wellicht was de voornoemde Ancelmus vijf jaar eerder naar Andalusië gekomen. Toen
hadden een aantal kooplieden een handelsmaatschappij opgericht voor de handel op

222 Piene Chaunu, 'Senile et Ia 'Belgique· 1555-1648' Renie du NordU (1960), 259-292, 270.
223 Er и veel literatuur over de halmntf kooplieden in Andahn¡¿ Zie de conclusie voor een vergelijking. Praauu luUttu enAiuUliidt Sigici
ХІ -Х П е\аал del Ш coloquio Hupano-haluno (Sevilla, 1989). Albert Guard achreef over de vreemde kooplieden in het algemeen' 'Les étrangers
dîna la vie économique de l'Espagne ш XVIe et XVUe siècles' Аяіиія dtutom ¿amormqt a іоаліг 5 (1933), 567-578, Le t o n n a r e franfäu к
SévdU et CdtUx ли ttmpi da ИлЬАо г% (Parut/ Bordeaux, 1931); *Noce sur lea consuls ¿frangen en Espagne avant le tTaiti d » Pyrenees' Rame
dlnamre такте 9 (1934), 120-138.
224 SAA, '»Hertogben 1540, 139v 17-7-1540.
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Spanje en eventueel op Amerika. Het ging om Hans Papenbruch en Gerard Paul uit
Aken, Anselm Odeur de Eldre,225 geboren in 's Hertogenbosch, Pierre Rousee uit
Atrecht en Nicolas de Marretz uit Doornik. Onder leiding van Hans en Anselm zouden
ze vanuit Antwerpen goederen gaan exporteren.226 Mocht één van de leden in Spanje
terecht komen in een losbandige stad en zijn geld met gokken en vrouwen verspelen,
dan was hij daar zelf verantwoordelijk voor.227 Bij ziekte zou men echter de
compagnon moeten blijven steunen. Het bleek de bedoeling dat alle vijf de compagnons
naar Spanje zouden reizen en daar zouden bekijken of het de moeite loonde naar Peru
te gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden de goederen in Spanje verkocht
worden en verviel de samenwerking. Als de meerderheid meer winstmogelijkheden in
Peru zag, of elders in Amerika, dan zou men daar nog gedurende een jaar samenwerken.
Het verblijf in Andalusië lijkt vaak op deze manier te zijn georganiseerd. Men kwam
met een lading goederen en probeerde die tegen zo gunstig mogelijke prijzen te
verkopen. Vooral het lijnwaad bood uitzicht op grote winsten.228 Van een enkeling
zijn ook meerdere reizen bekend, Fransoys van Polfliet verklaarde in 1553 dat hij voor
de eerste keer naar Spanje was gegaan in 1546. Nu in 1553 was hij 22 jaar oud en stond
hij opnieuw klaar voor een reis naar Spanje. In 1546 zou hij dus pas 15 jaar oud zijn
geweest.229 De Antwerpse notarisregisters laten vaker dit soort ondernemingen zien
richting Andalusië. Meestal vermelden de documenten het reisdoel, zodat het mogelijk
is de migratie in te delen naar de stad van bestemming: San Lúcar de Barrameda, Jerez

225 Gilbert van Scoonbeke, ofwel De Всаигац had een schuld van 4 dukaten of β gouden karohusen 'а саше de certains despans de bouche et
aulires fraitz de navires que lesdit Ancelme de Ridere a débourse et paye pour шоу Tenant despagne'. Hi; zou betalen ш Spanje, Sevilla of een
andere plaats, of in de 'Pays Pardecha' SAA '«-Hertoghen 1537, 75v. 24-3-1536 (37).
226 Strieder, ЫоитыЫгсІп т, 79-89. Afkomstig van SAA, notara VHertogben 1535, f.6271.
227 *Sd advenait aussy que aprei leur departement dicy en Anvers vers Etpaigne et durant ainsy le temps de ladite »cíete, aulcun deubi se
trouvait en aulcun heu dissolu et quii huist Mffh'f ou mure ou feast aulcuns exces, soit de jouer ou de hanter folles femme· ou aaltres cas
semblables, quQ sera tenu de porter la charge et punition*..'.
228 De 26 par oude Rjdtsaert van Abroeck Janssone, geboren in Веке in het pnnsbtsdom Luik, verklaarde ш 1553 klaar te staan voor de reu
naar Spanje Vermoedelijk om daar 'limwaet' te verkopen, want hij had van een Brussels koopman voor meer dan 120 pond gekocht. SAA,
VHertoghen 1552-53, 163r In 1535 zou Jan MaUairt uit Antwerpen naar Annahme gaan om daar ondermeer lijnwaad te verkopen voor meester
Leon Bernoull, barbier. Het ging om vijftig stuks, met in totaal een lengte van 2972 ellen, ter waarde van meer dan 18 pond. Jan cou het zo goed
mogelijk verkopen m Spanje en daar weer andere koopwaar inkopen en mee terug nemen. In dit geval ging het dui ook weer om een korte reu
en met om een vaste vestiging RAA, De Platea, 524, 14г.
229 SAA, 's-Hertoghen n° 2075, 1552-53, 45r. Transoys van Polfliet, Joosens sane, daer moederaff was Paeschykcn Govaera, Fiers dochter, oud
22 jaeren, m meyninghe zijnde пае Spaengien metter jerster vloten te reytene metten granen goide, beeft voor zam vertreck uit zijnen vrijen wille
willen te kennen gheven ende vereiteren tghene des hier пае volght, dwekk hu van zijnen vader gehadt heeft ende ontfangen. Jerst als hij пае
Spaengien track ui zijn jerste reyse int jaer 1546 den 25-3 heeft hij gehadt aen sesse hemden aen een kiste ende aen garen drye güldenen, noch hem
gedaen aen cenen rock twee guldenen noch acht guldenen metten verteerde costea op Arremuyden, wekke partyen tsamen beloopen 13 guldenen.
Item den eesten dach van Januano anno 1550 heeft die vader van Franchois van Polfliet gerekent met Jacques de Hane, den cassyer van Franchoys
vander Rydt van dat Jan Calue aenden zclven Franchoys van Polfliet verschoten hadde die somme van een pont 17 stuvers grootco vlaems aen
diversche reparatien aen hem gedaen, maken elfve guldenen acht stuvers brm den sevensten decembru 1552 aen een cappe voor hem vijff guldenen
dne stuivers. Item noch vier hemden tstuck van neghen stuvers compt sessendertich stuvers Item noch hem gedaen in gelde vier stuvers Item
τ
noch voor drye weken verteerde costen sesiendertich stuvers, c^mt minen * ^ дчЬЬп^п 19 stuvers. Item noch hemm gelde gegeven dne guldenen
13 stuvers Somma des hu van zijnen vader tot desen daghe toe gehadt heeft, beloopt 37 guldenen van 20 stuvers den gulden gerekent. Aldus gedaen
tantwerpen ten huyse mime notaris ter prescntiea van meester Servaci Geermcx ende Lucas vander Mast, getuygen Aldus ondertekent btj mn
Frans van Polfliet, aldus bij mij notaris onderscreven ui kennissen der waerheyt soo hebbtck Segher Shertoghen, openbaar notaris geadmittcert
zijnde tantwerpen wooncode daer toe versogt sijnde mijn gewoonkjek hanteken hier op gesteh.
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de la Frontera, Cádiz of Sevilla.230 De belangrijkste doorbraak in de studie van de
Nederlandse aanwezigheid in Andalusië is echter gebaseerd op Spaanse documenten en
betreft San Lúcar de Barrameda.
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA

De studie van Antonio Moreno Ollero maakte enige jaren geleden duidelijk dat San
Lúcar de Barrameda, aan de monding van de Guadalquivir, als eerste een aanwijsbaar
Nederlands consulaat heeft bezeten en niet de belangrijke steden Cádiz en Sevilla.
Hoewel er al een groep Nederlanders in San Lúcar aanwezig was vanaf het einde van
de vijftiende eeuw, begint de bloei van de kolonie pas in de jaren dertig. Zijn er voor
de periode tussen 1514 en 1522 vijftien Nederlanders aan te wijzen door Moreno Ollero,
tussen 1537 en 1550 heeft hij er ongeveer zeventig teruggevonden.231
Bijzonder is het feit dat er negentien vrouwen deel uitmaken van de groep. Dit duidt
op een stabiele vestiging van de Nederlanders in de stad. Hiermee verbonden constateert
Moreno Ollero dat dit tot gevolg had dat er weinig huwelijken waren met Spaanse
echtgenotes. Hij weet slechts één geval te noemen, dat van Guillermo de Brujas, burger
van San Lúcar, die getrouwd was met Leonor Francisca. Daarentegen zijn er wel een
aantal huwelijken bekend van Nederlanders onderling. De beroepen die ze uitoefenden
waren zeer divers. Van timmerlieden, zoals Crespian de Amberes en Jacome Flamenco
en kleermakers, zoals Leonis Flamenco, tot schoenmakers als Cornieles de Gelanda.252
Hierin is eigenlijk geen verschil met de Nederlanders in de Castiliaanse steden. Beroepen
als loods en kuiper hielden daarnaast direct verband met de functie van San Lúcar als
havenstad.
De Nederlanders, bijeenwonend in de 'calle de los Flamencos', bezaten een eigen
'Consulado' in de stad en de consuls werden benoemd door de hertog van Medina
Sidonia, de heer van de stad. Vreemd genoeg waren een aantal consuls afkomstig uit

230 Voorbeelden waarbij geen reisdoel sraat vermeld: Метен Tande Steene, gehuwd met Cleerken Heiman!, bad in 1546 een dienaar Dominic
vanden Steenen in Spanje. SAA, 's-Hertoghen n° 2073. 1546-47, 22-1Ί546. Cornell* van Laere uu Antwerpen machtigde Meynaen Pen uit
Enkhuizen om in zijn naam geld te innen en voor hem te kopen en verkopen 'inde lande ende солшскл|скеп van Spaengien ende aloróme'. Idem,
13-1-1546(47), 182г. Ook de Antwerpse vukoper Anthonis van de Velde had m 1525 het plan om over zee naar 'Andolo&en' te reizen. Eerst moest
hij echter zijn rekening met zijn vader vereffenen. RAA, De Platea, 522, 43v. Van enkele Andahisische havenplaatsen is slechts een enkele
vermelding bekend: In 1544 kon je in Puerto de Santa María voor 25 maravedU te eten krijgen 'a uso de Flandes, muchos y buenos manjares y
de beber sin tasa'. Francisco Ximenez, Ншоги de la propina* de Sen Vicente de Опера y Guatamele 4 delen, (Guatamela, 1965), Libro Π, Cap.
ixvi]. Rond 1515 woonde de Nederlandse Vannnni«· Juan Martin in Moguer. Juan Martín, 'Flamenco, vecino de Moguer', was dertig jaar oud
toen bij optrad ab getuige in het proces tegen СЫои ш oktober 1515 m Pilos. M. Fernandez-Navarerie, Colección de la maga, Ш, 542. Stob,
'Gens des PavsSas', 573-574. Antonio Gonzalez Gómez, Mogeer m la Ьа/a tied medi* П4І-1ЯІ (Hueba, 1977), heeft voor de vijftiende eeuw
geen gegevens gevonden van contacten van Moguer met de Nederlanden. Aleaos Flamenco 'calcetero, vecino de la ciudad de Malaga', verzocht
op 11 augustus 1511 dat men de gewezen 'teniente de pesquisidor' van Malaga zou bestraffen. Deze had 10 of 12 'varas', blauw en gekleurd, van
Alexis genomen en er niet voor betaald. Nu wil hij ze terughebben of ten minste 40 realen en daarboven nog de gemaakte proceskosten. CC,
Personas, 10.
231 Antonio Moreno Ollero, Sen Lucer de BarremaU a /met dt la Bied Medie (Cadiz, 1983). 132-133. Deze verdnedubbeling van het
jaargemiddelde in de tweede periode zal wel deels het gevolg zun van meer en betere documentane. Het aantal Nederlandse dopelingen steeg van
twee in de eerste periode tot 24 tussen 1537 en 1550. Vrijwel alle gegevens m deze paragraaf zun afkomstig uit het boek van Moreno Ollero. Als
behorende bij de hertog van Medina Sidorua behoorde San Lúcar niet tot het rechtsgebied van de гЬаппП»«^ van Granada. Du leverde problemen
op bij het voeren van processen. CC, Ш-241 (1518). O. Mus, 'DesparV, 94. In 149) reisde Frans van den Heede naar San Locar.
232 Deze Cornieles bezat twee slaven. Verder waren er nog vijf Nederlanders in het bezn van een slaaf. Antonio Moreno ОПего, Sen Lacer,
167. E. Benezn. Ршитлет iet pannes, ¡enttarn, desmetnm в pavean VI (Parijs, 1976), 123. Voor het hezh van slaven in Sevilla is ¡lecha een
voorbeeld beschikbaar Juan Flamenco, 'platero' kocht m 1542 een negenlavin van 22 jaar. Hij tekende met Johanny Pétris. De Nederlander Juan
Boulier kocht in 1534 een jongetje van nen jaar op Tenerife. Manuela Matrero Rodriguez, *Mercaderes flamencos en Tenerife durante la prunera
mitad del agio XVI' Cvlanm de ¿irons Canane-Ammcana IV.l (Gran Canaria, 1912), 599-614.
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Engeland of uit de stad zelf. Als gepriviligeerde groep hadden ze het recht op het dragen
van wapens. Het was geen echte natie van kooplieden. Handwerkslieden en ook
herbergiers, vermoedelijk om de zeelieden gastvrijheid te verlenen, waren in de
meerderheid. Pedro Jançe kreeg zelfs toestemming van de stad om een windmolen te
importeren. Toch waren er wel kooplieden onder de Nederlanders. Zij handelden
voornamelijk in stoffen en kleine koopwaar,233 waarvan, de 'paños de Holanda' het
belangrijkst waren.
Meestal is van de kooplieden uit de Nederlandse bronnen onbekend of zij tot dit
consulaat hebben behoord. In een enkel geval is het duidelijk dat het om faktors gaat
van kooplieden uit het noorden. Zo werkte Anton de Lannoy minstens tussen 1525 en
1529 als faktor van Joachim Pruner uit Antwerpen.234 Andere Nederlanders in de stad
waren Cornells Aertsz. en Nicolaes Goetheyns uit Antwerpen. Deze laatste was vanuit
San Lúcar op weg naar de Nederlanden toen zijn schip werd gekaapt door een Engels
oorlogsschip.235
In 1554 leverde Henrick de Splittere, koopman van Breda in Brabant van 25 jaar, in
Antwerpen een verklaring af met Ghoosen de Lanthuysere, koopman uit Brugge van
29 jaar, beide 'reysende op Spaengien ende Indien'. Zij verklaarden goed te kennen Loys
Marcus, Jaques van Dort, Jaques Dias en Hans van Breda, die eind oktober 1553 in San
Lúcar waren aangekomen vanuit de stad geheten 'Nombre de Dios' in Amerika. Een
derde getuige was toen de 38 jaar oude Bernaert Avonts, geboren in Bergen op Zoom.
Hij was nu in Antwerpen, terwijl hij 'uuter tijt tot Sint Lucar in Spaengien' had
gewoond. Hij had wijlen Aerdt de Clerck goed gekend. Deze had tien jaar eerder nog
in San Lúcar gewoond als dienaar van de toen eveneens daar verblijvende Pauwels Notas
van Bergen. Later had Avonts in San Lúcar zijn eigen winkel, maar die gaf hij na een
tijd weer op om een compagnie aan te gaan met een goudsmid geheten meester Jan
Cools, geboren in Mechelen. Samen vertrokken ze toen naar het eiland 'Spaignola',
oftewel Santo Domingo. Ook hier blijken handel en ambacht dicht bij elkaar te hebben
gelegen.236
In San Lúcar zou ook de Brabantse beeldhouwer Roch hebben gewoond. Hij is

23} Antonio Moreno Ollero, SanLúcer, 211 Alt kooplieden worden genoemd. Liben, Gaspar, Enrique, Manin de la Piedra, Pedro Rosei, libran,
Jaques de Amberes, Gutierre Lobo, Hernando de Bruselas, Jos Lesearte en Crespian de Ambares Tomas de Brujas wordt ingedeeld bu de Engelse
kooplieden De koopwaar bevatte andenneer *tebs, cuentas de ámbar, cofres doradas grandes y pequeños, una escribanía dorada, escobillas doradas,
cuchillos, espejos, costureros, cuentas de azabache, relojes, dedales, cintas, alfileres, cordones, rósanos' Zie ook Alfonso Franco Suva en Antonio
Moreno Ollero, 'Datos sobre el comercio del puerto de San Lúcar de Barrameda en el primer tercio del siglo Х Г Actas dd U coloquio de Ыаопл
главен/ imUliat. ítaendi y comemo (Sevilla, 1982), 283-296, 290
234 J. Strieder Am Аппегреяег NoundBtnhven, 21, 25, 61-62 Afkomstig un RAA, notara J de Platea n° S23, 78v en n° 522, 62v, 63r Pruner
ontving in 1530 koopwaar in Antwerpen, die door zun faktor Anton de Lannoy in november 1529 gekocht was ш San Lúcar, Ook een zekere
Johann Pruner nog in San Lúcar geweest als faktor
235 Cornells Aertsz was m 1550 voor de grote Raad m een proces verwikkeld tegen een weduwe uit Middelburg GRM, Sententien, 851 113
Nicolaes Goetheyns kwam uit San Lúcar waar hij goederen had laten laden op de hulk 'Sinte Adolf van schipper Gheen Willems uit Grootebroek
ш Holland Op twee februan 1546 waren zij uitgevaren tot voor de Engelse kust, waar een Engels oorlogsschip hen had genomen ARAB,
Audiëntie, 382/2, 322r-327r Het schip bevane rozijnen, wijn, gebrande wijn, en suiker, maar ook zijn persoonlijke eigendommen (kleren, boeken,
brieven, contracten, 'secreue1) De totale schade beliep 243 pond, 11 schellingen en 8 penningen Later ook nog zijn geld (123 dubbele Allearsti
en 110 kronen) en nog meer wijn en rozijnen ingenomen Ook de ankerkabels en de kleren van de bemanning waren verdwenen. Uiteindelijk
behep de schade 470 pond, 3 4 Zie ook HJ Smit ed^, Bronnen voor de gadnedenu twl den bmndtt met EngeUnd, ScbolUnd en ierUnd П, (Den
Haag, 1942), RGP, Grote sene 86, 661
236 SAACB DC, 311r, 316r De getuige had dne jaar geleden gehoord dat Aen in Nombre de Dios wasoverleden Over de acuvnenen van Cools,
De Clerck en anderen in Amerika bevat de tekst nog meer interessante gegevens
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bekend geworden als voorbeeld in de 'Mémoires' van Francisco de Enzinas: 'Mais je
vous raconterai une chose dont vous vous esmerveillerez beaucoup d'avantage, et
laquelle est avenue depuis un peu de temps'. Roch had een houten Mariabeeld gemaakt,
dat de aandacht trok van een inquisiteur, die het wilde kopen. Deze bood echter maar
de helft van de prijs en toen zei Roch dat hij het beeld nog liever kapot zou maken, dan
het voor die prijs te verkopen. Roch beschadigde daarop het gezicht van de Maagd en
de inquisiteur liet hem meteen gevangenzetten. Wegens ketterij zou hij drie dagen later
worden verbrand. Bij de terechtstelling schreeuwde hij in het rond of er ook 'Flamans'
aanwezig waren en die waren er inderdaad, afkomstig van een tweetal schepen dat klaar
lag voor vertrek naar huis. Ze moesten aan zijn vader in Antwerpen vertellen wat er
gebeurd was. Enzinas had het verhaal eerst niet geloofd, totdat hij in Antwerpen de
ouders had gevonden, die overigens ook in Spanje hadden gewoond.237
JEREZ DE LA FRONTERA

Ook op de markt van Jerez de la Frontera verschenen de Nederlanders al voor de
zestiende eeuw. Het voornaamste bewijs daarvoor is een ordonnnatie uit 1483, waarin
gesproken wordt over de 'Flamencos'. Voor de kenner bij uitstek van de geschiedenis
van Jerez, Hipólito Sancho de Sopranis, maakte dit het geven van concrete feiten over
de aanwezigheid overbodig.238 Elders publiceerde dezelfde auteur een belangrijker
'ordenanza' uit 1530, geldend voor de Engelsen en de Nederlanders, die voortaan niet
meer in de stad mochten komen.239 De keuze tussen San Lúcar en Jerez zal dus
meestal snel zijn gemaakt. Hoe het mogelijk is dat een stad op deze manier optrad tegen
de 'Flamencos' van Karel V is niet duidelijk. Hoewel Sancho de Sopranis geen namen
heeft kunnen vinden, zijn er wel degelijk enkele voorbeelden bekend. Al in 1487
verbleef tonnenmaker Cornells Flamenco in de stad.240 Een voorbeeld van een
Nederlands koopman en faktor in Jerez is Niclaes van Cruieghem Anthoniszone uit
Antwerpen, die in 1544 wijn had geladen in vier voor Jerez liggende schepen voor zijn
meester Janne van Bachgracht."1
CADE

Volgens een door Kellenbenz gebruikt document uit 1535 waren er in dat jaar 23
Genuezen in Cádiz, naast een aantal Portugezen, Fransen en Engelsen. De
vreemdelingen waren over het algemeen kooplieden, maar van Nederlanders kon hij in

237 Francisco de Enzimi, Memtam Ch. -Al Campan ed. 2 delen (Brussel/ Den Haag, 1862-1843), 217-221.
238 *No hemos encontrado caso concreto de la presencia de los mercaderes flamencos en las ferias de Jerez, pero no hace falta para probar su
presencia en dial'. H. Sancho de Sopranis, Hutcru tocui de Jera de U Frontere él fin de U Edsd Mah* I Qerez, 1939), 76. Voor bet begin van de
zestiende eeuw twijfelt hu met aan het bestaan van een 'colonia flamenca bastante voluminosa 7 de importancia econnmica'.
239 'Flamencos no sean osados de estar, ш eaten en esta ciudad ш en sus arrabales e términos so pena que el que fuese ^ " " у Ц le serán dados
cien azotes e demás pagara en pena diez mil maravedís para la cámara de su magnisi! e el vecino que le acogiere le sera cerrada la puerta e echada
una cerradura a la puerta e sera desterrado desta ciudad e de su termino por tiempo de aflos'. H Sancho de Sopranis, Documentos рлгл U butons
dd «IDO de Jera. ReUaona entre Jera y FUnda dmmte d яф> XVI (Jerez, 19S9), 10.
240 RGS, 21-7-1487, 44, Cornine« Flamenco, residente en Jerez de la Frontera. Idem, 2-5-1489. 212.
241 SAA 's Hertoghen 1544-47, 4r. (22-1-1546).
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de zeer uitvoerige gegevens geen sporen vinden.242 Pas in 1565 gaf de graveur
Hoefnagels het hospitaal van de Vlaamse natie aan op zijn afbeelding van de stad.243
De Nederlanders zouden dus pas laat de stad kunnen hebben aangedaan, in
overeenstemming met de door Stols geconstateerde groei van het aantal Nederlanders
vanaf de jaren vijftig. Voor de periode tot ongeveer 1540 zijn er inderdaad weinig
vermeldingen voorhanden. Het oudste voorbeeld is Jacome Vandemele, die in 1518 zelfs
als burger van Cádiz stond omschreven. Hij kreeg een licentie om 500 'cahíces' tarwe
uit te voeren. Tot de bijzondere gevallen behoorde het Vlaamse dienstmeisje Dingana,
dat in huis werkte bij een Genuees. Ze zou in 1527 10.000 maravedís krijgen als ze
binnen een jaar zou trouwen of intreden, maar dit was niet gebeurd. Ze wilde niet het
klooster in en ze had nog niemand gevonden om mee te trouwen.244 In 1533 verbleef
de Nederlandse koopman Guillermo de Bues in Cádiz en in 1538 ene Guillermo Dabux.
Mocht het hier om dezelfde persoon gaan, dan verbleef er dus wellicht permanent een
Nederlands koopman in de stad vanaf 1533.245
De Antwerpse notaris Stryt werd in 1540 tweemaal ingeschakeld bij documenten rond
Nederlanders in Cádiz. Rolan Gras, de zoon van de Antwerpse koopman Pedro Gras,
verbleef toen in Cádiz en was betrokken geweest bij de verzekering van de 'Sant
Martin' van schipper Juan Perez de Aresti uit Arnemuiden. In hetzelfde jaar verklaarden
twee Antwerpse poorters dat zij onlangs als passagiers waren meegereisd op het schip
van Jacob Symon vanuit Cádiz.246 In 1542 verklaarde Nicolas Prévost le jeusne, burger
van Antwerpen, dat hij Lenart Vincke goed kende en hem ongeveer tweeënhalve maand
geleden nog had gezien, 'veu en vie', in Calis Malis in Spanje.247 In 1546 was het
notaris 's Hertoghen die een machtiging uitschreef van de Antwerpse koopman
Bartolomeo Berteis aan zijn zoon Enricque Bertels, 'estante en la ciudad de Cadiz'.248
Joris Wallenx resideerde in 1555 in Cádiz en ontving daar koopwaar van diverse
Antwerpse kooplieden.24'
De handel op Cádiz was echter zeker niet geheel in handen van Antwerpenaren. Ook
de Bruggelingen bleven gedurende de gehele periode van Karel V actief in de stad. De

242 H Kellenbenz, 'Die Flnwohnerschaft der Stadt Cadiz um 1535 und ihre Fremdcnkolonie' Spanische Forschungen der GorrisgeseUscbaft, I reihe
20 (1962), 79 102 Zie ook José Sánchez Herrero, Cada La cuidad medieval y cristiana 1260-1)2} (Córdoba, 1981), 82, 103, 140 In 1485 waren
er geco Nederlandse 'vecinos' Hij vermoedt dat de Nederlanders ш het midden van de zestiende eeuw naar Cádiz kwamen, 'pasando pronto a
ser numerosa su colemia'
243 Hoya, fondations, 31, 48.
244 Ceoulas, 38, 61v. CC, 192-35,
245 Manuela Магтего Rodríguez, 'Mercaderes ñamencos en Tenerife durante la primera mitad del agio XVI' IV ссіоашо de butani CanarioAmericana 1980 IV.l (Gran Canana, 1982), 599-614, 605
246 Deze Juan Perez de Areni was burger van Arnemuiden, het schip was van Arnao del Plano uit Antwerpen Daarvoor hadden Aresü en Rolan
Gras op 3 september 1539 m Cadiz een obligatie van 123 gouden dukaten ondertthend SAA Strvt 1540, 30-10-1540, 307v De Twee Antwerpse
poorters waren Adnaen Ram van 28 |aar en Bastiaen Peyns van 24 )aar Idem, 24-3-1540, 77r,
247 SAA CB V, 140r 30-6-1542. Hij was toen nog 'sain de corps' De verklaring was afgelegd op verzoek van Martin Vincke, de broer van
Lenart
248 SAA, 's-Hertoghen, " 2073, 1546-47, 30-9-1546, 129v.
249 SAA, CB X, 99r 27-7-1555
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Spaanse notaris Paredes in Brugge was tussen 1549 en 1556 driemaal betrokken bij een
onderneming van Brugse kooplieden in Cádiz. In 1549 kwam de Brugse koopman
Felipe van de Velde, alias Del Campo, van ongeveer 31 jaar, samen met Jacop Coquelar,
een koopman uit Middelburg van ongeveer 41 jaar, als passagier uit Cádiz.250 In 1554
stond Justo Bogaerts voor Paredes.251 Hij machtigde de afwezige Spaanse koopman
Domingo de Salinas uit Cádiz om een half pak linnen te innen van de Brugse koopman
Nicolas Bernardi, 'mercader flamenco, residente en Cadiz'. Bogaerts had een heel pak
naar de Bruggeling Gerart van Heude in Cádiz gestuurd, maar toen deze terugging naar
de Nederlanden was er een half pak achtergebleven in handen van Bernardi. Van Heude
was echter gestorven tijdens een Franse aanval op zijn schip. Cornells Lomelin
omschreef zich in 1556 voor Paredes als 'natural desta villa de Brujas', maar
tegelijkertijd als 'vezino que soy de la ciudad de Cadiz en Andaluzia'.252
SEVILLA
De voornaamste gegevens over Nederlanders in Sevilla zijn afkomstig uit het onderzoek
van Eddy Stols. Volgens hem waren er sinds het eind van de Middeleeuwen al
'Flamencos' in de stad. Dat waren dan echter geen kooplieden van de internationale
handel, maar veeleer handwerkslieden, kleine handelaren en avonturiers.253 Volgens
Alfonso Franco Silva woonden er aan het begin van de zestiende eeuw slechts enkele
Nederlanders in de stad en hadden de Engelse kooplieden de overhand op de
'Flamencos'. De enige koopman die hij noemt is ene Jacome Vandemele, al eerder
genoemd als Nederlander in Cádiz.254 Dit is ongetwijfeld Jacob van Donimele, die in
1513 als faktor werd uitgestuurd door Willem de Veel en Jan van Hove voor de
gelijknamige compagnie 'ghemaect ...up tlant van Andelosie'.255 Stols vond voor de
periode tot 1555 nog een drietal Nederlandse kooplieden in Sevilla.256
Op 8 februari 1556 verscheen de Brugse koopman Juan Cousin met een in het Spaans
gesteld testament van zijn zoon Diego voor notaris Paredes. Het was op 28 november

250 SAB, Paredes 1549, 31r 9-4-1549 het schip m j ш Bretagne op de rotsen gelopen De hulk van schipper Jacop Janson uit Amsterdam was
op 14 februan venrokken uit de haven, samen met de hulk van Juan de Pape, eveneens een schipper uit Amsterdam
251 SAB, Paredes 1556, 63n Idem, 1558 1559, 189r Stols, 'Gens des Pays-Bas', 569
252 SAB, Paredes 1556, 31r Hi; was mj Paredes ош zun broer Tomas te machtigen
253 Eddy Stols, 'La colonia flamenca de Sevilla y el comercio de los Países Bajos españoles en la primera mitad del siglo Х 1Г Anuanode instaría
economa y social 2 (1969), 363-381 Hoys, Fondatomi, 30-31
254 Alfonso Franco Sdva, La exlavüud en Sevilla у su turra a fitta de U Edad Media (Sevilla, 1979), 80 Dit zeer gedegen proefschrift is vooral
gebaseerd op notansprotokoUen uit het eerste kwart van de zestiende eeuw
255

O Mus, 'Despars', 94

256 Juan Sanson, 'mercader flamenco' m 1517, Jan van Damme rond 1535 en Simon van den Heede uit Brugge, een handelaar in stoffen, in 1552
Stols, 'Gens des Pays-Bas', 568-569 Bronnen uit Doaimtntos americanos dd АгсЫ о de Protocolos de SevtlU. StgbXVI (Madrid 1935), 134, Strieder,
/*>ЫГИІІ«ГС*І«І>,341-34Э , Afkomstig uit SAA, Stryt 1535, 60r-61r, SAB, Paredes 1563-1564, 106 Op 17 juni 1535 verplichtte Bernhard Schouten
uit Olfen, in het bisdom Munster, zich aan het gezelschap van drapemer Jan van Blassendondf, Cornelia de Vos en de ш Spanje verblijvende Jan
van Damme Schouten zal naar Jan van Damme in Sevilla gaan om vandaar verder te razen naar het pas ontdekte Peru, waar hu op zoek zal
moeten gaan naar goud, zilver en andere kostbaarheden om deze vervolgens m handen te geven van de dne kooplieden, waarna iedereen een vierde
deel zal knjgen Voor de penode vlak na 1555 noemt Stols de Bruggelingen Cornells Pnimbout, Omar de la Costa, Juan Carboner en Hendnk
van Belle Stols, 'Les gens des Pays-Bas', 569 Het betreft de penode 1556-1559 De vermeldingen zijn afkomstig uit de registers van nouns Paredes,
SAB
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1555 opgemaakt in Sevilla door notaris Pedro Gutierrez de Padilla in het huis van
Ruberto Dacre.257 De zieke Diego verzocht daarin dat men zijn uitstaande schulden
zou regelen. De schulden aan Nederlanders varieerden van geld voor de aankoop van
een paar laarzen bij Jaques Fique, of een schuld aan boekhandelaar Juan Senat, tot een
uitstaande rekening bij Jorge Ogo, 'Flamenco, estante en Caliz', voor de huur van een
paard. Aan de Nederlandse koopman Rruberto Dacre, waar hij zijn testament liet
opmaken, diende hij nog een lening terug te betalen voor de aankoop van olie en aan
Juan de la Borda, een burger van Cádiz, een bedrag voor koopwaar die naar 'Flandes'
was gestuurd. De andere schulden vielen wel uit zijn boeken te halen, zo stelde het
testament verder. Diego schonk geld aan kerken, hospitalen en aan enkele kloosters,
mede bedoeld voor het loskopen van door de Moren gevangen gehouden Christenen.
Van Pedro Tibiro, 'Flamenco', had hij een zwaard geleend, dat echter door het gerecht
was ingenomen. Tibiro diende de waarde terug te krijgen. Voor het uitvoeren van het
testament benoemde Diego de eerder genoemde Ruberto Dacre en Juan De Águila,
'Flamencos, estantes en Sevilla'. Zij moesten de bezittingen overmaken naar zijn vader
in Brugge. Deze machtigde nu voor de consuls van de Spaanse natie Juan de Águila258
en Cornells Helle, allebei kooplieden in Sevilla, en zijn zoon Pedro Cousin, om zich
met de uitvoering van het testament te belasten. Op basis van een enkel testament valt
dus een hele groep Nederlanders in Sevilla samen te stellen.
Hoewel hij in zijn artikel vooral de aandacht richt op de Bruggelingen, zijn er volgens
Stols tussen 1550 en 1570 ook vele Antwerpse kooplieden in Sevilla aanwezig geweest.
Hij volstaat echter met het geven van een lijst met namen, afkomstig uit documenten
van het 'Archivo de Indias'.25' De Antwerpse archieven bieden nog een aantal andere
gevallen. In juni 1540 verscheen de Antwerpse koopman Enrique van Achelen voor
Stryt met het verzoek geld te innen van de erfgenamen van zijn medeburger Bartolomé
Moran, 'mercader defunto en Sevilla', waarmee Van Achelen in juli 1538 nog zaken had
gedaan. Tien jaar later woonde ook ene Jehan Santfort in deze stad.260
De Antwerpse documenten werpen echter vooral licht op de activiteiten van Jan van
Molenbroeck. Begin 1549 woonde hij in Sevilla, waar hij via Cádiz koper had
ontvangen uit de Nederlanden, gestuurd door de Antwerpenaren Bernoul (Bernuy?) en
Cornells van Ursul. Als getuige voor de reedsgenoemde notaris Pedro Gutierrez de
Padilla verscheen op 17 mei 1549 de 'mercader flamenco' Juan de Nis als getuige.2"
De gebroeders Jeronimus en Jaspar Manaert uit Antwerpen machtigden in 1552 hun

257 SAB, Pirales 1556, 1Э0г-1Э1 , 149г
258 Stols, 'Gens des Pays-Bas', 569 Juan de Águila verbleef in Sevilla vanaf 1554 In 1567 zal hu vier maanden in de gevangenis, maar ook later
bleef bij actief in Andalusiè
259 Stols 'Gens des Pays-Bas', 570, 572 AIS, Justicia 794, 1, 893, 6, 898, 4, 6, 7, 899, 8, 925, 1, Idem Contratación, 50 A, Idem Escribanía de
Cámara, 1070, В Rond 1540 was volgens hem ook de Hollandse koopman Cornells Deque m Sevilla aangekomen AIS Justicia, 898, 7 Ook Pedro
de Anuo verbleef m 1556 in Sevilla SAB, Paredes 1556, 12Qr
260 SAA, Stryt 1540. 8-6-1540 148r ARAB, Audienue, 1417 1418, n° 7 HÍJ onlnng m 1549 vu Cadiz koper dat uit Ameimuden kwam Het
was eigendom van Guillaume Santfort en Lancelot de Rubtan uit Antwerpen en was door Matheo Fanoglio in Arnemuiden verscheept ш de hulk
van Janson de Brut naar Rodrigo de Mohna m Cádiz.
261

ARAB, Audienue, 1417-1418, о ' 17 Deze notaris komt zowel m 1549 als m 1555 voor m relatie tot Nederlandse kooplieden.
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dienaar Rombaut vanden Eynde uit Mechelen om in hun naam op bezoek te gaan bij
Van Molenbroeck, residerende binnen Sevilla in het koninkrijk van Spanje en bij Jehan
Fernandes Granada in Lissabon, in het koninkrijk van Portugal. Hij moest van beide
lieden de rekeningen en andere bewijzen van de administratie opeisen, waaruit valt op
242
te maken dat het hier gaat om twee faktors van de gebroeders Manaert. In 1554 was
Van Molenbroeck, die nog steeds in Sevilla woonde, betrokken bij een proces voor de
Antwerpse vierschaar in verband met een zending lijnwaad, door Jaspar Cunget en zijn
vrouw aan hem gezonden, die het hadden gekocht van Anna van Bernagien, een
'coopwijff uit Breda. Enkele Nederlanders en Spanjaarden werden nu gemachtigd om
243
geld te innen van Van Molenbroeck.
De komst van de Nederlandse kooplieden naar Sevilla lijkt op basis van de hiervoor
genoemde documenten te hebben plaatsgevonden vanaf de jaren veertig en vijftig. Maar
dit beeld wordt vooral veroorzaakt door de beschikbare bronnen. Pas uit deze periode
dateren de zo belangrijke eerste notarisregisters uit de Antwerpse en Brugse
schatkamers. De documentatie uit Bergen op Zoom lijkt voor deze stad juist te wijzen
op een vroege aanwezigheid in Sevilla, zoals in het geval van Lambrecht Moys in
1508.244 Via Bergen handelde ook Geeraert de Vogeler uit Den Bosch. Vanuit Sevilla
verzorgde hij de zaken van een aantal kooplieden uit Bergen en Den Bosch.245
Ook uit enkele gegevens uit het 'Archivo General de Simancas' blijkt de Nederlandse
aanwezigheid voor 1530. Al aan het einde van de vijftiende eeuw verzocht Cornells
Alcus de Flandes, 'mercader estante en esta cibdat de Sevilla', om gerechtigheid. Hij was
op weg naar de Nederlanden geweest, 'donde soy natural', en in Lissabon waren zijn
koopwaren gestolen door de Biskajer Fernando de Zumaya. Ook ene Jos Bilbos zat in
deze periode in Sevilla.244 Een ander voorbeeld betreft de weduwe van een Amerikahandelaar. Deze Catalina de Mesa was burgeres van de stad en na de dood van haar man
was ze van welgestelde dame tot de armoede vervallen. Catalina, zelf de dochter van
Cornells Flamenco, eveneens burger van Sevilla, zat nu met vier zonen en een 'hija
donzella'. O m deze dochter getrouwd te krijgen, verzocht ze in 1526 om geld voor een

262 SAA CB

П, 48r 8-3-1552.

263 SAA CB IX, 153r. 2-4-1554.
264 Slootmans, Кошктлгкип, 509, 974 In 1508 werd Rodrigo Alomo gemachugd om pelterijen in ontvangst te nemen, die Lambrecht Moys
vanuit Sevilla naar Bergen had gezonden. Rodrigo Alonso had ook contacten met een koopman uit Neurenberg. Bergen diende wel vaker ab markt
voor de handel tussen Spanje en Duitsland. De kooplieden van de 'Grosze Ravensburger Handelsgesellschaft' gebruikten Bergen voor hun handel
met Spanje. Fernando Janes uit Spanje ЬлпАЛІт m e t Lazarus Tücher in 1524 In Bergen werd ook Spaans fluweel verkocht aan Zweedse
kooplieden. Idem, 632-633, 694495, 700-702
265 Simon van Tremen uit Bergen machtigde tijdens de Koudemarkt van 1514 zijn knecht Gheerd de Vogelaere en Jan Alemán, 'beeldesnijder',
om in Sevilla zijn srhnlrlrn te innen Veel aanwezigen op de Bergse jaarmarkten hadden geld tegoed van personen uit Sevilla en gaven daarvoor
machtigingen voor de Bergse schepenbank. Dit deden m 1514 ondermeer twee burgers van 's-Hertoghenbosch Een jaar later werd de Spanjaard
Lope de Paz door een andere Bosschenaar achtervolgd voor een schuld en werd Gheert de Vogelaere gemachtigd om de schuld te innen. Slootmans,
Kùudzmrrlem, 9711-979.
266 Hij had suiker geladen op het 'ysla de Fayas, qual es dd sefior duque de BorgoAa' Ook een kut met 'monedas de Flandes y de Portugal',
en een zwarte bekeerde slavin geheten YsabeL 'con un fijo de su color negro e dos fijos blancos'. CC, H59. Hij stond m een proces tegenover
Esteban Spinola en consortes, Genuese kooplieden, in verband met verzekering door hen van 100 gouden dukaten. RGS, 23-9-1491, 69.
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bruidsschat.
DRUKKERS EN BOEKHANDELAREN 268

In Sevilla maakte een aantal Nederlanders ook deel uit van de groep rond de 'Duitse'
drukkers Justo Alemán en Jacob Cromberger.26' In de Spaanse bronnen wist men zelfs
vaak geen raad met de afkomst: Zo werd Lázaro Nuremberger, de schoonzoon van
Jacob Cromberger, soms omschreven als 'mercader flamenco',270 terwijl enkele
Nederlanders juist weer voorkwamen als 'Alemanes'. Volgens de door Griffin geciteerde
onuitgegeven studie van Clara Louisa Penney verbleef ook de Antwerpse drukker
Martin Nutius enige tijd bij Cromberger in Sevilla. Tijdens een reis door Spanje zou hij
zelf liederen hebben verzameld voor zijn 'Cancionero de Romances'.271
Nederlanders en Duitsers waren eveneens met elkaar verbonden via
familieverwantschappen. Justo Cañan of Alemán, in 1512 in Sevilla werkzaam, was
getrouwd met ene Catalina Bandebruque. Haar zuster Comincia de Blanquis was weer
getrouwd met Meinardo Ungut en hun zoon Tomas Ungut stond vaak omschreven als
Nederlands koopman. Nadat Meinardo was overleden in 1499 trouwde Comincia272
met Jacob Cromberger, die wel bekend stond als Jacome Alemán. Na de dood van Justo
Alemán regelden in 1525 Miguel de Corias en Tomas de Sconaquer, 'mercaderes
flamencos estantes en Sevilla', voor een notaris de zaken voor de kinderen.
In 1518 werd de Nederlandse koopman Juan de Haarlem273 ziek ten huize van
Cromberger. Hij zei in zijn testament goederen te bezitten in Sevilla en Lissabon en
Cromberger machtigde Francisco de Belén, 'mercader flamenco estante en Lisboa' om
daar diens zaken te behartigen. De Haarlem bezat schulden aan de Antwerpse
boekhandelaar Francisco de Burguian, voor twee 'toneles' met boeken die in maart 1518
waren verstuurd en nu te Lissabon waren, ter waarde van 175 pond, 'libras, monedas
de Flandes'. Verder had hij een schuld aan Cornielles Fonqxel, een Antwerps koopman,
voor de import van lakens, lijnwaad, draad en andere koopwaar, die in Sevilla waren
aangekomen. Aan de andere kant had hij weer een tegoed van 260 dukaten van de

267 CC 184-66 'Cattimi de Mesa flamenca, hija de Cornells flamenco vezino de Sevilla ago saber a su magestad como soy viuda y en vida de
mi mando estube en mucha prosperidad y pliego a dios que navegando para las Indus se шило y toda nuestra «'••»"'Ь fue perdida y quede con
4 hijos y una hija A™\i*l\? у para su remedio me falta toda posybikdad Suplico a ν m entre las muchas lymemas que ν m acostumbra axer para
esta donzella a la poder casar me aga alguna merced y limosna que ynfonnado vjn de su persona y honestidad'
268 Julian Marysacl, 'Flamenco', drukker in Sevilla, 1542 Leerung van Xinion Carpintero Van Onroy, Contribution к ІЪілот des imprimeurs
et lies libraires belga i /'¿franger (Parus, 1927)
269 Clive Griffin, The Crombergers ofSevUU The history oft printing and merchant dynasty (Oxford, 1988), 2D, 29, 474В, 59, 106 F J. Norton,
firming m Spun ifOl ІЯ0 (Cambridge, 1966), 47 Joaquin Hazañas y la Rúa, La imprenta en Sevilla I (Sevilla, 1945), 107-108, 126,133, 143.174.
270 Joaquín Hazañas y la Rúa, La imprenta en Sevilla I ßcvilla, 1945), 127 De 'mercader flamenco' Lázaro Morenberger, burger van Sevilla doch
afwezig, het ш zijn naam door zijn schoonvader Jacome Alemán, enige huizen kopen ш Sevilla.
271 Cancionero de Romances Antonio Rodríguez ΜοΔιηο ed. (Antwerpen, 1550/ Madrid, 1967) A ntwrpse drukken m het Spaans uit de 16de en
17de eeuw Kris de Bauw, Kris Swinnen en Hadewych Thijs ed. (Antwerpen, 1985), n° 76 In 1544 schreef Nutius daarin. 'Y porque en los tiempos
frissadns anduve ciertos años en nuestros reynos de Espafla y en ellos desprendió la lengua española que por tanto le pluguiesse imprimir cienos
libros de la misma lengua española de que La mayor parte era impremida en España con privilegio'.
272

In haar testament van 1527 spreekt zi) over haar zwarte slavm Ana en haar blanke slavin Catalina

273 HÍJ was de zoon van de overleden Juan Dianstu en diens echtgenote Catalina Juanes, inwoners van 'la ciudad de Harten, en Holanda, del
condado de Flandes' Testament van 18 juk 1518
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Nederlandse koopman Copin Molmar, 'estante en estos reinos de Castilla'.
HET VOORBEELD VAN SEVILLA

José Gestoso y Pérez publiceerde aan het begin van de eeuw een biografisch
woordenboek van handwerkslieden in Sevilla, dat het mogelijk maakt om Sevilla als
voorbeeld te nemen van de aanwezigheid van Nederlandse ambachtslieden in een
Spaanse stad. Ook zelf schreef hij reeds een aantal artikelen over de Nederlandse
kunstenaars in Sevilla.274 Voor de in dit boek bestudeerde periode is Gestoso γ Pérez
Nederlanders tegengekomen in een groot aantal ambachten: borduurder,
speelkaartenmaker, beeldhouwer, schilder, beeldensnijder, steenhouwer, slotenmaker,
zilversmid, tapijtenmaker, klokkenmaker, fabrikant van kanonnen, prentendrukker,
kanonnier, glazenier.275 Veel van deze beroepen zien we ook terug bij de Nederlanders

274 José Gestoso y Perez. "Notice historique et biographique des principaux artistes flamands qui travaillèrent a Seville depuis le XVIe siècle
jusqu'à Ulm du Х Ше' La tratnaens de ЛпатаШ (Brugge, ij) 157-182, Idem IV, 31-45,51-65, 136-151, 186-197, Idem V, 32-43, 114-117 Idem,
Emryo de an иикиило de lot trafen queflmaeron m SevilU dade el agio XIII él XVIII inclusive 3 delen (Sevilla, 1899-1909) Ook Idem, Sevült
тогштепЫ у drtúou 3 delen (Sevilla, 1889-1892). Zie ook Lt aitarti de SevdU (Sevilla, 1984)
Dancart Pieterszoon
Marco Flamenco
Roque de Bolduquc
lobe de Belduque
Jover Ranyes
Bernalde Gruzpan
Nicola* Bollo
George Baldía
Juan de Gante
Juan Danben
Pedro Flamenco
Pedro Hamenco
Cornuües
Cornicles
Maittre Сорт
Martin Gutiérrez
Guillermo Borgoflon
Amao
Pedro de Campaña
Hernando de Sturmes
Obertos de Velar
Francisco Frutet
Gil Fernandez
Iohan Dui
Juan Fune«
Anuo de Flandes
Arnao de Vergara
Bernaldmo de Gelandu
Juan Vivan
Juan Paca
Juan Vedriero
Desiderio Tabalion
Carlos Brujee
Enrique de Breda
Juan de Amberei
David Fhmenco
Lucas de Bruges
Luis de Bnuas
Maestre Andres
Maestre Ntculas
Carmeles Monte
Julian Marycael
Pedro BorgoAa
Fernando Chnstoff
M autre Juan

beeldh
beeldh.
beeldh.

tapusier

beeldh
beeldh.
beeldh.
beeldh
beeldh.
beeldh
beeldh.
beeldh.
beeldh
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schilder
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«уЬіІг^Г

ybiHff
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schilder
vulnero
vulnero
vidriero
vulnero
vulnero
vulnero
vulnero
vulnero
artillero

artillero
cerajero
lonbardero
lonbardero
bordador
drukker
relojero
relojero
relojero

1478
1489-1505
15341556
1556
1554-1556
1556
15341544-1554
1527-47
1542
1539
1539
1547
1527
1504
1557-1560
1554
1537-1561
1539-1556
1550
1548-1550
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1503
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1525-1556
1527-1543
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1518
1528
1518
-1553
1558-1562
1554
1554
1554
1521-1523
1523
1522
4
1525-1529
1542
1553
1552
1550
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in Italië en Engeland.276 Maar hij had alleen aandacht voor ambachten met een zekere
artistieke waarde. De schoenmaker Domingo, die in Sevilla was gevestigd en er kinderen
had, komt bij hem niet voor. Vanwege schulden was deze in de gevangenis gekomen,
maar vanuit het Habsburgse hof deed men in 1520 een beroep op barmhartigheid.277
Een aantal van de Nederlanders toont weer contacten met andere Spaanse steden. Zo
Jorge Bautista uit Brugge, een speelkaartenmaker die in 1558 samen met twee collega's
naar Valdepeñas ging om er bij enkele papiermolens kaarten te gaan maken. Cornieles
Monte oftewel Cornialis Flamenco, de borduurmeester en burger van Sevilla uit de inventaris van Jacob Cromberger, gaf in 1532 een machtiging aan de beeldensnijder
Cristiano Flamenco, 'estante en Toledo'. Een derde voorbeeld is Guillermo Franco, die
in Osuna woonde en in 1550 handelde met de Nederlandse 'vidriero' en 'polvorista de
su magestad' (kruitmeester van Karel V) Desiderio Tabalion uit Sevilla.278
Ook maestre Niculas, kannonier en prentendrukker, was burger van Sevilla. Als
weduwnaar van Juana de Flandes is er in zijn ongedateerde testament, met als
testamentair Jacob Cromberger, sprake van zijn dienaar Juan de Flandes, zijn dochter
Barbóla en zijn overleden schoonmoeder Margarita de Flandes. Zijn zoon Josque was
boekhandelaar in Salamanca. Verder bezat Niculas het karveel Santa Barbóla, waarop
Alonso Manuel uit San Lúcar naar Napels was geweest. Hij handelde ook in laken.
Tijdens het opstellen van het testament lag zijn karveel klaar voor een reis naar de
Canarische eilanden. Hij bezat behalve huizen en het karveel bij zijn dood ook nog een
voorraad meel, voorraden kruit en een molen om buskruit te maken. Zijn geld en dat

Luis Hernandez
Leonardo Borgoflon
Maistre Juan Flamenco
Juan de Amsterdam
Maistre Hernando
Enrique Flamenco
Adrian de Bruvestavan
Juan Оаув
Pedro de Flandes
Juan Giralte
Jorge Fernandez
Jorge Bautista
Jaques Bran

relojero
lapidano
pLtero
serrurier
cerajero
?
tapissier
fabricant
bordador
beeldh
beeldh
naipero

1559
1552
1542
1550
1549 1550
1549
1542
1542 (de lonbardes)
1557
Ц

1519
1558
1554

276 Behalve in de textielindustrie werkten er ш Engeland Nederlanders als klokkemakcrs, mijnwerkers, wapenmakers, schoenmakers, glazeniers,
hoedemakers en tapijtmakeri W Cunningham, Alten tmrmgrétton in EngUnä (Londen, 1897), 102-149 Ten tijde van Elizabeth I kwamen er
opnieuw grote groepen Nederlanders naar Engeland, nu vaak om religieuze motieven In het vijftiende- en zestiende eeuwse Rome zijn ondermeer
voorbeelden te vinden van Duitsera en Nederlanden in de volgende beroepen schoenmaker, bakker, wever, tapijtmaker, borduurwerker,
herbergier, zadelmaker, leerlooier, bontwerker, timmerman, kuiper, molenaar, hoersnud, barbier, badmeester, loodgieter, zinkwcrker, kleermaker,
metselaar, handelaar, bankier, notaru, medicus, goud- en zilversmid, horlogemaker, schilder, beeldhouwer, ivoorwerker, glazenier hutmaker,
boekhandelaar Maurice Va«, 'Les fondations hospitalières flamandes a Rome du XVe au Х Ше siede' Bulletin de t'uuùat btstonqae belge de Rome
1 (1919), 161-371» 181 200 Zie ook* Paul Liebaert, 'Artistes flamands en Italie pendant la Renaissance' tdemt M00
277 CC, memoriales, 136, 350 (1520) 'Del señor cardenal en Medina de Rioseco al señor secretario Castañeda, nuestro special amigo' Señor
secretario, uno que se dize maestro Domingo calcetero, natural de Flandes, ha mucho tiempo que esta detenido en la cárcel de Scbtlla por algunas
deudas y por que el es persona que por naturaleza e bondad с onesodad yo le amo mucho y a mas desto le veo afrontado y afligido de muchas
enfermedades y constituido en mucha pobreca y miseria y tiene hijos sin tener con que les mantener y puesto en tierra estrada y sin amigos,
perto yo quema hayudar y fabores fazer en todo lo que en mi fuese buenamente hazer se pudiese muy afetuosamente ruego que adviniendo ha
todo esto ayudas y asistías al dicho maestro Domingo en todo lo que mediante justicia pudierdes de manera que contra haquelb no se lega su JDe
Medina de Rioseco, a tres de noviembre'
278 Desiderio overleed in 1553 en het uit zijn huwelijk met Leonor Ramirez dne kinderen na Nicolaos van 12 jaar, Jeanne van В en Catherine
van 7 jaar Deze Desiderio had ten overstaan van een notaris tachtig dukaten gegeven aan Hernando, 'cerrajero' en burger van Sevilla, die betaald
zouden moeten worden aan ene Enrique Flamenco. Bautista zou er elke dag zea dozijn schilderen, 12 dozijn 'brunir' en 26 handen papier drukken
Voor Cornei«: Isabel Turmo, BonUdot y hordadenu SevdUnoí Stglat XVI л XVIU (Sevilla, 1955), 97
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van zijn overleden vrouw werd bewaard in Nederlandse koffers. Hij kon schrijven,
maar door zijn ziekte lukte dit niet. Zijn testament en zijn overlijden zijn te dateren in
1507.
Ook zeer jonge ambachtsleerlingen kwamen uit de Nederlanden naar Sevilla. Het
ideaal zal ongetwijfeld geweest zijn iemand onder te brengen bij een stadgenoot. Zo nam
Juan de Gante, die vanaf 1544 aan de kathedraal van Sevilla als beeldhouwer werkte, in
1554 een leerling aan geheten Antonio de Arroyo, een Vlaming uit Gent van 10 jaar
oud, die nog geen Spaans sprak.279 De leerschool van Gilles Balhoboque, die ook geen
Spaans sprak, is waarschijnlijk nog moeilijker geweest. Hij werd in 1555 voor twee jaar
leerling bij de Spaanse mutsenmaker Francisco de Vitoria. Gezien de achternamen en
de gegevens over de herkomst, vormden Antwerpen en Brugge de voornaamste
achtergrond van de Nederlanders in Sevilla. Maar ook Gent, Brussel en 's Hertogenbosch leverden personen aan de Nederlandse kolonie. Het herkomstgebied betrof
dus wel voornamelijk Brabant en Vlaanderen.280
Het voorbeeld van een Brusselaar is de bekende schilder Pedro de Campaña, ook
bekend als Pedro Flamenco, geboren in Brussel in 1503 als Pieter de Kempeneer.2"1
Via Italië was Pedro vermoedelijk voor 1537 in Sevilla aangekomen, toen hij daar aan
de kathedraal ging werken. Zijn verblijf in de stad is te volgen tot zijn terugkeer naar
Brussel in 1561.282 Hiermee behoort hij tot de kleine groep personen waarvan bekend
is dat ze zijn geremigreerd. In 1556 huwde zijn dochter Catherina met de Nederlander
Jean Flieshuer (Tan Vleeschouwer?) uit Mechelen. De bruidschat bedroeg 608.870 maravedís in geld, kleding en goud. Jean was naar Sevilla gekomen, maar ze zouden in de
Nederlanden gaan wonen. Daarom ook moest Jean haar een 'carta de dote' geven, zoals
gebruikelijk was volgens 'uso e stilo de Flandes'. In 1557 was hij echter nog steeds in
Sevilla.
Uit 's Hertogenbosch kwam Jover Ranyes, afkomstig uit 'Belduquet', die in 1556 de
'Flamenco' Nicolas Bollo machtigde, met als getuige Bernalde Gruzpan, 'tapissier flamand'. Ook Roque de Belduque kwam in 1534 naar Sevilla met zijn broer George

279 'El cual por no entender la lengua castellana y carecer de edad para poder otorgar escritura de aprendizaje le fue proveída licencia por el
alcalde Francisco Martínez'
280 In 1531 was Juan de Gante nog in Salamanca en ui 1541 werkte hi) aan het pateu van Karel V ш Granada Vanaf 1541 in Sevilla E Benízit,
Dimonniurr da pantra, scultatrs, dastndteurs tí gravan VI (Parijs, 1976), 123 Lucas de Brujas was in 1521 'mercader e maestre que al presente
sois del artillería del duque de Medina Sidonu Zijn neefje Luis de Brujas was 'cerrajero' ш 1523 Antwerpen en Brugge dienen met gezien te
worden aU verstokte concurrenten De activiteiten in belde steden ondersteunden elkaar ook Arnao, een schilder en koopman uit Brugge had
Conrado de Colonia uu Keulen in 1554 ш Sevilla een orgel en acht davecimbels geleverd. De handel was afkomstig van Juan Túnez, burger van
Antwerpen, die een bnef aan Conrado had gestuurd om te bewijzen dat de goederen voor hem waren Maurice Vaes ontdekte m Rome voor de
penode tussen 1500 en 1555 31 'Belgische' schoenmakers un BnuseL Brugge, Tongeren, Antwerpen, Tienen, Lier, Den Bosch, Hocgaarden, St
Truiden en Mechelen Майлсе Vaes, 'Les fondations hospitalières flamandes a Rome dn XVe au Х Ше siècle' BtdUtvi de l'institut historique Mge
dt Rome 1 (1919), 161-371, 356-357.
281 Zie ook Diego Ángulo Ifliquez, Pedro de Слтрлйл (Sevilla, 1951) Zijn zoon Juan de Campana werd ook schilder Nicola Dacos, 'Entre
Bruxelles et Seville Peter de Kempeneer en Italie' NederUaJt КыпаЬлогаЛ Jarboek 44 (1993), 143-164 -NederUndЫіі. RtUaesm de biddende
kunst urn de NederUndm en lulil 1400-I7J0
282 In 1547 woonde hij als burger m Santa Catarina, in 1551 huurde bij een huis in San Juan de la Palma, waar hij tot 1555 woonde Daarna
tot 1561 in de Salvador Hij was getrouwd met Beatriz de Sequera
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Baldux.283 Hij stierf waarschijnlijk in Sevilla in 1561. In zijn testament van maart 1560
blijkt hij werkzaam te zijn geweest in Jerez de la Frontera, Sevilla en Medina Sidonia.
Zijn broer Andres Odebelse was burger van Kamerijk en diens dochter Angelina kreeg
50 dukaten. Hij bezat inkomsten uit de koopwaar die hij naar Amerika had verzonden.
In 1547 had hij samen met Guillen Ferran aan een retabel gewerkt voor een kerk in
Cáceres.2M
Ook Zeeland leverde een kunstenaar aan Sevilla. Hernando de Sturmes uit Zierikzee
('Ziric-ze, ciudad principal de la isla de Showeven') woonde in 1539 in San Andrés. In
1546 werd zijn zoon Antonio gedoopt, kind uit zijn huwelijk met Catalina Hernandez.
Bij een nieuwe doop een jaar later blijkt ook zijn zuster Cornelia de Sturmes aanwezig.
In 1550 volgde de doop van zoon Luis. Omdat hij in 1539 al als burger van Sevilla staat
betiteld was hij vermoedelijk al eerder aangekomen, zegt Gestoso. Tot 1556 woonde hij
in dezelfde parochie. In 1549 werkte Esturmes aan het retabel van Alonso de Castro,
de 'regidor' van San Lúcar. Campaña maakte een schatting van dit retabel.
NEDERLANDERS OP WEG NAAR DE NIEUWE WERELD2"

Adolf van Bourgondië, de admiraal van Vlaanderen, verzocht aan Karel om hem
Yucatán in Nieuw-Spanje in leen te geven, zodat hij het kon bevolken met mensen van
zijn 'tierra'. De las Casas schrijft uitgebreid over deze plannen van de admiraal van
'Flandes' en was ook met hem gaan eten: 'want dat was gewoonte en gebruik bij de
Nederlanders als ze wilden onderhandelen'. Binnen vier à vijf maanden kwamen er vijf
schepen naar San Lúcar, vol met werkmensen, 'gente labradora'. Uiteindelijk ging de
emigratie niet door. De Nederlanders, waarvan er velen in de haven stierven, dienden

283 Hl) huwde Francoue de Olivar es. de dochter vin Catalisi Hernandez ел hertrouwde later nogmaals In 1539 was Roque woonachtig in San
Miguel, in І54Э in de Madalena en in 1560 ш San Andres In 1551 werkte hg aan retabels in de kathedraal en in de kerk van Chiclana (Cádiz)
In 1554 werkte hij aan een retabel en een tabernakel in twee kerken ш Medina Sidonia Zie ook de paragraaf over Medina del Campo
284 José Hernández Díaz, 'Roque de Balduque en Sana Maria de Cáceres' Ardivo Espenai de Arte 43 (1970), 375-384
285 Interessante voorbeelden van Nederlanders in Amerika zijn te vinden bu С Verknden, 'Vlamingen ш koloniaal Spaans Amerika' VUumstke
guls 40 (1956), 129*139 Het bclangrukste arukel is echter Stols, 'Gens des Pays-Bas' Van dezelfde auteur ook 'Artisans et commerçants Π«-»*,«»!·
dans le Mexique colonial' Les Belge et U Mexique J L Velluf en F Lonauz ed (Leuven, 1993), 1-7, idem, 'Flandes ante el tratado de Tordesillas
y el monopolio colonial Iberico' El Trutudo de TordetúUs y su ¿росл (Valladahd, 1995), 1279-1295, Idem, 'Nederlanden en de inquisitie ш NieuwSpanje' Tunen mee culturen, sir Nederlanden en de ¡hernie ujereU li50-1 SX (Nijmegen, 19(8) (-Mi/nsn-ge риЫісмаа Mene Geschiedenis 2), 173193 Zie verder ondermeer J Calbrecht, De VUmingen en de Speunscbe ontdekktngsreaen tijdens de ХУІе eeuw in ¿er oosten (Antwerpen/
Eindhoven, 1928) Luis Rumo y Moreno, Pese/eros ш Indies 14911591 Π (Madrid, z¡), 354-359 Op de reis van Colon m 149) kwamen er van de
zeven Franciscanen twee Nederlanders uit bet klooster m Aat in Hengouwen Lázaro de Aspurz OFM Сар, Le aportación extranjera я Us misiones
españoles dei patronato regio (Madrid. 1946), 45-46 Zie Bartolom ¿de las Casas, Historia de Us Indus, Lib L Cap 81 Juan de la Deule en Juan Turn
Op de vierde reu van Colon twee Nederlandse scheepsjongens: Pedro de Flandes en Gonzalo Flamenco Martin Fernandez de Navarrete, Colección
de ios mages у descubrimientos, aue /neuron por nur los Españoles desdefines del agio XVI (Madnd, 1825), 293 Ook daarbij Alonso de la Calle (Van
der Straeten) Maurice de Hasque, 'Les relations entre La Belgique et l'Espagne dans le passé' Bulletin de U société royale de geograbie d'Anvers 66
(1953), 84-90, 88 James Lockhart, El mundo Hapanoperuano І5П ltiO (Межісо, 1982) Vertaling van Spannt Peru (Madison, 1968), 163.165, 173,
302 Volgens Lockhart waren er niet zoveel reeliwim onder de Nederlanders ш Peru Het ging meer am aniUerutcn, maar vooral om zilversmeden
en kleermakers. Ze waren minder verbonden met de zee dan andere groepen vreemdelingen Op een totaal van 477 geïdentificeerde vreemdelingen
ш Peru tussen 1532 en 1560 trof hu 43 Nederlanders aan Ter vergelijking- 171 uit Portugal, 157 uit habe; 52 uit Griekenland, 7 tut Duitsland,
2 uit Engeland en 2 uit Frankrijk amenos. Bruid ven de zon. SOUjaar Utsjns-Amenka en dt Lege Lenden, Catalogus van een tentoonstelling m
het Koninklijk museum voor Schone Kunsten, Antwerpen 1992, (Gent, 1991) Bevat behalve artikelen over de kunstmvloeden ook John Everaert,
'De verovering van de Indiaanse ziel Missionarissen uit de Lage Landen m Spaans Amerika 1493-1767', 59-68 De Nederlandse aanwezigheid op
de Canarische *•'•""-*" u buiten beschouwing gelaten Verwijzingen naar de uitgebreide literatuur hierover u te vinden bij Eddy Stols, 'Les
Canaries et l'expansion coloniale des Pays-Bas méridionaux au seizième aede et de la Belgique vers 1900' Coloquio de beton* СапапоЛ mentano
1980І Д (Gran Canana, 1982), 903-933, 905 913 In deel Г ,1 van hetzelfde coloquio cok Manuela Mirrerò Rodríguez, "Mercaderes flamencos
en Tenerife durante la primera mitad del siglo Х Г, 599-614 Van recenter datum u Manuel Lobos Cabrera, "Flammeo« el h carrera de Indias
vU Gran Canaria' Coloquio de bistorta Сапатю-Лтепсапа 1988 (Las Palmas, 1991), 7-20
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weer naar huis terug te keren.28*
De aanwezigheid van Nederlanders in de Nieuwe Wereld valt buiten het perspectief
van deze studie. Toch is het van belang deze migratiestroom even te bezien. De reis
ging namelijk vrijwel zeker altijd via Andalusië en dit betekende vaak een langdurig
verblijf, alvorens men de oversteek kon maken. Zo hadden de geestelijken toestemming
nodig voor de reis en dienden er voorbereidingen getroffen te worden. Zowel bij Joos
de Rycke287 als bij Pedro de Gante188 betekende dit een verblijf van ongeveer een
jaar in Spanje. Een dergelijk verblijf zal feitelijk voor alle Nederlandse missionarissen
hebben gegolden.
Een ander element is de discussie rond de wetgeving betreffende handel en migratie
van vreemdelingen op en naar Amerika. Over de mogelijkheden voor vreemdelingen
om aan de wedloop naar de Nieuwe Wereld deel te nemen zijn de meningen zeer
verdeeld. Het debat gaat over de bijdrage van de niet-Castiliaanse Spanjaarden aan de
bevolking van Amerika, maar ook de aanwezigheid van vreemdelingen als Italianen,
Portugezen en Nederlanders is een veel bestudeerd vraagstuk. Het probleem valt uiteen
in twee delen: welke regels zijn er in de loop der tijd opgesteld, en ten tweede, geven
deze regels wel een reëel beeld van de werkelijke gebeurtenissen?28' Konetzke ging in
1958 al niet meer uit van een zuiver legalistische visie, al beperkte hij zich toch vooral
tot de wetgeving.290 Reeds in 1501 probeerde men de Nieuwe Wereld te zuiveren van
de vreemde invloeden die met Columbus waren meegekomen en hoewel er werd
besloten ze te laten blijven, zou men er wel voor moeten zorgen dat er geen nieuwe

286 Volgen* zun ogen mededelingen wut Bartolomé de emigratie te stoppen, wijzend op het nog lopende proces met Columbus, maar Henne
stelt dat De las Casas juut »amen bad gewerkt met de admiraal en dat de bisschop van Burgos het project had tegengehouden Gezien de mening
van De Ui Casas over de Nederlanders lijkt hij een voorstander geweest te zijn van de emigratie, 'la gente flamenca que es mis blanda γ mis
humana que nosotros' Bartolomé de las Casas, Htstoru de Us Indus met een voorwoord van Gonzalo de Reparaz (Madnd, zj) Ш, 143-144, 155
Henne, Histoire V, 264 Cédulas, 38, 98r ν 29-3-1518 In 1526 zouden er rwee schepen van Adolf van Bourgondie naar de Nieuwe Wereld zijn
gegaan om een eiland te zoeken dat Karel V aan de admiraal had gegeven Jan Wagenaar, VaderUndsçhe bistorte IV, 464-465 Henne, Histoire V,
261
287 Christian de Paepe schreef diverse artikelen over Joe* de Rycke 'Joos de Rycke (fray Jodoco Rique) 1498-1578' Fnncauiu 33 (1978), 3-22
en 7146 en Franascmna 34 (1979), 3-19 "Een merkwaardig stuk uit het Leuvens universitair archief het Zutdamenkaanse reisverslag van broeder
Joos de Rucke (1533-1536)' OnzeAlmt AUter 35 (Leuven, 1981), 255 278 'Nieuwe geschriften van Joos de Rucke, twee onbekende brieven aan
zijn ouders (1532) FrmastMn* 37 (1982), 135-151 'Joos de Rljcke (1491 1578?), een Vlaamse zendeling in Zuid Amerika' Spiega kisamul 19 (1984),
398-403 In een bnef uit 1556 staat dat zijn zuster Anna getrouwd was geween met Francisco Almaras, een zoon van Juan en zijn eerste echtgenote
en dat beiden waren overleden, met achterlating van enkele kinderen Dochter Anne huwde Michel Tourland uit Aragon, overleden te Antwerpen
ш 1566 Een andere zus, Madeleine, was in 1545 getrouwd met een secretaris van George van Oostenrijk, bij wie ш die jaren ook Pedro Juan
Oliver werkzaam was Op weg naar de Nieuwe wereld was deze Mechelse Franciscaan gedurende meer dan een jaar m Spanje Via Toulouse,
Medina del Campo en waarschijnlijk Sevilla, vanwaar hij de oversteek heeft gemaakt Vanuit Quito stuurde hij ш maart 1536 zun reisverhaal naar
zijn broer ш de Nederlanden, maar dit verslag begint pas bij aankomst in de Nieuwe wereld.
288 Pedro de Gante vertrok op 27 apnl 1522 uit Gent en kwam via Engeland op 22 juk aan in Santander, met de vloot van Karel V Hij vertrok
uit San Lucar de Barrameda op 1 mei 1523 Jukaan de Ridder, 'Pieter van Gent, alias Pedro de Gante (1480?-1572)' Handelingen der madtsduppn
voor gpdntdenu en oudheidkunde и Gent Nieuwe reeks 39 (1985) 149-171
289 Tijdens de Opstand van de Comuneros zeiden deze dal Karel V van plan was de Amerika handel van Sevilla naar de Nederlanden te
verplaatsen 'Se ha dicho que su magestad quería quitar la contratación de las Yndias e uerra fynne que se haze en la cibdad de Sevilla γ pasarla
a Fluïdes' Manuel Dánvila y Collado, El poder aal en España V (Madrid, 1885), 202
290 Richard Konetzke, 'Legislación sobre inmigración de extranjeros en América durante la ¿poca colonial' /tense* uttenurioiw/ de sociología
3 (1945), 269-299 ídem, 'La legislaran sobre inmigración de extranjeros en América durante el remado de Carlos V CbarLs Quint et stro temps
(Parijs, 1959), 93-111 G H Hiring, 71e Spanish empire m Amena (New York, 1947) Tegenstand kwam vooral van de Cortes Jose Martínez
Cardos, 'La política económica Indiana de las cortes de Casulla' Revista de estudios políticos 82 (1955), 173-192 Zie ook Rafael Hernandez Ruiz
de Villa, Emigrdoon a Us Indus, leyes reguladoras (Segovia, 1965), 5,13,19; Demetrio Ramos Perez, 'La prevención de Fernando el Católico cantra
el twesumible dominio flamenco de America, la primera disposición contra el paso de extranjeros al nuevo conunente' Jahrbuch fir Geschichte von
SUM, Wirtschaft und Gadlscbajt Uteinancnkat 14 (1977), 1-46
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vreemdelingen meer naar Amerika kwamen. De koning kon hierop wel weer uitzonderingen maken, zoals in 1510 voor Jerónimo de Bruselas. De Katholieke Koning
Fernando de Aragón vond dat vreemdelingen met bezit in Sevilla, Cádiz of Jerez de la
Frontera en die langer dan 15 jaar in Spanje woonden, als Spanjaarden behandeld
moesten worden, zoals ook de in Spanje geboren kinderen van vreemdelingen.291
Vanaf 1525 werd de term vreemdeling verder beperkt: alle onderdanen van Karel V
mochten vanaf dat moment vrij handelen op Amerika. Deze periode van totale vrijheid
duurde tot 1538, toen weer alleen de Spanjaarden zonder licentie mochten blijven
handelen en reizen, al lijkt er een uitzondering gemaakt te zijn voor Nederlanders en
Duitsers.2*2 Wel werden vanaf 1530 de vreemde geestelijken uit de Nieuwe Wereld
geweerd. De oorzaak van deze afsluiting van de immigratie lag volgens Konetzke in de
druk op de koning door de Spanjaarden in Amerika, die hierbij gebruik konden maken
van de angst voor het protestantisme.
Onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van vreemdelingen in Amerika, zoals
van Stols, maar ook van bijvoorbeeld Connell-Smith voor de Engelsen, zal duidelijk
moeten maken in hoeverre de regelgeving de migratie effectief heeft beïnvloed.2'3
Nederlanders en Duitsers hebben het in ieder geval tot 1549 gemakkelijk gehad om
Amerika binnen te komen, maar ook zonder licentie kwamen er vreemdelingen de
Nieuwe Wereld binnen. Een strengere controle op de 'limpieza de sangre' van de
migranten kwam pas in 1552 tot stand.2*4 Illegale migratie zal vanuit andere havens
dan Sevilla ongetwijfeld eenvoudig zijn geweest. Er waren namelijk zowel aan de
Spaanse noordkust als in het zuiden een aantal havens waarvandaan schepen mochten
vertrekken naar Amerika, mits ze wel naar Sevilla terugkeerden.295 De bestudering van
de migratiestroom is lange tijd gebaseerd geweest op de gegevens die gepubliceerd zijn
in de Catálogo de pasajeros door Cristóbal Bermúdez Plata. Juan Friede leverde in een
artikel kritiek op de bronnen van de Catálogo, waar alleen de vertrekken vanuit Sevilla
zijn meegerekend en waarvan bovendien een aantal jaren ontbreken: 1518-1525, 15301533, 1542-1547 geheel en een aantal andere jaren gedeeltelijk.296 Volgens Friede
vormden de 2550 geregisteerde passgiers tussen 1504 en 1550 slechts 15% van het

291 In Spanje had het 'lui soli' wellicht meer kracht dan het 'lus sanguini·' Zie Konetzke, 'La legislación sobre inmigración de extranjeros en
America durante el reinado de Carlos V , 103.
292 Dit betekende echter niet dat er geen Nederlanders meer naar Amerika mochten gaan met een hcenoe In 1549 verscheen er bijvoorbeeld
een Nederlandse hulk van 200 'toneladas' voor Santo Domingo Zij mochten handelen als ze daarna terug zouden gaan naar Sevilla Corta àe los
anuguos ranos de León y de Castilla V (Madrid, 1903), 141 Cortes van 1538 'Porque muchos effrangeras han tomado el trato de las Indias en
perjuicio de los naturales' Daarom verzocht men de koning hun geen 'cédulas ω cartas de naturaleza' te geven.
293 G Connell-Smith, English merchants traduig to the new world in the early sixuenth century' Bulletin of the Institute of Historical Resaerdt
23 (1950), 5M7
294 Auke Pieter Jacobs, Los movimientos migratorios entre Costala e Hispanoamérica durante et remado de Felipe ¡II, 1 f 98-1621 Dusertauc KU
Nijmegen 1995 (Amsterdam/ Atlanta, 1995), 20, 33-35
295 Peggy К Lus, Monro under Spam 1S2111S6 Society and the origins of nationality (Chicago, 1975), 99 José Torre Revello, 'Puertos habdiiados
en EspaJia en el siglo XVI, para comerciar con las Indias occidentales' Humandidades 25 (1936), 353-361
296 Uit de Catálogasde pasajeros en andere bronnen heeft Werner een lijst samengesteld van Duitsers en Nederlanders, die deel hebben genomen
aan de expeditie van 1535, waaruit ook bbjkt dat de gegevens verre van compleet zijn Theodor Gustav Werner, 'Die Beteiligung der Nürnberger
Weber und Augsburger Fugger an der Eroberung des Rio de la Piala und der Gründung von Buenos Aires' Beiträge zur Wrrtsaaftajesdncbte
Nürnbergs L 494-592, 588-592
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daadwerkelijke aantal personen.297
Peter Boyd-Bowman heeft later een veel grotere populatie onderzocht, waarvan de
gegevens bruikbaarder en beter toegankelijk zijn voor onderzoek. 2 " Voor de fase
tussen 1493 en 1519 komt Boyd-Bowman op een tiental Nederlanders, met illustere
namen als Cristobal en Jerónimo de Bruselas, Juan de Flandes, Juan Flamenco en Esteban de Gante. Maar ook de Henegouwer Pedro Gomez en de in Rijsel geboren Juan
Picardo waagden al vroeg de oversteek. Tussen 1520 en 1539 vond Boyd-Bowman
ondermeer vijf Nederlandse vrouwen, die naar Amerika gingen en in totaal komt hij
voor deze periode op ongeveer 120 Nederlanders, die zich verspreidden over vrijwel alle
toen bekende gebieden. Op een totaal aan vreemdelingen van 537 was dit 22,4%. Tussen
1540 en 1559 heeft Boyd-Bowman 9.044 migranten gevonden, waarvan er 332 niet uit
Spanje kwamen (3,7%). Deze vreemdelingen vormden een bonte groep. Zo waren er bij
de nieuwe bewoners van Peru behalve vele Portugezen en Italianen ook zes Grieken,
drie Hongarijen en vier Nederlanders. Verder waren er Nederlanders vertrokken naar
Chili (3), Nuevo Reino de Granada (1), Paraguay (7) en Nicaragua (2). In totaal waren
er 37 Nederlanders van de 332, meer dan het aantal Fransen, Duitsers of Grieken.
Italianen en Portugezen behielden echter de overhand. Tussen 1540 en 1559 bedroeg het
percentage Nederlanders onder de vreemdelingen nog maar 11,2%. Procentueel gezien
was de Nederlandse bijdrage aan de migratie naar Amerika dus gehalveerd.
De verdere herkomst van de migranten met Nederlandse namen is deels terug te
voeren op families die reeds lang in Spanje waren, zoals Pedro de Cambray en zijn zoon
Francisco. Vader was burger van Burgos en zoon woonde in Medina del Campo. Diens
grootvader en vader waren beide getrouwd met Spaanse vrouwen, zodat de
vreemdelingenstatus voor hen zeer ver verwijderd was. Andersom, kan een Spaanse
naam ook een Nederlandse afkomst verbergen: De Burgalees Arnao de Vergara was de
zoon van een Nederlander en de Antwerpse Spanjaard Diego de Bernuy, zoon van
Fernando, ging in 1536 naar Amerika als 'natural de Anveres'. Zelfs binnen deze zeer
beperkte groep is het aantal plaatsen van herkomst zeer uitgebreid: Den Bosch, Leuven,
Kortrijk, Gent, Mechelen, Brussel, Lier, Rijsel, Antwerpen, Haarlem, Delft, Kamerijk,
Brugge, Oudenaarde, Atrecht, en Goes, zijn duidelijk herkenbaar. Andere plaatsen
waren 'Harnem', 'Betinsa', 'Limsmabur', 'Dora', 'Verastayn', 'Engrine', 'Cardembur'

297 CdtSogp de putjma * Indm, dur.ntt las stgUs XVI, XVII, XVIU I (1*09-1534) (Sevilla, IMO). Idem, Π (15)5-1938) (Sevilla, 1942) Idem Ш
(1539-1559) (Sevilla, 1946). Zie ook Juan Friede, 'Algunas observaciones sobre la realidad de la enugracsSn española a America en la pnmera mitad
del siglo Х Г Renna de Indus 12 (1952), 467-496. Nederlanders op Ьаш van de Саіііщ
1510-151J
4
1527-1528
5
1534
9
1535
30
1536
16
15Э7-1540
13
1554-1555
2
Totaal

77

298 Peter Boyd-Bowman, 'La procedencia de tei Españoles de America 1540-1559' Ныопл Мпзслп* 17 (1967), 37-71. Idem, 'La emigración
peninsular a America 1520-1539', Historv Молслпл 13 (1963), 165-192. Idem, India geoburgrefieu de nus de S6 rml pobUdores de U Aménu
HuptmcA I (1493-1519) (Meneo, 1985) Idem, India geotwgrifico de aurmu ma роЬаЦта españoles de Amina m d agio XVI Π (1520-1539)
(Meneo, 1968) In da deel staan de namen per land gerangschikt, zodat raadpleging betreffende 'Flamencos' zeer eenvoudig kan geschieden. Ook
deze resultaten zijn echter met compleet-
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en 'Leys', 'Mosgeni' en 'Yoque' in Tlandes'.
Ook in de Nederlandse bronnen zijn regelmatig gegevens te vinden over de
Nederlandse betrokkenheid bij de handel op Amerika, zoals bij de door Stols geciteerde
Brugse notarisregisters van Pedro de Paredes en de Antwerpse registers van notaris
299
Stryt. Tevens zijn er vermeldingen te vinden van Antwerpse en andere Brabantse
100
en Vlaamse kooplieden in de certificatieboeken van de Antwerpse magistraat.
Behalve handelaren trok Amerika ook bekwame vaklieden aan, waar men in de Nieuwe
Wereld grote behoefte aan had, zoals Gaspar Looman uit Leuven, die in 1540 naar Cuba
M1
reisde om er op zoek te gaan naar bruikbaar erts. Bijzonder is verder het plan van
de Sevillaan Alonso de Herrera uit 1542 om bier te gaan produceren in Amerika. Deze
'boisson nouvelle' was nog slechts weinig gekend in Spanje, maar zou in Amerika een
hoge belastingopbrengst kunnen gaan opleveren. Er zouden op kosten van Herrera
bierbrouwers en materiaal uit de Nederlanden, of andere producerende gebieden, naar
Amerika moeten komen om de produktie op gang te brengen. In 1544 liet hij weten
dat het bier zeer goed verkocht en de onderkoning er zijn favoriete drank van had
gemaakt. Alleen de Indianen wilden het niet drinken. Uiteindelijk liep het later toch op
een mislukking uit. 302

299 1) Op 17 juni 1535 verplichtte Bernhard Schouten uil Olfen, ш het bisdom Munster, zich aan het gezelschap van drapenieT Jan van
Blassendonck, Cornel« de Vos en de ш Spanje verblijvende Jan van Damme Schouten zal naar Jan van Damme ш Sevilla gaan om vandaar verder
te razen naar het pas ontdekte Peru, waar hij op zoek zal moeten gaan naar goud, zilver en andere kostbaarheden om deze vervolgens in handen
te geven van de dne kooplieden, waarna iedereen een vierde deel zal knjgen 2) In hetzelfde par stelde notane Stryt ook een verklaring op in het
Spaan«, zeggende dat Pedro Damon een 'natural' was van de 'Tierras Bazas', geboren in Atrecht ш Anesse, alt wettige zoon van Guillermo Danion
en Guillermina Caudronne Pedro wilde namelijk zo snel mogelijk naar de 'Indias', om daar handel te dnjven m laken Zijn broer Juan zou de
zaken dan in Antwerpen behartigen In 1540 verscheen Jan Damon uit Antwerpen voor de magistraten van Bergen op Zoom als broer en
erfgenaam van wijlen Pieter Danion Deze was onlangs gestorven 'ш de Westzec' aan boord van het schip de Regina Codi Een brief met
bewijsstukken werd nu samensgesieki voor de magiscratctt van Sevilla, 'Suite Domenico in d'eylandt van Spaengjen' en Cartagena m Indie 3) Een
drietal zonen van de overleden Adriaen vander Hulst, afkomstig uu de 'aldea Lede en Flandcs', trad in 1540 op als erfgenamen vait de overleden
Ennque vander Hulst Naar zij hadden begrepen was deze koopman m laken, gestorven ui 'la villa de Meneo, que es en la Nueva España,
otramente dicha Jucatan' De broers machtigden nu de Antwerpse koopman Guillen de Buz Deze Antwerpse koopman komt vaak voor in
verband met Spaanse kooplieden Zo was hij ondermeer getuige bij de laatste wil van Juan de Cueüar De Spanjaard Francisco de Santa Cruz,
alsmede een drietal 'flamencos habitantes en la villa de Mexico' Jose de Qucyser, Juan van Bermgue en Benedicto de Bacquere 4) Minder dan
twee weken na de familie Vinder Hulst verscheen de Antwerpse koopman Adam Ferbeque voor Stryt Hij meldde het overlijden van zijn zoon
Adrian Ferbeque, gestorven in Cartagena, 'en las Indias del mar oceano' Zun machtiging ging uit naar Niculas de Olanda, oftewel Nmilas
Peterszoon Beet, die ш Cartagena verbleef Slootmans, Koudemarkten, 988-989 Zie ook Stols, 'Gens des Pays-Bas' SAA, Stryt 15)5, 60r-61r, 89r
Idem 1540, 81r-82v, 93r, 95r Bij de financiering van de handel op Amerika was ook de Nederlander J Medcl betrokken, die samen met een
Genuees een compagnie bezat Antonio-Miguel Bernal, Lajvunaaaón de U елттш de induts (1492 ¡824) Dinero у crédito en el comercio adontai
español con AmrncA (Madrid, 1992), 158-159
300 1) Alaen van Dak en Guerart Pels waren op Santo Domingo en werden door Willem vande Broeckc gemachtigd om abc goederen, «гЬ«Ыт
en rekeningen te verzamelen, die hun overleden zoon daar had achtergelaten 2) In 1554 leverde Hennck de Splittere, koopman van Breda in
Brabant van 25 jaar, een verklaring af met Ghoosen de Lanthuysere, koopman uit Brugge van 29 jaar, beide 'rcysende op Spaengien ende Indien'
Zij verklaarden goed te kennen Loya Marcus, Jaques van Dort, Jaques Dias en Hans van Breda, die eind oktober 1553 in San Lucar waren
aangekomen vanuit de stad geheten 'Nombre de Dios' m Indien 3) Robrecht vande Broecke, alias Vande Hove, de wettige zoon van Willem vande
Brocche, was m 'Spaignola anders geheeten van St. Domingo' gestorven, terwul hij in dienst w u van een zekere Marnjn de Gracia SAA CB DC,
311r, Э16г, 342r Idem X, 84r
301 Theodor Gustav Werner, 'Das Kupfcrhúttenwerk des Hans Tetzel aus Nürnberg auf Kuba, und seine Finanzierung durch europaisches
Finanzkapital 1545-1571' Vtertel/Mbmbrtfi für Sozul- und Wirtxhafigacfncbte 48 (1961), 289-328 en 444-502 Zijn mislukte poging werd later
succesvol overgenomen door de Duitse Hans Tetzel
302 Jean-Pierre Benhe, 'Transferts culturels et techniques de l'ancien au nouveau monde la brasserie en Nouvelle-Espagne au XVIe side' Melanges
Fernand ВтлшЫ Π, 61 71 In 1543 had bierbrouwer Jehan Moens tien balen hop en 'aucuns ustensilles servans a brasser' naar Spanje gestuurd.
Henne, Htstotre V, 310 "Balthazar de Bering, Martin Berbecque, maestros de hacer cerveza, Juan Boyaman y Juan Canne, Flamencos, reuben de
J Rodríguez de Herrera. ' (3 augustus 1542) Protocolos Sevilla Ш, 229 Huguette en Pierre Chaunu, Seville a l'Atlantique VI (Parijs, 1959), 287
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CONCLUSIE

Gedurende de gehele periode hebben er Nederlanders in de Andalusische steden
gewoond. Voor de vroege periode is er gebruikt gemaakt van zeer divers
archiefmateriaal, waaruit ook blijkt dat er reeds voor 1525 Nederlandse Amerikahandelaars in Andalusië hebben gewoond. Echter pas vanaf 1525 bieden de Antwerpse
notarisprotokollen de mogelijkeid om met grotere regelmaat gegevens te vinden over
in Andalusië gevestigde Nederlanders. Alleen voor San Lúcar is vastgesteld dat er ten
tijde van Karel V al een eigen consulaat is geweest. In Jerez daarentegen heeft men juist
geprobeerd de Nederlandse aanwezigheid tegen te gaan. Een deel van de kooplieden lijkt
zoals de Spanjaarden in de Nederlanden vaak voor lange tijd in Spanje te hebben
verbleven: San Lúcar had Anton de Lannoy, Jacob van Donimele werd burger van
Cádiz, terwijl Jan van Molenbroeck vele jaren in Sevilla heeft gewoond. Daarnaast
waren er ook eenmalige handelsondernemingen, waarbij een koopman met zijn
koopwaar uit de Nederlanden kwam op zoek naar een goede afzetmarkt. Vaak waren
de migranten ook nog zeer jong.
Het voorbeeld van Sevilla maakt duidelijk dat er behalve kooplieden ook vele
ambachtslieden in de steden te vinden waren. Het grote aantal Nederlanders in de studie
van Gestoso y Pérez naar de artistieke ambachtslieden in Sevilla doet vermoeden dat de
feitelijke groep veel groter is geweest. Te denken valt aan schoenmakers en kleermakers,
beroepen die elders in Spanje vaak door Nederlanders werden uitgeoefend. Wanneer we
ook de Amerika-gangers betrekken bij het beeld van de Nederlandse migrant, dan blijkt
de enorme verspreiding van de herkomstgebieden. Antwerpen en Brugge domineerden
vermoedelijk wel, maar ook Holland en Zeeland waren reeds vroeg bij de trek naar
Andalusië betrokken. In veel gevallen komt men echter niet meer te weten dan een
anonieme omschrijving als 'Flamenco'.
De Nederlandse aanwezigheid in Spanje vertoont weinig overeenkomsten met die van
de Spanjaarden in de Nederlanden. De Spaanse kooplieden verbleven vrijwel uitsluitend
in enkele handelscentra, waar ze beschermd werden door eigen naties en de bepalingen
van de jaarmarkten. Slechts een beperkt aantal kooplieden besloot zich definitief te
vestigen en te integreren in de Nederlandse samenleving. De Spaanse ambachtslieden
lijken nauwelijks aangetrokken te zijn door de Nederlandse arbeidsmarkt en slechts
enkelen zijn terug te vinden in de poorterboeken van de steden. De afwezigheid van
gegevens over Spaanse kunstenaars lijkt ook op te gaan voor de rest van de ambachten.
In Spanje konden de Nederlanders uitwaaieren over een zeer groot gebied. Dit gold
zeker voor de kunstenaars, maar ook de kooplieden konden zich niet beperken tot
enkele centra. Deze grote geografische verspreiding heeft er toe geleid dat men veelal
individueel of in kleine groepjes bleef rondreizen. Tot consulaten of naties kwam men
ten tijde van Karel V nauwelijks. Het ontbreken van eigen archiefvormende instellingen
beperkt de kennis over de kooplieden nog meer, maar duidelijk is dat van passiviteit
geen sprake is geweest. Gegevens over Nederlandse kunstenaars zijn er voor vrijwel
iedere stad te vinden. Aangetoond is dat zij slechts een goed zichtbare bovenlaag
vormden van een grotere groep Nederlanders in zeer gevarieerde beroepen. De
geografische verspreiding en de meer ambachtelijke aard van de Nederlandse migranten
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heeft er voor gezorgd dat zij veelal snel gezocht hebben naar integratie in de
ontvangende samenleving via een huwelijk of het verkrijgen van het burgerschap van
een Spaanse stad. Zij lijken de neiging te hebben gehad om spoorloos op te gaan in de
Spaanse wereld.

Fig. 4 - Keizerlijke bagagewagen in Castilië
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HOOFDSTUK IV
DE WERELD VAN DE VORST

'Aquí anda un cavaliere» flamenco, que se llama Grupayn, que no osa mudarse de su
lugar, como los niños que han meado en la cama, hasta que se seque; bebe el jarrazo del
agua que le haze renegar de la leche que mamó; y por parecer castellano da muías y
quanto tiene, y dize que no cree en Dios á cada paso'.
Francisco Lopez de Villalobos aan Diego de Guevara (1520), Аішшиц obres del doctor Frenas» Lópa de VilUiobos Sociedad de
Bibliofilo· XXIV (Madnd, 1946), 47 *Er loopt bier ecu Vlaamse heer rond, Grupavn geheten, die met van zun plaats te krijgen u, zoals
de kinderen die in hun bed hebben geplast vachten tot het opgedroogd u; hij dnnkt water uit de kruik en verloochent zo de
moedermelk die hij dronk, en om Camliaan te lijken geeft hn [« J en hij zegt bn iedere stap die hij doet met ш God te geloven'

Het hof van Filips de Schone en dat van Rarel V bestond uit een verzameling mensen
rondom de vorst, met hun dienaren en hun goederen. Het voornaamste kunstbezit van
Karel V was zijn collectie tapijten, die met hem meereisden en het hem mogelijk maakte
zich overal thuis te voelen. Mobiliteit kenmerkte het bestuur van de eerste Habsburgers
en de vorsten reisden vrijwel continu, ook tussen de Nederlanden en Spanje.' Met de
vorst reisde een grote groep mensen mee, die op deze manier ook in contact kwam met
het andere gebied. Zo kregen secretarissen, adviseurs, biechtvaders en kunstenaars de
mogelijkheid andere ideeën op te doen en op deze wijze konden Erasmus en Luther de
Spaanse humanisten en geestelijken beïnvloeden. Er kwamen vriendschappen en
huwelijken tot stand, die beide werelden nog meer deden verstrengelen.
Ook de hoge bestuurders, edelen en juristen dienden zich vaak te verplaatsen tussen
de beide gebieden: om zich bij een hof te voegen, of juist om naar huis terug te keren
of een missie te vervullen. Bijzonder was de stroom Spanjaarden naar het Nederlandse
hof vanaf de dood van Isabel la Católica in 1504. Een deel van de Spaanse adel richtte
zich op steun van de Habsburgers, om zo de macht van Ferdinand van Aragón te
ondermijnen. De Spaanse historiografie onderscheidt deze groepen als 'Felipistas' en
'Ferdinandistas'. Later was ook het hof van de jonge Karel een strijdtoneel voor de
Spaanse adel en de baantjesjagers. Op een lager échelon bewogen zich de boodschappers
en de koeriers, die meestal zo snel mogelijk de afstand dienden te overbruggen. Behalve
een postdienst over land, bestond er ook een speciale dienst met kleine scheepjes
('zabras') vanaf de Spaanse noordkust. Bovendien kon men gebruik maken van de
postvoorzieningen van de kooplieden.
Het hof van Filips de Schone en Karel V was een smeltkroes van Italianen,
Spanjaarden, Bourgondiërs, Nederlanders, Savoyards en anderen, zoals bijvoorbeeld de
Poolse ambassadeur Dantiscus. De bestudering van het gehele hof zou teveel tijd in
beslag nemen, zodat alleen de bewegingen tussen de Nederlanden en Spanje worden

1

Zie Ghislaine de Boom, La voyega de CUrla-QuirU (Bruisci, 1957)
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beschreven, zowel van het gehele hof als van delen daarvan.2 Wel is er een uitgebreid
onderzoek gedaan naar de Nederlandse aanwezigheid aan het sedentaire hof van Johanna
van Castilië in Tordesillas tussen 1506 en 1555. De conclusies betreffende de integratie
tussen Nederlanders en Spanjaarden aan dit hof zijn wel bruikbaar als voorbeeld voor
de Nederlandse immigratie in Spanje, maar zijn uiteraard moeilijk te extrapoleren naar
het grote mobiele hof van Karel V. Dit hof bood zowel meer kansen op internationale
contacten als op het behoud van de eigen identiteit binnen de groep van eigen
landslieden.

HOFREIZEN OVER ZEE EN OVER LAND
Vanaf de komst van Johanna van Castilië naar de Nederlanden in 1496 tot de terugkeer
van Karel V naar Spanje in 1522 zijn er vele Habsburgse hofreizen over zee gegaan:
Margareta in 1497, Johanna in 1504, Filips en Johanna in 1506, Karel in 1517, Ferdinand
in 1518 en Karel weer in 1520. Hierbij werd meestal vrijwillig -of door de
weersomstandigheden gedwongen-, gebruik gemaakt van een tussenlanding in Engeland.
Reizen over land waren moeilijker uitvoerbaar. De kortste weg ging via Frankrijk en
hiervan werd gebruik gemaakt door Margareta in 1499, Filips en Johanna in 1501, Filips
terug in 1503 en Karel in 1540. De tweede mogelijkheid was een reis via Italië,
verbonden aan een overtocht tussen Genua en Barcelona. Dit was de route die Karel
nam toen hij in 1529 Spanje verliet om in 1531 in de Nederlanden aan te komen en om
in 1533 opnieuw terug te keren in Spanje. In 1541 reisde hij opnieuw via Italië naar
Spanje, zoals andersom Filips Π in 1549 via Italië naar de Nederlanden ging.
Na de reis van Karel in 1522 werd de Atlantische zeeweg door de Habsburgers
vermeden tot de overtocht van Filips Π naar Engeland in 1554. Hoewel dit feitelijk geen
reis naar de Nederlanden was, veranderde er wel wat in deze jaren: ook Karel en zijn
zusters zouden in 1556 kiezen voor de zeeweg. De zeeroute kende dus drie fasen van
populariteit: tot 1497, tussen 1504 en 1522 en weer vanaf 1554. Daartussen bevonden
zich de twee periodes van landreizen, tussen 1499 en 1503 via Frankrijk en vanaf 1529
tot en met 1549 via Italië. Op dit algemene patroon vormt slechts de snelle reis van
Karel V door Frankrijk in 1540 een uitzondering. Deze reis had echter een bijzondere
reden en bovendien reisde een groot deel van het hof wel degelijk over zee en was er
voor de keizer eerst een zeereis voorzien.3 Karel reisde slechts met een minimum aan
hofhouding door Frankrijk na hiervoor een uitnodiging te hebben gekregen van de
Franse koning.
Voor reizen door Frankrijk was altijd steun nodig van de Franse koning, terwijl er

2
Alleen de uitvoerige prosopograhsche h-tuH^nng v u kleinere hoven, zoali dat van Willem van Oranje, blijkt te verwezenlijken. Proehchnft
in voorbereiding RU Leiden/ KU Nijmegen door Mane-Ange Deelen Zie ook Рт ив, pttroruge, лпа the nobdtty The court ét the eVcgvuiing o/
the modem ige с ¡4ÍO-16S0 Ronald G Asch en Adolf M Вике ed (Oxford, 1991) Volker Freu bestudeert hierin het Habsburgse hof, maar
beperkt zich tot het hof in Wenen. 'The imperial court of the Habsburgs from Maximilian 1 to Ferdinand HL 1493-1657', 289-312. In dezelfde
bundel ook M J Rodríguez-Salgado, 'The court of Philip II of Spain', 205-244
3
In de Zeeuwse en Vlaamse havens was men m 1539 al begonnen om schepen klaar te maken om Karel V te gaan halen, maar hu zon
uiteindelijk over Und komen L Bresin, Cbromqua de Rendre et d'Artm E Mannier ed. (Panjs, 1880), 158.
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tijdens de regeringsperiode van Karel V vrijwel continu oorlog is geweest tussen de
beide grootmachten. Het was wel mogelijk ten tijde van Filips de Schone, toen er
hartelijke contacten bestonden tussen Frankrijk en de Habsburgers en ook nog in 1517
bij de eerste reis van Karel V. De Franse koning bood Karel toen de doortocht door
zijn land aan, maar hij besloot dit aanbod niet aan te nemen. Ghislaine de Boom zocht
een verklaring voor deze weigering: O n peut se demander pourquoi il élut la voie
maritime, toujours périlleuse, alors que la route terrestre, par la France, lui était
ouverte, exceptionellement'.4 Volgens De Boom weigerde Karel op de uitnodiging in
te gaan om twee redenen: wantrouwen en de angst om een slechte indruk te maken op
de Spanjaarden. Maar was de jonge prins niet in handen van zeer Fransgezinde
raadgevers als Chièvres, die maalden om de Castiliaanse gevoelens? De zeereis bood
echter nog andere voordelen ten opzichte van een landreis. Zo hadden de loodsen van
Karel hem een reis van slechts zes dagen in het vooruitzicht gesteld.5 De zeeroute
beperkte de tijd dat de vorst onderweg was, al zorgde het wachten op goede wind wel
vaak voor vertraging. De omvangrijke hoftrein van Karel V, die zo uitgebreid mogelijk
diende te zijn om in Spanje indruk te kunnen maken, zou zich over land zeer traag
hebben voortbewogen.
Ook voorafgaand aan de reis van Filips en Johanna via Frankrijk in 1501 stond men
voor de keuzemogelijkheid tussen land en zee.' De Fransgezinde factie aan het hof had
ook toen de overhand en men besloot voor de landroute te kiezen. Over zee gaan
betekende immers tegelijkertijd een noodzakelijke toenadering tot Engeland en het
betrof ook slechts de beperkte hofhouding van een prinselijk paar/ Duidelijk mag zijn
dat rond 1500 geen van beide wegen in principe de voorkeur genoot. Wanneer beide
mogelijkheden openstonden, kon gekozen worden voor de beste oplossing in de gegeven
situatie. Ook de tijd van het jaar kon een rol spelen in de beslissing. Het vaarseizoen
lag vooral in de zomer en het was in september al vaak niet meer mogelijk uit te varen.
De zeereizen die in de zomer vielen hebben ook beduidend minder last gehad van
stormen. Na zijn slechte ervaringen in 1517 reisde Karel V alleen nog in de zomer over
zee tussen Spanje en de Nederlanden.
Van de reizen tussen 1496 en 1522 zal in dit hoofdstuk worden bestudeerd op welke
manier het hof zich verplaatst heeft en om wat voor aantallen het ging: zowel van de
benodigde schepen als het aantal hovelingen dat vermoedelijk de reis heeft meegemaakt.

4
Ghulune de Boom, La wyrfge de Giurie Quiñi (Brussel, 1957), 15 Frans I had Karel vu zijn ambassadeur! een bnef bezorgd. 'Pour vostre
honneur et profili vous conviendra aller en Castdle, soit par mer ou par terre, mau, affin de éviter les grants ρέπΐζ de la mer, ausquelz feu vostre
pere le roy Philippe se trouvas, nostredict are le roy m'at expressément charget de vous remonner que pour vostre plus grande seureté, désire
que prenis vosrxe chemin parmy ses pays de Franche, ou hry serés le bienvenu, et vous y ferat-on tel honneur et aussy bonne chière que a sa
personne' Vital, 'Voyage', 17,
5

Vital, 'Voyage', 44.

6

Jean Mounet, Ceronioua Georges Dontrepont en Orner Jodogne éd. (Brussel, 1935), 498. Labung, 'Relation', 125.

7
Garrett Mamngly, Renatsunce Аріотлсу (G3., 1973), 134 'Against the will of the lord of the English Channel (England), Spain and the
Netherlands not only could not make a succesful war in Bnttany, they could not even keep ш touch vmh each other'.
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DE KOMST VAN JOHANNA NAAR DE NEDERLANDEN (1496)

Over de vloot waarmee Johanna naar de Nederlanden kwam en het aantal manschappen
dat zij had meegenomen zijn de Nederlandse kroniekschrijvers het niet geheel met
elkaar eens. Dit varieerde van 15.000 personen en vele muilezels, tot de 24.000 van Joos
Panno uit Brugge en Gérard de Salenson, die de Spanjaarden 'blau capkens' noemde.
Het aantal schepen ging van 100, via 135 tot meer dan 180.' Maar wat zeggen de
Spaanse bronnen over de reis van hun prinses? De Spaanse kroniekschrijvers blijken in
hun aantallen overeen te komen met de Nederlandse collega's. Bernaldez sprak van 130
schepen en Alonso de Santa Cruz van meer dan honderd.' Maar hoewel dit lijkt te
wijzen op een aantal tussen de 100 en de 130, worden deze aantallen door Suárez
Fernández 'notoriamente exagerada' genoemd. Deze Isabel-specialist komt met veel
lagere cijfers. Volgens hem wilde Isabel vanwege de oorlog met Frankrijk voor Johanna
een vloot van minstens twaalf oorlogsschepen. Uiteindelijk waren het er 22 geworden,
waaronder twee uit Venetië, vijftien uit Biskaje en vijf karvelen die uit Laredo zouden
vertrekken. De meeste schepen bezaten ongeveer 200 ton laadruimte, maar er waren
ook enkele veel grotere en veel kleinere schepen bij. Per schip vervoerde men tussen de
75 en 200 man,10 zodat er meer dan 4610 personen meegingen. Men moet echter de
handelsschepen niet vergeten die zich bij deze vloot aansloten. Doch zijn dat er zoveel
geweest dat de kroniekschrijvers gelijk hebben met hun aantallen van meer dan honderd
schepen? Dit zou wijzen op een handelsvloot van minstens tachtig schepen.11 Een
spoor van deze handelsvloot laat zien dat de vele schepen wol en ijzer voor Brugge
hadden meegenomen.12 Omvangrijk was de vloot in ieder geval. Onder de indruk van
het Spaanse vlootvertoon vluchtte de Bretonse handelsvloot die naar Arnemuiden

8
KB Brunei, Handschriften, 6199 (5)50), 'Chronyk van Antwerpen 1081-1512, 55т KB Brussel, Handschriften, 14.506 (6191), 'Chronique
de Flandre' vac Gerard de Salenson, 91v KB Brussel, Haodjchnfteo, 19 153 (6197), 'Vervolg vao de chronycke van Nicolaui Despaers, geschreven
door Joos Panno, sedert het jaer 1492 tot de maendt apnl 1521', 19v Een volgende kroniek geeft 100 grote schepen en 1200 man, waaronder een
bisschop diete Antwerpen overleed.Vtin Brabant dte excellente cromite, (Antwerpen, 1530/Jan van Doesburch) Zie ook de Отпуске van Hollandt,
Zedandt ende VneslanL tot den ¡are 1517 (Antwerpen, 1530/ Jan van Doesborch), met vervolg tot 1530 KB Brussel, Handschriften, 10.247 β667),
'Chronique de Brabant (en ПчтзпЛ) 125-1584', 123v Zie ook Dia du excellente cronike van Vlaenderen, (Antwerpen, 1531/ Willem Vorsterman),
282v KB Brussel, Hanrlsrhnften, 19 153 (6197), *Vervolg van de chronycke van Nicolaus Despaers, geschreven door Joos Panno, sedert het jaer
1492 tot de maendt aprii 1521', 19v Cesareo Fernandez Duro, Viajes regios, por mar en d transcurso de quinientos años (Madrid, 1893), 39, stelde
het aantal op 120 schepen Volgens Jean Mounet ging het om ongeveer 112 schepen, waarvan ¿en schip met soldaten verging op de reu Chroniques
de Jean Molina Georges Doutrepont en Orner Jodogne ed. Π (Brussel, 1935), 429 Men was zeer onder de indruk van de muildieren, die Johanna
had laten meenemen Johanna had ш 1497 33 Spanjaarden hu zich voor de 56 muildieren Inventaire ADN, В 3455
9
Volgens Santa Cruz waren er meer dan 100 reuen, waaronder twee 'carracas' uit Genua, met veel koopwaar Verder bijna 10 000 *hombres
de guerra' De vloot stond onder leiding Fadnque Enmcjues en zun moeder Als geestelijk leider Luis Osono Santa Cruz, Reyes Católicos, L 155
Vloot Juana bij Bernaldez van 130 schepen en meer dan 35 000 man Men vertrok in september uit de havens van Biskaje De vloot was zo groot
vanwege de oorlog met Frankrijk Gedurende de winter ш de Nederlanden stierven meer dan 10 000 man, 'e les provo la tierra' Andres Bernaldez,
Memorias dd remado de ios Reyes Católicos Manuel Gomez-Moreno en Juan de M Carrazo ed. (Madrid, 1962), 377 Vanuit Laredo vertrok Juana
met 120 schepen, waaronder twee 'carracas' uit Genua en met 15 000 man aan boord Padilla, Felipe /°, 37. Cesareo Fernandez Duro, Viaja regios,
por mar en e/ transcurso de quinientos años (Madrid, 1893), 62-63
10 Zie cok ЕЕ, 1-2/356 Cesareo Fernandez Duro, Viajes reglas, por mar en d transcurso de quinientos asios (Madrid, 1893), 63, geeft een volledig
andere samenstelling van de vloot van Johanna. Bu bem déchu 20 schepen in plaats van 22, slechts 3500 ш plaats van 4500 personen. Ook de
schecpsmaten en aantallen per schip komen met overeen.
11 Suírez Fernandez, Isabel, IV, 142 143 CYSR, 9/730 'A Juan de Arbolancha,v° de Bilbao, lo que se deou por ir a Filudo, con sus navios,
y gente, con la entonces infante dona Juana en 1496 50 000 mrs libranza Zun naam komt echter niet voor op de bjst met schippers. 'Capitan
de la flou', zowel van Biskaje als elders, werd Martin de Rojas RGS, 22-1-1496, 18 Zie ook Estanislao J de Labayru y Goicoechea, Historia general
dd sehono de Bacaya Ш (Bilbao 1899 / 1968), 517521 en 709-72}
12 KB Brussel, Hanikchnften, 19 153 (6197), 'Vervolg van de chronycke van Nicolaus Despaers, geschreven door Joos Panno, sedert hex jaer
1492 tot de maendt apnl 152Г, 21r Zie ook Dus die excellente cromie van Vlaenderen, (Antwerpen, 1531/ Willem Vorsterman), 2S2v
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kwam, snel weer weg."
Bijna 5000 man aan boord, maar wat moet men dan met de veel hogere aantallen van
de kroniekschrijvers? Op de schepen bevonden zich behalve de zeelieden ook een groot
aantal boeren ('peones'), die vermoedelijk geen andere functie hadden dan te dienen als
opvulling voor de schepen en het maken van indruk op de Nederlandse bevolking.
Voor dit doel gingen er 1900 boeren uit ondermeer Castilië, Asturias en Biskaje mee
met de vloot. De tocht van Johanna had dus ook duidelijke gevolgen voor de bewoners
van de kleine dorpen. Zo gingen er uit de dorpen Liendo en Guriezo 40 personen mee,
waarvan er 28 de tocht niet overleefden.14
Behalve de boeren werden ook de schippers verplicht om deel te nemen aan de
expeditie. De dwang die men hiervoor gebruikte wordt zichtbaar in een aantal klachten
aan het hof. Juan Martines de Ybarra, die naar Laredo was geroepen door middel van
een ordonnantie ('cédula'), wilde zoals ook de andere Biskajers, naar huis en niet naar
de Nederlanden met de prinses.15 Het verzamelen van de schepen gebeurde op basis
van een koninklijk verbod op de uitvaart van schepen, tot groot protest van schippers
en kooplieden.16 Nog in 1514 klaagden de erfgenamen van Juan Hernandez de Arbieto
uit Orduña over de toen geleden schade. Vader had een schip van hem in Andalusië
laten laden met wijn en fruit voor de Nederlanden, maar het werd in Laredo
vastgehouden. Een jaar lang moest men in de haven blijven wachten, zodat de wijn en
de andere lading door het lange wachten was bedorven.17 De Engelse koopman Jorge
Bolesques uit Sevilla had twee schepen die in Deva geladen hadden gelegen. Vanwege
de vloot van Johanna hadden zij daar moeten wachten en hadden daardoor geen geld
kunnen verdienen.18
Het hof dat Johanna meenam in 1496 stond onder leiding van Teresa de Velasco, de

13

Reygersbergh, Oudt Cbromjcltz, 229

14 CYSR 10/390 Zie ook RGS, 25-2-1496, 27 'Que lai villas de San Sebastián, Mondragón, Segura y Rentería contribuyan con peones a la
armada de la archiduquesa, aunque tengan carta de exención por atender a los reparo! de incendios' Idem, 2B-1 1497, 304 Ook Vergara kwam
ш problemen omdat ze zelf moesten betalen voor de mensen die meegingen met de vloot- Idem, 16-3-1497, 15 Enkele dorpen ш Tierra de Campos
klaagden dat ze meer 'peones' Ь-"Ц»« moeten leveren dan andere dorpen ш die streek Idem, maart 1497, 111 In de vallei van 'Urcabustaiz'
veroorzaakte een hagclscorm voor vernieling van de 'cosecha de pan', waardoor men de deelnemers aan de vloot met meer kon betalen Idem,
104-1497, ISO
15 CYSR, 10/229 De Anton de Ybarra e Manna Sancha e Beatriz de Ybarra, fijos de Juan Marones de Ybarra defuncto 3-7-1505 'dizen Anton
de Ybarra e Manna Sanchcs de Ybarra e Beatnz huertanos fijos legítimos de Juan Marones de Ybarra cuya fue la casa de Ybarra ya defuncto e
de dona Juana de Buyn-on que vra alteza y la señora reyna que santa glona aya, ynbiaron a la señora reyna doña Juana a de casar a Flandes,
mandaron al dicho Juan Marones su padre que fuese a Laredo por una cédula y fue alle, y dende le mando su alteza que aya santa gloria al dicho
su padre que fuese a Flandes e cumpliendo su mandado fue alla con la señora reyna dona Juana e estuvo en Flandes todo el uempo fasta que la
princesa se quiso enbarcar para venir a estos reynos e en el tiempo que se quiso enbarcar el dicho Juan Marones su padre fálleselo desta presente
vida en el puerto de Ramm ques en el condado de Flandes, de manera que as en la yda como en la estada el dicho su padre Gzo muchos gastos
a causa de lo quai ellos quedan huérfanos e pobres, suplirán a vuestra aheza que en rremunneracion de la dicha muerte' Zie ook RGS, 3-4-1497,
4 Idem, 6-5-1497, 205
16

CYSR, 46/467 Petición con ocasión del viaje Juana a Flandes Protesta de los potrones y mercaderes afectados

17 CYSR, 10/26-27 Zelf was hij toen ш een schip uit Portugalete naar de Nederlanden gegaan ш het gezelschap van Johanna. Een ander
voorbeeld van de gevolgen voor de schippers was dat van Juan del Hoyo, él de arriba, Juan del Hoyo, de Mafda, Juan del Hoyo de Laredo en
Pero de la Cosa, schippers die met fruit, wijn en andere koopwaar lagen geladen in La Coruna, toen ze naar Biskaje werden gestuurd om mee te
gaan met Johanna RGS, 12-7-1496, 102 Hetzelfde gold voor Marón de Bibao un Portugalete' y consortes, maestres de naos' Idem, 14-7 1496,
124 Ook Domingo de Lianes uit San Sebastian maakte d a l uit van de vloot Idem, 25-1-1497, 237
18 RGS, 29-4-1497, 139 Zijn dienaar Diego Gonzales uit San Lúcar was met een van de schepen venrokken en had zijn meester opgelicht Deze
Diego Gonzalez verklaarde echter dat een zekere Engelsman hem had gedwongen een valse schuldbekentenis te тгкгпгп, terwijl hij Johanna dtende
op de vloot De Engelsman werd ш zijn recht hersteld, Idem, 1·% 1497
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echtgenote van de 'almirante' don Alonso Enriquez en van haar zoon Fadrique
Enriquez. Van Don Juan kreeg Filips de Schone een aantal paarden, die werden
meegenomen door een ridder uit Toledo, Juan Gaytan. Als medicus ging dokter Fernán
Duarte mee.19 babel verbleef twee nachten aan boord van het schip bij Johanna om
haar bij te staan en bij het afscheid rolden de tranen van de koningin bij de gedachte
haar dochter wellicht nimmer terug te zien. Op 22 augustus vertrok de vloot en na een
korte stop in Engeland kwam men op 8 september aan in de Nederlanden.20 In
Zeeland vielen zoals bekend vele doden onder de Spanjaarden, waaronder een Spaans
bisschop. De kroniekschrijvers koppelen deze sterfte al dan niet aan een nieuwe ziekte,
bekend als de Spaanse pokken. Sanderus deed dit wel, maar Reygersbergh weer niet.21
Andere nieuwigheden veroorzaakt door de komst van Johanna waren de Spaanse mode
van de hofdames en de aanwezigheid van Spaanse joden, waarvan er enkele in Veere
werden gedoopt.22

19 Henri d'Hulit, Le manage de Philippe ¡e Beau avec Jeanne de Castdie, λ Lierre le 20 octobre 1496 (Antwerpen, 195 β) Padilla. /Wipe /», 35-37
CYSR, 2/110 Verder Join Enriquez, de graaf van Melgar, Luis Osario, bisschop van Jaén, Alvaro Perez Osono, Gara Ponce de Leon, Gomez
de Butrón, Joan de Amendaño en Joan de Amiga Andere hovelingen van Johanna. Diego de Villascusa, maestro eo tanta teologia y dean de Jaén,
Rodrigo Manrique, mayordomo y comendador de Yeste, Rodngo Manrique, hijo de Honorato de Mendoza, coperò mayor; Francisco de Lujan,
caballerizo mayor, Joan Velez de Guevara, trinchante, Diego de Ribera, camarero, Martin de Mojtca, tesorero, Francisco de Akaraz, contador;
Pedro de Godoy, veedor, Martin de Tavara, maestresala, Hernando de Quesada, maestresala, Beatriz de Tavar, ducila de honor; Ana de Viamoote,
duefla de honor, Mana de Villegas, dueña de honor; Mana de Aragon, dama, Blanca Manrique, dama. Mana Manuel, dama (hija de Joan Manuel),
Mana Manrique, dama, Francisca de Ayala, dama, Aldara de Portugal, dama, Beatriz de Bobadilla, dama. Angela de Villanova, dama
20 Santa Cruz, Reyes Católicos, L 155 Suarez Fernandez, Isabel, IV, 144 Volgens Padilla vond het vertrek plaats op 16 augustus. Padilla, Fdjpe
ƒ", 37 Zware stormen hielden de vloot van de Nederlandse kust Zelfs de goede weersvoorspelling van Columbus had geen zekerheid kunnen
beden Johan Brouwer, Johann* de Waanzinnige. Een tragisch teven m een bewogen tyd (Amsterdam, 1940), 15 J » Hillgarth, The spanub kingdom
!250-lij6 Π (Oxford, 1978), 300 Jean Molmet, Chroniques georges Domrepont en Ошег Jodogne ed (Brüssel, 1935), 429 LM.G Kooperberg,
Margaretba van Oostenrijk, landvoogdes der Naderíanden, tot den vrede van Kamenjk (Amsterdam, 1908), 11
21 Zie de inleiding Sanderus beschrijft de ziekte die uitbrak ш Vlaanderen na aankomst van de Spaanse vloot van Johanna ш Zeeland. Fen kwaal
waar men eerder nooit van had gehoord. De ziekte trof alleen de Onkuuchen' en zou afkomstig zijn van de vloot van Johanna, waardoor men
het de naam van Spaanse pokken had gegeven Anthoni Sanderus, Verbeeriykt VUandert I (Den Haag, 1732), 85 'De nwfrbfi wierden met puisten
bedekt, hunne gewrichten met onlydelyke pijn aangedaan en hunne hchaamen endelyk vol stinkende zwecren' Bij Reygersbergh vielen er ook
veel doden onder de 24 000 Spanjaarden die met Johanna bij Amemuiden en Walcheren waren aangekomen Deze Spanjaarden, door hem
oVblauwe kapkem' genoemd, merven die winter m grote getale Sommigen lagen *s ochtends vroeg dood voor de deur, of ш de landhuizen en
de schuren Volgens hem waren ze gestorven van armoede en van 'cativicheydt' De wonderbaarbjlte ziekte die zich later ш het jaar voordeed werd
door hem met direct in verband gebracht met de Spanjaarden Behalve de naam Spaanse pokken, kende Reygersbergh de ziekte ook onder de naam
van Sint Jobs plaag of de Napehc pokken. Reygersbergh, Oude Cbromjcke, 229, 231 Het gevolg van Juana in Zeeland, 'acabaron en su mayor
parte o helados рог el frío boreal o consumidos por el hambre, pues temendo los caminos cortados en los horrores de aquella región septentrional,
acostumbrados como estaban al clima seco de España y a la benignidad de sus inviernos, no pudieron en modo alguno soportar aquellos hielos'
Mártir, Epistolario, L 331 Brief van 29-4-1497 aan de kardinaal De Santa Cruz. Tijdens de winter sneven meer dan 9 000 man van de armada door
de kou, gebrek aan levensmiddelen en andere benodigdheden. Padilla, Fdtpe /*, 41.
22 De hofdames van Johanna die aanwezig waren bij baar intocht in Gent waren allen rijkelijk gekleed, 'пае die Spaeniche manier' Dits dte
excellente cromite van VUenderent (Antwerpen, 1531/ Willem Vonterman), 2U4r-2B4v In Brugge werd bij de intocht door de Spanjaarden ook
gratis wijn verstrekt. Met de vloot waren ook drie joden meegekomen, volwassen mannen, die zich ш de kerk van Veere heten dopen. Fihps van
Bourgondie, heer van Beveren en zim vrouw Anna van Bonden behoorden tot de peter· en meten van de bekeerlingen, Reygertbergh, Oude
Cbromjcke, 231
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DE REIZEN VAN MARGARETA, FILIPS EN JOHANNA (1497-1506)
Na het lange wachten in Zeeland voer de Spaanse vloot een jaar later terug naar Spanje,
met aan boord Margareta die zou gaan trouwen met de Spaanse kroonprins Don Juan.
Vanuit Vlissingen en via Engeland, waar men drie weken verbleef, keerde de vloot met
Margareta na een moeizame reis terug in Santander, waar men op 8 maart aankwam.23
Hoewel Maximiliaan de hofhouding eerst had willen beperken tot ongeveer 70
personen, namen er uiteindelijk ongeveer 100 hovelingen deel aan de reis.24 In haar hof
bevonden zich ondermeer Ladrón de Guevara als 'mayordomo' en als 'trinchante' Diego
de Sabaran, zonen van Ladrón de Guevara. Zij waren opgegroeid in 'la casa de Borgoña'
sinds Karel de Stoute.25 Verder als 'caballerizo mayor' ene Elmeritu Elbeo en als
hofdame de zuster van de prins van Chimay.26
Na de vroegtijdige dood van Don Juan gingen in 1498 en 1499 ondermeer Michel de
Croy (Sempy) en de deken van Dole (Louis de Vurry) vanuit Antwerpen naar Spanje
om te zien of Margareta naar de Nederlanden kon terugkeren. Toen dit uiteindelijk
gelukt was reisde zij dankzij een vrijgeleide van de Franse koning over land naar de
Nederlanden.27 Wel had Margareta 4200 pond moeten lenen van Spaanse kooplieden
om deze reis te bekostigen.28 Ze arriveerde 'al zwart ghecleet hadden zij haren staet,
naer de Spaensche maniere seer delicaet'. Haar verblijf had er ook voor gezorgd dat zij
de Spaanse taal goed beheerste. Zo sprak zij jaren later in het Castiliaans met de
reizende kardinaal De Aragón. 2 '
Het reisgezelschap van Filips en Johanna, toen zij als toekomstig vorstenpaar naar
Spanje gingen om zich te laten inhuldigen, staat uitvoerig beschreven in de bewaard

23 Men had verwacht dat deze vloot zou aankomen ш Laredo. In Limpias had men daarom opdracht gekregen de wegen te repareren voordat
de peintes zou komen. RGS, 30-5-1497, 25. Volgens Cesáreo Fernandez Duro, Viaje regios, por mar en tí transcurso de quinientos años (Madnd,
1893), 3941, waren er ш de lente 300 schepen vertrokken, zowel Spaanse als Nederlandse en vergingen er ongeveer 200 schepen met 20 000 man.
Margareta bereikte Santander met slechts vuf van de 30ü schepen L.M G. Kooperberg, Margaret»* van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden,
tot den vrede van Kamenjk (Amsterdam, 1909), 103-109. Max Brochet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (Rijsel, 1927), 22-26. M. Bruch«
en E. Lancien, L'itinéraire de Marguerite d'Autriche, gouvernante dei Pays-Bas (Rijsel, 1934), 7-9. M. Brassan, 'Documents concernant le voyage de
l'archiduchesse Marguerite en Espagne, en 1497, et celui que fat en ce pays l'arcluduc Philippe le Beau, en 150Г, Compte Rendu de séances de la
Commission Royale d'batoms ou recueil de ses bulletins 4ième séné 11 (1884), 389-405.
24
LM.G Kooperberg, Margaretha van Oostenrijk, Undvoogda der Nederlanden, tot den vrede van Kamenjk (Amsterdam, 190S), 104 Ghislaine
de Boom, Marguerite d'Autncbe (Brüssel, 1946), 56. Jean Mahnet, Chroniques Georges Doutrepont ea Omer Jodogne ed. (Brussel, 1935), 432.
25

Zie paragraaf over De Guevara.

26

Suárez Fernandez, Isabel, V, 27. Padilla, ггЬрс f, 4142.

27 Suárez Fernandez, Isabel, V, 94-100, 114, 122 Margareta ging ш 1499 terug met ondermeer Juan de Fonseca. Andres Bernaldez, Memorias
del reinado de los Reyes Católicos Manuel Gómez-Moreno en Juan de M Camazo ed. (Madnd, 1962), 377. Een escorte onder loding van Jacques
de Luxembourg (Fiennes) was naar Bayonne gereisd om haar te vergezellen. M Bruchet en E Lancien, L'itmératre de Marguerite d'Autriche,
gouvernante da Pays-Bas (RijseL 1934), 8-9 Ghislaine de Boom, Marguerite d'Autncbe-Savote et la prérenaissance (Panjs/Brussel, 1935), 37. Idem,
Marguerite d'Autncbe (Brussel, 1946), 72-73.
28

Inventaire ADN, В 2170.

29 Marcus van Vaemewyck, Die varacbtige gbesdnedenuse van allen gdoaftvecrtbgbc sahen.- vanden keyser Carolusde vtjfctt vandten name (Gent,
1564/ Gheeraerdt van Salenson). The travel journal of Antonio de Beata. Germany, Switzerland, the Low Countna, France and holy, ІІ171І18 JA.
Hale ed. (Londen, 1979). Don Antonio de Beatis. Voyage du cardinal d'Aragon en Allemagne, Hollande, Belgique, Prance et Italie (1517-UlSJ M
Havard de la Montagne en H. Cochin ed. (Panjs, 1913), 95 Bij haar huwelijk had ze ook levenslang enkele jaarlijkse renten gekregen ш Spanje.
RGS, apnl 1497, 7.
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gebleven hofstaten.30 Opperkamerheer was Jan van Bergen -later vervangen door Jan
van Luxemburg- en verder waren er nog zeventien andere adellijke kamerheren en de
nodige lage edelen. Hendrik van Bergen, de aartsbisschop van Kamerijk, leidde de
geestelijken, waarvan er ongeveer twintig mee waren gegaan. Voor het materiële welzijn
zorgde een grote keukenbrigade en vele andere dienaren: stalmeesters, foeriers, een
kapper, een kleermaker, een tapijtmaker, vier dokters, een edelsmid en een touwslager.
Onder leiding van heraut 'Toison d'or' stonden vier lagere herauten en de negen
trompetters. Vijf secretarissen, enkele musici en een kleine legermacht van veertig man
completeerden het hof van Filips, zo'n driehonderd man in totaal. Daarbij dient dan
nog het hof van Johanna te worden opgeteld, bestaande uit twaalf edelen, een veertigtal
Nederlandse dames en zeven Spaanse hofdames.
Toen Filips in 1502 weer terugwilde naar de Nederlanden raakte hij in conflict met
Isabel. Zij wilde haar zwangere dochter niet blootstellen aan de gevaren van een reis in
de winter door het vijandelijke Frankrijk.31 Daarop besloot Filips alleen terug te keren.
Johanna probeerde haar echtgenoot al in 1503 achterna te reizen, maar haar moeder
wist deze reis uit te stellen. Toch hadden enkele schepen al liggen wachten in de havens.
In 1504 werd er weer gewacht, zowel in Laredo als in Bilbao. Ook nu weer was de
handel het slachtoffer. Schipper Domingo de Gorostiaga uit Guetaria (Guipúzcoa) had
zijn lading voor Pisa al ingescheept, toen zijn schip werd tegengehouden. Zes maanden
lag hij geladen in de haven van Bilbao met koopwaar van de Burgalezen.32 De vloot
van Johanna vertrok eind mei 1504, na twee maanden wachten in Laredo, onder leiding
van Alonso de Acevedo, bisschop van Santiago, en met de hertog en hertogin van
Alburquerque. De Spaanse hofdames gingen met meer mee naar de Nederlanden. Goed
weer bracht haar daarna in negen dagen in Blankenberge.33
In 1505 waren er reeds plannen om weer naar Spanje te gaan. Wegens een nieuwe
zwangerschap van Johanna kon men echter niet voor september vertrekken, zodat de
reis diende te worden uitgesteld tot na de winter.34 Het aantal schepen dat in 1506

30 Zie bijvoorbeeld Jean Molinet, Chronique Georges Doatrepont en Omer Jodognc ed (Brussel, 1935), 498-507 Lalaing, 'Rektion' LM G
Kooperberg, AtergdrrrAw лп Ooaenrak, Undvocgda der NederUnden, tot den vrede iwi Клтаук (Amsterdam, 1908), 102 Andreas Walther, Die
Anfingt Kirls V (Leipzig, 1911), 25 Henne, /fatture, 37 Labung, 'relation', 126-121, appendix В, 342-372.
31 Fdips antwoordde d u hi) zun Nederlandse onderdanen beloon! had binnen een jaar terug te komen, maar ook omdat, 'la muerte se esta
е***пАл entre sus servidores, pues a la mayor parte de ellos, debido al cambio del clima del none por el del mediodía, al vino y a la diversidad
de alimentos, los esta consumiendo la fiebre' Minar, Epistolario, П, 35 Zie ook Santa Cruz, Reyes Gtfoucof, I, 255-257
32 CYSR, 7/36 'A Iñigo Martínez de la Pedrua, maestre de nao, el salano y flete por su nao, embargada en Laredo en 1503, para el paso de
la princesa dona Juana, Ve Porrugalete: 77 800 mrs Ídem, 4/223 Aan Martin de Rojas, 'ayudas de costa por el gasto que hizo como capitan general
de la Пои que rue a Flandes con la princesa de Гд«и1Ц у por su salario Gastos que hizo por nro mandado en ir y estar esperando en la villa
de Bilbao para yr por capitan general de la Пои que mandamos yr a Flandes: 60000 mrs' ídem, 46/387 Zie ook Cesáreo Fernandez Duro, VUjes
regun, por nutr en d i r s a n n » de quinientas enof (Madrid, 1893). 50
33 KB Brussel, Handschriften, 19 153 (6197), 'Vervolg van de chronycke van Nicolaus Despaeri, geschreven door Jool Panno, sedert het jaer
1492 tot de maendt aprii 1521', 45v Padilla, Felipe Г, 114-116
34 M Brücket en E Lancien, ¿'ішіегшге de Marguerite d'Autrtdte, gouvenunte da Peys-Bés (Rusel, 1934), 7 'Relation du deuxième voyage',
397
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werd gebruikt varieert in de kronieken tussen de 43 en 50 schepen." Ook het aantal
soldaten verschilt per kroniek. Maar hierover verkeerde men in 1505 ook in het
ongewisse. Zo had Ferdinand van Aragón vernomen dat Filips in Zeeland een vloot had
klaarliggen met meer dan 12.000 soldaten. Hij vreesde dat Filips en de Franse koning
een gezamenlijke actie tegen hem hadden gepland. Er zou zijn afgesproken om Napels
aan de Fransen te geven en Castilië aan Filips. De hofstaat maakt echter slechts melding
van ongeveer 1200 soldaten onder leiding van Wolfgang zu Fürstenberg en een hof van
vijfhonderd man.36 Vergeleken met 1501 was het gezelschap dus wel danig uitgebreid.
Het betrof nu het hof van de nieuwe koning van Castilië en bovendien was men
bevreesd voor Ferdinand van Aragón.37 De vijandigheid jegens Ferdinand was volgens
Padilla ook de reden dat Filips vanuit Engeland zou doorgaan naar Andalusië. Filips zou
met de hertog van Medina Sidonia hebben afgesproken daar te landen. Men kwam
echter in La Coruna aan en het weer verhinderde een reis tot Andalusië.38 De
aanwezige Spanjaarden op deze reis waren deels afkomstig van de hofhouding van
Johanna, maar een ander deel bestond uit de Spaanse hofhouding van Filips de
Schone.39
Na de plotselinge dood van Filips de Schone probeerden de Nederlandse edelen het
land zo snel mogelijk te verlaten,40 Er ontstond echter een conflict over de bezittingen
van de vorst. De Nederlanders wilden alle juwelen en andere waardevolle zaken mee
terug nemen, maar een aantal Spaanse ambtenaren in Bilbao heeft geprobeerd dit te
verhinderen. Johanna zou bevel hebben gegeven de schepen tegen te houden en alle

35 Volgens Joos Panno warende meeste van de 43 schepenbj de vloot van 1506 ook afkomstig uit Zienhzee KB, Brussel, Handschriften, 19 153
(6197), 'Vervolg van de chranyeke van Nicolaus Dcspaers, geschreven door Joos Panno, sedert het jaer 1492 tot de rnaendt apnl 1521\ 45v; 50
schepen vanuit Araemuiden, met ondenneer 1500 Dousers Padilla, Felipe /*, 136,45 schepen en 6000 gewapende manschappen Andres Bernaldez,
Memonas del remado de los Reya Católicos Manuel Gómez Moreno en Juan de M Carrazo ed (Madrid, 1962), 494 Cesáreo Fernandez Duro, Viajes
repos, рот mar en d transcurso de quinientos unos (Madrid, 1893), 51 52, stelde het aantal op 40 'naos', Labayru op vijftig schepen Estanislao J
Labayru yGcucoechea, Htstona general del señoría de Btzcaya IV (Bilbao, 1900 /1971), 25-27 Pedro de Madanaga uit Bilbao had zijn schip verloren
toen het ш dienst van Filips voer met ondenneer de heer van Roeulx aan boord CODOiN Ш (Madrid, 1846), 378 (5-4-1506) Ook de schepen
van de vader van Juan de Ariaga en van Mutin de Olarte, beide uit Bilbao, waren verloren gegaan, geladen met levensmiddelen voor de vloot
van Filips Dit gold ook voor het schip van Joanes de Landa uu Fucnterrabia, waar Diego de Guevara ab kapitein op had gediend.
36 Santa Cruz, Reya Católuos, Π, 10-11, 34*35 Twee loodsen uit Blankenberge waren naar Zeeland gekomen om Filips te dienen op zijn tweede
reis naar Spanje Ook de loods Adrian van Sterlinghen uit Vuemgen zou meegaan. Inventaire ADN, В 2197
37 Freiherr Roth von Schreckenstein, 'Briefe des Grafen Wolfgang zu Fürstenberg zur Geschichte der Königs Philipp von Casalien (1506)'
Zeitschrift für Beförderung des Gadnchts- Alterthums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzende Landschaften 1 (1867-1869),
123-178, 125, 129 'Relaaon du deuneme voyage', 411, 524-533 In dit reisverslag u sprake van 2000 Duitse soldaten
38 Padilla, Felipe /*, 141 Hi) is de enige kroniekschrijver die dit verhaal verteh en er zijn verder geen bewijzen voor Cesareo Fernandez Duro,
Viafes regios, por muren d transcurso de quintemos años (Madnd, 1893), 58 Toen Ferdinand van deze storm hoorde stuurde hij meteen de zes beste
schepen van Biskaje om te zoeken, maar ze vonden de vloot van Filips de Schone met. Vijf schippers hadden deelgenomen aan de zoekactie naar
Filips op voorwaarde dat hun lading voor de Nederlanden bewaard zou blijven en met m een ander schip zou worden geladen CODOIN Ш
(Madrid, 1846), 380
39 Bu de tweede reu naar Spanje Diego de Guevara ali maestresala van Filips, Pedro en Diego de Guevara ab edelen van Juana, bade zonen
van Ladron Joan Manuel en zijn zoon DiegcAndcre Spanjaarden baj Johanna-Miguel de Ferrera, Alvaro Perez Osano, Martin de Mouca, Diego
de Ribera, Uns de la Cerda, Hernán Gomez de Avila, Luis Daza, Diego de Carvajal, Carlos de Pumar, Alvaro de Loaisa, Iñigo Manrique, el obispo
de Catania en nog veel meer Spaanse edelen. Verder ook haar Spaanse slavinnen en slechts een enkele Nederlandse dame: een dochter van de heer
van Ahnn en nn^ma de Rodas. Als 'caballerizo de honor' de heer de Melmu en Leando de Siili ab 'maestresala' Bij Fihpv ook Alvaro Osono
en vele Nederlandse edelen Padilla» Fdtpe /*, 134-136 In 1504 zond de koning een deel van zijn hofhouding naar Spanje Da gebeurde met het
karveel van 300 ton van Louppes de Lussere. Met hem reisden twaalf personen, waaronder de aalmoezenier en vier kamermeisjes van Johanna
Inventaire ADN, В 2189
40 'Aldus waren de edele van deseo lande seer bescannt, want hem die Spaenguerts met en beminden' Van Brabant dte excellente cronike,
(Antwerpen, 1530/ Jan van Doesburch)
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goederen van de Nederlanders te confisqueren. Deze stonden onder bevel van de graaf
van Nassau en de admiraal van Vlaanderen.*1 Uiteindelijk mochten de schepen
vertrekken met aan boord alle bezittingen van de overleden vorst.
DE EERSTE REIS VAN KAREL V (1516-1517)
Vanuit Spanje stuurde men in 1516 een vloot om Karel in de Nederlanden op te halen.
Deze armada onder leiding van Pedro Menendez de Aviles bestond uit acht grote 'naos',
zeven kleine 'zabras' en elf schepen met wol. In totaal dus 26 schepen. Volgens Sancho
Cota ging het echter om veertig grote schepen, veel meer dan uit de bronnen blijkt.42
Maar deze discrepantie tussen de bronnen en de kroniekschrijvers is ook al eerder
waargenomen. In 1516 kwam er niet alleen een Spaanse vloot uit Spanje voor Karel V,
maar waren er in Arnemuiden ook een aantal schepen uit Biskaje, Guipúzcoa en elders
vastgehouden voor een mogelijke hofreis. In september bleek echter dat de oversteek
niet meer voor de winter zou plaatsvinden/3 zodat men de schepen weer vrijliet. Wel
moest men de schepen betalen voor de tijd dat ze hadden liggen wachten.
Ook Juan Fernandez de Yrraçabal uit Deva en Pero Ortiz de Vivria uit Bilbao hadden
recht op betaling van de scheepshuur ('sueldo') voor de periode van het embargo van
1516 en vanuit Brugge schreef men op 3 juli 1517 aan Adriaan en La Chaulx om hen
in Spanje te betalen. In mei 1518 volgden nog steeds opdrachten voor betaling van dit
'sueldo' voor een viertal schepen. Men ging ze betalen met de inkomsten van 1518 en
1519. In oktober 1518 en mei 1519 volgden opnieuw betalingen en kapitein Darego uit
Bermeo bleek op 2 juli 1520 nog steeds geld tegoed te hebben gehad voor drie schepen,
die in 1516 onder embargo in Arnemuiden hadden gelegen. Hoewel het mogelijk is dat
een zelfde schip meerdere keren onder een andere naam staat vermeld lijkt het aantal
schepen dat in Arnemuiden heeft liggen wachten in 1516 minimaal twintig geweest te
zijn.44 Bij de latere betalingen staat steeds vermeld dat de schippers beschikten over een
verklaring van Felipe de Borgoña, 'nuestro almirante de Flandes', gesteld in het Frans

41

CC, Personas, 19 'Conde de N u m i ' .

42
Het kleinste schip had 100 toneles, de grootsten wel 400 Ook kwam er een schip uit Denemarken van wel 1500 toneles, 'que parecía un
gran castillo en la mar', geheten ΈΙ Angel' De schepen werden ш 'Gclanda y en Ramur' geladen Cota, Mononas, 142 EF, 49tV61 Merla, СлНоі
V, 80 Zie bijlage ХШ.
43

'kelle sayson ainsy perdue. J'iver survint, que n'estait Ion heette de voyager par mer, par les grants danglers qui y sont' Vital, 'Voyage', 8

44

Cédulas, 54, Mr, Idem, 57, 374r-374v; Idem, 39, 12lr¡ Idem, 43, 24r, 109v In maravedí*
OduUs 37, 43т
Cédula 3«, 66т
315 000
Juan de Lalo
Juan Fernandez de Yrraçabal
132 437
Pero Omz de Vivna
Мапш Garcia de Anchieta
Pedro de Buytroa (7b 015)
Cristobal de Arnezquita
158 734
104.734
Juan de Areysn
Diego de Rebanea (Z34.250)
Fero Yvanea de Egtya
154150
Juan Marones de Rentería (55 827)
Pero Н о т а de Urteaga
331 875
Vicente de Arbeta (53 437)
glJOO
Johan de Aldabe (87 390)
Pedro de Venu
San Juan de Amençaga
174715
Мапш de Arezmendl (122 072)
Jacobe de Vargas
59J75
3 schepen Capitan Darego (249 140)
Martin de Marayda
47477
Martin de Hugas
10U25
Francisco de Yvarra, maestre
232.250
Diego Garcia de Salas
45.411
Pero Alonso
101815
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en met op de achterkant een vertaling in het Spaans. De rekening was opgemaakt door
Jaques de Artues, de rekenmeester van het hof die de rekening van deze schepen
beheerde. Een andere keer was de Spaanstalige verklaring opgesteld door Gabriel de
Salamanca of door secretaris Juan Anarte.
In 1517 zou Karel uiteindelijk de reis naar Spanje ondernemen, met ongeveer veertig
grote schepen en twaalf kleine, verdeeld in de eskaders van Zeeland, Holland en Spanje
en onder leiding van de admiraal Maximiliaan van Bourgondië.45 Bij het afscheid van
Karel in Brussel bleek hoe gevaarlijk men de zeereis achtte. Niet alleen werd er een
oproep gedaan om overal bidstonden te houden -iets dat ook voor de reizen van Filips
de Schone was gedaan-, maar het afscheid leidde ook tot vele tranen. 'Tout ce peuple
a tendrement plourer, tellement qu'il n'y avoit celuy qui ne eult le coeur plongiet en
larmes.. J e dis que en tel et semblables cas ce n'est non plus de déshonneur de veoir
hommes plourer'. 46 Ook nu weer leek de reis niet door te kunnen gaan. Het was begin
september en het vaarseizoen was eigenlijk voorbij. Men was al bezig de bagage van
boord te halen toen er alsnog een gunstige wind opstak en besloten werd uit te
varen.47
Evenals zijn vader in 1506 had Karel V een hofstaat van ongeveer 500 personen,
waaronder honderd soldaten en een zestigtal edelen. Wel waren er meer musici en
maakten ook twee hofdwergen de reis mee. Een aantal heren met vrouw en kinderen
en enkele oudere edelen werd door Karel vrijgesteld van de dienst en mocht in de
Nederlanden blijven. Behalve Karel nam ook Eleonora haar hofhouding mee. Terwijl
Willem de Croy-Chièvres Karels hof bestierde, stond het hof van Eleonora onder
leiding van madame de Chièvres. Op reis door Spanje schatte Vital haar gezelschap op
ongeveer 200 personen.48

45 Cesareo Fernández Duro, Armada apañóla desde la unión de les ranos de Castilla y de Lean I (Madrid, 1895}, 123 Op de terugweg m 1517
zouden het zelfs tachtig grote schepen zijn geweest. Cota ging op het schip van ene Jorge de Portugal als secretaris van Eleonora mee. Hij geeft
dus een ooggemigeverslag van de reis van Karel V. Coca, Memonas, 142, 146-147 EF, 49641 Mexfa, Carlos V, 80 Pero Vanesdeguia uit Bilbao
was schipper van de 'nao' waarop Karel was gekomen 114-20, Gent. Cédulas, 49, 250r All loods op dit schip ging Мілш de Telache uit Deusto
mee, die hiervoor beloond werd met een Ucenue voor de uitvoer van graan uit Andahisic of Granada naar de noordkust Cédulas, 40, 68r-69v
Miguel de ArioU uit Deva zou de paarden en andere goederen van Laurent de Gorrevod meenemen Hij had 200 dukaten gekregen en moest ш
Vltssingen (Fleiehngas) wachten op toestemnung om te vertrekken Anola vertrok echter voor het laden van de paardVn en goederen, maar met
medeneming van de dukaten. In apnl 1518 was Gorrevod nog steeds bezig zijn geld terug te knjgen. Cédulas, 45, 67v.
46 L.M G Kooperberg, Margaretba van Oostenn]k, landvoogdes der Nederlanden, tot den vrede van Категцк (Amsterdam, 1908), 105 Gachard,
Collection da voyages I, appenda Π en Ш. Henne, Histoire, Π, 208 Vital, 'Voyage', 28, 31-32, 263 Coo, Memorus, 145.
47

VitaL 'Voyage', 27, 43, 276.

48 Vandene&se, 'Journal', 502-510 M A de Ridder, 'La cour de Charles Quint' Société littéraire de l'université catholique de Louvain. Choix de
mémoires 14 (1889), 39-213, 170. Vital, 'Voyage', 29,47, 69, 143-144, 238 Nicolas Alvarez Solar-Quintes, 'Carlos V y la musica' Леши de archivas,
bibliotecas y museos 64 (1958), 539 Luisa Cuesta en Florentino Zamore Lucas, 'Lo* secretarios de Carlos V' Idem, 415-446, 427-428 G. Dansaert,
Guillaume de Croy-Cbtèvres, du le sage (14S8-MÎ) (Parijs/ Kortrijk/ Brussel, zj), 153 'Et, pour ce qu'd (Ferry de Croy) estait gros, fort gras et
pesant de sa personne, il ne peust ie[re] le vouge en Espaigne avec l'empereur'. Lusy, Journal, 232.
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DE REEEN VAN FERDINAND EN KAREL V (1518-1522)
In 1516 had men in de Nederlanden al het plan geopperd om Ferdinand naar de
Nederlanden te laten komen, voordat men Karel zou laten gaan. Dit was voor
Ferdinand van Aragón echter niet acceptabel geweest. Zodoende vertrok hij pas in 1518,
direct na aankomst van Karel. Volgens de Spaanse kroniekschrijvers met een klein
gevolg van vele 'vreemdelingen' en slechts een drietal Castilianen. Ferdinand kwam met
zes schepen uit Spanje aan in Vlissingen.49 Kapitein van deze 'Armada' was Juan de
Lezcano. Andere deelnemers waren de loods Diego de Rebonça met zijn schip, Pedro
de la Carrela uit Santoña met zijn karveel en Martin de la Rea met zijn schip. Aan
boord bevond zich ook de kamerdienaar Laurent Vital, auteur van een belangrijk
reisverslag, die Spanje gedwongen moest verlaten vanwege zekere schandalen in
Sevilla.50 Volgens Cota was het een voorspoedige reis, maar Vital, die zelf aan boord
was, beschrijft hoe de kleine vloot verdwaalde tot aan Ierland.51
In 1520 gebruikte Karel V voor zijn reis vanuit La Coruna een aantal Spaanse
schepen. Schipper Diego Sanchez was afkomstig uit Santa Maria del Erandio in Biskaje
en zijn 'nao' de 'Santa Maria' van 180 'toneladas' had 24 'marineros' en 80 soldaten aan
boord. Ook was hij eigenaar van een ander schip dat voer onder leiding van schipper
Diego de Lavocante. In ruil voor zijn deelname verkreeg Diego Sanchez het recht om
1000 'cahizes' brood uit Andalusië en Granada naar Castilië te vervoeren. Karel V kon
dus ook op deze manier zijn schulden betalen.52
Voor deze Armada onder leiding van Hernando de Andrade moest men zowel aan
de noordkust als in Cádiz schepen in beslag nemen. Reder Martin Iorio uit Azcoitia was
zo bang voor een embargo op een schip van hem dat in Cádiz gelagen lag met wol en
andere koopwaar uit Engeland, bestemd voor Italië, dat hij het hof verzocht om
vrijstelling. Juan de Luzes uit Muros moest zelfs vanuit Arnemuiden naar La Coruna
komen. Op 9 juni 1520 mochten elf schepen na betaling in de Nederlanden weer vrij
vertrekken. Alleen Martin de Velandia kreeg ook voor de terugreis een 'sueldo'. Maar
er hadden zeker nog meer schepen dan deze elf deelgenomen aan de oversteek.53

49 Santa Cruz, Слгіт V, L 89-90 Sandoval, Csrlos V. L IM 'Ay de и, Camila, a consientes que se Ueven al Infante Fernando' stond er op
de deuren van San Francisco m Valladobd Mártir, EpiaoUno, HI, 309 Zie ook Idem, 311 KB Brussel, Handschriften, 19 153 ((197), 'Vervolg
van de cnronycke van NicoUus Despaers, geschreven door Joos Panno, sedert het jaer 1492 tot de marnrlt apnl 152Г, 178r.
50 Lezcano kreeg 2 dukaten per dag voor zun runene. Gerekend was op 76 dagen, maar het werden er 121. Cédulas, 37, 4l8v. Martin d e b Rea
kreeg voor zijn schip een 'sueldo' van 79300 maravedís per maand. Idem, 45, 160v. Pedro de la Carrela was met laken uit de Nederlanden
teruggekomen Door de vele onkosten kon bij zijn schulden met beulen en hij verzocht nu om uitstel De schuldeiser was een 'hombre neo' en
kon wel wachten Idem, 47, 356r. Zie ook Idem, 43, 12r Idem, 49, 253v Diego de Rebonça uit Castro wil nog een maand sueldo voor zun schip
in de vloot van Ferdinand. 71.420 mra Rebonça wilde ш 1521 een alcaldía van Somorrostio als gimst ЕЕ, 9/22, 56. C C 129-287 (1518). Juan de
Lezcano: CC, 129-394 (1518). Zie ook Wilhelm Bauer, Die Anfinge Ftrdmmb I (Werten/ Leipzig, 1907). VuaL, 'Voyage', 262-263, 277-279
51

Coa, Memorus, 151 Vital, 'Voyage', 283-296.

52 Verder Diego de Vera, Joan de Mosca, Lope de Hacha en Diego Sanchez de Asm. CS IL 23. Op het schip van Karel V loods Diego de
Rebanea un Castro, maar verder 31 personen uit Lequeiuo. Crrhtlai, 50, 97v-98v
53 Andrade kreeg 300 0O0 maravedís voor zim reu naar de Nederlanden Cédulas, 49, 243r Op 9 pini m Gent betaald en ontslagen (Idem, 49,
253r Idem, 50, lOOr)* Diego Perez de Andaneta; Martin de Yvarra, Marna de Goyre, Juan Ramos de la Herrena, Domingo de Quezo, Lope de
Ugarte; Joan Lopez de Arechueta, Antonio de Coscojales; Juan de Luzes; Diego de Recaklc, Martin de Vela ridia Verder ook de 'carraca' van Juan
de Monca van 700 toneles. Idem, 44, 231r Het schip van Domingo de СиЫеса uit Rentería, Idem, 50, lOlv. Zie ook Idem, 44, 174v Idem, 49,
249r, 262v Idem, 50, 73v In de Nederlanden zou men 10.000 dukaten betalen en in La Coruna 6 000 Idem, 49, 257т. Ab loodsen gingen
ondermeer mee Domingo de Aguirre, Martin de lanças en Diego de Rebonça De eerste twee kregen 6O00 mra., Diego 15 000, want hij had ook
al gediend ouder Fihps de Schone Idem, 49, 250v Ook loods Juan Perez de Агата uit Portugalete diende zowel m 1520 als ten tijde van Fdips
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Een ongedateerd document lijkt gezien de grote overeenkomst tussen de namen van
de schippers betrekking te hebben op dezelfde reis. Het betrof een vloot van 17 'naos'
en een 'caravela de remos'. Bij het opmaken van deze rekening ging men er nog van uit
dat er 911 soldaten mee zouden gaan. Uiteindelijk werden dit er veel minder. Voor twee
maanden, zo had men berekend, zouden de 911 soldaten 656.162 maravedís aan
onderhoud kosten, terwijl de scheepsruimte, begroot op 1380 'toneladas', in twee
maanden 960.800 maravedís zou kosten. Iedere 'tonelada' kostte dus ongeveer 350
maravedís per maand en iedere soldaat 360. Per soldaat was er anderhalve 'tonelada'
nodig aan ruimte.54
In mei 1552 maakte Karel met 150 'navios' in één dag de oversteek van Calais naar
Dover.55 Na een verblijf aan het hof reisde hij via Southampton door naar Santander,
waar hij half juni aankwam.56 Deze reis via Engeland was bewust gekozen en
voorbereid door de heer van La Chaulx, die al eerder via Engeland naar Spanje was
gereisd. Karel schreef aan hem zijn gedachten over de reis: 'et faire notre chemin plus
schür pour Espagne et evites le dangier du canal de Flandres, mesmes en ce temps de
guerre un lieux si périlleux...par le royaulme d'Angleterre traversant d'icy la et allant
après par terre jusque au dernier port en dit royaulme d'Angleterre et desia avec
puissante armée traverser jusques a la couste despaigne, que sera brief chemin...'.57

de Schone Ыеш, 50, lOlr Volgen* De las Calai ging hel ш 1520 om een vloot van honderd gewapende schepen onder leiding van de prins van
Oranje In zes dagen kwam men vanuit La Сопша tot Dover en vandaar ging de reu verder naar Vlisangen. Cesareo Fernández Duro, Armada
враЯаІл dada U union dt Im татя de Ctmttt у dt Lein I (Madrid, 1895), 130 Zie ook BRK 1927, 4r, H7r Hier een lust met twaalf schippert
en twee loodsen
54

ЕЕ, 9/129 Vermoedelijk 1520 Aantal personen
5ώψ
Domingo Martinez de Barramela
Juan Ramos
Juan Perez de Jauregui
Martin de Ybam
Martin del Casar
Domingo de Quero
Sant Juan de Mavraca
Lope de Ugarte
Mama de Ubane
Joan Martinez de Luxarra
Martin de la Rea
Ochoa de Assua
Anton de Coscojales
Sevastian de Santander
Domingo de Cubieta
Marón de Belandia
Diego de Invocante
Martin de Sodei (caravela de remos)

aan boord.
LeuJtng
almirante don Fernando
graaf van Montagudo
henog van Kleef
comendador de Akantara
nur de Bualayn
nur de Rales
amb Venene
Garcia de Padilla
Pero de Guebara,
enfermo, no fue
Bredarroda
capitan alabarderos
armena
bisschop van Cordoba
capilla
Lope Hurtado
Arana, hijo de Lezcano
guarda espanda
Gonçalo de Cueba

soldaten
140
35
28
44
51
45
76
66
15
60
60
40
36
28
45
90
115
54

Vanaf 1482 ging men aan de Spaanse noordkust uit van ¿en soldaat per 'tonel* Bi) de armada van 1588 waren er per 'tonel' ongeveer 2,5 soldaat
aan boord. De 'tonelada' wag ongeveer 30% minder, zodat de cijfers van 1520 redelijk overeenkomen met de normen van 1482 José Lu» Casado
Soto, Los barcos apuñóla dé agio XVI y U gr*n ernwL de 1588 (Mainel 1988), 181-182
55

Cesareo Fernandez Duro, Viajes regios, por mtr en et ітлпятъо de quinientos ЛАОІ (Madrid, 1893), 83

56 De ^Flamenco' Juan de San Fuerte van de 'armada real', was overleden ш Portugalete Omdat men niets wist van erfgenamen, bad men daar
njn goederen ingenomen. Zijn dienaar Pero Valen kwam nu de goederen halen en een notan* diende een inventara te maken Een deel was
ingepikt door de zeelieden Volgens Valen moesten de goederen naar de Burgakes Pero Valhnn, want die wut wat er moest gebeuren VaUadohd,
1-9-1522 Cédulas, 50, 192r
57 Correspondentie van к Chaulx. ARAB, Audiëntie 369 'Ambassade extraordinaire de Charles Poupet, seigneur de la Chaulx, envoyé en
Angleterre, en Espagne et en Portugal, 15 janvier - 12 juin 1522'
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AMBASSADES, BOODSCHAPPERS EN KOERIERS

Vanwege de huwelijken, sterfgevallen, troonsopvolgingen en hofreizen in de HispanoVlaamse wereld waren ambassadeurs noodzakelijk om de contacten tussen de
Nederlanden en Spanje te onderhouden. Na 1517 ging het daarbij steeds meer om
missies van diplomaten en andere gevolmachtigde personen binnen het Habsburgse
gezag, niet alleen vertegenwoordigers van de centrale Habsburgse overheid, maar ook
van steden en staten. Op een lager niveau bewogen zich de hovelingen die werden
gebruikt om berichten over te brengen, waarbij ze vaak ook brieven meenamen.
Hierdoor vallen ze niet altijd te onderscheiden van personen met slechts een
koeriersfunctie. Het is juist gedurende deze periode dat zich een professionele postdienst
ontwikkelde, georganiseerd door de van oorsprong Italiaanse familie De Tassis.
DE GROTE AMBASSADES TOT 1517

De onderhandelingen rond het fameuze dubbelhuwelijk en de daarmee gepaard gaande
contacten tussen de Nederlanden en Spanje onder leiding van Ferdinand van Aragón en
Maximiliaan van Oostenrijk vormen het begin van de vaste diplomatieke
vertegenwoordigingen in de Europese politiek.58 Dit betekende echter niet dat er niet
meer gereisd werd, want na 1486 zou de stroom ambassades en gezantschappen tussen
de Nederlanden en Spanje vrijwel continu op gang blijven. Het begon in 1486 toen de
Katholieke Koningen hun ambassadeurs Juan Rodríguez de Fonseca, aartsdeken van
Avila, Alvaro de Arrones, ridder aan het hof en de 'bachiller' De Sasiola van de raad,
naar de Nederlanden stuurden, om met de keizer en de Vlaamse steden te overleggen
over de vrijlating van Maximiliaan. Maar tegelijkertijd diende Fonseca reeds over de
mogelijkheden van een huwelijk te praten.59
Twee jaar later leidde dit tot hernieuwde contacten. Op 30 januari 1488 kregen de
dienaren van de Katholieke Koningen in Guipúzcoa de opdracht een schip klaar te
maken voor de ambassadeurs Juan Rodríguez de Fonseca en Francisco de Rojas.60 In
hetzelfde jaar kwamen de ambassadeurs van Maximiliaan naar Valladolid, via een reis
over zee naar La Coruna en vandaar naar Burgos. Het ging volgens Fernando del Pulgar
om Boudewijn van Bourgondië, de 'bastardo de Borgoña, fijo del duque Charles' en
kapitein Juan de Salazar.61 Het plan was het vormen van een verbond tegen de Franse
koning en een bezegeling van dit verbond door een dubbelhuwelijk. De ambassadeurs

58 Garren Mattingly, Renaissance dtptonuuy (zp, 1973), 132 M J Calmene, 'Contribution ä l'histoire oes relations de la cour de Bourgogne avec
la cour d'Aragon au XVe neclc' Rente Bourgutgncnnne 18 (1908). 139-196, 193 Vana! 1477 diende Gaspar de Lupian, Spanjaard of Fransman, als
gezant van Maaimiliaan op diverse reizen naar Spanje Walter Häflechner, Die Gesandten der europäischen Mecbte, 53-55 Hermann Wïesflecker,
'Maximilian I und die nabsburguch-epaniichen Heirats- und Bündnisverträge von 1495-96', Mitteilungen des Institua fir osterracbiscbe
Cexhidtsjandmng 67 (1959), 1-52
59 Jerónimo Zuma, Anula de U coroni de Angón Angel Canrllai López ed. (Zaragoza, 1977), Ш, 554 Over Juan Rodríguez de Fonseca,
buscbop van Badajoz en van Córdoba. Walter Hòflechner, Die Gesendan der europaischen Atícete, 348
60 Suirez Fernandez, ІмШ, Π, 117 Ook AGS, RGS en Garren Marangly, Renumtna dtptomity (zp, 1973), 133, 135,144 Walter Hofiechner,
Du Gesandten der europäischen Mächte, 348-349 ha 1493-1495 all ambassadeur naar Maximiliaan
61

Voor Juan de Salazar, zie Hoofdstuk V
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waren veertig dagen in Valladolid en voor hen organiseerde men vele feesten en
toernooien. Beladen met geschenken, waaronder enkele paarden, vertrokken ze
62
uiteindelijk weer naar huis. Tijdens de feesten in de stad huwde Boudewijn met
Marina Manuel, 'dama muy favorecida de la reina', de zuster van Juan Manuel, die van
babel een grote bruidsschat meekreeg. Het vormt een van de weinige voorbeelden van
63
een huwelijk tussen de Spaanse en de Nederlandse adel. Ook tussen 1488 en 1494
64
bleven er Nederlandse ambassades naar Spanje gaan,
Na 1494 werd het huwelijksproject serieus. De Katholieke Koningen werden in de
Nederlanden vertegenwoordigd door hun ambassadeur Francisco de Rojas en later sloot
65
de protonotaris De Lucena zich daar bij aan. In de daaropvolgende jaren vond het
dubbelhuwelijk plaats en reisden Margareta en Johanna naar hun echtgenoten. De
echtgenoot van Margareta, Don Juan, kwam echter nog in hetzelfde jaar te overlijden.
De volgende ambassadeurs dienden om Margareta weer terug te halen naar de
Nederlanden. 66 Op 5 mei 1500, had Gutierre Gomez de Fuensalida de opdracht

62 Fernando del Pulgar, Стопил de /os Reyes Católicos 2 delen, Juan de Mata Carrazo ed. (Madrid, 1943), 357-360 Zuna noemt Boudewijn
een bastaardzoon van hertog Funis In december was hi) met Salazar, 'que llamaban el petit' ш VaUadohd aangekomen Jerónimo Zurita» Ansia
de la corona de Angón Angel Canellas Lopez ed. (Zaragoza, 1977), Ш, 556, 561
63 Jerónimo Zurita, Anata de la corona de Aragón Angel Candii* López ed. (Zaragoza, 1977), Ш, 561 Jean-Mane Cauchies, 'Baudouin de
Bourgogne (ν 1446-1508), bâtard, militaire et diplomate Une camere exemplaire Y Revue du Nord 76, 257 281,171-272 Zie ook Inventant ADN.
В 2154. CYSR, 2/319 Betaling m 1503 van 562300 mrs aan Boudewijn en zun echtgenote voor de afgelopen )aren toc en met 1502 In 1519 kregen
de erfgenamen van Boudewim nog geld van rentes uit Aranda. CYSR, 46/627 Frans van Falláis was een zoon uit het tweede huwelijk van Boudewijn van Bourgondie Boudewim, geboren m 1445 ш Rusel als vijfde officieel erkende natuurlijke zoon van bilips de Goede, u eerst getrouwd
geweest met Manna Manuel, een dochter van Juan Manuel de la Cerda Het echtpaar had vijf kinderen en werd begraven ш hun heerlijkheid
Falláis De Vocht, History of the foundation Ш, 406-411 Boudewijn en Manna hadden ali kinderen de kinderloos gestorven Filips, Maumihaan,
heer van Fromont en abt van de abdij van Middelburg (1518-1535), Karel, heer van Breedam, Anna, Mana Magdalena, getrouwd met Filips van
Lannoy Huwelijken rusten de adel van de beide landen komt vrijwel met voor Ook m Engeland bleef dit ш deze penode beperkt De hofdames
van Caralma van Aragón ш Engeland huwden zelden met een Engelsman alleen Francisca de Cacerei trouwde m Londen met een oude koopman
uit de Genuese Grunaldi-famihe en Mana de Salinas huwde lord Willoughby Een voorname oorzaak was geldgebrek btj Catalina, die het geven
van een bruidschat onmogelijk maakte Garrea Matungly, Catherine o/Aragon (Londen, 1963), 56, 89-90, 128, 289, 307 D M Loades, The retgn
of Mary Tudor Pollita, government and respon in England 1553-IJ58 (Londen, 1979), 6 Na de dood van Mary Tudor zou de graaf van Feria
trouwen met de Engelse Jane Dormer, een hofdame van de koningin Loades Idem, 246 Zie Henry Clifford, Ufe of Jane Dormer, duchess of Feria,
J Stevenson ed (1887) Rond het hof van Maiuniliaan m Bohemen ontstond na 1548 een 'facción española', waarbij enkele Boheemse edelen
huwden met vrouwen uit de Spaanse adel M.E.H.N Mout, Bohemen en de Nederlanden m de zettende eeuw Proefschrift RU Leiden 1975 (Leiden,
1975), 27-28

64 Hermann Wiesflecker, 'Maximilian I und die habsburgisch-spanuchen Heirat»- und Bündnisverträge von 1495*1496' Mitteilungen da Instituts
fur 6sterreuJnsche Gachuhüforsthung 67 (1959), 5 С Jusu, 'Juan de Fluides, ein niederländischer Hofmaler Isabella der katholischen' Jahrbuch der
kàntglicb preussuchen Kunstsammlungen 8 (1887), 157-169, 157 Roger Bigelow Mernman, The rue of the Spanish empire in the old world and in the
new II (New York, 1936), 288 Constantin R von Hofler, 'Kntische Untersuchungen über me Quellen der Geschichte Philipps des schonen,
Erzherzogs von Österreich, Herzogs von Burgund, Königs von Casohen' Sitzungsberichte der pbdasophtsch-btstonschen Classe der kaiserlichen
Akademie von Wissenschaften 104 (1883), 169-256, 175
65 Francisco de Rojas kreeg ш 1494 ab ambassadeur ш de Nederlanden ziro geld vu wisselbrieven op Antwerpen of Brugge Vanuit Valladolid
zou een koerier de bneven meenemen Torre, Documentos, IV, 553 De Lucena kreeg geld vu de Burgalese kooplieden Johan en Alonso de
Salamanca Idem, V, 113, 350 Zie ook Suárez Fernandez, /иМ, Π, 146 Francisco de Rojas had namens de Katholieke koningen een jaarlijks
pensioen toegekend van 1000 dukaten aan Engelben vin Nassau en ook pensioenen voor Johan, heer van Crotunga, Filips van Bourgondie, Jan
van Bergen en Frans van Busleiden Torre, Documentos, V, 436-437 Zie ook Dus dte eseguente crvnike van Vlaenderen, (Antwerpen, 1531/ Willem
Vorsterman), 281r 281v Nog in 1516 was Rojas gewikkeld in een conflict over betalingen ш de Nederlanden in 1495 Toen had Pedro de Araoz
geld uit Spanje meegenomen dat Rojas aan Margareta van Oostennjk diende te geven Toen Margareta m 1516 klaagde over het uitblijven van de
betaling vond er een rechtzaak plaats Volgens de verdediging had Rojas het geld nooit ontvangen en waren de kwitanties vervalsingen Rojas zou
geen Frans of Vlaams hebben begrepen en zou dus nimmer documenten ш die taal hebben ondertekend. Uiteindelijk werd Rojas veroordeeld
alsnog het bedrag aan Margareta te beulen A Rodríguez Villa, 'Francisco de Rojas, embajador de los Reyes Católicos' Bolaín de la Real Academia
de la Historia 29 (1896), 5-69, 57-58
66 In 1498 waren Sempy en Luis de Vurry in Spanje als ambassadeurs van Filips de Schone, Suárez Fernandez, babel, V, 94 Meester Pierre
Jacoba ging met еуте naar Spanje ш 1499, om de terugkeer van Margareta te regelen Inventaire ADN, В 2170 Eerder waren Sancho de Londoflo
en fray Tomas de Maoenzo op 1 augustus 1498 vanuit Engeland in Brussel aangekomen Suárez Fernandez, Isabel, V, 87-89 Rafael Domínguez
Casas, Arte y etiqueta, 621-622 Zie ook CYSR, 7/155-156 Instructies voor Londoño, idem, 46-47 Daarin de pensioenen die men aan Nederlanders
gaf Nassau, Bergen en 'Berbrci', ieder duizend tfa^xtr, 500 voor de proost van Luik en 300 voor de heer van Gofliga Zie voor Londoflo ook,
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gekregen om vanuit het hof van Maximiliaan naar de Nederlanden te gaan. Hij moest
Filips de Schone ervan overtuigen dat kroonprins Karel zou moeten opgroeien in
Spanje. Men hoopte dus op een soort uitwisseling tussen Margareta en Karel.67
Pas na de dood van don Miguel, zoon van Johanna's kort daarvoor overleden zuster
Isabel, werden Filips en Johanna de nieuwe troonopvolgers in Spanje. Onmiddellijk
reisde Juan Rodríguez de Fonseca, ambassadeur van de Katholieke Koningen, naar de
Nederlanden, gevolgd door een aantal ambassadeurs van de Spaanse hoge adel.68
Filibert van Veyré en Busleyden, de aartsbisschop van Besançon, dienden echter in
Spanje namens Filips te zeggen dat het nog niet mogelijk was om naar Spanje te
komen.69 Nog voor de tweede reis van Filips en Johanna kwam het in de Nederlanden
tot grote problemen rond de Aragonese vertegenwoordiger Lope de Conchillos. Hij
werd er door Filips de Schone van verdacht geheime brieven van Johanna door te
sturen naar Ferdinand in Spanje. Filips liet hem opsluiten in het fort van Vilvoorde
('Borda'), waar hij werd gemarteld en zijn haar en zijn verstand zou hebben verloren.70
Ter voorbereiding van de gecompliceerde tweede reis van Filips en Johanna gingen er
eerst vele ambassadeurs naar Spanje. In 1504 vertrok Claude de Cilly en in januari 1505
volgde opnieuw Filibert van Veyré.71 Enige tijd later kwam Charles Poupet, de heer
van La Chaubt, naar Spanje en ook Adolf van Bourgondië, Andrea del Burgo, Filips
Dales en Jan van Nassau gingen voor Filips de Schone op weg,72

Idem, 76 Waker Hóflechner, Die Gaandte» der aeropituben Шале, 96, 88-89 98-99, 10Э, 340, 343 Ни stelt dit Willem de Croy ш 1499 naar
Spanje w u gegaan, maar dn betrof Michel de Croy, *Sempy' In 1502 kreeg de 'almirante de Plande*' een ductal paarden van babel Ook de
bisschop van Kamerijk kreeg twee muildieren Bouton kreeg ш 1502 een hoeveelheid stof van babel СиепШ de Gonzalo de Ваал, tesorero de Isabel
U Católica Antonio de la Torre en Е Л de ta Torre ed. Π (Madrid, 1956), 562, 567 Anne-Mane Fobe, 'De Spaanse nalatenschap- De
ontstaansredenen van de vroegste renderende gezantschappen vanuit de Nederlanden (1492-1506)' TvG 85 (1972), 17M79, 175
67 Fuensakda kwam op 2 augustus aan in Brussel en zou er tot 1508 blijven Konrad Hohler, Der Streu Ferdinands da katbolucben und Pbtltppt
¡urn d$e Regierung von Casttben t504-J}06 preaden, 1882), 11 Garrett Mamngly, Renaissance diplomacy (zp, 1973), 141 J-Ν HiUgarth, The Spanish
hngdoms II (Oxford, 1978), 593 Duque de Berwick y de Alba, Corrapondenaa de Gutierre Gomez de Fuensalida, embajador en Alemania, Honda
tlngUterra Í496-1S09 (Madrid, 1907), ж и-і ш, ht Padilla, ftíme /*. 116 Walter Hóflechner, Die Gesandten der europducben ЛЯоЬге, 337 339 Esther
Cruces Blanco, 'Gutierre Gomez de Fuennhda, embajador real y alguacil mayor de Málaga (1487 1537)' Las andada andaluzas (siglos ХШХЩ
Actas del VI coloquio internacional de historia medieval andaluza (Malaga, zj), 453-462
68 Joan de Fonseca, buschop van Cordoba, ging na het overlijden van Don Miguel naar de Nederlanden om over de opvolging te praten Padilla,
Felipe Ie, 68, 125 Fonseca was cera buschop van Badajoz, later van Cordoba en ten slotte van Valencia Andres Bernaldez, Memorias del roñado
de lm Reyes Católicos Manuel Gomez-Moreno en Juan de M Carnazo ed. (Madrid, 1962), 302
69 In juni vertrokken ze beladen met geschenken weer naar huis. Mirar, Epistolario, L 425, 428 Santa Crux, Reya Católicos, L 246, 253 Zie
ook Santa Cruz, Carlos V, I, 5-6 De las Casas over Besançon, 'era tan pesado y flemático que se dormía en los consejos' Bartolomé de las Casas,
Historia de las bubas met een voorwoord van Gonzalo de Reparaz (Madrid, zj) Ш, 153 Тег voorbereiding van deze reis waren er twee geheime
ambassades. Zie A JAI Kerckhoífs- de Hey, Biografieën υαη raadsheren de Grote Raad en ζψι functionarissen 1477 J'53Î (Amsterdam, 1980), 32,
34, 156
70 Al m 1496 was Lope de Conchillos, buschop van Catania, naar de Nederlanden gegaan als ambassadeur Suarez Fernandez, babel, IV, 188
Padilla, Felipe /*, 126-129 Johanna had deze bnef meegegeven aan een oude Aragonese bediende, geheten Ferreras. In augustus 1505 wist Mirar
nog met of deze zijn opdracht had weten te volbrengen Mártir, Epistolario, Π, 104-106
71 Zowel Veyré als ОПу waren al eerder ш Spanje geweest op een ambassade Waher Höflechner, Ose Gaandten der europäischen Machte, 97,
103 Cilly m 1497 en еуте ш 1499 en 1500 In 1521 was er een geschil tussen de heer van Veyré en Diego Sarmento, dat werd beslecht met de
wapens Nadat Sarmento zwaar gewond was geraakt en Veyré naar zun landgoederen was verdwenen, wilde Karel V ze weer tot elkaar brengen
Volgens De Lusy was dat zeer moeilijk, want 'Espaignars son presontueulz et glorieux' en Sarmento was nauw verwant aan de hertog van Alva
en de condestable van Castale Men bleef een vijandschap behouden en ш 1525, toen Veyré m Italie' was. werd deze door vier tot zes man
vermoord Men zegt dat het Spanjaarden zijn geweest Lusy, Journal, 188-189, 261
72 CODOIN ХГ (Madrid, 1849), 287, 291 Grau Lijst brieven die Veyré meenam naar Spanje. CODOfN Ш (Madrid, 1846), 271 Uitgaven
en instructies van afgevaardigden, zoals Claude de CiUy in 1504, Jean de Luxemburg en Charles Poupet, worden in Rijsel bewaard ADN, В 368369 Claude de Cilly had een zoon Martin, geboren uit een relatie met Mane de Rojas en een zoon Claude uit een verhouding met Conulle
Besuens Beide zonen waren toen ze gelegitimeerd werden ш de jaren veertig commandeurs van Alcantara Henne, Histoire L 78 Anne-Mane Fobe,
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Voor de periode tussen de dood van Filips de Schone in 1506 en de voorbereidingen
van de reis van Karel V in 1516 zijn er maar weinig gegevens bekend over ambassades
tussen Spanje en de Nederlanden, Het is ook op andere terreinen de meest duistere
periode van de Hispano-Vlaamse wereld. Bekend is een gezantschap van Margareta rond
1507 bestaande uit haar Spaanse dienaar Diego Flores en Hendrik van Hemericourt,
haar 'cavallerizo mayor'. In 1509 volgde Filips Dales opnieuw, samen met de president
van het hof van Bourgondië. Op 6 oktober 1510 waren in Madrid bij de eedaflegging
van Ferdinand tot regent aanwezig: Mercurino di Gattinara, Joan Schad en Claude de
Cilly/ 3 In 1512 was broeder Nicolaas van Antwerpen naar Spanje geweest en ging
daarna vanuit de Nederlanden naar Maximiliaan met informatie uit Spanje. In datzelfde
jaar vertrok Juan de Aragón, bastaard-kleinzoon van Ferdinand, samen met Juan de
Lanuza naar de Nederlanden. Terwijl zij in San Sebastian klaar lagen voor vertrek werd
de stad aangevallen door de Fransen. Samen met de beroemde zeeheld kapitein Artieta,
eigenaar van een enkel schip en spreker van het Baskisch ('lengua vulgar vizcaíno*) en
een jonge Duitser wisten Lanuza en Aragón de Fransen van de muren te houden.74
Andere Spaanse ambassadeurs in deze jaren waren Juan de la Mica, die op 22 oktober
1512 naar de Nederlanden vertrok en Luys Gilaberte in 1513.75
Voor de jaren 1516 en 1517 zijn er vele personen bekend die namens Ferdinand van
Aragón of de aartsbisschop van Toledo als ambassadeur naar de Nederlanden gingen.76

'De Spaanse nalatenschap; de ontstaansreden van de vroegste gezantschappen vanuit de Nederlanden 1492-1506' TvG 85 (1972), 171-179, 178
'Relation du deuxième voyage de Philippe le Beau, en 1506, par un anonyme' Collection des voyages da souverains da Pays-Bos I (Brussel, 1876),
390 M Biondi, Fdtpt de Schone 14781506. Biografie (Leuven, 1941), 120 Constantin von Höfler, 'Antoine de Labung, seigneur de Montigny,
Vincenzo Quirino und Don Diego de Guevara als Benchtstiner über Konig Philipp 1 m den Jahres 1505, 1506' Sitzungsberichte der phtlosophtsehhistorischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 104 (1BB3), 433-510, 435, 439 Konrad Habler, Der Streu Ferdinands des katholischen
undPhürpps lum du Regierung von Castthen 1504-1)406 (Dresden, 1882), 18,49 L Ph С van den Bergh, Correspondence de Marguerite d Autriche,
gouvernante des Pays-Bas, avec ses arms, sur íes affaires des Pays-Bas de 1506-1528 I (Leiden, 1842), 1 Alvaro de Loaisa werd ш oktober 1505 door
Filips naar Spanje gestuurd ш verband met de zaak van Pedro de Guevara CODOÍN Ш (Madrid, 1B46), 344, 367 In januari 1506 was deze weer
bij Filips met een bnef van Garcia de Toledo, die graag wilde meedoen aan de Gelderse oorlog
73
CODOIN XIV (Madrid, 1849), 333 Zie ook Mártir, Epistolario, П, 323 Le Glay, Correspondence de l'empereur Maximalen ¡er et de Marguerite
d'Autncbe, sa [tue, gouvernantedes Pays-Bas de 1507 к 15192 delen (Panjs, 1839), I, 256, 271 ADN, В 19 124, n° 43062 Idem, В 18 831, n° 25981
Guy verbleef waarschijnlijk vanaf 1505 ш Spanje In 1508 zijn er veel gegevens betreffende koeriers tussen Cüly m Spanje en Margareta van
Oostenrijk ADN, В 3335
74 Lorenzo GaUndez Carbajal, Analm breves dei remado de fas Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel (Cantuniación) Miguel Salva en Pedro
Sainz de Baranda ed. (Madrid, 1851), 331 Zie ook Mártir, Epistolario, Ш, BI, 213 Zie ook Santa Cruz, Reyes Católicos, Π, 222 Aragón werd
ingehaald ш Middelburg en reisde vandaar naar Jan van Bergen m Bergen op Zoom CJ.F Slootmans, Jan Metten Lsppen. Zunfamüu en zijn stad
(Rotterdam / Antwerpen, 945), 151 Juan de Lanuza, ambassadeur van Ferdinand van Aragón bij Karel V Hij had ш Brussel m het paleis gewoond
ab lid van de regentschapsraad, maar werd m 1515 uit het paleu gezet. Hij ging nu terug via Frankrijk, waarvoor hij een vnjgelade vroeg van
de Franse koning, maar dit met kreeg Hij verbleef ш de Nederlanden vanaf 1513 Op 8 juk 1515 stuurde hij een boodschapper aan Ferdinand.
Deze dienaar van I « т м heette Pero Sanchez de Mercader Chicvres had Lanuza meegedeeld dat er voor Aragonezen geen vnjgeleides kwamen
van de Franse koning, maar wel voor Castilianen Maar ab Lampa Jaquee de Marcilla wilde sturen, dat er dan geen problemen zouden zijn Dit
hele verhaal zou nu mondeling worden overgebracht door Pero Sanchez. José M Doussinague, El testamento politico de Fernando el Católico
(Madrid, 1950), 438-448 In een bnef van Lanuza stelde deze dat er veel 'malos hespafloles' aan het hof waren. 443 Voor de activiteiten van Lanuza,
zie Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas I (Sevilla, 1953)
75 Ambassade van comendador Juan de la Mica naar Flandes, uit Logroño op 22 oktober 1512 vertrokken. Hij kreeg 5 gouden ^чкатгп per
dag salaris Nu voor een half jaar HIJ zou in Brugge betaald krijgen door Pedro Lopez de CabtayudL Ook kapitein Artista zat ш de Nederlanden
Juan de Medina, 'residente en Vergas', was betrokken bij de wisselbrieven ш 1515 ЕЕ, 1-2/408 In 1513 ging Luys Gilaberte naar Margareta voor
Ferdinand Vertrok vanuit Santillana op 25 jam 1513 tegen salins van 1 dukaat per dag. Voor de reu over land naar Flandes kreeg hij 50 dukaten
ЕЕ, 1-2/410
76 Voor Ferdinand was dn weer Juan de Aragón, voor Cuneros graaf Fernando de Andrade, Diego Mannquez, Pedro de Ponocarrera, secretaris
Varacaldo en de humanist Diego Lopez de Ayah, kanunnik van Toledo Na de dood van Ferdinand stuurden de Aragonezen Luis Lopez, Ungo
de Bolea en Alonso de Aragón Ten slotte reisde ook Alvaro de Osono, de bisschop van Astorga, ω deze jaren naar de Nederlanden Fernández
Alvarez, Corpus, I, 50-57 Danvüa, Memorial, XXXV, 76, 172-176 Vicente de la Fuente, Cartas de lot secrétanos da cardenal D Ft Francisco Jimenez
de Cuneros, durante su regencia en los años de 1516 y Í517 (Madrid, 1876), u, 60, 95 De bneven van Diego Lopez de Avala geven een beeld van
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Daarvandaan stuurde Karel V al in oktober 1515 Adriaan van Utrecht naar Spanje. De
Spanjaarden dienden zijn maandelijkse salaris van 60.000 maravedís te betalen en hem
de bisschopszetel van Tortosa aan te bieden. In 1516 verkreeg Adriaan ook de functie
van groot-inquisiteur voor Aragón, Navarra, Castilië en León. Op 17 mei 1520 zou hij
zelfs tot gouverneur van Castilië worden benoemd. Omdat Adriaan van Utrecht er niet
in slaagde kardinaal Cisneros voldoende te controleren, stuurde Karel V al snel de heer
van La Chaulx en later nog Armerstorff.77 In augustus 1517 kwam Jean le Sauvage
samen met Jeroen van Busleyden over land naar Spanje, tijdens welke reis Busleyden in
Bordeaux overleed.7' Na de komst Karel in Spanje zou het Habsburgse hof enige jaren
in Spanje blijven. De tijd van de grote ambassadeurs was voorbij. Een voorbeeld uit de
bewaard gebleven rekeningen laat zien op welke manier in die jaren de contacten met
de Nederlanden werden onderhouden.
DE AMBASSADES IN 1519-1520
De langdurige aanwezigheid van Karel V in Spanje veranderde de aard van de contacten.
In plaats van daadwerkelijke ambassades waren het nu veeleer bezoeken aan het hof.7'
Bovendien zorgde een vergadering van de orde van het Gulden Vlies in Barcelona voor
veel verkeer. Men reisde zowel van als naar het hof. In 1519 vertrok 'panetier' Jean de
Metteneye vanuit Barcelona op een aantal geheime reizen, ging secretaris Jean de la
Sauch vanuit Den Haag naar Karel in Zaragoza, en vertrok er een ander vanuit
Mechelen naar Zaragoza. Audiëncier Laurent du Blioul reisde vanuit Barcelona naar de
Nederlanden met alle bezittingen van de orde van het Gulden Vlies. De ontvanger van
de artillerie ging voor geheime zaken naar Margareta vanuit Barcelona en ook vertrok
er nog een andere hoveling naar Margareta.80 Verder werd geld uitgetrokken voor
Damien de Florbecq voor de moeite tijdens de reis van Karel naar Spanje, waarbij hij
het orgel van de kapel bespeeld had, 'mesmes icelies remises à point par plusieurs fois
a cause qu'elles estoient descordées et dérompues parce qu'il les avoit convenu mener
par chariotz et mulletz'.
Maar ook andere bronnen bevatten gegevens over de reizen in deze periode. Zo
beschrijft De Lusy hoe de wapenheraut van het Gulden Vlies terugkwam uit Spanje,

de intriges aan het hof. Zie ook Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de Us Cesti I (Sevilla, 195Э) Lopez de Луаіа was op 1 april 1516 uit
Madnd venrokken naar de Nederlanden.
77 Volgens Cuneroi was Adriaan als vreemdeling niet in de pontje Camlie te regeren. Gachard, Correspondence de Cbertes-Qmnt a d'Adrien
VI (Brussel, 1859), 232, 233, 236, 237 Sandoval, Ctrloi V, L 107. Lorenzo Galíndez CarbapL Anules breva dd remido de im Reyes Católicos Don
remendó y Done ¡sehet (Continuación) Miguel Salva en Pedro Sunz de Baranda ed. (Madrid, 1851), 356, 389-370 Al op 12 november 1516 ging
La Chaulx vu Frankrijk naar Spanje met veertien paarden. Lusy, Journet, 104. Lusy wist van de reu omdat hij door Bergen kwam. Poupet was
groot-comnundcur van Alcantara tnventesre ADN, В 2327. De Us Casa· schreef Adnaan in het Latijn: 'porque no entendía el Adriano cosa de
nuestra lengua, sino en Uun con ¿1 se negociaba' Bartolomé de las r^·"-". Historie de Us Indies met een voorwoord van Gonzalo de Réparai
(Madrid, zj) Ш, 77-78, 136.
78 Lusy, Journet, 122 A. J. M. Kerckhoffi-de Hey, Biografieën ven reedsheren. De Grote Reed m τ,ψι Jûncttonenssen W7-IS31 (Amsterdam,
1980), 34.
79 Register В 3336 van de rekenkamer van Rusel bevat de reizen en ambassades van en naar naar Spanje tussen 1 januan 1519 en 31 augustus
1520 Dit jaar u gekozen als voorbeeld. In het ADN worden de vrijwel complete rekeningen voor deze periode bewaard.
80 Verder iemand vanuit Zaragoza naar de Franse koning, vanuit Montserrat naar Johanna van Castilië, van Barcelona naar Engeland, De la
Sauch ook nog naar Engeland
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waar hij de nieuwe Vliesridders had bijgestaan tijdens het kapittel van Barcelona.
Dezelfde auteur vermeldt ook de aankomst in Bergen van Diego de Guevara en
audiëncier Filips Haneton op 11 juni 1520, op de terugweg vanuit Spanje. Vandaar
gingen ze door naar Brussel.81 Ook Adriaan van Utrecht speelde een belangrijke rol
bij de contacten. In september reisde zijn vriend Lope de Hurtado vanuit de
Nederlanden naar Adriaan in Vitoria, waar hij pas op 12 februari aankwam. Later in
het jaar ging ook Maximiliaan van Bergen, heer van Zevenbergen, naar Adriaan, die zich
toen in Taragona bevond.82 Antonio de Fonseca, aartsbisschop van Santiago en
'licenciado' Ronquillo gingen in 1520 na het in as leggen van Medina del Campo via
Portugal naar de Nederlanden.83 Het feit dat Karel over twee gesplitste gebiedsdelen
regeerde had een enorme stroom reizigers tot gevolg. Na zijn vertrek uit Spanje zouden
de ambassadeurs het weer even overnemen en van één van hen wordt de
correspondentie bewaard: Charles Poupet, heer van La Chaulx.
AMBASSADE VAN CHARLES POUPET, 'LA CHAULX', NAAR SPANJE 1522
In 1522 vertrok de titelopvolger en naamgenoot van de heer van La Chaulx op een
belangrijke missie via Engeland naar Spanje.84 De keuze voor deze route was gebaseerd
op veiligheid. Vanuit de verste haven van Engeland zou hij daarna oversteken naar
Spanje, 'que sera brief chemin', zoals in zijn instructie staat te lezen. Wel diende hij in
Engeland nog enkele bezoekjes af te leggen. Mocht hij in Castilië aankomen, dan kon
hij met brieven van Karel zijn opwachting maken bij de beide Spaanse vice-koningen.
Hij mag ze vertellen hoe het staat met de voorbereidingen voor de reis van Karel naar
Spanje. Ook schrijft hij hun te vragen hoe het zit met de vierduizend voetknechten die
ze naar het noorden zouden sturen.
De instructie van Poupet diende echter gewijzigd te worden toen men hoorde van de
verkiezing tot paus van Adriaan van Utrecht." Hij moest nu eerst Adriaan gaan
feliciteren en vervolgens orde op zaken stellen bij het bestuur van Castilië. Eleonora zou
tijdelijk het bestuur dienen over te nemen. Hiervoor zou hij naar Portugal moeten om
de Portugese koning te verzoeken zijn echtgenote naar Castilië te laten gaan. Wel
besefte Karel dat het eergevoel van de vice-koningen, de 'condestable' en de 'almirante',
door deze benoeming zou worden aangetast. Daarom moest Poupet eerst bij hen langs
om uitleg te verschaffen.
Nadat hij was vertrokken bleven gezant en vorst elkaar veelvuldig op de hoogte

81

Lusy, Journal, 158, 160.

82 Gachard, Согтвротіажг de C&aWs-Qlnm et é'AJrm VI (Brussel, 1859), XVTJLXX, XXXVI, 24, 30 Danvila, Memorial, XXXVI, 520 Zie
ook Idem, ХХХ П, 89, 243. 'Comendador Agallen' kwam in 1520 uu de Nederlanden De Comuneros zagen deze vriend van Chicvres ab hun
vijand Danvila, Mamrul, XXXVI, 238.
83 Mexla, Carla V, 166-167 In 1522 kwam Martin de Salinas naar de Nederlanden, all vertegenwoordiger van Ferdinand van Oostenrijk. Hu
bezocht Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V .
84 ARAB Audiëntie, 369. 'Ambassade eitraordmaire de Charles Poupet, seigneur de La Chaulx, envoyé en Angleterre, en Espagne et en
Portugal. 15 janvier, 12 rum 1522. Zijn voorganger en naamgenoot was tijdens de zitting van de Cortes m m a 1518 overleden Danvila, Memonel,
XXXV, 206.
85

Pauskeuze op 9 januari, gewijzigde instructie op 15 januari.
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houden.86 Vanuit Bilbao gaf Poupet de post mee met een dienaar van ene Cereryne,
vanuit het paleis van Karel in Jafferie stuurde hij een foerier naar de keizer en later
werkte hij met andere koeriers of met het kleine schip ('zabra) de 'Barzena'. Soms
schreef Poupet een korte beschrijving van de koerier in de brief, zodat men kon zien
dat het de goede was. Het contact kwam echter maar zeer moeizaam tot stand. Pas op
9 juni kon Karel vanuit Londen antwoorden op de brieven van Poupet vanaf 20 april.
Die van 28 mei was toen nog niet aangekomen.
In een brief van 17 maart schreef Poupet vanuit Plymouth dat hij naar Spanje zou
gaan met de 'Barzena', gecharterd door de Engelse ambassadeur. De wind was echter
niet goed om uit te varen. Pas om 6 april zou hij uiteindelijk vertrekken. De wind
stond nu goed, maar was wel te krachtig geworden. De storm dreef het schip terug naar
de kust en hij moest weer vier dagen wachten in de haven. Vol lof over de zeelieden
-'Biscayns sont bonnes gens sur mer'- kwam hij op 20 april aan in Bilbao. Hij wist
meteen te vertellen dat de 4000 soldaten bijna klaar waren voor vertrek87 en dat men
hoopvol de komst van Karel afwachtte. Er diende alleen nog geld te komen voor de
soldij. In Vitoria ontmoette hij de 'condestable de Castilla' en de volgende dag
bezochten ze samen de 'almirante'. In Villacorta, op anderhalve dagreis van Vitoria,
ontmoette hij de nieuwe paus. De vice-koningen verzochten hem aan Karel V te vragen
om nog twee à drie stukken artillerie." Toen de komst van Karel steeds langer op zich
liet wachten werd Poupet ongeduldig en vezocht hij de keizer toch maar snel te komen.
Hij hoopte zelf vanuit Vitoria in twee weken aan te komen bij Eleonora in Portugal.
DE ADEL ONDERWEG 1517-1555
Onafhankelijk van de hofreizen van de Habsburgse vorsten en de ambassades en
gezantschappen, ging de adel ook regelmatig alleen op pad, om zich bij het hof te
voegen, of juist om er vandaan te gaan. Zo gingen de heer van Bergen en Filips,
bastaard van Bourgondië, na een meningsverschil met de aartsbisschop van Besançon
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vanuit Spanje naar huis." Het niet meegaan met de hoftrein kon ook andere redenen
hebben. Hierbij speelde steeds de keuze tussen land- en zeereis een grote rol. Kon of
wilde men niet op dezelfde manier als de vorst, dan koos men er voor om afzonderlijk
te reizen. Mevrouw de Sanzelles, de echtgenote van de 'grant escuier' Karel van Lannoy
vertrok uit Bergen op 21 december 1517 om met één van haar dochters naar Spanje te
gaan om haar man te zien. De stom gebleven dochter kon zo in Montpellier door
doktoren worden onderzocht.50
De markies van Aarschot vroeg in 1523 in Burgos verlof om naar huis terug te keren
om zijn vrouw te zien in Henegouwen. Hij kreeg toestemming van Karel V, maar kreeg
tegelijkertijd wel geheime opdrachten mee voor de strijd in Henegouwen tegen de
Fransen. In augustus vertrok hij vervolgens naar Bilbao en vandaar naar Portugalete om
zich in te schepen. Voor zijn gehele hofhouding waren drie schepen nodig. Na acht
dagen wachten op goede wind vertrok men in gezelschap van nog dertien schepen. De
zesde dag op zee begon het te stormen, waarbij een schip met specerijen verging en men
terug moest keren naar de Spaanse kust. Ook een aantal paarden en een mooie ezel
gingen in de storm verloren. Vervolgens lagen de schepen meer dan zeven weken in
ondermeer Castro te wachten op goede wind. De markies was zo bang geworden voor
de reis en was liever over land gegaan, ware dat mogelijk geweest. Vol vrees bereikten
de opvarenden uiteindelijk Plymouth in Cornwall en kon de markies bericht sturen aan
zijn echtgenote in Binche. Een relatief klein gezelschap met belangrijke geheime
boodschappen was dus meer dan twee maanden bezig om de oversteek te maken.' 1
Ook in de jaren dertig en veertig waren er regelmatig edelen die tussen Spanje op en
neer reisden. Dit gold ondermeer voor het echtpaar Hendrik van Nassau en Mencia de
Mendoza, maar ook voor de paltsgraaf, die met acht paarden 'en poste' naar Karel V
in Spanje ging.92 De heer van Bossu ging in 1534 samen met zijn vrouw naar Spanje
om daar te dienen aan het hof.93
De hertog van Nájera vroeg in 1543 in Brussel verlof om naar huis te gaan en trok
op 29 december via Mechelen naar Antwerpen. Vandaar ging hij op 18 januari samen

89 Padilla, Fdrpe Ia, 88 CJ.F ¡Іоаивлвл, Jan Metten Lippen. Ζψι famüte en sapt stad f^otxtràam/ Antwerpen, 1945), 113 Bergen vertrok samen
met 2ijn broer Hendrik, bisschop van Kamerijk en zint neef Marimiliaan van Zevenbergen
90
LUST, Journal, 125 André Chagny, Correspondance politique et administrative dr. Laurent de GorrevotL eonsaller de Margúeme d'Autriche et
gouverneur de Bresse I (Macon, 1913), 348-349 In Spanje bracht Madame de Sanzelles een kind ter wereld.
91 Macquérau, Histoire générale jusqu'au Ш7,193-199 Rodríguez Villa,'El emperador Carloi V', 43-130,131 Ook de 'mayordomo' Emencurt',
die door tegenwind met eerder alleen bad kunnen vertrekken met een zabra, ging toen met Aarschot mee Een storm deed ze terugkeren naar
de kust, maar een tweede poging op 27 september was wel succesvol In 1528 reisde ook Adnaan de Croy vanuit Spanje naar de Nederlanden,
'a cosas de nu sernçio' Van de 'argentier' Johan de Adurca kreeg пц geld voor de 'zabras e galeones' CJH 10, 91
92
In maart 1535 ging de paltsgraaf vanuit Brussel naar Spanje Hendrik van Nassau kwam daarentegen dat jaar weer terug uit Spanje Lusy,
Journal, 328 De markiezin van Zenete kwam met groot vertoon uit Spanje aan m Kamerijk Cota, Memonas, 212 In mei 1523 beginnen de
geruchten over een mogelijk huwelijk tussen Hendnk en Mencia Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V , 43-100 In 1538 reisde Aarschot vanuit
Barcelona naar de Nederlanden Later dat jaar ging ook Bossu naar het noorden Idem, 46-18, 121 Hendnk van Nassau reisde ш 1533 met meer
dan 500 paarden door Frankrijk naar Spanje Bref recueil du vouaigt ize monseigneur le conte de Nasstw deven l'empereur nostre are et passage par
Bourgogne et Frana (ІІЗЗ) Société des bibliophiles de Belgique n° 8, Maunn Nahuys ed (Brussel, 1874)
93

Lusy, Journal, 324
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met andere Spaanse edelen naar Brugge, een reis van drie dagen.*4 Tussendoor gingen
ze nog naar Gent om ondermeer het Lam Gods te aanschouwen. Pedro de Gante, de
secretaris van de hertog die deze reis heeft beschreven, blijkt een echte kenner van de
schilderkunst te zijn geweest. Uiteindelijk verlieten ze via Nieuwpoort en Duinkerke
de Nederlanden om in Calais aan boord te gaan. Pedro de Gante was vooral onder de
indruk van de mis in de kerk van Kamerijk. Nergens in de Nederlanden, Duitsland,
Italië of Spanje had hij een dergelijke plechtigheid en zulke goede muziek meegemaakt.
In Bergen in Henegouwen zag hij ongetrouwde vrouwen actief in de mis ('llaman las
canónigas'), die voor hun bezigheden 150 dukaten per jaar kregen van de kerk-. Pedro
de Gante is een geïnteresseerd bezoeker van de Nederlanden geweest en het weinige dat
hij heeft geschreven verdient grotere bekendheid.95
In dezelfde tijd keerde ook de aartsbisschop van Santiago terug naar Spanje. Aan Karel
V schreef hij over zijn ervaringen in de Nederlanden en over de moeizame terugreis:
door de fantastische wind waren ze in vier dagen tot vlak bij de Spaanse kust gekomen,
maar daarna zorgden windstiltes en tegenwind er voor dat het nog lang duurde voor
men in La Coruna aan land kon gaan.96 Ook in 1549 ging een aantal Spaanse edelen
eerder terug dan Filips Π. Na de feesten in Brussel reisden de graaf De Luna en de
'comendador mayor de Castilla' Luis de Requeséns vanwege sterfgevallen terug naar
Spanje.97 In 1553 vertrok de hertog van Alva met tien schepen vanuit Zeeland naar
Spanje. Daarvoor had hij enkele maanden aan het hof in de Nederlanden verbleven.98
Een jaar later vertrok Lamoraal van Egmont, prins van Gavere, die meer dan 12.000
pond voor zijn reis kreeg, van Brussel naar Filips Π in Spanje. Hij vertrok met een
oorlogsschip uit Duinkerke en kwam aan in Santander, begeleid door 61 soldaten en een

94 De bijzondere krouiekschruver Pedro de Gante, secretaris van de hertog van Nijcra, was afkomstig uit de Rioja, maar wellicht was de familie
ш het verleden uit de Nederlanden gekomen Vanaf 1520 reude hl) mee met het hof en zo kwam hu m 1543 door steden ab Leuven» Kamenjk
en Valencim RtUaona it Peim it Gtiue, ¡tcrtuna dd duqu it Níjtrt ìilQ-iW Pascual de Gayingos ed. (Madrid, 1873), 100-116.

95

Van de plaatsen waar hl] doorheen kwam geeft hij het aantal huizen.
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96 La villa de Aoven donde atuve çinco semanas esta tan dañada en las falsas libertades de Lutero que es gran lastima pensarlo, y faltan palabras
para dezirlo, lo que no puedo callar por lo que devo es que pues se ha puesto diversas vezes vuestra magestad a gran trabajo y peligro por no
perder lo temporal de esc su patrimonio, atienda lo mucho mas a que es obligado para que no lo perda en lo espiritual. Santiago de Compostela,
3-2-44. ЕЕ 64-259.
97 Sandoval, Csríos К, Ш, ЭЭ9. Juan Cristobal Calvete de Estrella, ЕІ/títdamo vu/e dd muy gito у mtry poderoso principe Don Fettpe Miguel
Aragas ed. Sociedad de Bibliófilos Español« П' época VIH, 2 delen, (Madnd, 1930) I, 216.
98 William S. M alt by, A ¡im. A bwgr«poy of Fernando Аі лтег de ToUdo, dnrd duke ofЛіЬл ÎSOT-ІШ (Berkeley/ Londen, 1983), 82. In 1521
kwam de jonge Fernando voor het eerst ш de Nederlanden, op doorreis naar Duitsland. In 1332 reisde hij eind januari door Frankrijk naar de
Nederlanden, opnieuw om Karel V te volgen naar Duitsland. Vervolgens behoorde hij Ы) het belette gezelschap dat m 1519 met Karel naar de
Nederlanden ging ш verband met de opstand in Gent. In 1546 verscheen hij ш Utrecht bij de vergadering van de orde van het Gulden Vlies.
Vervolgens nam hu deel aan de eerste reu van Fihps Π vu Barcelona en Genua naar de Nederlanden ш 1548-1549 Idem, 11, 25-26, 42, 54, 66-67.
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Engelse en een Spaanse loods, 'cognoissant les costes d'Espaigne'.'
AMBASSADES VAN STATEN EN STEDEN

Een aparte groep reizigers werd gevormd door de afgevaardigden van de diverse staten
en steden. Een persoonlijke boodschapper was immers de beste manier om de eigen
belangen te bepleiten voor het hof. Zelfs al voordat er sprake was van een personele
unie bestonden dit soort contacten op lager niveau. Zo stuurde de stad Brugge eigen
boodschappers naar Spanje, zowel naar het hof als naar de kooplieden van Burgos.100
In 1494-95 reisde Adriaan Drabbe namens Brugge naar het Spaanse hof om te spreken
over 'zekere groóte zaken ende materyen zonderlinghe der welvaert van deser
stede'.101 De personele unie leidde er ongetwijfeld toe dat steden en staten vaker een
afvaardiging stuurden naar de vorst in het andere land. In 1508 reisde de rentmeester
van Kennemerland en West-Friesland op kosten van Edam en de andere steden naar
Spanje,102 tien jaar later gevolgd door een afvaardiging van Middelburg. De
gedeputeerden Corniel Berteles de la Goes en meester Pedro Rami spraken toen in
Spanje met Karel V over een aantal zaken en gingen daarna weer terug met vijf paarden,
kleren en 250 dukaten voor de reiskosten. In het officiële paspoort ('cédula de paso')
verklaarde men dat ze geen koopwaar bij zich hadden.103
De abt van Ter Duinen en andere afgevaardigden van het graafschap Vlaanderen
reisden in een gezelschap van veertig paarden naar Bergen om vandaar naar Spanje te
gaan, 'pour les afferes dudit païs de Flandres'.104 Na de dood van Isabella van Portugal
in 1539 wilden enkele Nederlandse staten een afvaardiging naar Spanje sturen als
rouwgezantschap. Vlaanderen had hier toen geen zin in, zodat alleen Holland op
verzoek van zijn stadhouder een tweetal personen afvaardigde: Floris van Assendelft,
de kastelein van Gouda, en meester Klaas Bartholomeuszoon, de pensionaris van

99 Filipi meldde op 11 mei 1554 de komst van de graven van Egmont en Hom in Santander Ze waren na een reu via Engeland ш Laredo
aangekomen en vandaar naar Santander gegaan. Inventaire ADN, В 2504. Fernandez Alvarez. Corpus, IV, 43-44 'Conde de Agamon' en de 'conde
de Horno' Eginont in 1565 nameni de Raad van State opnieuw naar Spanje In 1554 dus met de graaf van Hom, die hem ook m 1567 gezelschap
zou houden op het schavot m Brussel.
100 In 1493-94 reisde een boodschapper uit naam van Brugge naar Burgos om brieven over te brengen van de stad en van de graaf van Nassau
Verder een boodschapper naar Fihps de Schone m Spanje, die Э7 dagen wegbleef, want hu 'nacr andwoorde verbeyden moeste' Zun betaling
bedroeg twee schellingen per dag en hij kreeg negen pond en veertien schellingen In 1519 ging er een boodschapper namens de stad te paard naar
Karcl V ш Barcelona. Zijn totale kosten, met inbegrip van de huur van vier paarrlm, bedroeg vising pond. SAB, SR 1493-94, 143r Idem, 1501-1502,
70r Idem, 1519-1520, 99r,
101 SAB, SR 1494-95, 150r.
102 CM. Dozy, Immuni

tun bet omUrtivf

der sud EtUm (Loden, 1898), π" 17S.

103 5-3-1518, VaUadohd. Cédulas, 38, 69r. In 1527 gingen Cornells Coraeuszoon en Erasmus Comehszoon, schepen en pensionaris van
Middelburg, naar Karel V in Spanje om te klagen over de Schotten. Η J. Smit ed, Brontun voor de eexbiedenu u n dea bande! met Engdand,
SchotUnd en lerUnd Π, (Den Haag, 1942), RGP, Grote sene 86, 358.
104 Lusy, Jottmel, 158.15-5-1519 Het ging over het niwaardschap en over de wolhandel cn de lakennijverheid. De heer van Praet grog namens
Gent, de heer van der Dunen voor Brugge, de heer van Bousynghe voor leper en Guydo van Blasvelt voor het Brugse Vrije Uemoneboek der sud
Cbent Π (Gent, 1854), 49-50.
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Dordrecht. 105
Andersom dienden de Spaanse steden hun vertegenwoordigers naar het noorden te
sturen in de jaren dat Karel V in de Nederlanden was. Voor het vertrek van Karel in
1517 reisden zowel de 'corregidor' van Sevilla als een afgezant van San Sebastián naar
de Nederlanden om te klagen. 'Regidor' Francisco de Cortinas was naar de Nederlanden
geweest om Karel V te laten weten dat Malaga hem gehoorzaam zou zijn. Zijn reis nam
vijf maanden in beslag, waarvoor hij slechts 20.000 maravedís van de stad verlangde.
Maar Karel V beloonde hem ook met het beheer over een fort in Málaga.10* Ook de
vertegenwoordigers van de Comuneros kwamen naar de Nederlanden om overleg te
plegen.107
DIPLOMATEN EN BOODSCHAPPERS 1520-1555
Voor de ambtenaren van de Habsburgse vorsten werd het reizen tussen Spanje en de
Nederlanden vanaf de jaren twintig van steeds groter belang. Soms hadden deze
personen een actieve positie, waardoor ze niet geheel te onderscheiden zijn van de
ambassadeurs, terwijl ze vaak ook gebruikt werden om vertrouwelijke brieven te
vervoeren, waardoor hun functie dicht bij die van de koeriers kwam te staan. Deze
groep met een verantwoordelijkheid tussen ambassadeur en koerier bestond eveneens
uit zeer verschillende personen. Enerzijds de vaak adellijke hoge ambtenaren en
anderzijds de lagere dienaren. Rafaela Rodríguez Raso hecht in haar studie over
Maximiliaan van Oostenrijk tijdens diens regentschap in Spanje veel waarde aan deze
boodschappers. Zij geeft aan de hand van de brieven een aantal personen die in 1548 en
1549 tussen Spanje en het noorden reisden.108 Wat opvalt is dat het vaak om het
afleveren van felicitaties gaat. Dit lijkt het belang van de boodschappers toch weer
enigzins te beperken.
Diego de Çarate ging in november 1521 vanuit de Nederlanden over zee naar Spanje.
Eerst moest hij naar de vice-koningen en daarna moest hij voor Francisco de los Cobos
bij Pedro de Cobos langsgaan. Van belang was dat hij onophoudelijk zou blijven

105 Wagenaar, Vaaertandscbe bistorte, V. 159-161 Fions zou vijf paarden meenemen. Klaas dne Klaai zou dagelijks aantekeningen maken van
wat zij veneerden en uitgaven op de reu. Zie ook Aert van der Goes, Register gehouden Ьц meester Aert van der Goes, advocat ven de tuten 's lands
van Hollands, van alle dte dachvaerden, h/ desetvc Oaten gehouden. 1S24-IJ43 I, 297-300 Ieder kreeg twee kronen per dag. alsmede 1200 Rijnse
guldens voor bun uitrusting, die door de stadhouder zou worden betaald. Thijs de Fieter ging op 5 juli 1539 met Hoogstraten naar Utrecht en
vandaar met de graaf van Lalaing als zijn f oener en met gedeputeerden van de Staten naar Karel V m Spanje, om hem te condoleren met het verlies
van de keizerin Inventaire ADN, В 2410
106 1517-151B CC, 127-140. Toen hl) ш Brussel was stuurde men hem een testimonium met privileges van de stad en een machaging In 1518
reisde ook een andere 'regidor' van Malaga naar de Nederlanden, Rodrigo de Torres Catálogo de documentai del remado de Carlos V, añas de 1ІІ6ІЯ6, que se conservan en el archivo municipal de Malaga Francisco Bejarano Robles ed. (Malaga, 1994), n° 13 Op 1 december werd hij door Karel
en poste teruggestuurd naar Malaga salaris vanaf 6 juni, toen despacho was gekomen met de papieren 22-11-1519 Cédulas, 49, 90v In 1516 ging
Juanes de Buruta ab speciaal afgezant van de raad van San Sebastian naar Brussel om te pleiten tegen de te grote invloed van de Dominicanen. Een
Dominicaan was toen ш de Nederlanden om te pleiten voor een Dominicaner klooster van Castilianen ш de stad. Taraao de Azcona, OFM Cap,
Fundación y construcción de San Telmo de San Wwfliin. Eautuo y documentos Can Sebastian, 1972) Miguel Mezquita wal ш 1521 naar de
Nederlanden gegaan op een missie voor de 'Comunidad' van Teruel Bataillon, Erasmo y España, 485
107 Anton Vazquez en Sancho de Cuivron uit Avila ел fray РаЫо un Leon. Mexía, Carlos V, 202-203
108 'Resulta interesante el estudio de la comunicación entre los miembros de la familia de Carlos V a través de esos gentilhombres de la Cámara
Real que cruzan de corte a corte los caminos del Imperio' Het gaat om Juan de Figueroa, Pedro Sarmiento, "^ 1 " 1 « 1 van het hof van Maumihaan,
Alonso Osorio, de markies van Zenu, Suero de Quiñones, Gómez de Arteaga y Brokozky, eveneens een dienaar van Mazunihaan, de hertog van
Sesa, Baltasar de Quiñones, Hernando de Gamboa en Rodngo Manuel In 1550 reisden Juan Pimentel, Alvaro de Sande en Garcia de Ayala voor
Karel naar Spanje Rafaela Rodríguez Raso, Maximdlano de Austria, gobernador de Carlos Ven España. Canas al emperador(Mldnd, 1963), 35-36
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schrijven.109 Op 18 augustus 1522 kwam Jaques Laurin uit de Nederlanden naar Karel
V in Valladolid om op te treden als 'receptor de las penas de cámara y de los bienes
confiscados'.110 In 1527 kwamen er twee Spanjaarden naar Brussel om aanwezig te zijn
bij het overleg tussen Margareta en de Fransen. Zij hadden opdrachten meegekregen van
de keizer.111 Dit vertrouwen in Spaanse dienaren lijkt in de jaren dertig echter
verdwenen te zijn en er zouden nu vooral Nederlanders op missies worden gestuurd.
Een uitzondering was Pedro Girón, die in 1539 naar Breda was gestuurd om te
bemiddelen tussen de prins van Oranje en zijn stiefmoeder, markiezin Mencia de
Mendoza.112 De keuze om een Spanjaard te sturen was gebaseerd op het feit dat de
markiezin in de Nederlanden omringd was door 'vreemdelingen'.
In 1529 reisde Noguerol, de 'mayordomo' van Karel V, naar de Nederlanden, samen
met Pedro de Azcoytia en Montfort. Hoewel ze al op 13 december uit Madrid waren
vertrokken, waren ze door het slechte weer nog op 20 februari in de haven. In dit geval
waren het dus zowel Spanjaarden als Nederlanders.113 Goede voorbeelden van
Nederlandse diplomaten in de jaren dertig met een grote eigen invloed waren de
staatsraden Filips van Croy, Lodewijk van Vlaanderen, Lodewijk van Schore en
Cornells de Schepper.114 Andere reizende dienaren waren 'gentilhombre' aan het hof,
secretaris, rekestmeester, griffier van financiën of 'grand fauconnier'.115 Waren het

109 'temeys mucho cuydado de escrevir me de continuo assy en desenbarcando como allegando a la corte y a las otras persona· dándome aviso
de todo siempre' AGS, Patronato ReaL Poderes e Instrucciones, 26/16
110 Rodríguez

Ша, Έ1 emperador Carlos V' 42- 43/54

111 Macquenau, Htstotre générale Î527-I529 , 37-38 Ια 1527 reisde ook de heer van Praet vanuit Spanje terug naar de Nederlanden Rodriguez
Villa, 'El emperador Carlos V . 44-9
112 Girón, Csrios V, xvt, хх ш Brieven van Girón uit Breda van 14 juni en 23 juk Zie ook Patronato Real. Capitulaciones con la Casa de
Austria, 57/163
113 Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V 44-208, 220, 233 Die Korrespondenz Ferdinands ƒ Wilhelm Bauer en Robert Lacrou cd Π, 2
(Wenen, 1937), 176-183, bevat de instructie voor Montfort. Karel V hoopt dat hij de reis naar de Nederlanden kan ondernemen zonder via
Engeland te gaan Er zijn ook nog andere versies van de instructies voor Montfort Idem, 295, 332, 335
114 In 1533 kwam Lodewijk van Vlaanderen vu Frankrijk vanuit Spanje aan ш Gent KB Brussel, Handschruten, 7123 (Lyna), 'Ghronyke van
Vlaanderen van Philippus van Bourgondien den XXXe grave van Vlaenderen int jaer 1420 tot den keyser Karel den Vijfden', 168r De Schepper
kwam begin september 1537 aan baj Karel V ш Monçon Girón, Carlos У, 115, 191 In 1538 reisde De Schepper met een koerier vanuit Brugge
naar de keizer m Monçon Vandaar een bezoek aan de Franse koning en weer terug vanuit Monçon naar Впшеі Inventane ADN, В 2404 Over
Cornells de Schepper R £ van Drtzhuyzen, 'Portret van Cornelius Duphcus de Schepper (Scepperus), Raad van State 450ματ (Den Haag, 1981),
37-46 Een jaar later betaalde Maria 780 pond aan de faktor van de Fuggers m Antwerpen voor de onkosten van De Schepper in Spanje Op 19
december 1537 had Fihps de Croy Brussel verlaten om met Karel V ш Spanje belangrijke staatszaken te bespreken Inventaire ADN, В 2424
Lodewijk van Schore kwam ш 1538 uit Spanje naar Gent met brieven van Karel V Henne, Htstotre VI, 271-273, 277-278, 304-305, 379 Hugues
Mannier, heer van Gastel, vertrok op 25 november 1529 uit Brussel naar Eleonora ш Spanje met een geheime boodschap Inventaire A DN, В 2363
Eind 1537 waren Filips de Croy, hertog van Aarschot, Lodewijk van Schore van de Geheime Raad en Cornells de Schepper naar Spanje afgereisd.
PPJ L van Peteghem, De raad van Vlaanderen, 164 De Schepper was m 1524 voor zun meester Chnstiaan van Denemarken naar Madnd gereisd.
In 1526 werd hij door Margareta naar Spanje gestuurd om daar Karel V te dienen Ook voor de reis naar Bologna van Karel V was hij opnieuw
naar Spanje gegaan. Latere reizen van Cornells naar Spanje vonden plaaD m 1534 en m 1537 twee keer de eerste keer uit Brugge op 13 augustus
met spoed over land naar Spanje, waarvoor hij een onkostenrekening indiende van 1332 pond. De tweede keer vanuit Brussel op 20 december
met Filips de Croy (Aarachot) eu Lodewijk Schorre Le Baron De Samt Genou en GA Yssd de Schepper, Misions diplomatiques de Corneale
Dupltatu de Schepper, du Scepperus (Brussel, 1856), 27, 30, 33, 67, 71 72 Aankomst van De Schepper m Madnd io 1539 ш een brief van Manin
de Salinas Rodriguez Villa, 'El emperador Carlos V , 46-209 Zie voor de leden van de collaterale raden; Michel Baelde, De collaterale roden
115 Guillemme Bourguignon, griffier van financiën, werd ш 1533 door Mana van Honganje naar Spanje gestuurd, 'en poste', maar hij keerde
met meer levend terug van zijn opdracht. Lusy, Journal, 321 De rekestmeester en een secretaris reisden in 1535 via Duitsland en Italie naar Spanje
Inventaire ADN, В 2388 Adolf van der Aa, 'grand fauconnier' van Karel V, leude m dezelfde penode vanuit Mcchelen naar de keizenn ш Spanje,
om haar te feliciteren met de voorspoedige geboorte van haar kind. Inventaire ADN, В 2392, Idem, 2398 Hij was op 20 juh 1535 urt Mcchelen
vertrokken, 'en toute extreme dilligence jour et nuyt' Op 30 mei 1537 vertrok Jehan de Vauldrey, 'gentilhombre de Ь maison' vanuit Brussel
via Engeland naar Spanje, 'en toute dilligence' Het doel van de reu was geheim Inventaire ADN, В 2398 In 1532 was meester Lodewijk van
Heylwighen uit Gent met een **nAmg naar Barcelona en Monçon geweest Zun vrouw was tijdens zijn reis overleden In 1555 verwees hij in een

305

gedurende de jaren dertig vooral de Nederlanders, die door de Habsburgers gebruikt
werden voor missies tussen de Nederlanden en Spanje, vanaf de jaren veertig lijken de
Spanjaarden deze rol weer over te nemen. Karel V verbleef toen zelf veelal in het
noorden en hij had om zich heen een aantal Spaanse dienaren verzameld, verbonden aan
zijn hof, maar ook aan de Spaanse infanterie, zoals Idiaquez, Luis Capata de Cardenas
en Juan de Figueroa.116
REEEN VAN DE HOFDIENAREN: JAGERS EN MUSICI

Al sinds Isabel la Católica werden er ook dienaren uitgestuurd naar de Nederlanden om
goederen mee terug te nemen. Zo ging Juan de Salinas via Frankrijk naar de
Nederlanden en terug via Engeland. In een koffer nam hij diverse goederen voor Isabel
mee.117 Ten tijde van Filips de Schone ging ondermeer valkenier Peti Juan naar Spanje
om voor de roofvogels te zorgen118 en ook tijdens Karel V bleef de jacht een goede
reden voor reizen tussen Spanje en de Nederlanden. Het vervoer van jachthonden naar
Spanje was niet ongewoon en ook de jagers kwamen dan uit de Nederlanden mee.119
Aan het eind van de regering van Karel V ging het eerder om een beweging van het hof
af. Een aantal Spaanse dienaren kreeg vier maanden vakantie, waarin ze naar huis
konden gaan om hun families te bezoeken.120 Al in de jaren twintig had Juan de
Artiaga, 'iixer de cámara', in Brussel om gezondheidsredenen toestemming gekregen om
naar Spanje terug te keren, 'want dit gebied was slecht voor zijn gezondheid'. Karel V

bnef u u Mam van Hongarije aan deze reu PJ*J L van Peteghem, De rasa лп Vlaanderen, 248-249 Mathieu Stnc ging in 1537 ah secretan«
van de Gehtime Raad met Charles Bouot mee naar Spanje Hij wal volgens Boeide een voorbeeld van een 'typische 'reizende* secretan*' Michel
Baelde, De collatérale rajen, 314*315 Voor de reu kreeg hu zestig schellingen per dag toegewezen
116 Idiaquez ging m oktober 1544 naar Spanje Patronato Real Poderes e Instrucciones, 26/89 Juan Capata de Cardenas, gentilhombre de nuestra
casa» naar Spanje vanuit Speyr Eerst moest hij naar Engeland, want daarvandaan vas de oversteek kort en veilig Patronato ReaL Poderes с
Instrucciones, 26/90 Juan de Figueroa, gentilhombre de boca, naar Spanje vanuit Brussel ш 1555 Er lag al een zabra in de haven klaar AGS,
Patronato Real Poderes e Instrucciones, 26/153 Pedro de Marquina, secretaris van de gezant van Karel V in Rome, reisde ш 1546 door Frankrijk
naar Brussel, waar hij op 3 oktober 1545 aankwam Een week later ging hij alweer op de terugweg, waarna hij op 24 oktober m Rome aankwam.
Vanaf 13 december wai hij opnieuw onderweg Nu trof hij Karel V op 27 december aan m Den Bosch Een dag later is het gezelschap ш Utrecht,
waar hu tot 4 februari zou blijven Op 2 maart zou hij tmn%\r^tf weer m Rome aankomen Gottfried Buschbell, 'Die Sendungen des Pedro de
Marquina an den Hof Karls V im September/ Dezember 1545 und September 1546' Gesammelte Aufiatze zur Kulturgescbidrte Spaniens H Finite
ed 4 band (Munster, 1933), 311-353
117 CYSR, 11/280-290, 322 Memorial de las cosai que muto Saunas de Flandes en un cofre- una manta de tapicena de figuras de 36 anas; una
antepuerta de figuras de 9 anas, un bancal de verdura de В anas un cozneo dos camelotes negros los bonetes el jubón de raso tane un pedeaco
de terciopelo negro para la guamacion de la capa, un colete de terciopelo un sayo de paflo negro con su guarnición de terciopelo negro tres pares
de calcas guarnescjdas de terciopelo dos pares de grana e un par de paflo de blanco un pedeaço de raso negro en que ay dos anas largas para la
guarnición de la gavardina ytabana un jarro de plata de dos marcos seys esterhnes un tacón de dos marcos una taca de un marco. En otro cofre,
un bancal de arboleda, el paflo de marcha de Lab para la ropa ytahana todos los paternostres tres pares de calcas negras una camysa su paño
de Pedro para calcas el espejo de marfil la сажа con lai pomas unas trencas para et sayón de raso las sortijas de Ynglaterra. unas gujetes negras
de seda unas memorias de cuenta* una manga de camisa con sus cosas de Pedro un cuerno de caca, dos lenzuelos biejos uno cogido otro en que
ba el sayón de raso un oqueton de camelote de camino el sayo de raso un colet de pano gris de Pedro una pseça de heneo de Flandes fina de
54 anas.
118 Breda, 15-5-1505 Cédulas, 11, 20r Bnef aan Veyre De 'maréchal de logis' van Fihps de Schone Jehan Dostin was ш Spanje geweest om
enkele kisten ai te geven In 1489 waren er al Nederlandse valken naar Spanje gegaan, vermoedelijk opgehaald door de jager Francisco de Medina,
RGS, januan 1489, 260
119 Henne, Htstotre V, 378 Het ging steeds om 25 of 30 paar honden.
120 Brussel, 27-4-1553 Elf 'alabarderos de nuestra guarda spaflola' waarvan tien getrouwd, hadden toestemming gekregen om naar mus te gaan,
a visitar sus casasy naturalezas Cédulas, 121, 93v-94r Zi] mochten vanaf 1 mei vier maanden afwezig zijn Diego de Milano, Sancho de Sopuerta,
Joan Ruyz, Gd de Avila, Francisco de Barios, Joan de las Cuevas, Gil de Zepalda, Pero de Valdes, Diego de Solía, Diego Gii, Francisco del Valle
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beval Adrïaan hem in dienst te nemen.121 Ook oude en gewonde soldaten werden vaak
teruggestuurd naar Spanje.122 De graaf De Aguilar ging vanuit Brussel terug naar
Spanje, waar Isabella hem volgens een briefje van Karel V aan een functie zou moeten
helpen. Er zijn meer van dit soort aanbevelingen bewaard gebleven en deze vormen een
duidelijk genre in de briefwisseling tussen de Nederlanden en Spanje.123
Musici kwamen in eerste instantie mee met de hoftrein van de vorst. Filips de Schone
had op beide Spaanse reizen de zangers Pierre de la Rue en Alexander Agricola
meegenomen. Deze laatste overleed in Valladolid. Ook de organist Henri Bredemers
maakte alle twee de reizen mee.124 Bredemers kreeg pas in 1510 het geld betaald dat
hij had uitgegeven aan een schipper voor de overtocht van de boeken en missalen van
de kapel vanuit Spanje naar Antwerpen na de dood van Filips. De kosten bedroegen zes
pond. In 1517 moest hij opnieuw mee. Bredemers, 'peu enclin à s'expatrier', had liever
thuis willen blijven, maar Karel V wilde hem niet missen. Nadat hij met Karel goed was
aangekomen in Spanje, haastte hij zich terug naar de Nederlanden en in mei 1518 kwam
hij aan in Lier.125 Toen Filips Π in 1548 naar de Nederlanden ging, bleven de oude
en de nog te jonge zangers achter in Spanje. In totaal reisden er toen ongeveer twintig
zangers en twintig muzikanten mee.124
Behalve met de hoftrein reisden de musici ook vaak in klein gezelschap naar het hof.
Vooral schijnt er in Spanje steeds een grote behoefte te zijn geweest aan Nederlandse
zangers voor de kapel, zowel volwassenen als kinderen. Al in december 1518 begeleide
Cornells de Grave elf zangers en een organist naar Spanje. De zanger Jehan Willebroot
reisde in 1525 naar Karel V in Spanje en verzocht in 1530 weer naar de Nederlanden
te mogen terugkeren. 127 In 1537 begeleidde Nicolaas Gombert een aantal nieuwe leden
voor de kapel naar Spanje. Gedurende twee jaar had hij in de Nederlanden twintig
geschikte personen verzameld, waarbij twee koorknapen voor één persoon werden
geteld. Na enkele maanden in Brussel te hebben verbleven, gingen ze op 12 november
op weg naar Sluis en per schip voeren ze nu van Sluis naar Spanje. Adrian Picart was

121 18-8-1520, CMillal. 50> 106r 'Parque esa tierra le es contraria a ni salud'
122 Zie Hoofdstuk V
123 Brussel, 1-11-1531 EF 496-191
124 Edmond vinder Smeten, La musique an Pays-Bas avant Ie XUe akk VU, 1 (Brussel, 1885), 98-99, 131132, 137 Voor de eerste reis naar
Spanje zocht Filips de Schone naar nieuwe zangers De zoektocht leverde ondermeer nieuwe leden op uit Veere, Den Bosch en Zinnik Yvonne
Rokseth, U musique d'orgue au XVe якк et au dehut du XVk (Parus, 1930), 109, 128, 131
125 G vin Doorslaer, 'La chapelle musicale de Philippe le Beau' Revue Belge d'archéologie a dlnscom de l'an 4 (1934), 21 57 en 139-165, 55 G
van Doorslaer, 'Henry Bredemers, organiste et maître de musique 1472-1522' Annales de l'académie royale d'archéologie de Belgique 66, 209-256,
230, 249 Bredemers was waarschijnlijk afkomstig uit Luik en deed um opleidng aan de OLV-kathedraal van Antwerpen Ook de zanger van de
collegiale kerk was m 1517 met hem mee teruggekomen Ze werden door de stadsmagutraat onthaald en zouden uit San Fernando, bij Cidiz, zijn
gekomen De tekst stelt: 'die van Femando quam' Gaat het hier niet om de vloot van Ferdinand van Oostenrijk/ Jos Duverger, 'Florequin
Nepotta, orgelist van Margareta van Oostenrijk en van Karel V (na 1495-1537)' Miscellanea musicologica fions van der Mueren (1950) Overdruk
In 1519 ging Horeqiun met een van Margareta geleend paard naar Spanje en ш 1522 maakte Florequin de reis mee naar Spanje Hij zou er ш 1537
overlijden. Higuuo Angles, La música en la cone de Carlos VI (Barcelona, 1965), 218
126 Higuuo Angles, La тиасл en la ame de Carlos V\ (Barcelona, 1965), 106-109
127 Joseph Schmidt-Gorg, Nicolas Gombert, Kapellmeister Kasser Karls V, Lehen und Werk (Tützing, 1971), 65 Edmond vander Smeten, La
musique aux Pays-Bas avant le XIXe side VU, 1 (Brussel, 1B85), 98-99, 131132, 324-325 De kinderen die naar Spanje vertrokken als koorzangers
hadden leeftijden tussen de zeven en twaalf jaar wanneer de baard in de keel kwam, moesten ze terug naar de Nederlanden Robert Waogerméc,
La musqué flamande dans la société des XVe ctXVlt nicles (Brussel, 1965), 265
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een kapelmeester die in 1538 met drie nieuwe zangers en vijf koorknapen vanuit de
Nederlanden naar Spanje ging.128
DE CÉDULAS DE PASO IN CASTTLIË

Het voornaamste genre documenten voor de reizen vanuit Spanje was het paspoort
('cédula de paso'), dat werd uitgereikt aan personen die terugkeerden naar de
Nederlanden. Vanwege het verbod op de uitvoer van paarden en van geld en om het
betalen van heffingen aan de grenzen te vermijden, kregen reizigers deze documenten
mee. Hierin stond precies vermeld hoeveel personen, paarden en geld moesten worden
doorgelaten. Zonder 'cédula' was het moeilijk de grenzen te passeren. Toen men eens
vergeten was om alle grensovergangen te noemen in het document, werden de reizigers
vastgehouden en moest de zaak vanuit het hof geregeld worden.12' De 'cédulas' zijn
opgenomen in de ordonnantieboeken ('libros de Cédulas') van Castilië, die bewaard
worden in het Archivo General de Simancas. Ze staan echter op datum tussen alle
andere soorten documenten en bovendien werd er gelijktijdig geschreven in diverse
registers, aangezien iedere secretaris over zijn eigen register beschikte. Uit dit
omvangrijke materiaal is een steekproef genomen van vijftien registers, allemaal
begonnen in de periode tussen 1515 en 1519. Sommigen daarvan lopen maar tot 1518,
maar andere registers gaan tot 1523.13C
In deze registers bevinden zich 31 'cédulas' voor reizen vanuit Spanje naar de
Nederlanden en voor één reis andersom. Verder een drietal voor een reis vanuit Spanje
naar Portugal, waar Nederlanders bij waren betrokken. Het merendeel van de
documenten dateert uit 1518, vooral geconcentreerd rond de aankomst van Karel V in
Spanje. De winter belemmerde het verkeer naar de Nederlanden in belangrijke mate.
Tussen december en februari vertrok er slechts één keer iemand naar de Nederlanden.
De eerste helft van november kon nog wel worden gebruikt. Maar vooral in 1518
waren er gedurende de rest van het jaar vrijwel permanent Nederlanders op weg naar
huis. Opvallend is het aantal dienaren van personen rond Karel, zoals Chièvres,
Eleonora, Sauvage of Van Dale. Toch bleven de dienaren van Karel V zelf in de
meerderheid: zijn 'uxer de cámara, repostero, camarero, archerò, tranchaux mayor,
montero' en een drietal minstrelen. Belangrijke personen met een 'cédula' waren de heer
van Beveren, admiraal van Vlaanderen, Juan de Terramonda, hoofd van de artillerie van
Karel V, de zoon van kanselier Sauvage en de heer van Fiennes. Van de twee
Spanjaarden met een 'cédula', ging er één vanuit de Nederlanden terug naar Spanje,
zodat duidelijk wordt dat deze documenten gebruikt werden voor de terugkeer naar
huis. Dit gold bijvoorbeeld ook voor enkele dienaren van de overleden Sauvage, die na

128 Joseph Schmidt-Górg, NtceUi Gombert, Ktpdlmeaur
В 2398. Henne, Ніаат V, 103.

Kmurr Ktrh V, Ubm uni Ψπί (Tútzing, 1971), 67,100-101, 255-256.

hvenumADN,

129 Dit gebeurde met de goederen van Tomas Estrale, de 'fysico' van Karel V, die ζιμι goederen uh de Nederlanden vu Bilbao naar Zaragoza
wilde laten brengen. In de cédula waar men over beschikte weiden de grenzen van Navarra echter met genoemd, zodat het transport in Tudela
werd gestoot. 17-8-1518. Cédulas, 45, 132v. In het archief van de Geheime Raad worden slechts dne paspoorten bewaard uit 1551. ARA Brussel,
Geheime Raad Spaanse periode, 1103.
130

Libros de cédulas (Cédulas) 36 tot en met 50.
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diens dood vertrokken. In andere 'libros de Cédulas', die niet zijn gebruikt voor de
steekproef, komen wel meer Spanjaarden voor die naar de Nederlanden gingen. Het
doel is dan het hof van Karel V, dat zich in 1520 weer naar het noorden had
verplaatst.131
Voor de reis werden vrijwel altijd paarden gebruikt, in combinatie met lastdieren.
Enkelen moesten echter de hele reis maken met een muildier of een ezel. Het geld dat
men nodig had voor reiskosten was ook zeer variabel. De zoon van Sauvage kreeg 1000
dukaten mee, een ander moest het met slechts 12 dukaten doen. Voor eenvoudige
dienaren bedroegen de kosten meestal rond de vijftig dukaten, terwijl de edelen altijd
enkele honderden dukaten meekregen voor hun onkosten. Zij reisden ongetwijfeld in
grotere luxe, maar hadden ook hun bedienden bij zich, waar ze voor moesten betalen.
DE REKENINGEN VAN DE ONTVANGER-GENERAAL (1526 EN 1528)
Als tegenhanger voor de Spaanse 'cédulas' gebruiken we de reeds eerder gebruikte
rekeningen van de ontvanger-generaal van financiën van het Habsburgse hof. Voor
vrijwel ieder jaar bevatten deze rekeningen een aparte paragraaf 'Menuz voyaiges et
messaigeries' en een paragraaf 'Ambassades et grosses voyaiges'. Ook in de tijd zelf
maakte men dus dit onderscheid tussen grotere en kleinere reizen, tussen ambassadeurs
en vertegenwoordigers aan de ene kant, en boodschappers en koeriers aan de andere
kant.
Hier worden nog eenmaal de grote ambassades van 1526 en 1528 bestudeerd, om
daarna aandacht te besteden aan de koeriers en boodschappers. Duidelijk wordt het
grote aantal reizen dat jaarlijks gemaakt diende te worden om de contacten te
onderhouden in jaren dat Karel V in Spanje zat. Onder de belangrijke reizigers in de
rekeningen van 1528 ondermeer Pierre de Marnix, die in april met grote haast naar
Spanje ging om zaken van groot belang mede te delen aan de keizer. Meester George
Despleghem reisde met Pierre, heer van Rosimbos, 'chevalier, premier maistre d'hostel'
en 'chef des finances de Madame', naar Spanje. Deze reis duurde van 25 april 1527 tot
4 oktober 1527. Samen met de 'maistre secretaire en ordonnance' van Karel V was
Rosimbos op 25 april vanuit Mechelen vertrokken, had in Zeeland moeten wachten op
de goede wind en was uiteindelijk in Bilbao of Portugalete aangekomen. Vandaar was
hij naar Valladolid gereisd en via Biskaje naar Engeland met 'les zabres'. Op 4 oktober
waren zij weer teruggekomen in de Nederlanden.132 In juli 1528 was ook Andries van
Zuerendonck vanuit Mechelen met heer Willem van Montfoort met postpaarden via
Frankrijk naar Spanje vertrokken.133 In december ging hij opnieuw naar Spanje, nu
met Rosimbos en Barres.134 Het was dus de taak van Zuerendonck andere reizigers te

131 Jerónimo de Padilla naar Flandes met 7 a»?"" 11 ^ 2 macho· de svila en 100 dukaten Valladobd, $-8-1520 CMnlai, 52, ЭОг Diego de
rhiTM-hílU dienaar van Karel V, gute over land met de mndezele van de koninklijke azenulia, 'por uerra' Alle dienaren "«—и La Coruna en
Frankrijk moesten hem van voedsel voorzien Coruna 26-4-1520 Cédulas, 53, 23v
132

Invmuurt ADN, В 2351 In juni 1527 waren ze met de 'Le Breton' van 300 ton vanuit Arnemuiden naar Spanje gevaren

133 Vertrek m Mechelen op 8 juli Zuerendonck maakte dit jaar nog diverse andere reizen naar Parijs
134

Rosimbos kreeg een onkostenvergoeding van 16 pond per dag
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vergezellen. In mei 1529 informeerden de heren van Montfoort, Moeskroen en
Rosimbos en de secretaris Guillaume des Barres de Staten-Generaal over de wensen van
Karel V. Zij waren pas teruggekomen uit Spanje. Rosimbos en Barres waren over land
gegaan, 'sans estre en dangier de Pincertainité de la mar.155
Guillaume de Barres was drie jaar eerder ook al naar Spanje geweest. Na een bezoek
aan de hertogin van Angoulême was hij doorgereisd naar Spanje. Hij had de keizer toen
gevonden in een dorp op tien mijl van Sevilla. Daarna was hij meegereisd via Córdoba,
Granada en vandaar naar Bilbao om de oversteek naar Arnemuiden te maken. In Brussel
had hij vervolgens verslag gedaan aan de Raad van Financiën en de Geheime Raad. Zijn
reis had van 22 december 1525 tot 20 november 1526 geduurd. Tussen Burgos en Sevilla
had hij een koerier in dienst genomen om hem de weg te wijzen, 'a cause du langaige
castillan quii ne sçavoit'.136 De andere grote ambassades van 1526 laten zien dat er in
deze periode eigenlijk jaarlijks een aantal belangrijke reizen naar Spanje plaatsvonden.
Nicolas Perrenot vertrok uit Hesdin op 24 juli 1525 naar Karel V in Spanje, 'pour
grandes matières et affaires secretz, dont nest besoing icy faire declaration'.137 Andere
reizen in de rekening van 1526 waren van Pierre de Corteville, die met brieven van
Margareta naar Karel V terugkeerde, Simon de Halewijn, heer van Maldegem, die met
jachthonden over land naar Spanje ging en van Guillaume des Barres.
KOERIERS EN BOODSCHAPPERS

De post 'Menuz voyaiges' van 1528 laat zien hoe de postdienst van De Tassis werd
ingeschakeld. Daarbij zijn echter nooit de exacte reizen te achterhalen. In dit jaar is er
verder veel contact met Engeland en met Rome geweest.138 Hellebardier Jacome
Peullain van de garde van Karel V vertrok in dit jaar met post voor Karel V naar
Spanje. Hij ging allereerst naar Engeland en vandaar met een 'zabra' naar Spanje. Ook
Guillen de Goignies ging naar Spanje voor Margareta. Andrieu 'Ie Courier' stond in
december eveneens op het punt om naar Spanje te vertrekken. Uit Arnemuiden kwam
een Spaans koerier met post voor het hof te Mechelen. In Zeeland lagen in september
de procureur-generaal van Bourgondië, meester Jehan Durant, en de 'grant maistre
d'hostel' van Karel V te wachten op goede wind voor de reis naar Spanje. In september
1528 was ook een jager van Karel V met honden naar Spanje gegaan.

135 Henne, Hatom TV, 228, 237, 239. ' Macquinau, Histom ¡Mrtlt
'El emperador Carlo» V , 44-215.
136 ADN, В 2333 (1526). Betaald werd meer dan 1636 pond.
Onkosten.
176 pond
4 Postpaarden Antwerpen-Bayonne
207 pond
Paarden Bayonne-SevdU
Keener Burgos-Sevilla
22 pond.
22 pond.
Paarden Sevilla-Córdoba
Paarden Córdoba-Granada
27 pond
Paarden Granada-Bilbao
189 pond
Oventeek Bdbao-Arnemutden
28 pond.
Arnemuiden-Brusscl
A pond,

I527-IS29, 150-151 Idem, 172 Henne, Hutmrt IV, 116. Rodriguez Villa,
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137 ADN, В 2333 (1526) 'Conseiller et maistre dei request« ordinaire de Ihostel' van Karel V 1100 pond Gegeven 500 'ducati d'or à 44 pattar:
venant de son douaire en Espaigne' Verder nog 400 pond ab voorschot gehad voor aanvang van de reu
138 ADN, В 2345 (1528), 159v-289t en 290r-326r.
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In de Castiliaanse archieven vallen soortgelijke posten terug te vinden voor de jaren
vanaf 1513 in de rekeningen van de 'correo mayor' Mateo de Tassis.13' De naam van
de koerier, zijn onkosten en zijn plaats van vertrek en aankomst staan daarbij vermeld.
Op 21 november 1516 werd Joan Bautista de Tassis naar Spanje gestuurd om de post
te organiseren.140 De basis voor de postdienst van de Tassis was echter al in 1502
gelegd door Filips de Schone. Toen had postmeester Francisco de Tassis 35 personen als
'postes' geplaatst op de route tussen Brussel en Fuenterrabia voor de verversing van de
paarden van de koeriers.141 In het officiële contract tussen Filips en De Tassis uit 1505
werd bepaald dat men een bepaalde snelheid diende te garanderen, afhankelijk van het
jaargetijde. De reis van Brussel naar Granada moest 's winters in 18 dagen en 's zomers
in 15 dagen worden afgelegd. Voor Brussel-Toledo gold een limiet van respectievelijk
veertien en twaalf dagen.142 Deze limieten lijken goed mogelijk te zijn geweest. Voor
1505 zijn er voorbeelden van reizen tussen Gent en Salamanca van negen en elf dagen.
Ten tijde van Karel V moest men de afstand Burgos-Brussel zelfs in zeven à acht dagen
overbruggen. Deze ijlbodes waren echter duurder en werden alleen bij zeer belangrijke
mededelingen gebruikt.143 Toch valt een periode van twee weken aan te houden als
gemiddelde snelheid. Voor ambassadeur Fuensalida gold die tijd als snelle bezorging en
hij sprak pas van vertraging als het twintig à dertig dagen werd, wat desondanks vaak
voorkwam. Een brief van Willem van Nassau uit Duitsland naar Toledo deed er zelfs
86 dagen over.144

139 CYSR, 391/5 CMC l 313, 31S, 445 Rekeningen Maleo de Tassis 1513-1536, Cédulas, 45, l i t e
140 ЕЕ, J/181 Maria Montine! MatuU, fl гогтст en la España de loi A usfrw (Madrid, 1953), 60, 63, Ш Mateo en Bautista varen neefjes van
Francisco de Tassis Vanaf 1517 hadden zij de postdienst ш handen Mateo vertegenwoordigde de firma ш Spanje tot zijn dood m 1535, terwijl
Juan Bautista in de Nederlanden verbleef Vanaf 1539 zou Raimundo, een zoon van Juan Bautista, postmeester worden voor Spanje In 1518
verkregen Bautista, Simon en Mateo de 'Naturaleza' van de koninkrijken van Johanna en Don Carlos
141 ADN, В 2177 (1502), 'Menuz voyantes et messagenes' Francisco de Tasas uit Mdaan kreeg in 1500 de opdracht de postverbindingen van
Castilie te organiseren In 1505 w o d Francmco de Tassis benoemd tot 'Correo Mayor' Elliott, Impend Spam, 112*113 In veel studies staat de
opneming van de postverbinding russen Spanje en de Nederlanden gedateerd m 1505, op basis van het postverdrag tussen Filips de Schone en
Francisco de Tassis Al in 1502 komt de opnchling voor in de rekeningen van de rekenkamer Gons, Etude, 133, Cayetano Alcázar Molina, 'La
politica postal española en el siglo XVT en tiempos de Carlos V' Carias V, 150O-1W8. Homenaje de la Universidad de Granada (Granada, 1958),
226 Fernando van Aragon had een ogen koeriersdienst, waarbij meestal dne koeriers tegelijkertijd op weg waren tussen de Nederlanden, Engeland
en Spanje Garrett Mathngly, Renataana diplomacy (GJ}., 1973), 140 E John В Allen, Post and courier servia in the diplomacy of early modem
Europe (Den Haag, 1972), 99-100
142 E John В Allen, Post and courier sema m the diplomacy of early modern Europe (pen Haag, 1972), 5 Cayetano Alcazar Molina, 'La política
postal española en el siglo XVI en tiempos de Carlos V' Carla V, 1S00-DÍI Homenaje de la Universidad de Granada (Granada, 1958), 226 Fntz
Ohmann, Díe Anfangeda Pottwesens un die Taxu (Leipzig, 1909), 171 Zie ook Mana Montánez Maulla, El correo en la España de loi Austnas
(Madrid, 1953), 58-59 Ín 1516 sloot Karel V een nieuw contract, waarbij De Tasas een monopolie kreeg toegewezen Daarvoor betaalde hij jaarlijks
6000 dukaten m Spanje, 4000 m Napels en 1000 in de Nederlanden
143 Constantin R VOD HöOer, 'Antoine de Lalamg, seigneur de Monngny, Vincenzo Quirini und Don Diego de Guevara als Bencbtstatter über
Konig Phdrpp I in den Jahren 1505, 1506' 5irznngi¿tnceren der pmUospbucb-btaorucben Clase der kaiserlichen Akademie der Wissenschaftten 104
(1883), 433-510, 454 John Lynch, Spam under the Habdncrgs I, (Oxford, 1981), 145 Cayetano Alcazar Molina, 'La politic, postal española en el
siglo XVI en tiempos de Carlos V' Carlos V, 1S0O-1SÍ8 Homenaje déla Untversdad de Granada (Granada, 1958), 227 Hendrik van Nassau stuurde
een ijlbode vanuit Toledo naar Duitsland Hu zou er voor zorgen dat er m Perpignan en Lyon verse paarden zouden staan- Otto Meinardus,
Nassau Oraniscbe Coorespondenitn, herausgegeben von der historischen Commission für Nassau I, 'Der Katzenclnbogische Erbfolgestrot, bu zur Tode
des Grafen Heinrich von Nassau 1538' (Wiesbaden, 1899), bnef IIB De ijlbode Pieter Whhoven, Locquenghien, nam zijn taak zo seneut dat hij
uitgeput aankwam en door de doktoren diende te worden opgegeven Vital, 'Voyage', 275 Mana Monculez Manila, El correo en la España de loi
Aminas (Madrid, 1953), 59-60
144 Berwick y de Alba, duque de Correspondencia de Gutierre Gómez de Fuensalida, embajador en Alemania, Randa é Inglaterra J496-ÍS09
(Madnd, 1907) Het versend tussen de postverbinding van De Tassis en een particuliere verbinding tussen Duitsland en Spanje wordt zeer goed
duidelijk bij de correspondentie tussen Hendrik en Willem van Nassau. Vaak waren de bneven meer dan honderd dagen onderweg Volgens
Willem zou een bnef en het antwoord in ideale omstandigheden in 10 a 12 weken heen en weer moeten kunnen In de praktijk was het dus meestal
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DE GEVAREN VAN DE REIS DOOR FRANKRIJK

De Spaanse koerier Arrere, op weg naar Spanje vanuit de Nederlanden, werd in 1516
in Parijs gearresteerd en zijn brieven meteen doorgestuurd naar de Franse koning in
Italië.145 In november 1521 werd Pedro de la Cueva in vrijheid gesteld, nadat hij in
Frankrijk gevangen was gezet toen hij onderweg was met het bericht over de slag bij
Villalar. Ook in 1522 werd er een koerier onderschept in Frankrijk en Hendrik van
Nassau vreesde eveneens voor onderschepping van zijn brieven.14* De slechte
verhouding met Frankrijk vertraagde de postverbinding en noodzaakte ook tot het
gebruik van codeschrift en geheimschrift.147 Ten tijde van Filips de Schone waren
bovendien niet alleen de Fransen een gevaar voor de postverbinding, maar diende Filips
ook de dienaren van Ferdinand van Aragón in de gaten te houden. Tijdens de eerste reis
van Filips de Schone naar Spanje hield een kamerdienaar van Busleyden geheime brieven
achter en ook in 1505 wist Ferdinand brieven van Filips in handen te krijgen. De
brieven waren echter in cijferschrift en een door Ferdinand gevangen genomen dienaar
van Filips gaf de geheime sleutel niet prijs.148
POSTVERBINDING OVER ZEE: ARTŒTA EN RECALDE

Maar de koeriersdienst via Frankrijk was niet de enige manier om de contacten tussen
de Nederlanden en Spanje te onderhouden. Al tijdens het ambassadeurschap van
Fuensalida werden er schepen gebruikt om brieven te vervoeren. De snelheid over zee
was echter zeer onberekenbaar en diende veelal alleen voor kopieën van brieven die ook
over land werden verstuurd, al konden de kleine 'zabras' van de post ook buiten het
vaarseizoen vaak nog varen.14' Maar in de jaren daarna lijkt de zeeweg zijn
aantrekkingskracht te hebben verloren.
Pas nadat de Fransen begin 1516 een bericht hadden onderschept, bepaalde Karel V
op 25 maart 1516 dat de post weer over zee diende te geschieden.150 Kardinaal
Cisneros moest er voor zorgen dat er steeds twee 'caravelas' klaar zouden liggen om

meer. Otto Meinardus, Nassau-Oramsche Coorespondenzen, herausgegeben von der bistonsebm Comimaun fur Aitai« I, 'Der Katzenelnboguche
Erbfolgestreu, bu zur Tode des Grafen Heinrich топ Nassau 15Э8' (Wiesbaden, 1899), 165, bnef 113. Ook in 1575 was een bnef soms nog drie
пиап/Ьп onderweg V Vazquez de Prada, Lettre marchande d'Anvers I (Parus, zj), 41.
145 Lusy, fournal, 87-88. Zie ook ЕЕ, 3/307.
146 Danvila, memonalt ХХХ Ш, 641. Orto Meinardus, Naaau-Oranutbe Coorespondenzen, herausgegeben von der bistonsthen Commuuon für
Nassau 1, 'Der Katzenelnbogische Erbfolgestreit, bu zur Tode dea Grafen Heinrich von Nassau 1538' (Wiesbaden, 1899), bnef 81 Correspondentie
Charles Poupet, ARAB, Audiëntie, lMr, 133r.
147 E John B. Allen, Post and courier servia in the diplomacy of early modern Europe (Den Haag, 1972), 91. Otto Meinardus, Naaau-Oramsche
Correspondeníen, herausgegeben von der historischen Communion fur Мешя I, 'Der Karw-rlnbngnrhe Erbfolgestreit, bu zur Tode des Grafen
Heinrich топ Nassau 1538' (Wiesbaden, 1899), bnef 126. Correspondenric Charles Poupet, ARA, Brussel, Audiëntie, 132r, 144т.
148 Labung, 'Relation', 218. 'Relation de deuxième voyage de Philippe le Beau, en 1506, par un anonyme' Collection des voyages de souverains
de Pays-Bas Lf Gachard éd. I. (Brussel, 1876), 387-556, 414 CODOIN Ш (1846), 314. Constantin R. von Hoflef, 'Antoine de Labung, seigneur
de Montigny, Vincenzo Quinni und Don Diego de Guevara als Benchtstatter über Konig Philipp I m den Jahren 1505,1506' Sitzungsberichte der
pbttosopbsschhtstonscben Clane der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 104 (1883), 433-510, 439.
149 Berwick y de Alba, duque de Correspondencia de Gutierre Còma de ruensalida, entrador en Alemania. Hände i Inglaterra 1496-1)09
(Madrid, 1907), 145, 171 t/m 200. Omdat na de stormen de winter mei zal komen, 'yo pienso que dificultosamente podra navegar sus viajes tao
en breve e si algunos navegan serán las zabras en que van los correos'. ЕЕ 61-254. Recalde aan Cobos, Bilbao 2*11-1543.
150 ЕЕ, 3/307
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naar Engeland te vertrekken, zoals men had gedaan ten tijde van Ferdinand. In 1521
gingen er inderdaad kleine schepen, 'zabras', vanuit San Sebastián met post ('correos')
naar de Nederlanden. Een jaar later bleek deze postdienst over zee georganiseerd te
worden door kapitein Niculas de Artieta van de 'zabras die klaarlagen om heen en weer
naar de Nederlanden te gaan'. Wanneer de noodzaak bestond om post of personen naar
de Nederlanden te vervoeren kreeg hij een opdracht toegestuurd van het hof, zoals: 'het
zou ons gerieven als er drie zabras worden uitgerust op onze naam, compleet met
bemanning en verdere voorzieningen'.151
San Sebastián en Niculas de Artieta hebben vermoedelijk niet lang gediend als
vertrekhaven en 'despachador' van deze scheepjes. Wanneer er voor 1523 meer gegevens
zijn te vinden, met reizen in februari, april, juli en oktober in de boeken, blijkt dat die
allemaal via Bilbao naar de Nederlanden waren gegaan. Engeland werd daarbij als
tussenstop gebruikt. Juan Martínez de Recalde had de functie in Bilbao in handen
genomen en zou die tot aan het einde van de regering van Karel V blijven bezetten.
JUAN MARTÍNEZ DE RECALDE: KOOPMAN EN DIENAAR IN BILBAO
De contacten tussen Karel V en de koopman en burger van Bilbao Juan Martínez de
Recalde dateerden reeds uit de beginperiode van zijn regering. Al in 1520 verzorgde hij
de betaling voor de vloot die vanuit Biskaje en Guipúzcoa naar La Coruna moest gaan
om Karel te vervoeren. 1 " Recalde behoorde tot de rijke kooplieden-reders, gezien zijn
deelname aan de overname van de rechten op de verkoop van de bullen van Santiago
in de Nederlanden in 1520, gekocht door een consortium van kooplieden waaronder
verder Cristóbal en Diego de Haro, Francisco de Vaille en Francisco de Lerma Polanco,
maar ook met zijn broer Francisco de Recalde. Deze broer was enkele jaren later de
thesaurier en secretaris van Hendrik van Nassau. Faktor van Juan Martínez in de
Nederlanden was de koopman Arnao del Plano, die ook als faktor diende voor Hendrik
van Nassau en Mencia de Mendoza.153
In de jaren dertig was Recalde de voornaamste vertegenwoordiger van Karel V in
Biskaje: goed voor een zending paarden naar de Nederlanden uit naam van de keizer,

151 Ondermeer de zabra van Juan de Barzena. Patronato Real Comunidades de Г««ИЬ
Santander. 21-7-1522 Cédulas, 50, 167r

1/25 Hi) mocht de dne zabras overal charteren

152 1518 ГЛАіЬ« 37, 417 T In 1520 ш totaal een miljoen maravedís In die vloot ook het schip van Diego de Recalde Cédulas, 50, 50v, lOOr
CS, П, 23 'Sueldo' voor de 'Santa Mana' van 210 toneladas voor de armada van de 4000 soldaten naar de Nederlanden ш 1522 Behalve een loods
waren er 28 matrozen en 8 scheepsjongens aan boord. Toen al werkte hl) voor Karel V, want het schip van een inwoner van San Sebastian was
door hem geladen in naam van de 'magestades' In 154B sprak hij van demg jaar ervaring ЕЕ, 76-197/198
153 Cédulas 50,103r-lQ4r, La Coruna 18 mei 1520 Ook nam deel Juan Vazquez del Canpdlo uit Murcia In 1527 ontving Recalde een bnef van
Fernando de Bernuy CYSR, 386/5 Hij bezat dus relaües met de voornaamste m Antwerpen gevestigde Spaanse families De Haro, De Vaille en
De Bernuy Zie Hoofdstuk L CS, П, 23 Francisco de Recalde was ш 1525 secretaris en thesaurier van Hendrik van Nassau Zie ook SAA, Stryt
1540, 2B6r Francisco was m 1534 samen met Francisco de Vadle, 'aman denberes' m Burgos voor notaris Asencio de la Torre om op te treden
als curator voor de kinderen van de overleden Juan Lopez de Calauyud en Ana Grases, gewezen burgers van Burgos ЛНР , Simon de Cabezón
1535, 332r Del Plano in 1536 ЕЕ, 37-248-249 Ook in 1540 werd Arnao del Plano nog omschreven door Juan Martinez als 'mi hazedor' ЕЕ, 49415 Zie Hoofdstuk I, paragraaf over Del Plano Onduidelijk is o/Juan Lopez Recalde, 'contador de la casa de contratación de las Indias' in Sevilla
tussen 1505 en 1532, ook tot deze familie heeft behoord. Гдгапгіе lijkt echter het onderscheid tussen Juan López en Juan Martinez niet te maken.
г-шппЛт Ctrlos Vt L 390-391, Ш, 36-39, 405 Juan Martínez en zijn gelijknamige zoon werkten ook voor de belangrijke burgalese p3—»1*""1·*»1«·"·
Diego de Bernuy Zij beheerden zijn graanvoorraad, zorgden voor verzendingen naar Cádiz, zijn fluweelemport naar de Nederlanden, de oogst
op een landgoed , *y ayudaron а Велит/ en un sinfín de maneras' Selma Huxley * " ί ί ™ . 'Aseguradores burgaleses y pesaca transatlantico en
el País Vasco y el efecto de las guerras sobre sus negocios (h 1540-h 1585)' Acusad VCentouno M Consulado dt Burgos (14H-19H) I (Burgos,
1994), 531-553, 536 In het Libro de journal y demos татар*!* dt U vüU dt Bdhuo (1109 у ISIS (San Sebastian, 1995) wordt Recalde veelvuldig
genoemd als koopman, 'fiel' van het Consulado en 'regidor' van de stad.
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of voor een lading tapijtwerk uit de Nederlanden voor de dochter van Juan Vazquez
de Molina in Málaga, of voor een kist ter attentie van Maria van Hongarije. Ook diende
deze Bilbaíno met zijn relaties in de Nederlanden als een belangrijke bron van
informatie voor het hof: de toestand in de Nederlanden, het weer op zee, de dood van
de kardinaal van Luik, of berichten over de strijd in Gelre. Tegelijkertijd zond hij echter
ook zijn eigen schepen naar de Nederlanden, ondermeer met wol.154
Vanaf de tweede helft van de jaren dertig was Recalde ook degene die namens Karel
V de onderhandelingen met Burgos voerde over het combineren van wolvloten met het
transport van soldaten naar de Nederlanden.155 Hiervoor diende hij ook de geschikte
schepen te vinden en de levensmiddelen voor de reis werden door hem overal vandaan
gehaald. Tegelijkertijd bleef hij verantwoordelijk voor de organisatie van de zabras in
Biskaje voor Engeland en de Nederlanden. Zelfs de bouw van zabras voor deze
koeriersdienst viel onder zijn taken. Zijn functie dateerde van 20 juli 1522, toen er een
contract werd gesloten. Er zouden drie 'zabras' worden gebruikt voor de koeriersdienst.
In dienst op zee ontving Recalde per schip 20 dukaten per maand. De schippers
verdienden 2500 maravedís per maand, de loodsen 2000, scheepsjongens ('grumetes') 730
en de 'kanonnier (lonbardero') 750 (2 dukaten). Soldaten en matrozen kregen 1000
maravedís per maand. Tijdens verblijf aan de wal ontving iedereen de helft, behalve de
soldaten en matrozen die dan niets kregen.156
In 1543 kreeg Recalde een brief van Filips Π om de door hem gestuurde Juan Nicote
snel een goede zabra te geven, volledig toegerust en bewapend. Anderhalve maand later
schreef Filips II nogmaals. Recalde had hem namelijk laten weten dat er ook passagiers
voor de Nederlanden en Engeland meegingen op de zabras, maar Filips wilde dit echter
alleen toestaan als de boodschappers het goedvonden en als de passagiers een redelijke
prijs betaalden om de kosten voor het hof te verminderen. 157
Vanaf de jaren veertig waren ook zijn zoons actief: Martin Perez de Recalde was
kapelaan van Karel V, terwijl een andere zoon in 1546 een schip bezat op de Baskische
vloot voor Bordeaux.158 In september 1550 stuurde Juan Martinez zijn zoon Sancho
Lopez de Recalde naar Laredo, omdat hij wegens ziekte niet zelf kon gaan.
Vermoedelijk was dit de eerste keer dat deze zoon meewerkte en het ging ook niet

154 Op 29 juni 1530 schreef Recalce aan de keizerin dat hij er met in was geslaagd snel een schip te vinden voor de 14 à 15 paarden voor de
keizer. 'Todas las naos desta costa heran ydas sobre Ьіа es a Flaodes e al Andaluzia ' Uiteindelijk had hi] een schip van 170 toneles gevonden. De
paarden moesten nu ш juk naar Castro, waar ze beter konden worden ingeladen dan ш Laredo. ЕЕ, 19-330. In aprd 1536 had Del Plano in de
Nederlanden een vracht 'tapicería' naar Malaga verzonden voor dofla Ynes de Perecü, de dochter van Juan Vazquez de Molina. De zrnding van
de 'tapicería hna de Bruselas' en de 'bancales de Gante' en andere koopwaren, was voor rekening van Recalde en Juan Vazquez. ЕЕ, 37-248/249.
Het betrokken schip was van Sebastian de Akanalta. In hetzelfde jaar ging er ook een kist voor Maria van Hongarije naar de Nederlanden en
opnieuw trad er vertraging op, nu 'por causa de los malos aempos que fecho у haze'. ЕЕ, 37-84. Idem, 40-142 Idem, 37-348 en Idem, 43-182/183.
In 1549 voer een schip van Juan Martínez met schipper Pero de TeUachc un Bilbao naar de Nederlanden. Namens Recalde trad de Bruggeling
Bartolomé de Bh op. SAB, Paredes 49, 8v. De Bilbaíno Ortuyflo de Olarte leende ш Antwerpen geld van Arnao del Plano. Hij kon het geld
teruggeven ш Bübao aan Felipo Licery, dienaar van Recalde. SAA, Stryt 1540, 65v. Zie ook Idem, 131r.
155 Zie Hoofdstuk V.
156 Carande, Carici И, Π, 211 ЕЕ, 70-172 CJH 8, 25. In 1528 was bellebardier Lays Thleguelen naar Margaret! gegaan. Voor de overtocht had
hij ш Btlbao geld moeten lenen van Recakte.
157 ЕЕ, 62-69 en klem, 63-21, 24.
158 ЕЕ, 61-257. Eén schip was van Recalde, een ander van 'un hijo mio' ЕЕ, 7440/63.
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goed. De grote problemen die in Laredo ontstonden vroegen om een ervaren persoon
om de zaken te regelen. Joan Martinez el moço (de jonge), deed het in 1553 beter, toen
hij meewerkte bij de betaling van een armada aan de noordkust. Joan de Vergara was
in april 1553 in Bilbao op bezoek gegaan bij de oude en zieke Recalde, waar hij hoorde
dat Juan niet zelf naar Laredo kon gaan, maar zijn oudste zoon zou sturen. Vergara
omschrijft de zoon als een zeer goede kracht, die de handel begrijpt en zijn vader
uitstekend kan vervangen.15' Vijfendertig jaar later leidde deze zoon het eskader van
de Biskajers van de Armada van 1588. Deze zoon was waarschijnlijk al in 1547 actief
in de handel, aangezien vader toen reeds omschreven stond als 'de oude'.160 Een jaar
later werd hij in ieder geval apart vermeld in de rekeningen van de burgalese koopman
Diego de Bernuy. Hij bezat toen zijn eigen handelshuis, waar hij via zijn vader graan
ontving dat uit Bordeaux was aangekomen.1"
De activiteiten van Recalde voor de Habsburgers verschijnen ook in een register met
geheime staatszaken voor de periode tussen 1551 en 1558.162 In juni 1552 kwamen er
twee koeriers van het hof voor Maria van Hongarije en Recalde moest voor ieder een
aparte overtocht regelen en in oktober volgde nog een boodschapper voor
Duitsland. 1 " In 1553 kwamen er van het hof verzoeken voor de uitrusting van zabras
in maart, mei, augustus, september en november en in 1554 in januari en februari. In
januari moesten er zelfs twee à drie tegelijkertijd worden klaargemaakt. Daarna volgden
weer opdrachten in september, oktober, november en december 1554. Ook in 1555
gingen er bijna maandelijks door Recalde uitgeruste zabras naar het noorden. Meestal
kreeg de boodschapper een document mee voor Recalde, waarmee hij overtocht kon
krijgen en ging de reis vervolgens via Engeland.164
Hij bleef zich in deze jaren ook bezighouden met andere zaken voor Karel V, zoals
het verzenden van paarden,165 het uitbetalen van schippers of het innen van

159 ЕЕ, 81-97/109/111, 83-197/203 GA, 49-177 I-AA Thompson noemt Juan Ммгшег ш 1588 een 'hardened staman' en een 'sea-dog' Wel
werd hem oneerlukheid verweten Thompson, 'The appointment of the duke of Medina Sidonu to the command of the Spanish Armada', Tbc
Hiaonal Joiimil 12 (1969), 197-216, 213, 215. Garrett Matungly, ТЫ άφαα af UK Spante Anrnda (Londen, 1959)
160 Juan Martinez de oude had een schip met wol ш de vaart SAB, Paredes 47, B2r
161 Selma Нижіеу Barkham, 'Aseguradores burgaleses y petaca transatlantico en el Pals Vasco y el efecto de las guerras sobre sus negocios (h
1540-h 1585)· Acus dd V Ctatmrw dd СояяЫо dt Burg« (1494-19») 1 (Burgos, 1994), 531-553, 536, 549-550
162 'cosas destado secretas desde el año 1551 hasta el de 1558, relaciones de correos de España a los Países Bajos y otros países y despachos y
intrucciones' Ongeveer 35 folio's AGS, Secretaria de Estado, Negociación de Flandes, Libro 73
163 In 1552 stuurde hi) nog vele brieven naar Filrps П. Guerra, 52-35/36 In 1552 stuurde Juan Marnnez nog steeds zabrai naar de Nederlanden
voor Fdlps IL Er zou een zabra ш de haven van Bilbao hebben gelegen van de hertog van 'Bransuic', die nu moest wachten op de boodschapper
van het hof Secreurfa de Estado, Negociación de Flandes, Libro 73.
164 In 1555 was Recalde 'proveedor de armadas' van Karel V van de 'costa de Vizcaya' Hu kreeg de opdracht met spoed enkele zabras klaar
te maken, EF, 509-120/135. Zie voor zabras uitgerust door Juan Martinez ш 1554 en 1555 ook. AGS, Secretaría de Estado, Negociación de Flandes,
Libro 73
165 In 1548 stelde Recalde dat een zending paarden beter niet meekon met de wolschepen, want 'los cavallos en las naos de lanas hizian muy
mal tratados, ¿omo lo he visto estos 30 años por espenencia' 'Encima de los tillados e repartidos en muchas naos
mas vezes vemos que se
mueren parte dellos en camino' Het beste voor de demg paarden is een schip van ongeveer 200 toneladas waarop niets anders zal worden
vervoerd De paarden waren er op 22 augustus nog met, maar men moet er wel haast mee maken Na eind september 'ya comença a entrar el
упЫегпо en esta costa e despues de entrarlo el yntnerno podría ser que no podiesen p i a r a Flandes basta ci marco o al menos con mucha dificultad
y traba)o' ЕЕ, 76-197/198
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heffingen.16* Recalde was een fel tegenstander van het varen gedurende de winter. O p
11 november 1539 schreef hij dat er wegens gebrek aan schepen geen vloot kon
uitvaren. Men zou moeten wachten tot na de winter. Hoewel hij geloofde dat er binnen
twintig dagen genoeg schepen zouden zijn, zou het niet meer lukken om drieduizend
soldaten voor de winter te vervoeren. Men zou minstens tot maart moeten wachten en
zelfs dat was niet zeker, want die maand behoorde tot de slechtste maanden voor de
navigatie. Een vertrek naar de Nederlanden voor begin april beschouwde Recalde
eigenlijk als onmogelijk.1*7 Twee weken later herhaalde hij zijn mening in een nieuwe
brief. Het was vrijwel onmogelijk een Engelse of Bretonse haven te bereiken. Dit gold
zelfs voor de zabras die de post verzorgden, dus helemaal voor de 'naos', die moeilijker
л ¿o

te navigeren waren.
HET BELANG VAN DE KOERIERS EN BOODSCHAPPERS169
Wat was de betekenis van de koeriers voor de contacten tussen Spanje en de
Nederlanden? Een lijst met brieven van een koerier die op 22 september 1540 naar de
Nederlanden ging, kan dit duidelijk maken. In zijn tas bevonden zich een zeer groot
aantal documenten: 'memoriales, cartas, relaciones, retratos, consultas, cédulas,
legitimaciones, títulos, asientos, facultades, provisiones, traslados'.170 Gedurende deze
moeilijke periode rond de Gentse opstand, reisden de koeriers in ongekende aantallen
heen en weer. Op 14 december ging er een koerier vanuit Madrid om één uur
's middags met zes grote paketten naar Karel V en op 26 december om negen uur
's avonds vertrok er weer een koerier.171
Voor de periode 1552-1555 biedt een register van de Spaanse koeriersdienst de

166 In 1550 was hu ш Sin Sebastián om daar schippen uit te betalen die andiene uit de Nederlanden hadden meegenomen GA, 39-60. Hij
ontving ш 1553 de heffing op de handel van 2,5%. CMC, I, 1418
167 Bilbao, 11 november 1539 GA, 15-45.
16B Bilbao, 24 norember 1539. GA, 15-130
169 Braudel beschouwt 'la nouvelle' als een luxe-artikel Fernand Brande!, LA MédürrrsrUe « U monde médatrrénéen À l'époque de Hnltpppc ІІ
2 delen (Parut, 1949 / 1982), I, 335-339.
170 'Cana del га«^«уІ de Sevilla, carta» del alcalde de Espinar, relaaon de lai Ygkas, memorial que truxo el bravie sobre lo del obispo de Gerona,
memorial de la Yglesu, carta del obispo de Lérida, traslado de lo que trahia el de la rey de Francia, memorial de los dineros para las obras del
alcafar de Madrid, carta del alebde de Ronquillo, carta de Santacrux musiva, tracas del akaçar de Madrid y Toledo, retratos del principe y los
infantes, carta pan el rey de romanos de SantaCruz, memorial del clavero de Calatrava, carta de los alcaldes y de leguiçano sobre De Hoyos, la
consulat de cámara, couruha de Indias y la carta del virrey de la nueva eepafla y la carta del dotor Bernal, cédula de uno de los tres juez« de
apellaciones de las islas de Cananas, mulo de oidor de la Chancdleria de Granada al licenciado Hernand Vello y de Valladohd al licenciado Castro,
de las fortelezas bençalema,., otra de cujar, legitimación a Lauro de Villa, titulo de montero de guarda a pero Oruz de Bibaco, titulo, .del casa
del principe a Juan Ramos, amento de portero de Cadena, cédula para el encabecamiento de sus lugares a Sancho Martínez de Leyva, carta del duque
del Infamado, relación del negocio de la ..del duque darcos, facultad al duque de para hazer trueque de las dehejas de requena y la puebla de
la Horcaja, cédula para un piro del dotor Figucro, cédula para que se muden los 26 000 de juro a dona ГдтКдІша de Mendoça, memorial del
comendador mayor de Casulla por ., de Herrera, consuha del dotor Montana, memorial sobre el asiento de montero para Diego Ruiz de la
Escalera, relaaon van Ondarca sobre los escuderos de pie, cédula del dotor Figuero ayuda de costas (no ha de yr), carta del.., minuta de la provision
que ha de venir para lo de la orden de Santiago, memorial del ., cartas del duque don Femando y arzobispo de Valencia sobre la provision de
Cartagena, copia del ..que scnvio su magestad sobre los ., scriptural sobre lo de Gibraltar, memorul de Luyi Sarmiento, memorial del comendador
Gihbert, traslado de la carta de Luys Sarmiento al comendador mayor, memorial del virrey de Cerdena sobre los cavallo*' ЕЕ 49-142 Veyr¿ nam
ш januari 1505 75 brieven mee, voor geestelijken, adel en steden Cédulas, 11, 9г-10г
171 ЕЕ, 52-133/136 Op 12 september vertrok koerier Pedro de Vtuanueva om een uur 's nachts met grote haast naar de Nederlanden.
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mogelijkheid de verbindingen aan het eind van de regering van Karel V te
bestuderen.172 Vergeleken met 1523 en volgende jaren bleek er weinig te zijn
veranderd. Het register laat zien hoe koeriers nog steeds naar Bilbao gingen om daar
door Recalde aan boord van een schip te worden gezet. In 1552 gingen er op 8 juni om
negen uur 's avonds twee koeriers uit Madrid naar Bilbao, met hetzelfde bericht in
kopie. Ze moesten ieder op een ander schip de overtocht maken. In hetzelfde jaar ook
een edelman en een koerier voor Duitsland, die over zee en via de Nederlanden reisde.
In Brussel kon deze dan nog wat post afgeven. In 1553 gingen ook een aantal
belangrijke personen naar de Nederlanden, zoals de 'mayordomo' van Filips Π, Yñigo
de Mendoza, maar het waren toch vooral de koeriers die via Recalde aan een overtocht
werden geholpen. Op 21 november vertrok er om negen uur 's avonds nog een koerier
uit Valladolid die via Bilbao zou gaan. Tien dagen later gingen er twee koeriers over
land naar de Nederlanden. Wellicht was de winter ingevallen en kon de overtocht toen
veiliger en sneller over land geschieden. In januari 1554 ging er echter weer een koerier
via Bilbao richting Engeland. Natuurlijk had de route via Engeland in deze jaren nog
meer aan belang gewonnen dan in de jaren twintig, nu Filips Π koning van Engeland
zou gaan worden. Recalde had het druk met de uitrusting van de kleine zabras. Ook
Laredo en La Coruna werden nu gebruikt voor het vertrek van de koeriers en
boodschappers. In La Coruna werd namelijk de vloot klaargemaakt voor de overtocht
van Filips II. Desondanks gingen er ook nog steeds koeriers over land, maar het waren
nu geen Nederlanders of Spanjaarden meer en zelfs geen Fransen in dienst van de
Habsburgers. Vanwege de oorlog hadden Portugese, Duitse, Engelse en zelfs Venetiaanse
koeriers deze rol overgenomen.
Het beeld voor het laatste jaar van de regering van Karel V is identiek. Er is een zeer
intensief contact tussen Spanje, Engeland en de Nederlanden. De vraag naar overtochten
vanuit het hof was in deze laatste jaren zo groot dat regelmatig gevraagd diende te
worden te wachten op vertrek, omdat er al weer iemand anders van het hof achteraan
kwam. Men was zich namelijk terdege bewust van de grote kosten die met deze
pendeldienst gepaard gingen. Een koerier die op 12 november uit Valladolid vertrok
richting Bilbao met documenten van de Raad van Las Indias, werd de volgende dag
reeds achterna gezeten door een volgende. Vier dagen later, op 17 november, ging er
nog één op weg, die de vorige twee moest inhalen, nu met post van de Raad van
Oorlog.173 Ook nu bleef Recalde in Bilbao de centrale persoon voor de zeereis, terwijl
Duitsers, Portugezen en Italianen de landroute bereisden. Er was bovendien nog een
nieuwe route bijgekomen. Een koerier die ook op 17 november Valladolid had verlaten,
ging in Pasajes aan boord van een Frans schip, om vervolgens ook weer in Frankrijk
uit te stappen. Door de grote behoefte aan postvervoer was het noodzakelijk inventief

172 'Registro del cargo de Ayala donde ay cosas destado secretas' met de 'Relaciones de correos de España a los Países Bajos y otros países y
despachos y instrucciones'. AGS, Secretarla de Estado, Negociación de Fandes, Libro 73 (- ЕЕ, 1565).
173 Een ander voorbeeld van de behoefte aan overtochten in augustus 1555. Op 20 augustus vertrok Anas Maldonado .'que vino del Peru con
la nueva de haver cortado la cabeça al tirano Francisco Hernandez passo a Flandes y Ynglaterra por mar'. Maar dne dagen later ging er al weer
een koener achterna en Recalde moest de zabra van Maldonado vasthouden. Op dezelfde dag vertrok er ook een koerier vanuit het hof naar de
noordkust, die daarna vu Pamplona en de landroute naar Engeland en de Nederlanden moest reizen. AGS, Secretaria de Estado, Negociación de
Flandes, Libro 73.
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te werk te gaan en alle mogelijke routes te gebruiken. Zo gebruikten Karel en zijn
regering in 1544 ook de route via Italië voor een koerier uit Leuven naar Valladolid.174

DE KOERIERS VAN DE KOOPLIEDEN

De Habsburgers bezaten nog meer mogelijkheden voor het verzenden van post.
Regelmatig maakten zij gebruik van het koeriersverkeer van de kooplieden, die
ondermeer een route onderhielden tussen Burgos en Antwerpen. Deze postdienst via
Antwerpen had in 1549 de voorkeur van Ferdinand van Oostenrijk. Het was de
veiligste manier, al moest men wel eerst vanuit Brussel naar Antwerpen met de
brieven.175 De mededeling dat berichten via de kooplieden gingen, kon zowel
betekenen dat het om een koerier ging die door de kooplieden werd betaald, of door
een koopman op reis. Een voorbeeld van een reizend koopman was Gregorio de
Madrigal, die in juni 1555 over land naar Spanje ging. In 1553 werd de 'correo de
mercaderes' veel door de Habsburgers gebruikt.176 De grote handelshuizen beschikten
bovendien over eigen postdiensten, die ook door anderen werden gebruikt. De brieven
uit Spanje van Hendrik van Nassau konden naar Duitsland, mits 'die Packete etwas
klein sein', mee met de 'Fucker' of de 'Weiser'.177
Het nieuws over het uitbreken van de opstand van de Comuneros kwam Karel ook
via de kooplieden in de Nederlanden ter ore.178 De bemoeienissen van de kooplieden
met de post van de Habsburgers dateerden zelfs van veel verder terug. Al in 1502 had
de koopman Antonio de Vaille een koerier betaald, die vanuit Antwerpen met spoed
naar Spanje was gezonden. Hij kreeg dit geld later weer terug van de Habsburgse

174 'Antes que fueron« para Salamanca шо el correo que ru niagestad mando despachar de Lobayna a loa 27-9 por la via de Italia' ЕЕ, 67163/165 In 1555 werden er door Karel V en de Franse koning vnjgeleides gegeven aan Spanjaarden die door Frankrijk naar Spanje wilden reizen
Anderen kregen juist weer toestemming om over 2ee naar Spanje te reizen ARAB, Audiëntie, 1667, n°s 349, 358, 360, 365-366 Fernand Lopez
Gallo kreeg een paspoort 'para que pueda salir destos estados para Spana por Francia con un criado suro y sus valúas de vestidos y cartas' (8-81555) Antonio de Toledo ging over zee, met zijn dienaar Pedro de Magallanes en negen andere 'valletz' Het paspoort bevat ook een opsomming
van zijn bagage, waaronder een dertigtal valken
175 Fernández Alvarez, Corpus, ITL 68 Ferdinand van Oostenrijk sebreef zijn dochter Мала ш 1549 ш Spanje vu Antwerpen Idem, 91 Er
dienden dubbele koenen met dezelfde mededelingen te gaan, wanneer de wegen gevaarlijk waren Het veiligst waren koeriers voor de kooplieden
van Antwerpen Idem, 401 Antwerpen, 22-7-1540 De Oorreo Mayor, Raymond de Tassas' 'partiendo un correo de mercaderes para Espana'
EF, 498-84 Brussel, 13-10-1540. Juan Vazquez de Molina. 'Con un correo que despacharan mercaderes que paso por ay me escnvio el cardinal
de Toledo ' EF, 498-59 Brussel, 12-6-1540 Giovarmi Poggio 'esta screvi con el correo que vino de Enveres y passava a Spana' EF, 498-101 Gent,
17-3-1540 Raymond de Таща. 'En este hora son las dos despues de media noche llego un correo aquí que venia de Enberes y yva a Portugal en
grandissima diligencia y por no passar el dicho correo por la corte syno directo por VaUadohd tanhien por ser Un urde no se ha avisado al señor
Juan Vasquez dello EF, 497-58
176 Brief vanuit Brussel naar Juana van 14 juni 1555 met Gregono de Madrigal, 'mercader que partió por D e m a Spafta' EF, 509, 162 EF, 505,
260 Een Antwerpse 'maestro de postas' ging met Ьепгптгп van Karel over land naar Spanje ш febnian 1554 Fernandez Alvarez, Corpus, Ш, 655
Alonso de Bacca maakte m 1543 gebruik van de koopman Joan de Cuellar om berichten rnee te geven voor Spanje EF, 499-157 Handelaren
hadden het postvervoer van oudsher vaak als nevenactiviteit 'relation du deuxième voyage de Philippe le Beau, en 1506, par un anonyme'
Coliecaon da voytga da souverains da Pmyt-Bds, L J* Gachard ed. I (Brussel, 1876), 387-556, 449 Ook de Spaanse ambassadeur m de Nederlanden
maakte vaak gebruik van de handelaren van Brugge of Burgos om diplomatieke post te versturen Berwick y de Alba, duque de Correspondencia
de Guarne Gómez de FuenuüuL·, emie/ador en АІетітш, fUnde i htgUum 1496-IS09 (Madrid, 1907) Ondermeer IM, 163, 167, 171
177 JA Hale, Renaissance Europe 1480-1520 (Londen, 1971), 136 Otto Meinardus, ΝΛΒΛΜ ОглписЬе Cooresponderuen, bemusgegebm von der
historischen Commission für Nun** L 'Der Katzenelnbogische Erbfolgestrert, bis zur Tode des Grafen Heinrich von Nassau 1538' (Wiesbaden, 1899),
brief 135
178 Santa Cruz, Certo V, L 273
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ontvanger-generaal van financiën.179 De kooplieden van Burgos waren altijd goed
geïnformeerd en soms bereikten de nieuwtjes hen eerder dan het hof, zoals ze ook aan
secretaris Cobos schreven. Om Karel V te dienen zonden ze hun koerier naar het hof,
om te laten weten wat men 's middags uit Bilbao had vernomen.180
In het eerste register van de 'Universidad de mercaderes' van Burgos worden de meeste
boodschappers specifiek vermeld, met hun naam, de bestemming en de betaling. Soms
staat er slechts 'andere koerier naar Flandes', maar voor het grootste deel is het mogelijk
na te gaan welke koeriers er vertrokken. Na 1539 verdwijnen deze gegevens uit de
registers en lijkt het er op dat er steeds meer brieven verstuurd werden met de officiële
postdienst van de Tassis.
Een groot deel van de koeriers op de route naar de Nederlanden is waarschijnlijk van
niet-Castiliaanse oorsprong geweest. De meest met name genoemde koeriers zijn: Juan
Franzes, Andres Breton, Simon Gascon, Diego de Aviñon, Juan de Saboya, Peti Juan
en Juan de Escocia (Schotland). Deze vooral Franse boodschappers ondervonden
waarschijnlijk minder problemen op hun reizen door Frankrijk of langs de Franse
kusten.181 Zeker gedurende de vele periodes van oorlog was het Franse grondgebied
gevaarlijk terrein voor Castiliaanse en Nederlandse koeriers. Slechts één keer lijkt er een
Nederlandse boodschapper op weg gestuurd te zijn, toen Pierres Flamenco op 7 januari
1523 naar 'Flandes' ging. Men is er goed in geslaagd de verbinding tussen Burgos en
Brugge te onderhouden, want alleen in 1514 maakt de rekening melding van diefstal op
een reis naar de Nederlanden. Daarnaast werd Diego de Aviñon rond 1528-1529 een
keer vastgehouden in Pamplona en moest er een andere koerier aan te pas komen om
hem te bevrijden.
De Franse koeriers van het 'Consulado' hadden zich ongetwijfeld voor lange tijd
gevestigd in Burgos, vanwaar zij steeds weer opnieuw naar de Nederlanden moesten
vertrekken. Zo werkte Simon Gascon182 gedurende meer dan tien jaar, tussen 1512 en
1523, als boodschapper op de route tussen Burgos en Brugge en Diego de Aviñon zelfs
gedurende meer dan dertig jaar. Diego, die zijn eerste reis in 1514 ondernam, was in
1544 nog immer actief als boodschapper naar de Nederlanden. In de rekeningen tot 1539
wordt er melding gemaakt van 28 reizen van Diego naar 'Flandes'. Een zoon van Diego
werd in 1532-1533 betaald voor reizen naar Lyon. Ook Andres Breton, die vele reizen
naar de Nederlanden maakte tussen 1511 en 1528, behoorde tot de vaste krachten van
het 'Consulado'. Vanaf 1526 verscheen er bovendien een zekere Juan Breton, die
eveneens als boodschapper richting 'Flandes' zou gaan werken.
De frequentie waarmee een koerier naar de Nederlanden reisde, valt ondermeer te

179 ADN, В 2177 (1502), 'Menuz voyaiges el mesuigenca'. 39 pood.
IDO Consulado m i Burgos aan Cobo«, 18-6-1544 ЕЕ 67-49/50.
181 In 1538 u er sprake van een onbekende koener uu Engeland, die met brieven van het 'Consulado' naar de Nederlanden gaat. Antonio Voler,
ш 1536, was eveneens een Fransman. De verdere gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit de rekeningen van de koopbeden van Burgos. ADB,
'Universidad de Mercaderes'.
182 Jehannot Gascon, 'courner de la nation despaigne' betaalde m 1508 in de Nederlanden congegeld voor de uitvoer van graan. ADN, В 3335.
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bestuderen aan de hand van Diego de Aviñon. In 1514 vertrok hij zowel in juli, als in
september en december en in het daarop volgende jaar opnieuw in februari en
december. Simon Gascon ging in 1515 zowel in april als in augustus en december naar
de Nederlanden. Maar meestal waren de koeriers minder vaak actief, zoals Juan de
Saboya die tussen 1514 en 1517 jaarlijks één reis naar de Nederlanden maakte.
De betaling geschiedde vermoedelijk altijd vooraf, zodat de boodschapper over geld
beschikte voor de reis. De meest voorkomende bedragen waren 1500 en 1875 maravedis(
4 of 5 dukaten), al werd er soms wel minder betaald. De bedragen stegen echter als het
om een boodschapper met spoed ging. Zo kreeg Mateo in 1512 vier dukaten als gewone
betaling en daarnaast nog twee dukaten, omdat hij de reis binnen twintig dagen moest
afleggen. Eenzelfde bedrag kreeg Simon Gascon in 1515, maar hij kreeg te horen dat hij
de reis binnen tien dagen moest afleggen. Hij vertrok echter in april, terwijl Mateo in
januari had moeten reizen. Normaal gesproken betaalde het 'Consulado' in Burgos
alleen de koeriers wanneer ze naar de Nederlanden toegingen. Een enkele keer echter
schrijven de 'Cónsules de Flandes' dat de koerier die zij uit Brugge hadden gestuurd, in
Burgos moest worden betaald. Soms betaalde men in Burgos slechts vier dukaten en
moest de natie in Brugge de vijfde betalen. Het berekenen van het aantal koeriers naar
de Nederlanden per jaar aan de hand van de vermeldingen in de rekeningen biedt weinig
zekerheid over de totale omvang of de intensiteit van de contacten. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat er zoveel verschil heeft bestaan tussen de diverse jaren. De koeriers
blijken in ieder geval niet gebonden te zijn geweest aan bepaalde maanden. Zowel in de
winter- als in de zomermaanden vertrokken de koeriers naar de Nederlanden, om hun
brieven af te leveren.
Zij vertrokken niet altijd direct vanuit Burgos en moesten soms naar Medina del
Campo of Villalón om op brieven te wachten. Een deel van de koeriers reisde daarna
nog naar Logroño om ook daar brieven op te halen. Logroño betaalde in dat geval dan
eveneens mee aan de kosten van de koerier. Een betaling uit 1523 laat zien hoe de
onkosten konden worden verdeeld. Voor een heen- en terugreis betaalde 'Flandes' 6
dukaten, Logroño 1 dukaat en Burgos 5 dukaten. Hoewel er een enkele keer sprake is
van een reis 'por mar' of een reis 'por tierra', wordt de manier van reizen vrijwel nooit
genoemd. Dit valt ook niet af te leiden uit de hoogte van de betalingen, want voor
reizen over land en zee werden dezelfde bedragen betaald, soms hoog soms laag, maar
niet verschillend. Op de route naar de Nederlanden doen de koeriers soms ook de voor
Burgos belangrijke steden Nantes en Rouaan aan.
Een enkele keer maakt men gebruik van de diensten van andere personen, die de reis
naar de Nederlanden ondernemen. Zo vertrekt er in 1516 een wapenheraut met brieven
van het 'Consulado' en in 1525 stuurt men een koerier op weg om een Duits edelman
te achterhalen, die 'en posta' naar de Nederlanden ging, om hem de brieven van het
'Consulado' te geven. Behalve de vermelding van koeriers staan er ook veel betalingen
van portokosten in de rekeningen. Dit betrof in een aantal gevallen brieven die niet
direct naar Burgos waren gestuurd. Zo betaalde men in 1517 voor een aantal brieven,
die vanuit 'Flandes' bij Juan Martinez de Hurista in Bilbao waren aangekomen.
In 1537 en 1538 stonden de verbindingen tussen Brugge en Burgos vanwege de oorlog
onder zware druk. Men maakte toen gebruik van Engelse koeriers, die voor hun werk
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enorme bedragen kregen, tot boven de 18.000 maravedís. Verder stuurde men koeriers
naar Irún, om daar de post mee te geven aan koeriers die naar de Nederlanden
vertrokken en om te wachten op koeriers met brieven vanuit de Nederlanden. Ook
daarvoor werden zeer grote bedragen betaald, maar vlak voor het sluiten van de wapenstilstand had een laatste koerier geen enkele brief uit 'Flandes' kunnen meenemen.
In dezelfde periode vindt er nog een andere nieuwe ontwikkeling plaats. Op 8 januari
1537 betaalde men 8000 maravedís aan Juan de Covarrubias, 'maestre de correos', voor
zijn salaris van het afgelopen jaar. Ook in 1538 ontving hij meer dan 5000 maravedís
voor zijn rechten op de brieven van en naar 'Flandes'. In 1545 betaalde het 'Consulado'
266 maravedís aan een dienaar van Cristóbal de Covarrubias voor een bundel brieven
en voor een andere brief uit 'Flandes' kreeg deze dienaar nog eens 40 maravedís. Aan
het einde van de regeringsperiode van Karel V lijkt het erop dat het 'Consulado' vooral
gebruik ging maken van de diensten van de 'correo mayor' van de officiële postdienst
van de Tassis, met wie men in 1552 ook in een proces was gewikkeld. Individuele
betalingen van portokosten vinden er ook dan nog plaats, voor bedragen als 37, 38 of
45 maravedís per brief uit 'Flandes'. Ten slotte is er een koerier met een brief van Maria
van Hongarije aan Filips Π in Madrid in december 1552. De consul van de natie in
Brugge had aan Burgos geschreven dat men de kosten van deze koerier, zijnde 6800
maravedís, maar op zich moest nemen.
Burgos zorgde in veel gevallen ook weer voor een verdere verspreiding van de brieven
en berichten. Dit gold in de eerste plaats Medina del Campo en de andere Castiliaanse
en Baskische steden, maar in 1514 was er zelfs sprake van een koerier die met de
Nederlandse brieven naar La Coruna was gegaan. Over de betekenis van de Galicische
kooplieden voor de Nederlandse handel in de zestiende eeuw is helaas zeer weinig
bekend. Maar recent onderzoek heeft in ieder geval aangetoond dat er tot aan het eind
van de vijftiende eeuw een levendige handel bestond tussen beide gebieden.183
HET OVERBRENGEN VAN NIEUWS

De koeriers en boodschappers werden niet alleen gebruikt voor het overbrengen van
brieven en informatie voor gebruik door de Habsburgse overheid of door individuen
zoals de kooplieden. Ook kwamen er berichten binnen, die algemeen bekend werden
gemaakt en hun weg vonden naar de kronieken. Vaak betrof het vorstelijke geboortes
of sterfgevallen. De geboorte van Karels broer Ferdinand in Spanje werd volgens een
kroniek op de dag voor Maria-boodschap in Antwerpen bekend.184 Aangezien hij
geboren werd op 10 maart in Alcalá de Henares duurde het dus veertien dagen tot het
bericht Antwerpen had bereikt. Het nieuws van de aankomst van Filips de Schone in
Spanje bereikte Antwerpen op 11 mei 1506 en op 5 oktober vernam men daar de tijding
van zijn dood, 'waer over groóte ontroerte was, want men zeyde dat hij vergeven was'.
Het nieuws van zijn dood op 25 september in Burgos was dus slechts tien dagen

183 Zie Hoofdstak Ш.
184 KB Bnmcl Hanbchnflcn, 6199 (5350), 'Chronyk ш

Antwerpen 1081-1512, Mr.
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onderweg geweest.185 Maar Burgos had natuurlijk een zeer goede nieuwsverbinding
met de Nederlanden.
De verzending van dusdanig belangrijk nieuws is zeer goed omschreven bij Cota in
zijn Memorias. Meteen na de dood van Ferdinand in Madrigalejo, bij Guadalupe, op 23
januari, stuurde Adriaan een boodschapper naar Karel om te zeggen dat Fernando al zijn
bezittingen had nagelaten aan de jonge Fernando, Karels broer. Na negen dagen kwam
deze boodschapper aan in de Nederlanden, twee uur later gevolgd door een
boodschapper van de hertog van Alva met hetzelfde nieuws.186 Een bijzonder bericht
van overlijden dreigde in 1553 de Nederlanden te bereiken. De hertog van
Alburquerque schreef in juni 1553 een brief aan Karel V in de Nederlanden, waarin hij
schreef over een gek ('un hombre bajo y loco de Castilla'), die het nieuws verspreidde
dat Filips Π was gestorven. Dit nieuws leidde in Spanje tot veel ellende en de hertog was
bang dat het nieuws ook tot de Nederlanden zou doordringen. Ten overvloede
verklaarde hij dat het nieuws als een leugen diende te worden beschouwd.187 Bij de
berichtgeving over geboorten was er minder haast geboden. Pas op 8 juni 1527 luidde
men in Antwerpen de klokken voor de geboorte van de latere Filips Π in Valladolid.
Er waren toen sinds de geboorte 17 dagen verstreken.188 Andere belangrijke
nieuwstijdingen betroffen wapenfeiten, zoals de inname van Tunis. Het bericht van de
verovering van het koninkrijk van Carthago en de stad Tunis zou volgens De Weert
op 6 juli 1535 tot Antwerpen zijn doorgedrongen. Vermoedelijk betrof dit bericht de
landing in Carthago op 16 juni, waarbij geen vijand te bekennen viel. Het eerste grote
gevecht vond namelijk pas plaats op 14 juli en de inname van Tunis pas na 20 juli. i w
In november 1521 werd Pedro de la Cueva in vrijheid gesteld, nadat hij in Frankrijk
gevangen was gezet toen hij onderweg was geweest met het bericht over de slag bij
Villalar. Ook Alonso Ramirez de Arellano, graaf van Aguilar, reisde naar Karel V om
hem hierover te vertellen.190 Een vechtpartij tussen Spanjaarden en Nederlanders in
Spanje kreeg eveneeens ruchtbaarheid in het noorden. Bij dit 'gros debat' dat in 1523
had plaatsgevonden tussen de Spanjaarden en 'ceulx de par dessa' in dienst van de keizer,
zouden meer dan honderd noorderlingen zijn gestorven. 1 " In Gent werden in 1529
brieven ontvangen, waarin verteld werd van de reis van Karel naar Italië om zich te

185 KB Brunei, Handschriften, (199 (5350), 'Chronyk m Antwerpen 1081-1512, 72r, 75r. In het memoneboek m Gent naat foutief vermeld
dat Fdips de Schone in Valladolid w u orerieden. Akmoneboek der aed Ghent II (Gent, 1854), 12, De dood van Don Miguel werd gemeld aan Fibps
de Schone door een boodschapper die ш elf dagen uit Granada w u gekomen. Padilla, Felipe /°, 67
186 Cota, Memories, 75-76 Adruan had meteen om een afschrift v u het testament gevraagd voor Karel V Lorenzo Gallndez Carbajal, Anela
breva dd remedo de los Reyes Celóheos Don Femendo у Done bebet (Continuación) Miguel Salva en Pedro Sainz de Baranda ed. (Madnd, 1851),
351 Vital, 'Voyage', 5. Het bericht zou de Nederlanden bereikt hebben in acht a negen dagen.
187 ARAB, Audiëntie, 1667, в" 213 'Que pienso que podría llegar a Fluida'.
188 N. de Ween, 'Chronycke van Nederland', M.
189 Op 16 ruh 1520 hoorde men m Antwerpen dat de Spanjaarden Navarra hadden veroverd. N de Weert, 'Chronycke van Nederland', 87. Op
3 december 1521 hoorde men van de gevechten Ы) Bayonne Idem, 88 Tunis, Idem, 105. Andersom leest men in de Spaanse kronieken over de
aanval van Van Rossum op Brabant en Antwerpen Sandoval, Cirios V, Ш, 119-123.
190 Danvila, Memmei, XL, 1(2. Idem, ХХХ
ХХХ Ш, 629.

Ш, 641 In november 1521 ging Diego de Hurtado naar Karel in de Nederlanden. Danvüa, Idem,

191 Lusy, Journel, 220 'cart U ne les ayment point pour aucunes finesses que l'on leur a fait de par dessa'
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laten kronen. De Spanjaarden zouden hem beloofd hebben 'secours ende bijstandichede
te doene zule als hier naer volcht: ¡n Spaengen zijn 1500 fynanchiers, elc van hemlieden
leenen den keysere duisent ducaten, vier jaer lane gheduerende, zonder croys ofte
verloop'. 'De Spaengaerden zijn alle in zo grooten payse ende eendrachtichede meten
alcanderen, hertelic begherende den grooten voorspoet' van Karel V in Italië."2 Het
doel van dit nieuws was ongetwijfeld het overtuigen van de Nederlanders ook bij te
dragen aan deze expeditie.193

SPANJAARDEN EN NEDERLANDERS OP ZOEK NAAR DE GUNSTEN VAN FHJPS DE
SCHONE EN KAREL V

'Aquí hay Castellanos y Flamencos, y cada uno dellos trabaja por perder su naturaleza,
y no puede cobrar la del otro; querrían comunicarse y no pueden, porque son tan
diferentes animales como caballos y asnos'.
Er zijn Ыег Casoliaiien en Vlamingen, en éénirdiT probeert zun afkomst kwi|t te raken en kan die van de ander niet verkrijgen, ze
willen met elkaar communiceren, maar dat lukt met, wam ze ze zijn zo verschillend ab paarden en ezeb. Francisco López de Villalobos
aan Pedro La» de la Vega (rand 1517), Algunas obras Μ άοαατ гмясига Lopa ¡к VäUichas. Sociedad de Bibliófilos XXIV (Madrid,
IBM), 19

Het Habsburgse hof zou gedurende de gehele periode een belangrijke pull-faktor zijn
voor de migratie. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Filips de Schone de
Castiliaanse kroon niet meer kon ontgaan kwamen vele Spanjaarden naar de
Nederlanden om zich in zijn diensten aan te bevelen. In 1506 reisden vervolgens de
Nederlandse hovelingen mee met Filips naar Spanje en probeerden daar zoveel mogelijk
inkomsten te verwerven. De jonge vorst kwam echter spoedig te overlijden. Rond Karel
V speelt dit hele proces zich daarna opnieuw af. Eerst zijn het de Spanjaarden die weer
naar de Nederlanden trekken, gevolgd door een nieuwe golf van Nederlandse
hovelingen die in Spanje aan inkomsten geholpen dienen te worden. Vooral over deze
periode na 1517 zijn veel gegevens bekend. Een zeer partijdig briefschrijver omschreef
deze Nederlanders als volgt: 'zij roemen het goede Spaanse klimaat en klagen erover dat

192 KB Brussel, Handschriften, 7123 (Lyna), 'Chronyke van Vlaanderen van Philippus van Bourgondiën den XXXe grave van Vlaenderen int
jaer 1420 tot den keyser Karel den Vijfden', 157v Een ander voorbeeld hiervan is een brief van Margaren van Oostenrijk aan de magistraat van
Mechelen utt 1523 'Nos royaumes d'Espagne se montrent actuellement tres-«nciins a nous servir de corps et de biens; ib nous ont accordé déjà
une grosse aide et une puissance armee' Henne, Histom Ш, 309
193 Losse vermeldingen van koenen: *1504 De Spaanse koerier Gascon had brieven bij zich van Oaude de CiUy invenuste A DN, Ъ 3335 4 5 0 6
Femando de Arceo m 1506 naar de Nederlanden CTSR, 9/982-913 *1S07 Jacques Marchand bracht brieven van Andre de Burgo vanuit
Torquemada naar Mechelen m 1507 Invenuste ADN, В 2203 *151β Correo Pablo de Rnbas heen en weer naar de Nederlanden voor Baptista
de Tattu 13-10-1518 Cédulas, 38, 142v '1519 Richart Bolancher kwam voor Tans op 29 maart uit de Nederlanden met 'despacho' van de
'mayordomo' van Femando Barcelona, 64-1519 Cédulas. 44, 37v '1520 Oguel Mareo als correo naar Flandes Cédulas, 47, 355v La Coruna
20-5-1520 »1521 De graaf van Oíate ging voor de 'condestable' naar de Nederlanden. Danvua, Memvrud, ХХХ ТЛ. 267 '1522 Bemaldino de
Castro kreeg 40 gouden d u t ^ n van Mateo de Tasáis voor een reu naar Spanje vanuit Brussel Cédulas, 49, 309v Brussel, 25 11522 Hij ging met
Lope de Hurtado de Mendoca, gentilhombre de mi casa, 'que por mi mandado va a esos reynos a cosas rom nitradas a mi servicio *1522 La
Chaulx moest ш 1522 gebruik maken van hem rmbrkmrlf Spaanse koenen ARA, Brussel, Audienne, Correspondentie Charles Poupet, 83r, 114r,
121r, 134r, 13Sr '1526 Jaques de Chinean m 'diligence' van Karel V vanuit Granada naar Margare» J7-11-2* CYSR, 391Л '1531 Diego de
Aguilar, correo Bnissel-Ocafia, op 30 juli naar de keizerin EF, 496-217 '1531 Diego de Sdorano, corno Gent-Ocafia EF, 496-217 *1532 16-1
Joan de Narbaza correo voor Doornik Brussel op 16 januan EF, 496-209 4536 Karel gebruikte een Catabans boodschapper, omdat die zeer
goed Frans sprak Girón, Curios V, 71 *1544 Fihps Π schreef m 1544 vanuit VaUadohd zowel met een koener 'flamenco' ab met een Portugees
Fernandez Alvarez, Corpus, Π, 253 "1544 khaquez stuurde m 1544 een koener naar Spanje, 'a cosas ymporuntcs a su servicio' CMC, L 1189
*1546 Lmno Wouters reisde voor de Antwerpse koopman Aleno Gnmel naar Spanje met een 'anentt' van 100.000 escudos CJH 18,13 *1552
Don Juan de Mannque, 'portador de cosas mejores' naar de Nederlanden Garande, Cartas V, Π, 123
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ze in hun vaderland het grootste deel van het jaar in grote triestheid leven, vanwege ijs
en sneeuw. Desondanks zijn ze vol heimwee naar die streken, maar dit verhindert
echter niet dat ze alle moeite doen om hun zakken eerst vol goud te stoppen...Ze
beschouwen de Spanjaarden nog lager dan iemand die in hun varkensstal zou zijn
geboren'.1*4
AMBTEN EN rNVLOED AAN HET NEDERLANDSE HOF
Na de eerste reis van Filips de Schone naar Spanje ontstond er een stroom Spanjaarden
naar de Nederlanden, 'a traffic of placehunters and secret agents'.1'5 Na de dood van
Filips in 1506 volgden opnieuw enigen dezelfde weg, zoals Pedro Ruiz de la Mota, Juan
de Zúñiga en de reeds genoemde Sancho Cota. Jayme de Albio probeerde zijn elf en
twaalf jaar oude zoontjes naar de Nederlanden te krijgen. Ook Alonso Manrique, de
bisschop van Badajoz, zocht de gunsten van het Habsburgse hof. Maximiliaan van
Oostenrijk diende in die jaren veelvuldig als tussenpersoon voor diverse oude Spaanse
dienaren van Filips en Johanna, die functies verlangden aan het hof van de jonge Karel
en hij gebruikte zelf ook Spanjaarden in zijn diplomatieke dienst. Toen Ferdinand in
1514 twee Spaanse edelen naar Margareta had gestuurd, om ze deel te laten uitmaken
van het hof van Karel, verzocht Margareta eerst haar vader om toeslemming. Ook Iñigo
de Mendoza werd door Maximiliaan gesteund voor het verkrijgen van een functie aan
het hof van Karel. Deze Spanjaard was met Maximiliaan in Italië geweest, had Frans
gestudeerd in Parijs en woonde in Diest. De toeloop van Spanjaarden nam enorm toe
en al in 1514, nog voor de massale toestroom, klaagde Margareta over de vele
Spanjaarden aan het hof. Toen de almirante de Castilla zijn dienaar Alonso de
Montemayor stuurde om aan het hof van de jonge Karel te dienen, liet ze hem weten
dat het zeer moeilijk was geweest een plaats te vinden: 'de hofhouding van de prins,
onze neef, zit zo vol dienaren dat men er niet meer wil ontvangen'.1*6
Sancho Cota, van joods-Toledaanse afkomst, geboren rond 1480, ging in 1507 als
aanhanger van de overleden Filips de Schone naar de Nederlanden. Hij was bevriend
met Felipe Manuel, de zoon van Juan Manuel en heeft vooral in dienst gestaan van
Eleonora.1'7 Al vroeg aan het hof van de jonge Karel, zag hij de meeste Spanjaarden

194 Marar, Epistolario, Ш, 299 Er zjm zeer veel voorbeelden te geven v u de knuek op bet Nederlandse gedrag m Camlië Zo zou men de
Spanjaarden 'mi indio' hebben genoemd. 'And while these jovial comfortable Flemingi gayle plundered Cattile, they commented with evident
amazement on the wretchedness and muery of the people they were impoverishing' Roger Bigclow Memman, 71c rue of tbe Spanish empire υι
the old world and in the new Π (New-York. 1936), 33, 38, 48, Ernest Gossan, Espagnols et Humanas au XVheme aide. Charles Qwit roi d'Espagne
(Brunei, 1910), 404, Vital, 'Voyage', 234-235, Joseph Per», 'Moines frondeurs et sermons subversifs en Casulle pendant le premier séjour de
Charles-Quint en Espagne' Bulletta Hispanique 67 (1965), 5-24, 5-6
195 Elliott, Imperisi Spew, 127 Zieook Ъппаі, Kaiser Karl И, 25, 31,120,121 Hayward KraisTrm, Francisco de les Cobol, uxieUiy of the emperor
Oksrfe И (Pittsburgh, 1959),26,29 Andreas Walther, Die Anfingt Karls К (Leipzig, 1911), 54 'Relation du deuxième voyage de Philippe le Beau,
en 1506, par un anonyme' Collection de voyages da souveratsa des Pays-Bas 1, LP Gachard ed. (Brussel, 1876), 387-556, 453 Perez, Le revolution,
110-111
196 Le Glay, Correspondence de l'empereur Mexumlien kr et de Marguerite d'Autriche, sa fille, goinernunte dei Pays-Bas de 1S07 i 1H92 delen
(Farns, 1839), L 356, 374, 453-454, Idem, Π, 79, 87, 93, 99, 127, 264, 269 Andreas Walther, Die Anfinge Kuril V (Leipzig, 1911), 158, en de brief
van 6-7-1514 in de bijlage. ADN, В 18 831, η" 25981, Idem, В 18 866, η* 31518
197 Hij stierf ш 1546, maar zijn kroniek liep tot 1537 Cota, Uemoruu De Spaanse literatuur gaat un van twee elkaar beconcurrerende hoffacties;
de 'behputas' en de 'herdinanduras', terwijl ten tijde van Karel V de 'Fekpistas' en de aanhangers van barH,n«1 Cuneros de concurrerende fecuee
uitmaken Zie ondermeer Manuel Giménez Fernández, Burlatomi de Us Cuses I ßevffla, 1953)
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naar de Nederlanden komen. Vooral vanaf 1515, toen men inzag dat Ferdinand wellicht
niet lang meer zou leven, kwamen er velen naar het noorden. In zijn memoires geeft
Cota een lijst van 51 Spanjaarden, maar hij zegt dat het er zelfs nog meer waren.1"
Meteen na het vernemen van de dood van Ferdinand liet Karel aan de Spanjaarden van
zijn hof weten dat hij ze in dienst zou houden en ze drie keer zoveel salaris zou gaan
betalen, alsmede dat er meer posten zouden vrijkomen voor deze kleine groep en dat
ze allemaal tevreden zouden worden gesteld. Dat deze uitspraken er mede toe leidden
dat men nu overal vandaan kwam, uit Italië, Spanje en elders, lijkt vanzelfsprekend.1"
Deze gelukzoekers waren volgens Sandoval allemaal mensen met weinig kwaliteiten die
tweedracht zaaiden en kwaadspraken over de rest van de Spanjaarden. De belangrijkste
hovelingen Willem de Croy-Chièvres en Jean Le Sauvage verkochten hun de ambten
voor veel geld en in Spanje zouden zij hiermee doorgaan. Sauvage steunde de oude
bondgenoten van Filips de Schone en Chièvres die van Ferdinand, zodat beide Spaanse
'facties' hun Nederlandse hoofden kenden.200
Het verkrijgen van een ambt vormde inderdaad een belangrijk motief voor de komst
van de hofmigranten. Dit vroeg ondanks de mooie woorden van Karel vaak om veel
geduld van de kant van de Spanjaarden. Fortuno de Erçilla was vanuit Italië naar Brussel
gekomen om Karel te kunnen dienen in diens Raad van Castilië. Omdat hij bleef hopen
op een plaats bij deze raad, werkte hij twee jaar aan het hof zonder betaald te worden.
Uiteindelijk richtten zijn verlangens zich op een functie als rechter in Navarra.201
Doch het was ook mogelijk dat de migrant een avontuurlijker motief bezat, zoals de
zoon van Martin Hernández Galindo, die zonder toestemming van zijn vader naar de
Nederlanden was gekomen om Filips te dienen.202 Mindere nobele motieven wellicht
waren wraak en het ontvluchten van een gerechte straf. Luis de la Çerda, een neef van
de hertog van Medinaceli, kwam naar Filips, die beloofde hem te steunen bij het

198 Coca, Молоти!, 41-43, 72 Desondanks stekt Lynch. 'There vere few Spaniards among hu household in Brussels' John Lynch, Spun 1S16ISM From runon stete Io world empire (Oxford, 1994), 50
199 'El príncipe os retiene en su servicio e os da tres vezes mis gajes e salano que fasta aquí leníades, y adelante os bri mas mercedes, que muchas
vacantes avrà pari os las dar y vosotros soys pocos, de manera que todos seres contentos' Cou, Memorus, 77 Een voorbeeld van een gelukzoeker
was Miguel Joan Galent uit Valencia, die na de dood van Ferdinand naar Karel was gegaan en op 25 juli 1516 al de »n»ln.nn,t>g kreeg van de eerste
vrijkomende functie ш de Changuería van Aragón. Cédulas, 315bu, 5v6r
200 Sandoval Ctrtet V, L 109 Idem, 151, 193 Idem, 192 Zie ook Lorenzo Gallndez Carbajal, Anela breva dé remido dt los Reyes OaóUcos
Don Fenundo y dons babel (Continuación) Miguel Salvi en Pedro Sainz de Baranda ed (Madrid, 1851), 396-397 'Las mas de ellas bajas' Vital
omschrijft deze stroom gelukzoekers met meer waardering 'Tost après le trespas dudict roy d'Aragon, plusieurs bons personnaiges et h b de grants
maistres de Espaignc, accompaignez avec tout plain de gentilshommes, se partirent de Casulle pour venir par decha, faire la révérence a leur
nouveau pnnce et souverain seigneur, affin qu'd les euist en meilleure recommandation et de s'en aller avec hiy en Casulle' Vital, 'Voyage', 7
Luis de Cordoba, die op het toernooi m Brussel voor vertrek naar Spanje grote indruk maakte, lijkt eerder tot deze categorie behoord te hebben
Sandoval, Cmrtot V, \, 89 Volgens Pero Mexia v u er eigenlijk geen uitbuiting door de Nederlanders Carabe werd bestuurd door de СрапрагЛ»«
Mota, Garcia de Padilla en Francisco de los Cobos Sandoval, Слгіоз V, 1, 135 Pérez, Lo revolution, 110-Ш Pérez onderscheidt de groepen als
'Feliputas' en 'Aragonais' Zie ook Fritz Walser, Die sponvshen Zentralbehörden und der Suutsrot Kerls V, GntndUgen und Aufbtm bis awn Tode
Getrimmt (Gotongen, 1959), 126-131
201 ЕЕ, 2/379 Diego de Ubeda wílde in de gelijknamige stad een regiment onder zun hoede nebben en reisde daarvoor in 1522 naar Karel V
ш de Nederlanden Cédulas, 50, 169v
202 CODOIN Ш (Madrid, 1846), 321 Brussel 28-8-1505 Cédulas, 11, 28v Op 28 augustus 1505 schreef Filipi de Schone vanuit Brussel aan
zijn vader en verzocht hem zijn zoon te vergeven Juan Michez was jong uit Spanje gevlucht en in de Nederlanden in de gunst van Mana geraakt
Vanwege een rel rond een adellijke dame moest hij opnieuw vluchten. Henne, Histoire, DC, 10ь
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verwerven van het hertogdom.203 Ook moordenaars kwamen naar de Nederlanden om
Filips de Schone te dienen en enkelen wisten op deze manier gratie te verkrijgen voor
hun misdaad. Dit gold zowel voor een Galiciër als voor een inwoner van Bilbao die in
Cádiz een stadgenoot had vermoord. Ten tijde van Karel V was er een inwoner van
Guipúzcoa die óp het plein van het stadje Elgoibar een ander had verwond met
messteken. Op de vlucht geslagen was hij naar de Nederlanden gegaan om Karel te
dienen. Ondanks zijn terdoodveroordeling bepaalde deze dat de man weer vrij
Guipúzcoa in mocht.204
Misdaad en wraak kwamen samen in Hernando Gomez de Avila, die bepaalde
misdaden had gepleegd, maar ook aasde op de bezittingen van Don Estevan de Avila in
Córdoba. Hij keerde als dienaar van Filips de Schone terug naar Spanje en slechts de
tegenstand van Ferdinand van Aragón kon zijn plannen verijdelen. Teleurgesteld reisde
hij opnieuw naar de Nederlanden, waar hij stierf in dienst van de jonge Karel.205
DIEGO FLORES EN DE FAMILIES GUEVARA, MANUEL EN CACHOPÍN

Temidden van de Spanjaarden die naar de Nederlanden kwamen om de gunsten van de
Habsburgers te verwerven, waren er enkele families die verweven zijn geraakt met de
Nederlanden en er belangrijke bestuursfuncties verwierven. Dit gold ondermeer voor
de familie De Guevara.206 Ladrón de Guevara was 'maistre d'hotel' van Filips de
Schone en zijn zoon Diego zou later dezelfde functie voor Karel V vervullen.207
Maximiliaan maakte dankbaar gebruik van deze Spaanse dienaar voor missies naar het
zuiden: in 1487 ging Ladrón als vertegenwoordiger van Maximiliaan met twee schepen
vol artillerie naar Málaga en in 1491-92 was hij opnieuw in Spanje.208 Zijn zoon Diego
was al jong page van de Bourgondiërs en is ook tijdelijk waterbaljuw van Arnemuiden
geweest. Op 5 juni 1515 verbleef hij in Henegouwen en in 1516 ging hij een aantal keer

203 Padula, Felipe f, 130
204

5-5-1SO& Cedubs, 11. 60r-60v 4-11-1519 Cédulas, 49

205 Padilla, FeUpe Ρ, 130, 154 Zie Hoofdnuk V
a

206 Al rood 1499 won Pedro de Guevara een pnjs op een toernooi in Bruuel Padilla, Felipe I , 53-54 Ook zijn familielid Joan Velez de Guevara
was daarbij aanwezig In 1516 kreeg Velez de Guevara de 'naturaleza' van Navarra. Crrhihs 318 I, 187r Rafael Domínguez Casas, Arte y ftvptftä,
624-625 Zie ook ADN, 19077
207 Ladron had een dochter Margarita uit een relatie met Odihe de Gorthenn, terwijl zrm zoon Diego de Guevara een dochter Jacquemine had
met Jeanne Marchan« ADN& 1615, 1617 De dochter van don Ladron zou aan het hof worden opgevoed Le Glay, Corrapondance de l'empereur
Maximalen kr et de Marguerite d'Aumàx, и fille, gmverrtdiue da Ptyt-Bts de )>07 l 1SI9 2 delen (Parijs, 1839), Π, 81 Margina Guevara
0
correspondeerde ш 1522 in dubieus Frans met Guillaume des Barres, de secretaris van Margareta van Oostennjk ADN, В 18 896, η 33985, 33996
Diego de Guevara, de zoon van Ladran ш de Nederlanden, kreeg 200 gouden dukaten van lsabel en was dus al jong in Spanje actief aan het hof
Cuenui de Geranio de Btez*. toeren de ¡ыЫ U Cttolia Antonio de la Torre en E A de la Torre ed Π (Madrid, 1956), 567
208 In Màlaga in 1487 'Llego asimismo por la mar un cavaliere que se Uamava don Ladrón de Guevara con dos naos armadas que venían de
Flandes en las quales el rey de loi Romanos, fijo del emperador, enbio al rey ciertas lonbardas e uros de pólvora, con todos км aparejos que eran
necesarios, otrosí, para hazer los pertrechos e proveymientos del artillería, avía muchas oficiales hen-eros, carpinteros, aserradores, hacheros,
fundidores, albañdes, pedreros, que suslavan mineros de medra e otros pedreros que las labravan e acadoneros, carboneros, que tenían cargo de
hazer el carbón para las fraguas, y esparteros que facían sogas y espuertas' Fernando del Pulgar, Croma de los Reyes Gaálicos 2 delen, Juan de
Mata Camazo ed (Madrid, 1943), 291 Сиепш de Gonulú de Ваал, tesorero de btU U Cdtoùca Antonio de la Torre en E-A de la Torre ed. Π
(Madrid, 1956), 9 Walter Hoflechner, Die Gesandten der ampiuchen Machte, 49-50 In 1490 was hi) als gezant in Engeland BRK 1926, 116r
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als vertegenwoordiger van de Habsburgers naar het Franse hof.209 Als Guevara in 1519
door Bergen in Henegouwen komt, besteedt De Lusy in zijn dagboek wat meer tekst
aan deze edelman: 'est de nassion d'Espaigne, mais illa esté de toute jeunesse norry en
court de par dessa'.210 In december 1520 overleed Diego in Brussel en hij werd met
groot vertoon in het koor van de Zavelkerk begraven.211
Felipe de Guevara werd rond 1500 geboren in Brussel als de natuurlijke zoon van
Diego de Guevara en de Brusselse Francisca Esmez. Bij de dood van zijn vader was
Felipe de enige erfgenaam, al werd dit bestreden door zijn oom Pedro de Guevara. Karel
V nam de jonge Felipe echter in bescherming. Felipe trouwde na 1535 in Madrid met
Beatriz de Haro en rond 1538 werd hun eerste zoon geboren.212 Hoewel hij als
edelman van het hof van Karel V rond 1540 nogmaals terugging naar de Nederlanden
bleef hij met zijn familie in Madrid wonen, waar hij in 1563 stierf. Zijn weduwe diende
vier jaar later op verdenking van lutheranisme voor de inquisitie te verschijnen. Uit de
erfenis van Felipe kocht Filips Π zes schilderijen van Jeroen Bosch en ook het portret
van Arnolfini en zijn vrouw van Van Eyck, evenals werk van Rogier van der Weyden.
Felipe de Guevara is bekend geworden als auteur van de Comentarios de L· pintura.
Pedro, de jongere broer van Diego, was tweemaal als spion naar Spanje gegaan en
werd door Ferdinand gevangen gezet, nadat hij na de dood van Filips de Schone in
Andalusië was ontdekt, verkleed als dienaar van een andere heer. Onder marteling
bekende hij een complot tussen Maximiliaan en een aantal Spaanse edelen. Als
vergelding voor deze en andere martelingen van aanhangers van Filips dacht
Maximiliaan er over om alle Aragonese en Spaanse kooplieden in de Nederlanden
gevangen te nemen. Zijn raadgevers wisten hem hier echter van te weerhouden.213
Een andere pion in de stijd tussen Filips de Schone en Ferdinand van Aragón was de
Castiliaanse edelman Juan Manuel, die door Ferdinand naar de Nederlanden was
gestuurd als ambassadeur, maar bij Filips was achtergebleven. Hij wordt in de literatuur
gezien als de grootste intrigant aan het hof. Nog voor zijn koningschap beloonde Filips

209 R Fruin, De leenregiaert van Beaam Schelde 1470-1S3S (Den Hug, 1911), n° (72. ARA den Haag, Grafelijke Rekenkamer,
Garnnuineboeken а" 491. Іміу, Journal, 73. Diego de Guevara kreeg een 'tenencia' ш Cartagena. Padüla, Felipe I9,148, Zie ook Mártir, Epistolario,
Π, 146; Santa Cruz, Rtya Católicos, Π, 56. Idem, 89-90, 103. Walter Hoflechner, Die Gesandten der еыт ріасЬеп Miette, 339. Evertali zip broer
was hij ш 1490 betrokken bi) een ambassade naar Engeland. Constantin R. von Hofier, 'Antonio de Lalaing, seigneur de Montigny, Vincenzo
Quirino und doo Diego de Guevara als Benchmatter über Philipp 1 ш den Jahren 1505, 1506' Sitzungsberichte der phUosophtxhJnstoruchen Classe
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 104 (Wenen, 1883), 433-510, 458, 464. Filips de Schone stuurde Diego naar Ferdinand van Aragon
vanuit La Corani ш ma 1506. Zie oak BRK 1926 (N88), 102r, 109v¡ ADN, В 19.077.
210 Lusy, Journal, 160 'il allât avec le rey, lequel hry donnât une commanderie qui se nome Gavero, de quoy d avmt de deuz a trois mill ducaz
par an Щеп ht son proffit, puis, comme dit en, s'en est venu, car, combien qu'il scat Espaignart, se n'y a il seu vivre'. Dit betrof zun ^••"•••""g
tot 'clavero' van de orde van Calatrava.
211 Idem, 172. Testament van Felipe de Guevara. AGS, Contaduría de Mercedes, 41-18. Diego woonde op de Zavel m BrusseL JJC Steppe,
'Spaans mecenaat en Vlaamse kunst in de »»чтрЛ» eeuw' Unster van Spanje, 247-282, 254-255. JX. Steppe, 'Jherooimus Bosch. Bijdrage tot de
historische en de ikonograhsche studie van zun werk' Jbcrvmmus Bosch. Noordbrabants Museum Den Bosch 1967 (Den Bosch, 1967), 5-41, 14-15.
212 J. AUende-Salazar, 'Don Felipe de Guevara, coleccionim y escritor del siglo XVI' Aram español de arte y arqueología 2 (1925), 189-192. F J.
Sanchez Canton, Fuentes literarias para la bistorta del arte espaHol 1 (Madrid, 1923), 150. Felipe de Guevara, Comentan» de la pintura Rafael Benet
ed (Barcelona, 1948) Pedro de Guevara was verbonden aan het hof van Karel V. Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V', 43-13.
213 Carlos E. Corona, 'Fernando el Catohco, Maximiliano y la regencia de Casulla (1508-1515)' Universidad 38 (1961), 311-374, 330.
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hem met een benoeming tot ridder in de orde van het Gulden Vlies214 en later in
Spanje verkreeg hij vele posten in ondermeer Burgos, Segovia, Plasencia en Jaén. Verder
werd Juan 'contador mayor', naast Joan Velazquez en Jean de Luxembourg en lid van
het 'Consejo de Estado', met de heren van Ville en Veyré.215 Na de dood van Filips
vluchtte Juan Manuel uit angst voor het regentschap van Ferdinand verkleed als
Franciscaner monnik naar de Nederlanden.216 In 1514 werd hij echter door Margareta
wegens onenigheid in de gevangenis gezet. Ferdinands ambassadeur Lanuza probeerde
toen de gevangen gezette Juan Manuel naar Spanje te krijgen, maar een protest van de
ridders van het Gulden Vlies verhinderde dat hij werd uitgeleverd. Als gevangene
verbleef Juan Manuel in het kasteel van Vilvoorde en later zat hij enige tijd in Wenen
in ballingschap. Pas na 1515 kreeg hij eerherstel. In 1522 verbleef hij als ambassadeur
van Karel V in Rome en ook zijn zonen Lorenzo, Felipe en Diego dienden later aan het
hof van de Habsburgers.217
Juans zuster Elvira Manuel heeft in Engeland de leiding gehad over het hof van
Catalina van Aragón. Zij domineerde er volgens Mattingly de gehele hofhouding, terwijl
haar zoon Iñigo Manrique als hoofd van de pages functioneerde. In 1505 vertrok Elvira
na een ruzie met Catalina naar haar broer in de Nederlanden.218 Een andere zuster
Marina Manuel was gehuwd met Boudewijn van Bourgondië en Juans dochter Maria is
in 1496 met Johanna naar de Nederlanden gekomen als 'dama de honor'. 21 ' In 1552
verhaalde Andres de Ribera, 'procurador de Cortes', over zijn vrouw Maria Manuel, die
mee was geweest naar de Nederlanden als 'dama a la reyna nuestra señora'. Zij had
nooit de haar beloofde bruidschat gekregen.220
Een andere vroege dienaar van de Habsburgers in de Nederlanden was Diego Flores,
die in de hofhouding van Margareta van Oostenrijk een carrière maakte van 'garde robe'
en 'garde des joyaux' tot 'ontvanger-generaal'. Wellicht had Margareta hem

214 Toen ook als nieuwe ndderi Hendrik TUI Nassau, Fions van Egmont, Flllps van Bourgondië, Jean de Luxembourg, de heer van Verre en
de beer van Santpi. Padilla, fehpt I', 130 In 1499 ab gezant naar Engeland. Walter Höflechner, Dit Gestndttn der arropiiscben Miroir, 342-343.
Juan Manuel stamde uit het geslacht van Don Manuel, ¿en van dr kinderen van Fernando Ш. Esteban Hernandez Erteve, СгеяшЬі del Consejo
de HtamU dt CtstdU ІІ ІПІ Estudios de Historia Económica DC (1983), Banco de España, 8344. Rafael Domínguez Casas, Artty Bujutu,
625-627; Л.М. Fobe, 'Juan Manuel de la Cerda' Nttionut biografisch woordenboek V (Brussel, 1972), 183-188.
215 Padilla, /rispe Г, 148. Zie ook Manir, EfnstoUno, Π, 146, Sana Cruz, Лгун Cttibm, Π, 56 Hij wis behalve 'alcalde' van het fort van Burgos
ook heer van Belmonte, Armenter en Cebtco de la Torre. Andrea Bernaldez, Memorus dei remado de los Reyes Católicos Manuel Gomez-Moreno
en Juan de M Camazo ed. (Madrid, 1962), 528-530 Zie ook Manir, Epistolario, H, 99 Een dochter trouwde met de graaf van Valencia. Santa Cruz,
Reyes Católicos, Π, 98. Henne, Histoire I 322, 327; Π, 172-173.
216 Juan Maklonado, La revotaban comune» Valentina F. Vargas ed. (Madrid, 1975), 45. Hi] woonde in 1513 m Meenden. ADN, В 19030, n°
40.090.
217 Lusy, Journal, 27. 20-1-1514 Carlos E Corona, 'Fernando el Católico, Maximiliano γ la regencia de Cimila (1508-1515)' Universidad 38
(1961), 311-374, 362-363 Mirar, Eputolara, Ш, 153 Henne, Histoire l 78, 320-321, 322, 327, П, 172-173. Dota Catalina de Castffla, echtgenote
van Juan Manuel, was ziek 'de mal de los ojos'. Lope Abad de Sagastaçebal moest snel vertrekken om naar 'Flandes' te komen, 'que vuestra visita»
podra mucho aprovechar a su salud'. Middelburg, 8-8-1517 Deze Lope Abad was een geestelijke un Vergara. Cidulas, 40, 39r Zie verder Walther,
Die anfange Karls ^ (Leipzig, 1911), 112-113; Brandi, Kater Kart V, 36, Rodriguez Villa, 'El emperador Carlos V , 43-39. Zijn zoon Lorenzo mende
ш 1523 aan het hof van Karel V. Idem, 132 Zie ook ADN. В 19.030, n° 40089.
218 Garren Mattingly, Catherine of Aragon (Londen, 1963), 56-64.
219 Esteban Hernandez Esteve, Creaaón dd Consejo de Hacienda dt Casulla 1SV-152S Estudios de Historia Economica DC (1983), Banco de
España, 84. Henri d'Hulit, Le manale de Phdippe le Вели ava Joanne de Cdsrdte a Lierre It 10 octobre 1496 (Antwerpen, 1958), 27. Voor Boudewijn
en Marma, zie de paragraaf over de ambassades
220 Cortes de los antiguos ranos de León y de Castilla V (Madrid, 1903), 595.
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overgehouden aan haar verblijf in Spanje -in 1503 was hij in Piemonte al in haar dienst-,
maar in de Nederlanden kreeg hij pas een belangrijke functie. Hij werd in 1516 wegens
onregelmatigheden met een rekening uit zijn ambt gezet en gearresteerd. Later werd zijn
erfenis verdeeld door zijn in Spanje wonende erfgenamen.221
Hij vormde ook de spil van het Spaanse netwerk van Margareta. Niet alleen bemoeide
zij zich namelijk met de internationale politiek, maar als gewezen prinses van Castilië
bezat zij ook nog diverse renten in Spanje. Flores verbleef veelvuldig in Antwerpen en
Brugge, waar hij contacten onderhield met de Spaanse kooplieden, ondermeer met
Antonio de Vaille, die hij omschrijft als zijn betrouwbare vriend. Andere namen die
genoemd worden zijn die van Juan de Наго en van Bartolomé de Sedano, de
schoonzoon van Antonio de Vaille. Ook Gabriel de Salamanca, de graaf van Ortenburg,
behoorde tot zijn relaties. Diego verkeerde veel tussen de Spaanse kooplieden en hoorde
op die manier ook dingen die niet voor zijn oren bestemd waren. Ook was hij rond
1507 door Margareta naar Spanje gestuurd om Ferdinand van Aragón te ontmoeten.
Behalve Diego Flores, die meestal in het Spaans met Margareta correspondeerde, was
ook Jan van Marnix, de secretaris van Margareta, betrokken bij haar Spaanse politiek.
Marnix schreef Spaanse brieven aan Antonio de Fonseca, die Margareta in Spanje
vertegenwoordigde.222
Een andere Spaanse familie die reeds ten tijde van Karel V functies uitoefende in de
Nederlanden was 'De Cachopín' of 'Cassiopijn'. Hier heeft de oorsprong van de
vestiging gelegen in het koopliedenmilieu. Ene Sancho woonde reeds in 1492 in
Middelburg, waar hij als gastheer optrad voor de Castiliaanse natieleden. Tot de
volgende generatie behoorde waarschijnlijk Thomas, die in 1520 als vervangend
procureur-generaal bij het Hof van Holland optrad.223 Jan, vermoedelijk een lid van
de derde generatie, kwam in de jaren vijftig naar Antwerpen om zich daar te vestigen.
In de bronnen staat hij omschreven als koopman van Holland. Deze Jan was echter
geen zoon van Thomas, maar vermoedelijk van ene Pieter Cachopín, eveneens
woonachtig in Holland.224

221 ADN, В 3335, 3383 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf ovtr de fuma Simon Diego Flores kocht ш 1505 32 'tablas' van het reubet van Isabel la
Católica, gemaakt door Juan de Flandes Al in 1503 was Diego in dienst geweest van Margareta en ш 1507 trad hi) op als 'conseiller, tresoner et
recepveur general de toutes nos *•"·»«"•·«' FJ Sinchez Canton, 'El retablo de la rema católica' Aixbmt ЕхрлАоІ de artey *rqueologU 6 (1930), 97133, 103 JJL Steppe, 'Jherommus Bosch Bijdrage tot de historische en de ikonograiïsche studie van zun werk' Jberommms Bosch Noordhritbänts
Museum Den Bosch 1967 (Den Bosch, 1967, 5-41, 14 Hu u vroeger vaak verward met Diego de Guevara Zie Max Bruchet, Maguente d'Autrwhe
(Rusel, 1927), 53, 49, 140, 171, 221, 234, 323 ЕЕ, 12/412. 1513 ADN, В 19 021
222 ADN, В 18976 Zn bezat ongeveer zeven miljoen maravedís jaarlijks, waarvan De Fonseca in 1509 200 000 mrs kreeg toegewezen Andere
dienaren m Spanje waren Arguello en Juan Ximenes Zie voor Florea ook В 18 831, 18.834, 18 836, 18 837, 18.866, 18 975, 19021, 19074, 19123,
19 124.
223 In juni 1545 waren Thomas Cachopín en zun vrouw Mane Dienczsdr. of Domudr overleden (Thomas was overleden ш 1536, Mane op
19 september 1544) en waren er twee zonen en een dochter, de oudste zoon van ongeveer 21 jaar, de jongste van 18 en een dochter dementia
van ongeveer 21 Twee jaar later bleek dementia getrouwd met meester Aerat van der Meer, advocaat voor het hof van Holland De enige zuster
van Thomas was getrouwd met meester Dominique Bootz, Genealogische aantekeningen van J.F Jacobs, Rijksuniversiteit Leiden
224 Op 22 januan 1493 ontving Sensyo Cassopyn 53 vaten 'Gascoengen' Unger, Icadaroerd. 397 Idem, Middelburg IL 392, 407 CRM Holland
L 38, Ш, 271, IV, aantal dossiers, V, 446 ARA Den Haag, Staten van Holland, 511, akte 230 (1546) In 1544 en 1552-1553 waren ook Francisco
Cassepvn en Pedro Cassopin betrokken bij de handel op bet Iberisch schiereiland. In de vier bekende ladingen van Francisco ging de koopwaar
telkens richting Biskaje Unger, Middelburg Ш, 609, 692, 693, 709 710 In 1546 was er een zekere Jan Cassiopijn, 'coopman van Holland' m
Antwerpen aanwezig SAA CB VL 172v, 180r Idem, Ш, 113v Idem, ГХ, 137r Jan Cachopín was getrouwd met Goedele Pipelaer en was
koopman binnen Antwerpen in 1553-54 Van oorsprong kwam de familie uit ta™Ai waar ze gedurende de jaren veerug en vijftig tot de
belangrijkste schippers- en redersfamilies behoorde Zo bezat Francisco de Cachopín m 1548 twee galjoenen, terwijl Bartolomé ш 1550 mede-
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Hoewel ook ¡η de Nederlanden vreemdelingen geweerd lijken te zijn uit de
225
ambten
waren er dus wel degelijk Spanjaarden die er in geslaagd zijn om
Nederlandse gunsten en ambten te verkrijgen. Het aantal is echter zeer beperkt.
Opvallend is dat het in eerste instantie gaat om het begin van de periode. Karel V lijkt
nauwelijks aan deze politiek te hebben meegedaan. Wel kon een Spaanstalig secretaris
als Esteban Prats uit Barcelona gebruikt worden voor Nederlandse instellingen als de
226
Geheime Raad. Verder waren er ook de in de Nederlanden geboren kinderen van
Spaanse kooplieden, zoals Jacob de la Torre, vanaf 1544 secretaris bij de Geheime Raad
227
en zijn broer Jan, raadsheer in de Raad van Vlaanderen. Een ander opvallend
gegeven is het feit dat zowel Juan Manuel als Diego Flores uiteindelijk in ongenade
vielen en gearresteerd werden: Juan in 1514 en Diego in 1516.
DE 'NATURALEZA' VAN CASTILIË VOOR VREEMDELINGEN
De natuurlijke tegenhangers van de Spaanse baantjesjagers in de Nederlanden, waren de
Nederlanders die via het hof probeerden gunsten en inkomsten te verwerven in Spanje.
Het probleem was echter dat het ook in Spanje veelal voor vreemdelingen verboden was
om de - veelal kerkelijke- gunsten te ontvangen of ambten te vervullen.12' Men stelde
dat de Spanjaarden het recht op kerkelijke inkomsten hadden verworven in de strijd
tegen de moren, zodat alleen Spanjaarden daar recht op hadden. Opmerkelijk is hier het
gebruik van de term Spanjaarden als achtergrond voor de term 'naturales' en tegenover
de term 'extranjeros'. Tegenover de niet-Spanjaarden heeft er in ieder geval een

eigenaar was van een 'nao* Pedro de Cachopín voer in 1551 all schipper op Rouaan.
225 Zie bijvoorbeeld de bepalingen bu de Blijde Inkomste van Karel V in Vlaanderen in 1515 'Nuelz estrangers ne puuient exercer office en
dit pays' John Gilissen, 'Le stamt dei étranger! en Belgique du ХШе au XXe siècle' Recueils de U société Jetn Botkn 10 (1958), 231-308, voor de
periode tot de negentiende eeuw, 263 'Charlea never attempted to introduce Spaniards into the Burgundian adizimistration' John Lvnch, Spain
IH6-IÍ91 From « п о я tute to world empire (Oxford, 1994), 133.
226 Michel Baelde, De colUteráJe raden, 298-299 Hi) wax vanaf 1553-54 tecretanj voor ^р«я«*«г en Italiaanse depêches en vin de Raad van Financiën Etienne de Pradz werd in 1553 benoemd toc persoonlijk secretaris van de keizer 'en langues espagnole et italienne' Іп епшп ADN, В 2502
Prats had eerder voor de Chancdlefia van Aragon gewerkt en kreeg van Fihps Π een aanbevelingsbrief mee voor Mana van Hongarue ARA
Brussel, Audiëntie 1667, n° 292
227 Michel Baelde, DecolUtermle roden, 236, 255, 318-319 PPJ L van Peteghem, De rted tun VUenderen, 411 Jacob wal rond 1500 in Brugge
geboren als zoon van Francisco de la Torre, die gehuwd was met Anna Jaqueloot en hu kwam via Jan Carondolet in 1544 als secretaris bu de
Geheime Raad. HIJ stierf m 1581 en was gehuwd geweest met Adnenne de Cock Dochter Adnenne huwde Hariri, de zoon van Charles de
Boisot Zus Madeleine was getrouwd met Francisco del Rio en zij hadden als zoon Louis del Rio, terwijl broer Jean de la Torre gedurende
vijfendertig jaar raadsheer in de Raad van Vlaanderen is geweest. Wellicht verwant aan deze famüie was Jacobus de la Torre, die rond 1608 werd
geboren ш Den Haag en in 1661 overleed. Deze vertegenwoordiger van de Hollandse zending was de zoon van Henrsca van Culernborg, afkomstig
uit een basuardtak van de graven van die naam Zijn ouders waren fervente katholieken, die ondermeer Sasbout in hun huis ontvingen In hun
heerlijkheden op Ziudbeverland en Flakkee namen zij de katholieken ш bescherming LJ Rogier, Geschiedenis ven het katholicisme гл NoordNederUnd in de zestiende en zeventiende eetm (Amsterdam/ Brussel, 1964) ,606 Gerard Coomana, 'Familierelaties van Jacobus de la Torre' Archief
mor de geschiedenis oen de Katholieke kerk ui NederUnd 3 (1961), 35-49; G W Janssen, 'Jacobus de la Torre' Лее»«· NederUndsth Aogrsyuc*
Woorttenhoek Г (Leaden, 1918), 1339-1343
228 Margarita Cuartas Rivero, 'La venta de oficios publice» en Casulla León en el siglo Х Г Híspante 44 (1984), 495-516 Zij stelt dat een eerste
poging tot de verkoop van ambten -een door de Nederlanders meegebracht idee- mislukte in 1523 en dat het tot 1543 duurde voordat de eerste
ambten werden verkocht In 1499 een verbod op activiteiten van vreemde 'cambiadores', zelfs met 'cartas de naturaleza' Santa Cruz, Reyes
Cstilicos, L 98 Voor Frankrijk Charlotte С Wells, Lev end citizenship in eerfy modern France (Baltimore/ Louden, 1995), 32-33, 54-57
'Citizenship' was m Frankrijk verbonden met daadwerkelijke vestiging
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saamhorigheidsgevoel bestaan dat verder strekte dan alleen Castilië.22* De koningen
van Castilië bezaten echter het recht om vreemdelingen te voorzien van een 'carta de
naturaleza', waarmee ze dezelfde rechten verkregen als de geboren inwoners van het
koninkrijk. Een recht dat de Habsburgse heren van de Nederlandse gewesten in deze
jaren nauwelijks lijken te hebben gebruikt. Onder de Katholieke koningen werden deze
'cartas' al gebruikt om ambten of geestelijke beneficies te vergeven aan
vreemdelingen.230
In eerste instantie ging het vooral om door Rome benoemde geestelijken, die zo in
Castilië hun 'beneficios' konden innemen. Al in 1480 verzette de Castiliaanse steden
zich in de Cortes tegen het uitgeven van de naturalisatie-brieven door de vorst. Een
protest dat in 1525 opnieuw plaatsvond, zodat duidelijk wordt dat het in de tussentijd
een gebruikelijke praktijk was gebleven.231 Men verzette zich vooral tegen het feit dat
de nieuwe Castiliaan niet naar Castilië behoefde te komen om van zijn inkomsten te
kunnen genieten. Op die manier zou er geld uit het land verdwijnen. In 1506 bepaalde
de Cortes dat men daadwerkelijk naar Castilië diende te komen, maar ook deze bepaling
lijkt weinig veranderd te hebben. Al beloofde Karel V aan de Cortes in 1518 dat hij
Willem de Croy, de nieuwe kardinaal van Toledo, zou vragen om naar Spanje te
komen, het zou er nooit van komen.232
Na de dood van babel la Católica kwam er een nieuwe groep in aanmerking voor
naturalisatie. Behalve de Romeinse curie werden nu ook Nederlandse hovelingen
voorzien van brieven, waardoor ook zij recht konden doen gelden op ambten en
'beneficios'. Filips de Schone maakte dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om zijn
trouwe Nederlandse, maar ook zijn Spaanse hovelingen, rijkelijk voor hun diensten te
belonen. De ontdekking van Amerika en de beperking van de 'beneficios' aldaar tot de
Castilianen, maakte dat de 'cartas' vanaf deze periode ook nog een andere waarde
kregen. Met behulp van de 'naturaleza' kon men delen in de rijkdommen van de

229 AGS, Diversas, 2/7-14 Patronato Real, Poderes e Instrucciones, 26/7 Horst Pietschixunn, *E1 problema del 'Nacionalismo' en Espafla en
la Edad Moderna La resistencia de Castilla contra el emperador Carlos V , Нізрлплл 52 (1992), 83-106, beschrijft bet bestaan van de nones 'España'
en 'Hispanidad' vanaf de Middeleeuwen De komst van de Nederlanders ш 1517 en bun benoeming op 'Spaanse' ambten, zou het nationalisme
hebben versterkt De verklaringen van het nationalisme door Maravall zijn volgens Pietschmann onvoldoende
230 Carmen Mana Cremades Gnftan, 'Cartas de naturaleza, concepto, privilegios y repercusión en el estado ecclesiastico' Cu*demos de
mvesagecion butóncx 9 (1986), 41-62, 44 Rafael Giben, 'La condici¿n de los extranjeros en el antiguo dfnrho español' Recuals de U société Jeen
Bodsn 10 (1958), 151-197 De vorsten konden ook iemand zun 'naturaleza' ontnemen Jose* Antonio MaravaU, Esodo moderno y menuhdad soaeL
Siglos XV* XVU2 delen (Madrid, 1972) I 224-226 ARAB, Geheime Raad (Spaanse periode), 1414, bevat 'lettres de naturami' vanaf 1555 De
eerste betreft een m Rome wonende Picarduchc geestelijke, voorheen gevestigd in Atrecht
231 ReapiUcton de las leyes dettes rvynos I (Madnd, 1640/ Madnd, 1982), ley 15 'Que no sa den cartas de naturaleza a estrangeros para tener
beneficias, y se derogan las dadas, y se confirma la ley del rey don Enrique Quarto Ley LXVQL Hetzelfde door Johanna en Karel ш 1525 Een
çidula die de uitgifte van 'beneficios eclesiásticos' voor vreemdehngea verbood, uitgegeven m 1514 door Johanna en m 1520 herhaald door Karel
V AGS, Diversos de Casulla, 2/7-14
232 Леш ¿e Ui Cortes de los enaguas remos de Lei« y de Cesali* IV (Madnd, 1882), 227 Cortes van Valladaud van 1506 Idem, 263 Cortes van
Valladolid van 1518 G Dansaert, GmlUume de Croy-Ctóvra, da le Suge, MJKJ2/ (Parijs/Konnjk/Brussel, zj), 194 ARA, Brussel, Audiëntie,
169, 20 In het voorstel van de Comuneros aan Karel V werd hem verzocht geen Nederlanders, Fransen of andere buitenlanders meer in zijn
Spaanse hof op te nemen en ook geen vreemde «iLlst»ii mee te brengen Juan Maldonado, Le revolución comsmere Valentina F Vargas ed. (Madrid,
1975), 308-309 Ook verzet men zich tegen de benoeming van de jonge Cray tot aartsbisschop van Toledo. Verder wilden zu dat de 'cartas de
naturaleza' die hij had uitgedeeld weer zouden worden ingetrokken. Idem, 327-328 Het is duidelijk dat deze 'cartas' vooral gebruikt werden om
de oude bepalingen betreffende de toekenning van kerkelijke gunsten te kunnen omzeilen Ook van andere ambten werd verzocht deze met m
banden te geven van vreemdelingen, zelfs met met 'cartas de naturaleza' Idem, 329-330
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Nieuwe Wereld.233 Een ander voordeel van het bezit van de 'naturaleza' was de
mogelijkheid om renten ('juros') te overerven. Voor de erfgenamen van Charles de
Poupet werd in 1526 een uitzondering gemaakt op de regel dat niet-'naturales' deze
renten niet mochten overnemen.234
Het gebruik van de naturalisaties lijkt echter ten tijde van Filips de Schone nog van
beperkte omvang te zijn geweest. Voor de periode april 1505 tot aan zijn dood in
september 1506, zijn er slechts veertien brieven bekend.215 Tot juli 1506 betrof het de
Florentijn Amerigo Vespucci en vier andere Italianen, waaronder twee Genuezen. De
'Flamencos' kregen pas toegang tot de Castiliaanse 'beneficios' vanaf 13 juli. Er restte
Filips de Schone echter maar weinig tijd om 'cartas* te vergeven en in deze korte
periode kwamen alleen de belangrijkste hovelingen aan de beurt. Jan van Luxemburg
kreeg als voornaamste hoveling zowel het ambt van 'Contador Mayor de Hacienda de
Castilla' als het beheer van alle ambten in Amerika. Een positie die later door Chièvres
zou worden overgenomen.236

233 Somt werd deze mogelijkheid expliciet vermeld, zoals bu Tomas ВохпЬеШ en zijn natuurlijke zoem Vicent, terwijl het anderen juist verboden
werd om hun brief te gebruiken voor de toegang tot Amerika. Cédulas, 37, 7т Idem, 38, Hr-v Zie voor de zeventiende eeuw ook Juana GilBermejo García, 'naturalizaciones de hállanos en Andalucía' /Verncu lulutu en AntUiucU. agías XIVXVÜ Actos de I coloquio Нілрлпо-Іыіыяо
(Sevilla, 1985), 175-186 Jan van Luxemburg had van Filips de Schone het recht op alle ambten van Amerika gekregen. Door de voortijdige dood
van de koning kon hu hier echter met van profiteren Wel hield hij er tot zijn dood aan ая ш 1516 nam Chievres deze rechten over van
Luxembourg Ook anderen kregen rechten in Amerika. Enrique Otte, 'El joven Carlos y Amercia' Homenaje л Don Raman Слтлнае (Valladobd,
1963), 155-171 Laurent de Gorrevod kreeg in 1518 van Karel V een heenoe voor de verkoop van 4000 negerslaven naar Amerika Hi) verkocht
deze gunst vrijwel meteen door aan enkele Genuezen voor een bedrag van 25 000 dukaten Ennque Otte, 'Die Negcrsklavenlizenz des Laurent
de Gorrevod. Kastihsch-Genuesische Wírachafts- und Finan /interessen bei der Einführung der Negenklavenlizenz in Amerika' Sptmxbe
Forschungen der С^ггартгйятЦ* 22 (1965), 283-320 Herhaling van de kcenue vanuit Brussel op 26 oktober 1521 Cédulas 49. 299v
234 Guerra, 3-170 12*6-1526 Gaspar ile Lupun had van Margaren jaarlijks 100000 maravedís renten gekregen'o^ por vida'ш 6^ stad Andutir
Nu hij was gestorven ш 1522 wilden de erfgenamen de renten ontvangen, zoals zu zeiden, tot aan de dood van Margaret*. Maar Margaret» bepaalde
dat de renten slechts doorliepen tot aan de dood van Gaspar Cédulas, 50, 137r Brussel, 13-2*1522
235 AGS, Inventaris RGS, 62, Ш . (1505-1540) Een voorbeeld van deze brieven is de 'cara de naturaleza' van Pierre Barbier RGS, 20-11517
Maestre Pedro Barber Dofla Juana e don Carlos ...por hazer bien e merced a voi maestre Pedro Barher bachiller en sacra theologu nuestro
capellán natural de nuestro condado de Artues arata uno vuestra hdelidad e leales servicios que nos aveyt lecho y esperamos que nos hareys de
aquí adelante por la presente vos hazemos natural de los nuestros revaos e señónos de España para podays aver e ayayi en ellos qualesqincr
dignidades e beneficios ccleoastifos e otros oficios que vos fueron dados e encomendados e podays gozar e gozeys de todas las honrras gracias
mercedes franquezas hvertades esenciones prdemmcncias preroganvos еутиоикаеіе№аш\ц<ХГ2ЛСОЖЛса&іюАаеІІмі^роаааеісО£
і»ася
aver e gozar §y fuesedes natural de los dichos nuestros reynoa e teñónos de Espana e nasçtdo e crudo en ellos e presenta nuestra carta e por m
traslado sygnado de escribano puhUco mandamos al ilhistnxuna ynfante don Hernando e a los duques, prelados condes marqueses e псов amores
maestree de las hordenc· e a loa del nuestro consejo oydores de nuestras amtVnfM.« alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chancillenas
e a los priores comendadores e subcomendadores olcaydes de los castillos e casas fuentes e llanas e a todos los concejo· mutanyur- regidores
cavalières escuderos oficiales e ombres buenos de todas las cihdades villas e lugares de los nuestros reynos e señónos e otras qualesquier personas
de qualqiner estado o condición preheminencia o dignidad que sean o ser puedan a cada uno e qualquier e qualesquier deüos que vos ayan e tengan
por natural dellos asy como si fuesedes nasesdo e criado en ellos e vos dexen e consyentan aver e tener qualesquier AgmJaA*« e henes eclesiásticos
e otros qualesquier cosas e oficios que en ellos ovieredes e vos fueren encomendados asy como si fuesedes nascido e criado en los dichos nuestros
reynos e señoríos como dicho es e guarden e fagan guardar todas las honrras gracias mercedes franquezas livenades preminencias e ymuniciones
e todas las otras cosas que se guarden e suelen guardar a los naturales de los dichos nuestros reynos e señónos e que en ello ш en parte dello
enbargo ш contamo algunos vos no pongan ni consientan poner lo qual mandamos que asy se haga e cunpU no encargante qualesquier leyes e
hordenanças de los dichos nuestros reynos e señónos que en contra de lo suso dicho sea o ser pueda con las quale* e con cada una délias de nuestro
propio motuo cierta ciencia e poderío real absoluto de que en esta pane como reyes e señónos naturales queremos usar e dispensamos en quanto
a esto toca e atañe que dando en su fuerça e vigor para en las otras cosas adelante e los unos m los otros non fagades codéales, fecha dada en la
villa de Bruselas Jada en Bruselas a veynte días del mes de henero de 1517 años yo el rey, Antonio de Vliegas, el obispo de Badajoz,el chanciller
en don García de Padilla.
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Juan de la Ceniber
Juan de Ninbcle
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Met de dood van Filips de Schone verdwenen de Nederlanders weer als bezitters van
nieuwe brieven. Catalanen, Aragonezen en zelfs Fransen bleven tijdens het regentschap
van Ferdinand wel in aanmerking komen voor de Castiliaanse nationaliteit, maar het
waren vooral de Italianen die de meeste brieven kregen toegewezen: Genua, Florence,
maar ook Rome, Milaan en Napels waren geboorteplaatsen van de nieuwe 'naturales'
van Castilië.237 Pas in januari 1517 keren de Nederlanders terug in de registers.
Wachtend op de overtocht naar Spanje, begint Karel V ambten en 'beneficios' uit te
delen aan zijn Nederlandse vrienden en dienaren. Volgens Joseph Pérez is dit het begin
van een periode met een grote hoeveelheid 'cartas' voor Nederlanders, die enkele jaren
zou voortduren.238 Het oudste voorbeeld is dat van Pierre Barbier uit Artesië. Deze
'bachiller' in theologie en kapelaan van Karel V ontving de brief om zodoende
'beneficios' in Amerika te kunnen krijgen. Zijn nieuwe nationaliteit ontlokte echter
slechts de spot van zijn vrienden.23' Uitgaande van het 'Registro General del Sello' is
Joseph Pérez tot tien brieven gekomen voor Nederlanders in de periode 1518-1519.
Maar wie werd door Karel V bedeeld met een naturalisatie? Behalve Barbier kregen in
1517 de vijf zonen van Filips Haneton, de Spaanse nationaliteit. Ook de nieuwe
kardinaal van Toledo, Willem de Croy, Ferry Caro of Carrón, een geestelijke uit
Artesië en secretaris Jacob Vanisio uit Kamerijk, behoorden zeker tot de Nederlanders.
Wellicht verder ook Martin Charles. Tegelijkertijd blijven er echter ook brieven naar
Italianen en een enkele Aragonees gaan. Het totale aantal in dit jaar was wel enorm
toegenomen.240
In 1518 en 1519 zakt het aantal brieven opnieuw zeer sterk. In 1518 geen enkele
Nederlander en slechts één Duitser, in 1519 alleen de Nederlander Pedro Oqueron,
temidden van een aantal Italianen en in 1520 enkel een Italiaan en een Engelsman. De
jaren tussen 1521 en 1540 bieden vrijwel geen nieuwe brieven en geen daarvan lijkt aan

Hernando de Caitnlt
dienaar Filips de Schone
24-8
Alonso de Castrot
dienaar Filips de Schone
24-8
E Beauvou, Un egent politique de Cberies-Quuit, le Bourguignon CUude Bouton (Parijs, 1882) Hij leefde van 1473-74 tot 1556 Over Charles
Poupec zie Ennqae One, 'El joven Carlos y America' Homene/t s Don /linon Canner (Madrid, 1963), 155-171, 161
237 Carmen Sanz Ayan, 'La presencia del сарцаішпо cosmopolita durante el remado de los Reyes Católicos: claves para una interpretación' Et
Ттехлаа de TordtuíUs у ш ероея. Congrao intrmeaonel de Historie 3 delen (Valladohd, 1995) L 467-477 Carmen Sanz laat zien dat de naturalisatie
van de Genuesen al vanaf 1485 heeft bestaan Het was vooral een noodzaak om acnef te kunnen zijn in de geldbandel en het verkrijgen van lokale
ambr»fi

23«

AGS, Inventara HGS (1505-1540), 62, І-Ш Perez, U révolutwn. 129

239 Peter G Bietenholz, Contempones of Eresmut. A biogrmpbtcei register of the Renavaunce end Reformation I (Toronto, 1985)
240 Joseph Pérez, U revolución de tes Comunidades de Cdsalle ІШ-ПІІ (Madrid, 1977), 122 AGS, Inventan« RGS (1505-1540), 62, ИП Het
aantal 'naturalezas' ш deze inventaris laat duidelijk zien dat 1506 en 1517 topjaren zim geweest.
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Fern Carrón was 'guardaroba' van Karel V, Ia cual carta fue dada en Ecpafla poco mas o menos despues que se toberon l u cortes en Valbdabd
en que fue defendido que ninguno pudiese tener beneficios en Espana syno fuese natural dello' La dicha cana de naturaleza e se avta deudo en
poder de un Sebastian Baerello cl quai es muerto e la dicha carta no pance ЕЕ, 67-150
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een Nederlander te zijn toegekomen. Karel had in 1520 ook een 'cédula' laten
verschijnen waarin hij bepaalde dat er geen geestelijke 'beneficios' meer naar
vreemdelingen mochten.241 Toen Adriaan van Utrecht om naturalisatie-brieven vroeg
voor zijn Nederlandse dienaren, die hem naar Spanje en Rome waren gevolgd, deelde
Karel hem mee dat hij dit niet kon doen gezien de problemen in Castilië.242 Zij
konden toen dus ook geen kerkelijke beneficien in Castilië verkrijgen. De opstand van
de Comuneros heeft dus wel degelijk gevolgen gehad voor de houding van Karel V ten
opzichte van Castilië.
Op basis van de inventaris van het 'Registro General del Sello' valt voorzichtig te
stellen dat het aantal naturalisaties van Nederlanders in 1506 en 1517 een hoogtepunt
heeft gekend, maar dat het vergeleken met de Italianen slechts een zeer beperkte groep
is geweest. Uit de steekproef van de 'libros de Cédulas' blijkt echter dat de inventaris
van het 'Registro General del Sello' niet compleet is. In 1517 blijkt ook meester Juan
Austate 'natural de Castilla, León y Granada' te zijn geworden. Hiermee kreeg hij de
mogelijkheid 'beneficios' te verwerven, maar kon hij ook worden benoemd tot medicus
en examinator in Castilië. In hetzelfde jaar volgden ook de Bourgondiër Esteban de Jase,
Enrrique Persoens uit Tienen in Brabant, Colin, een dienaar van Karel V en Juan Lomel
uit Artesië. In al deze gevallen was de brief nodig voor het verkrijgen van 'beneficios'.
Op 4 juni 1518 kreeg Guillermo Pansarte uit Kamerijk zijn 'naturaleza', nadat twee
dagen eerder de kapelaan van Chièvres de zijne had ontvangen. Ook de Bourgondische
geestelijke Feliberto Vuillemot kreeg op verzoek van kardinaal De Croy zijn
naturalisatie-brief, om zo in Toledo kerkelijke inkomsten te kunnen krijgen. In 1519
volgde nog Gaspar Argitensis, dienaar van Karel V, maar van onbekende herkomst.243
Het aantal daadwerkelijke brieven is dus groter geweest dan uit het 'Registro General
del Sello' blijkt, maar een grote omvang heeft het verschijnsel niet gekend. Het heeft
ook geen rol gespeeld bij de migratie van Nederlanders naar Spanje. De meeste nieuwe
Spanjaarden waren reeds in een hofgezelschap met de vorst mee naar Spanje gekomen
en anderen genoten alleen van de inkomsten, maar zijn nooit uit de Nederlanden
vertrokken. Doch niet alle hovelingen die werden bedeeld met 'beneficios' in Spanje zijn
terug te vinden met hun 'carta de naturaleza'. Nog steeds is die van Chièvres niet
gevonden en zijn er nog meer gevallen bekend van Nederlanders die ambten hebben
bekleed in Castilië of 'beneficios' hebben genoten. Ook zij hebben ongetwijfeld de
'naturaleza' bezeten, die dit mogelijk maakte.

241

AGS, Diversos de Casulla, 2/7-М

242 Gachard, CbrremoniLsncear Cbttries-Quuit a d'Adrien Wßrussel, 1859), LXXH-LXXHl Adnaan had lalcr zun dignaren een ртяпгп Ьеіоого
op basii van inkomsten uit de leegstaande bisdommen van Atrecht en Cadiz. Vzrgas-Zuniga, Indue, Ш, 4610-4612 Zun kamerdienaar Piet van
der Male wilde hu ш 1523 aan een 'escribanía' m Avila belpen Idem. Π, 3471 Van een aantal personen is bekend dat zij bij Adnaan m Spanje
hebben gewerkt Du-k van Heeze uit Heeze, Piet van der Male пи Leuven, Pun van der Vorst uit Antwerpen. Willem van Enckevoon onderhield
vanuit Rome contacten met Adnaan via zun boodschappers Jan Borei uit Link, die een runene had bu Adnaan in Spanje, en Petrus Verbeeck uit
Gcldrop Ook ш Spanje bij Adnaan. Antonius Taels van Amerongen uit Utrecht. Conrad Vecker uit Luxemburg, Valter van Loemel uu Utrecht,
de Brugse Іктшчиіг Francueus Oursin, Adruen van Marselacr van Antwerpen en Revenu de Menee un Luik. Bonifatrus Munier SS CC*,
'Nederlandse cunalen en horbeambten onder het pontificaat van Adnaan Г MededtUngm ven bet Nederündi vistatati te Rome, derde reeks, 10
(1959), 199-226
243 Cédulas, 36, 122rl22v, Idem, 37, 28v, Idem, 38, H2r, Idem, 39, 116v-U7r, 348v; Idem, 40, 112r, 115n Idem, 43, 37v, 44r.

334

VERLEENDE AMBTEN EN 'BENEFICIOS' IN SPANJE AAN DE NEDERLANDERS
1515-1520244
Karel V maakte al snel gebruik van Nederlanders bij het beheer van sommige Spaanse
instellingen. Nadat eerst Chièvres vanaf 1517 de Raad van Financiën ('Consejo de
Hacienda') had weten te beheren, besloot Karel V in 1523 om deze raad te hervormen
op basis van het Nederlandse systeem, 'al modo de Flandes'. Hendrik van Nassau, die
in de Nederlanden gefunctioneerd had als hoofd van de financiën, zou hierbij de
belangrijkste plaats innemen, samen met ondermeer Juan Manuel en Jaques Laurin.
Mede dankzij Cisneros bleef de Koninklijke Raad ('Consejo Real') wel geheel in Spaanse
handen en veranderde Karel V daar later niets aan. Dit in tegenstelling tot de Raad van
State ('Consejo de Estado'), die in de beginjaren van Karel V zes noorderlingen
kende.245
Van Willem de Croy, heer van Chièvres, is bekend dat hij vele ambten in Castilië
heeft bekleed. In de steekproef van de 'libros de Cédulas', zoals die ook is gebruikt voor
de 'cartas de naturaleza', verschijnt op 18 augustus 1517 zijn benoeming tot
'comendador mayor de rentas'. Karel V en zijn gezelschap verbleven toen nog in
Middelburg. Een jaar later is de reeks ambten van Chièvres enorm uitgebreid: 'almirante
de Castilla, capitan general del mar, camarero mayor, contador mayor'. Deze laatste
functie had hij in augustus 1517 over kunnen nemen van de overleden Juan
Velazquez.246 De tweede man aan het hof van de jonge Karel V, Jean Le Sauvage, was
al in Gent benoemd tot president van de Cortes van Castilië. In 1518 volgde de licentie
om altijd rozijnen, vijgen en amandelen uit de havens van Granada te kunnen

244 Ved informatie over de guniten van Karel V aan de Nederlanders m Spanje valt te vinden taj Ferez, La révolution, 12В-1ЭЭ Zie ook Ernest
Gossan, 'La domination flamande en Espagne', Revue de Bdgutue 1877 Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, Las Comunidades como movimiento
antiseñonal (Barcelona, 197Э) X Estevez» 'La guerra de las Comunidades Proceso del conflicto, evolución histonográfica y última· aportaciones
sobre el movimiento', MuruUa december n° 3 (1975), 1-8 Josí Mana Gimeno Viguera, Fernando A Gómez Rivai en Angel Guirao de Vierna,
'Un estudio comparativo Lu Comunidades y la independencia de los Países Bajos (Factores desencadenantes)', Cuadernos de historia modernd y
сопШпроглпеа 3 (1982), 231-257 In deze literatuur wordt gewezen op het 'verbond' russen de Nederlanden en de Burgalezen José Antonio
MaravalL Las Comunidades de Castilla (Madrid, 1963/ 1984), 36-37 Maravall benadrukt het nieuwe aan de Opstand (protonauonalisme), m
tegenstelling tot de auteurs die een conservatief soort senofobie ab verklaring geven Francisco Lopez de Gomara vat de redenen voor opstand
samen ш zun anml^n 'levantáronse por que se iva el rey, por el servicio, por el govemador estrangero, por el mucho dinero que te sacava del
reyno, por que se dieron la contaduría mayor al Chevrez, el areobupado de Toledo i Guillen de Cray у **^А*"'ГМ^Т á hombres estrenos'
Francisco López de Gomara, Atmab of the emperor Charles КЛ Memman ed. (Oxford, 1912) Veel documenten over de opstand Ы] Danvila,
Memanal
245 Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V , 4346, 133 Esteban Hernandez Esteve, Crtaaón del Consejo de Hacienda de Casulla tS&ittS
Estudios de Historia Económica ГХ (1983), Banco de Espafta Laiinn was door Karel V naar Spanje geroepen ab 'tesorero de las penas de cámara
y de los bienes confiscados' In 1524 is er sprake van zijn weduwe Anne Haneton Idem, 84 Pedro Gan Giménez, El Consejo Real de Carlos V
(Granada, 1988), 64,70, 172 Zie ook Fntz Waber, Du spamseben Zentralbeborden und der Staatsrat Karls V, Grundlagen und Aufbau bis zum Tode
Gattmaras (Gotongen, 1959), 237-239 Salusuano de Dios, El Consejo Real de CasalU (138ÍІП1) (Madrid, 1982), 184-195, 205-208 Carandc, Carlos
V, П, 68, 82, 86 Mota en Garcia de Padilla beheersten na aankomst van Karel V het "Consejo de Cámara' Sandoval Carlos У, L 120-122
246 Cédulas, 37, 164r Idem, 45, lBBr Hij kreeg voor de rest van zun leven jaarlijks 750 000 maravedís. De 'escribanía mayor de rentas' ging op
8 januari 151B over van Willem de Croy op Felipe de Croy AGS, Inventaris RGS, 62, I-HL Op 20 apnl 1516 was hu al benoemd toc 'contador
mayor de Casulla AGS, Patronato Real, Mercedes Antiguas, 59/108 Santa Cruz, Carlos V, L, 164 Over de verkoop van ambten en gunsten door
Sauvage en zim dood. Manir, Epistolario, Ш, 319-323 'Por quienes están en sus secretos se me ha refendo como cierto que estas devoradoras
Canbdis han enviado a Flandes, desde la desdichada Casulla, no menos de un millón осп *яИ dwaH^it parte de la Cruzada concedida por los Papas
únicamente para la guerra contra los enemigos, y parte de la sagrada Inquisición' Mirar, Epistolario, Ш, 323 Chièvres had geld naar de
Nederlanden gestuurd via een Genuees bankier ш Valladoud, Galvan Mirar, Epistolario, Ш, 324-325 Tegen Chièvres, door Mirar 'el Capro'
genoemd, gaat hij veelvuldig te keer Nadat hu 'vendimió ya los viñedos castellanos' wilde hij nu het geld opstrijken van een door de paus
toegekende tiende op de kerkelijke renten Mirar, Epistolario, Ш, 357-358 Over de kwalijke praktijken van Sauvage en Chièvres, Santa Cruz,
Carlos V, L 164-166, 219 Santa Cruz gebruikte de oplossing 'alguna gente siempre decía' om zun ogen "<"""g te verbergen Chièvres sprak geen
Spaans en gebruikte Mota ab tolk Sandoval, Carlos V, L 152 Voor Chièvres zie ook Idem, 193, 194 In 1518 ging de echtgenote van Chièvres
met 300 'cabalgaduras' en 80 'acámalas' vol rijkdommen met twee andere Nederlandse dames terug naar de Nederlanden Ze betaalden daarbij
geen douaneheffingen Danvila, Memorial, XXXV, 83
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exporteren. Hieropvolgend werden hij en zijn erfgenamen tot 'naturales' gemaakt.247
Een derde hoog edelman was Adriaan de Croy, die de wacht ('guarda de los monteros')
onder zijn leiding zag komen. Ook had hij 300 'fanegas' land toegewezen gekregen in
Alcalá, waar deze stad echter tegen in protest kwam.248 De admiraal van Vlaanderen
kreeg voor zijn verdiensten in verleden, heden en toekomst het beheer over het eiland
Cuba, dat van Columbus was geweest en nu nog bezit was van Diego Colón.249
Andere hoge edelen die al in de Nederlanden hun eerste Spaanse inkomsten toegewezen
kregen waren Karel de Croy, de heer van Fiennes, de heer van Luxemburg, Adolf van
Kleef en de graaf van Nassau.250 Een andere bijzondere benoeming was die in 1522 van
Karel van Lannoy tot onderkoning van het onder Aragón vallende Napels, die na zijn
dood in 1528 zou worden opgevolgd door Filibert de Chalón, de prins van Oranje.251
De sommelier Pablo de Armastorf werd voorzien van bezit in Ocaña, het ridderschap
van de orde van Santiago en het beheer van alle tuinen van Granada, waaronder het
Alcazar. Uit een confiscatie in Logroño kreeg hij eveneens een deel toegewezen. Zelfs
zijn broer Enrique werd voorzien van een 'beneficio' in het bisdom 'Argentina' in
1520.252 Felipe Haneton kreeg het recht op de eerste vrijkomende plaats van notaris
('escribano') in Segovia, ter waarde van 1000 dukaten. Het was de bedoeling de gunst
door te verkopen aan een Castiliaan, zodat hier geen sprake meer is van daadwerkelijke
vervulling van het ambt. Behalve Felipe Haneton zou ook zijn gelijknamige zoon een
gunst krijgen uit de inkomsten van het eerste vrijkomende bisdom. Zolang er immers
geen nieuwe bisschop was aangesteld, gingen de inkomsten naar de koning.255 O p de
dag van deze gunstverlening kregen hij en zijn vier broers, allen afkomstig uit Brussel,
hun Castiliaanse nationaliteit. In 1519 had Pierre Boisot, 'maestre de cámara de los
dineros' en lange tijd dienaar van Eleonora, na zes jaar zonder geldelijke beloning, zijn
zinnen gezet op een 'escrivanía del crimen' in Baeza. Hier ging het vermoedelijk wel om

247 Odulai, 36, 129r klem, 46, 4v Zit ook AGS, Piumato Real, Mercedes Antigua«, 59/119-122. Na zun dood vochten de weduwe en andere
erfgenamen om de erfenis. Op grond van de 'cottumen' n o Zaragoza meenden de kinderen ten onrechte aanspraak te kunnen maken op een derde
deel van de erfenu. GRM, Sentcntiën Π, 233 In 1535 stond zoon Jaques le Sauvage bekend als 'dit domp Diego'. GRM, ^ " t > ^ " Ш, 174 In
1537 stonden enkele erfgenamen ш een proces tegenover enkele kooplieden uit Zaragoza ш verband met aan hen door de keizer geschonken
rechten in Aragon en Catatonie Idem, 302-303, 353, 404-405. Lusy, Journal, 131-132
24β Cédulas, 40, 47r, 280v Idem, 43,18r-19r Alcali verzette zich m 1518 tegen de toekenning, want de stad had de grond vanwege ruimtegebrek
zelf nodig om het vee te weiden CC, 127-108.
249 Cédulas, 38, 98r-v 29-3-1518 In de bron naat Ceuba geschreven
250 fjrlnlas, Э7, 40r-v 26-3-1517, Brussel Op 6 december 1517 kreeg Karel van Lannoy jaarlijks 3O0 000 maravedís toegewezen tut renten in
Granada Idem, 40, 96v-97r Zie ook EF, 498-94 Erfgenamen, 'los herederos de algunos cavaüeroe de Flindea one teman merced de su tnagefiad
en tos derechos de los onze y seis millar de las rentas de Casulla, que cobro Pedro de los Cobos', wdlen betalingen van oude rentes aan Chievres,
Ficnnec, Ravestein, gouverneur van Brease Zonder jaar
251 Napels viel onder het koninkrijk Aragon De vaak afwezige Lannoy had een Italiaans vervanger m het ambt Fmz Walser, Dut spunacben
Zentralbehörden und der Staaaret Kerls V, Grundlegen und Aufbau bu zum Tode Gettmeres (Gotongen, 1959), 104 Lannoy kwam ш 1525 met
de ш habe gevangen genomen Franse koning naar Spanje Leon E Halkin en Georges Dansaen, Caerte de Ыппоу, vtce-roi de Nepla (Brussel /
Panjs, 1934), 81-95
252 Cédulas, 36, 204r Idem, 38, 189r-v Idem, 39, 69v, 260r Idem, 40, 67r, 216v ЕЕ, 3/158 Toen Karel V in Spanje aankwam kon hij met snel
komen. 'Me avia echo curar de un grano que tema encuna el ojo en la vula de Santander'
253 Zoals b»j de bisdommen, коп de koning ook het salaris van een overleden 'oidor' van Granada aan een dienaar geven, tot er een vervanger
gevondenwa*. Brussel, 1 11-1516 Cédulas, 40,92r Voor Haneton, zie ook AGS, Patronato Real, Mercedes Annguas, 59/109-111 Alcocer Danvila,
Memoruä, XXXVL 98 Ook een zoon van La Chaula kreeg inkomsten uit een budom Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V , 43<42
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daadwerkelijke vervulling van het ambt. Boysot was namelijk een heuse notaris van het
hof ('escrivano de todas las ordenanças de su casa real').254
Ook het beheer van de kastelen en forten vormde een geschikt ambt om trouwe
dienaren mee te belonen. De Bourgondiër Jofré de Contanes, 'aposentador' van Karel
V, maar ook burger van Burgos, kreeg het beheer over de forten van Burgos en Lara.
'Cavallerizo mayor' Mingoval nam in 1518 het kasteel van Trujillo over, terwijl de heer
van Beurre het Pardo-fort in handen kreeg.255 Een andere manier om gunsten te
verlenen was het vergeven van licenties voor de uitvoer van graan uit Andalusië en
Granada. De begunstigden behoren niet tot een duidelijke groep: de loods van het schip
van Eleonora, een dienaar van Eleonora, de 'panetier' van Karel V, de Engelse koopman
Tomas Mayllart, de kleermaker van Karel V Langele, een dienaar van de kanselier,
Jacome Vandemele uit Cádiz en Gabriel de Salamanca.256 Doch de voornaamste bron
van kleine gunsten voor Karel V waren de confiscaties van goederen van misdadigers
en andere door het gerecht veroordeelden. Deze vorm van gunstverlening was ook al
ín de Nederlanden begonnen. Al in Middelburg werd er zo beschikt over het bezit van
een ter dood veroordeelde in Salamanca of een ketter uit Sevilla. Zo kon Jaques de
Symili, edelman aan het hof, nog in Middelburg met de klacht komen dat hij nog niet
betaald was voor zijn deel van de geconfisqueerde goederen van de graaf van Urueña.
De gelden, variërend van 200 tot 1000 dukaten, kwamen zowel terecht bij de hoge
edelen als bij lagere dienaren. De veroordeelden waren afkomstig uit diverse delen van
Spanje. Soms was de veroordeelde afkomstig uit dezelfde plaats als waar de 'cédula' werd
uitgeschreven, zodat nog duidelijker wordt dat het hof op reis gebruik maakte van alle
mogelijkheden om aan geld te komen voor de dienaren van de koning, zonder de
wetten van Castilië te schenden.257

254 CC, 132,237 .muy poderoso señar- Pierre Boysot maestre de tu cámara de los dineros digo que ha mucho tiempo que ryrno a vuestra attesa
contadores e clérigos del oficio de la real de vuestra alteza y de la serenísima reyna de Portugal su hermana y después el dicho Pierre Boysot por
espacio de sos años esta présenle que en todo este tiempo no ha recaudo mercedes ш remuneraciones de sus servicios y tanbien es escnvano de
todas las hordenancas de su casa real y de la dicha reyna de Portugal suphca a vuestra alteza le haga merced del oficio de escrivarua del crimen
de la cibdad de Bacca que es en el reyno de Granada la qual esta vaca y preterición que ha servido en Espana e Flandes Audiencier Juan Anarte
was ш 1519 commandeur van de orde van Santiago Cédulas, 40, 62r-62v, 69v-70r Anarte: Idem, 50, 50v In de Inventane van het RGS, AGS 62,
І-Ш, staat ook de toekenning aan Lorenzo de Gorrebot van 10% van de opbrengst van de mimen ш Guipúzcoa en Alava.
255 Cédulas, 37, 93r Idem, 45, 71v, 209r, 239r-v MingovaL Idem, 7, 463т Idem, 45, 213v Beurre Idem, 41,12Bv, 159v Jofré gaf de leiding van
het kasteel m handen van Felipe de Vigarny en een tweetal Spanjaarden Hij werd als een van de eerste slachtoffers van de opstand van de
Comuneros m de straat vermoord Danvila, AfcmcrW, XXXV, 184 Juan Maldonado, Ы revolución оотипегл Valentina F Vargas ed, (Madrid,
1975), 96-104 De Fransman Jofré was jong naar Spanje gekomen en stond in de gunst van Ferdinand. Hij trouwde m Burgos, maar na de dood
van Ferdinand besloot hij naar de Nederlanden te gaan Daar kon hij zijn »*1»іИ,»пп,» gebruiken om zich voor Chièvres пдшккмг te maken Van
Karel kreeg hl) het door hem verlangde kasteel van Lara onder zijn beheer Zie ook Sandoval, Слгіа V, L 234-236 Jotre was burger van Burgos
en er getrouwd Zie ook Mártir, EputoUno, IV, 32-33 Fdips de Schone vergaf m VaUadohd vele 'tenencias' aan Joan Manuel (Burgos, Segovia,
Plasencia, Jaén), maar ook aan La Chaula (Simancas), Veyré" (Atienza) en Sutain (Guardia) werden met vergeten Diego de Guevara kreeg een
'tenencia' in Cartagena. Padilla, Fdtpe /', 148 Zie ook Mártir, EputoUno, П, 146, Santa Cruz, Keys Cetduces, П, 56
256 Cédulas, 36,182r, 186r ídem, 38,59r, 123v-124r ídem, 39, 215r ídem, 40,68r-69v. Uen 43,17т Deze vergunningen tot de uitvoer van graan
werden ook al gebruikt door babel la c^rtí^-»¡ Jie m 1491 de рі*И»*« van Asterga toestemming gaf voor de uitvoer naar de Nederlanden. RGS,
oktober 1491, 126.
257 Cédulas, 39, 130r Als begunstigden Glande Dumont, archerò. La Chanhr, Juan Vaudre, gentilhombre, Bertrán, gentilhombre, Gd Detrü,
Claude Bouton, De Rua, flamenco, De MichateL flamenco, Juan Alemán, secretano flamenco, GuiUemin de Fevin, portero de cámara, Мажишііап
de Lanoy, capitán de los areneros, Armestorf, Presyng, Adnan de Croy, Fem de Croy, Diego Manuel, camarero de su alteza, Colin de Lastre,
gentilhombre, Jaques de Role, mayordomo de mi consejo, Ham de Croy, Ponían, Jaques de Symih, gentilhombre, Rolequin Bellet, moco de
cámara De plaatsen Granada, Navarra, Sevilla, Aranda, Simancas, Medina del Campo, Myravel tnj Plasencia, Salamanca, Logroño, Segovia, Santo
Domingo de la Calzada, Vanares, Urueña, Frades. Zie ondermeer ook Maurice van Dunne, 'Neerlandeses ante Ia Inquisclon en España' Liber
tmiamtm Dr ] Manier (Leuven, 1987), 145-162, 160-161
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Het vergeven van de bezittingen van de overleden pastoor van Villanueva de Alarcon
en Villaconejos, in het bisdom Cuenca, aan Catalina de Gabre, 'Flamenca, residente en
vuestra corte' leidde in 1527 tot problemen bij de erfgenamen van de pastoor.25' Een
ander voorbeeld betreft meester Luys Felipiur, de barbier van Karel V, die benoemd was
als examinator ('saminador de barberos'). Hier lijkt wel weer sprake te zijn van
daadwerkelijke vervulling van het ambt en diende het niet slechts als een manier van
betaling. 1 " Maar er is slechts één geval waarin een gunst van Karel aanwijsbaar tot
vestiging heeft geleid. Nicolao Montforte verzocht Karel om grond in Guadix, toen hij
zich daar ging inburgeren ('cuando pasó a avecindarse en ella').260
HET VERGEVEN VAN BISDOMMEN EN RIDDERORDES

De bekendste voorbeelden van Nederlanders in het bezit van een Spaans bisdom zijn
Adriaan van Utrecht, bisschop van Tortosa, en Willem de Croy, aartsbisschop van
Toledo.261 In beide gevallen zouden ze hun bisdom niet innemen. Adriaan fungeerde
als gouverneur van Karel V in Spanje en zou daarna als paus Hadrianus VI naar Rome
gaan, terwijl De Croy zelfs nimmer naar Spanje kwam.262 Ook Jan de Witte, de
biechtvader van Eleonora, kreeg nog in Middelburg het bisdom Cuba toegewezen. De
Witte was leermeester geweest van de kinderen van Filips de Schone, mede vanwege zijn
kennis van het Spaans. Deze Bruggeling, geboren in 1475, was namelijk al jong door
zijn ouders naar Spanje gestuurd om de handel te leren, maar was ingetreden bij de
Dominicanen van Valladolid of Salamanca.263
Ondanks de felle kritiek die Karel V op deze politiek van het benoemen van
Nederlanders op Spaanse bisschopszetels ontving, zou hij er gedurende zijn hele leven
mee doorgaan. Tussen 1517 en 1557 zou er permanent minimaal één Spaans bisdom in

258 CC, 191-10. De bezittingen van de pastoor waren al eerder aan Pero Diaz de Espinosa gegaan, 'portero de cámara', en met hem hadden de
erfgenamen al een afkoopsom afgesproken voor de erfenis. Nu had men het echter aan Catalina gegeven, de echtgenote van meester Niculas De
erfgenamen verlangden ongeldigverklanng van deze dubbele schenking Г-д^Ітд verklaarde recht te hebben op de goederen, omdat de pastoor
vier jaar geleden zonder testament was overleden en m dat geval ging het bezit naar de Cámara. 16-3-1527
259 Toen hij Ы) Karel ш Aragon was, had hi) een barbier uit Burgos aangesteld als vervanger, maar nu de vervangingstermijn voorbij was, wilde
hij zijn ambt weer terug r^nlat, 43, ]40v Idem, 44, 15v. Idem, 45, 274r Charles de Ripa kreeg de functie van 'voucano del hospital real de
Granada'. AGS. Inventara RGS, 62, І-Ш. 4-11-1518.
260 AGS, Inventaris RGS, 62,1-Ш. 24-12-1518 Het betrof 300 'hanegas de tierra' "Nicolao de Montfort me hizo relaaon que quando alguna
persona se quiere avezindar en alguna cibdad o villa o lugar del reyno de Granada la cibdad donde se avezinda le dan berras para labrar e solar
para hazer casas..,Se quiere avezmdar en esa dicha cibdad e me suplico vos mandav que le HiesrHft solar donde pudiese ь«л,*ч"»- unas casas e otras
ciertas tierras...'. 5-3-1518, Cédulas, 40, 192v.
261 Adnaan van Utrecht kreeg het bisdom Tortosa toegewezen toen hij al in Spanje verbleef. Sandoval, Gtríos V, I, 95. Volgens de Comuneros
was de bisschopszetel van Adnaan onwettig, omdat het met mogelijk was deze aan een 'extranjero' te geven. Mártir, EputoUrto, IV, 26 M Gachard
ed., Corrspondéna de ChjrUs-Qmnt et d'Adrien VI (Brussel/Gent/Leipzig, 1859). Voor De Croy: Perez, U reWttwn, 130-131 Francisco Lopez
de Gomara, AnntU в)'the empmr Chtrla KRJ). Mernman ed. (Oxford, 1912), 56, 199 'Da el rey el arçobupado de Toledo a Guillen de Croy,
sobrino de Mona de Xeures que ya era obispo de Camhray, lo qual desplugo mucho a todo el reyno por ser estrangero' Adolfo Porschman, 'El
cardenal Guillermo de Croy y el arzobispado de Toledo' Boletín de U Real Academia dt la Hmma 75 (1919), 201-282. AGS, CJH 5, 58-76 en ídem.
Secretaria de Hacienda 6, 3-21. Lusy, Journal, 124, 101-102 Zie ook Idem, 119.
262 Wel waren er plannen gemaakt voor de reis Hij zou een hofstaat krijgen van veertig man G. Dansaert, CmlUwne de Croy-Cbtevm; du le
sage (14H-1S21) (Parijs/ Kortrijk/Brussel, zj), 194. ARA Brussel, Audiëntie 169, n° 20
263 Cédulas, 39, 142r 104-1517 A C de SchreveL Hutoirr <tv témutatrt de Brugn I (Brugge, 1883). 249-262. Volgens De Vocht pas m 1528
benoemd tot bisschop van Cuba. Gedurende de laatste jaren van zijn leven woonde hij weer m Brugge, bevriend met ondermeer Vives. De Vocht,
The butory of the foundation 1, 519-520 De medicus Cornells van Baersdorp, executeur-testamentair van De Witte, betaalde na diens dood een
bedrag aan Pedro de Forres, koopman van de Spaanse natie van Brugge. SAB Procurarles 1541-1542, 124r.
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noordelijke handen blijven. Vrijwel meteen na het vertrek van Adriaan naar Rome
kwam Tortosa in handen van de in Rome verblijvende Willem van Enckevoort uit
Mierlo-Hout, die de vrijgekomen zetel van Adriaan in 1523 overnam. Ook hij zou tot
zijn dood in 1534 nimmer naar Spanje komen. Van Enckevoort, een zeer invloedrijk
prelaat in Rome, zou later ook in afwezigheid optreden als bisschop van Utrecht. Hij
behoorde tot de grote verzamelaars van kerkelijke ambten.264 Zijn evenknie daarin was
de beroemde Luikse bisschop Everhard van der Mark,265, die in 1520 werd benoemd
tot bisschop van Valencia. Als uiterst sluw politicus wist hij gebruik te maken van de
strijd tussen de Habsburgers en de Franse koningen. Om hem aan zich te binden
besloot Karel V hem in 1520 het bisdom Valencia te schenken. Eerder al had men hem
het bisdom Pamplona beloofd en hem voorzien van rijke inkomsten uit het aartsbisdom
Toledo. In latere jaren verkreeg hij ook inkomsten uit de bisdommen Pamplona,
Zamora en Tortosa. Everhard zou nimmer naar Valencia vertrekken, maar stelde er zijn
neef Filips aan als aartsdeken.
Na de dood van Everhard in 1538 kwam Valencia in handen van Georg van
Oostenrijk,266 een in de Nederlanden opgegroeide bastaardzoon van Maximiliaan,
vermoedelijk van half-Gentse herkomst. In 1522 en 1523 was er zelfs over gesproken
dat hij de nieuwe aartsbisschop van Toledo zou worden. In dat geval zou er nogmaals
een zeer jonge Nederlander primaat van Castilië zijn geworden.2'7 Enkele jaren later
kreeg hij het bisdom Bressanone in Tirol toegewezen, terwijl hij toen al vele jaren met
Karel V in Spanje verbleef en er studeerde aan de universiteit van Alcalá de Henares.
Hij was zelfs door zijn halfbroer Ferdinand voorgesteld als kandidaat voor het bisdom
Burgos. In 1538 kreeg hij in Brussel te horen dat hij benoemd zou worden tot bisschop
van Valencia.268 Georg diende toen wel zijn eerder verkregen inkomsten uit de
bisdommen Toledo en Tarragona te laten vallen. Op 19 december namen

264 Zie ondermeer W A J Munier, 'Willem van Enckenvout (1464-1534) un веше Benefiziai Ein Beispiel der Pfrundenhaufung im
SpamitteUlter' Römvtbe Quaruiscbrdt 53 (1958), 146-184 en Idem. 'De cúnale loopbaan van Willem van Enckenvout vóór het pontificaat van
Adriaan Г Archief wn de gacbudems mm de kuboluh kerk m NoJerUnd 1 (1959), 129-168
265 Paul Наташ, Politique eslènam er èiftnx lutioruiee» XVIe aecle (lH8-1610)Deelm van zun 'Etudea critiques sur l'hutoire de la principauté
de Liège 1477-1795' (Luik, 1959), 67 De aansrlrVen Filips de la Marck reisde ш 1541 naar Valencia om de inkomsten uit zun /benefices' in het
bisdom op te halen Vargas-Zúniga, /mace. Π, 3553, 2183 Idem, Ш, 4746, 4610 De pnns-buschop van Luik Everard de la Marck, afkomstig uit
Lotharingen, pnn*huschop van Link vanaf 1505 Bietenholz, Conumponmes of Eresmia П, 382 384 Batailkm, Erasmo у Esperia, 140 Leon E
Halkin, U ondimi De U ШгЛ, prma-Evtque de Liege 150) ISJt (Luik / Parus, 1930)
266 Nikolaus Grass, Tiroler in Spanien' Speniscbe Ftmdwngen der G6rragemilsxheft, 1 Rahe, 20 (1962), 236-263, 250 Georg van Oostenrijk zou
het uiteindelijk andersom doen. eerst ш 1539 aartsbisschop van Valencia en in 1544 pruuvbuschop van Luik. Bietenholz, Contemporanei ofEresmus
Π, 86 Zie ook. Η Wiesflecker, Kaiser Ммхнтіип 15 delen (München, 19711986) , 157 Léon-Ε Halkin, 'Contribution а ГЬишге de Georges
d'Autriche, pnnee-evêque de Liege' Reme beige de philologie et diruame 15 (1936), 951-979 Idem, Hutotre religieuse da regna de Comedie de Bergkes
et de George d'Autriche, pntueyèoiauet de Liegt (1538-1И7) (Parus / Luik, 1936), 42-57 De Spaanse ambassadeur Salinas noemde hem een 'gennl
caballero' Een ander roemde zun talenkennis, 'novit quan " " " " ^"Д""1* ensuanonum, seàucet 1.^"*"« gennanicam, gallicani, hyspanicam, itahcam
et teutonicam' Paul Harsin, Politique extérieure et dfatse netiorude мм XVIe fade (15381610) Ш van zun 'Etudes «raques sur l'hutoire de 1а
principauté de Liege 1477-1795' (Luik, 1959), 33, 96 In 1544 en 1546 kreeg Georg van Karel V pensioenen van 3 000 en 2.000 dukaten op de
bisdommen van Valencia en Sevilla. Zun voorganger Cornells van Bergen was m 1533 na een pelgrimage naar het Heihg land naar Karel V m
Santiago en Toledo gekomen Veel mededelingen betreffende George van Oostenrijk in Rodríguez ViDa, 'El emperador Carlos V Georg had recht
op een deel van de erfenis van Karel V Het toewijzen van een bisdom geschiedde als vergoeding voor deze erfrechten. Ferdinand van Oostenrijk
ondersteunde hem hu het verkrijgen van zijn recht Idem, 43-89, 157
267 Rodriguez Villa, 'El emperador Carlos V , 4348, 74, 82, 90, 138
268 Hij was aangemerkt als opvolger van de overleden Everhard van der Marck m zowel Valencia ab Luik. ш Valencia genoot hij ook later nog
van een jaarlijks pennoen van 3 000 dukaten In 1536 schreef Mattm de Salinas over Georg Ύ creo que a la causa Don Jorge de Austria quema
ir con SJ4 a la guerra у agora le ™«іНаи que ж vaya a Flandes' Rodriguez Villa, Έ1 emperador Carlos V', 45-348 Idem, 46-120
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gevolmachtigden van Georg het bisdom in bezit en op 12 januari verscheen hij zelf in
de stad, na een reis over land via Frankrijk.2" In 1541 werd hij coadjutor van het
bisdom Luik, maar op de terugreis naar de Nederlanden werd hij in Lyon gevangen
genomen en verbleef hij twee jaar in diverse Franse gevangenissen.270 Hij stierf als
Luiks bisschop in 1557, waar hij tijdens zijn bestuur ondermeer gebruik maakte van zijn
'maitre d'hotel' Pierre de Villegas, de humanist Pedro Juan Oliver uit Valencia en van
de Toledaanse klerk Diego de Santiago.271 Het feit dat een zekere Juan Gomez uit
Ocaño' (Ocaña ?) in 1550 een octrooi kreeg om handschoenen te maken in Luik heeft
wellicht ook te maken met de Spaanse achtergrond van de bisschop. Ook zijn halfbroer
Leopold van Oostenrijk werd door Karel V benoemd in een Spaans bisdom. In 1541
werd hij bisschop van Córdoba. Deze vermoedelijk eveneens in Gent geboren
bastaardzoon van Maximiliaan schijnt daar daadwerkelijk veel verbleven te hebben en
overleed er in 1557.272
Karel V heeft eigenlijk permanent ten minste één bisschopszetel gebruikt om
Nederlandse belangen te dienen. De trits De Croy, Adriaan van Utrecht en De Witte
bepaalde de eerste jaren van zijn bewind. Daarna hadden de grote prelaten Van der
Mark en Enckevoort vanaf de jaren twintig hun rol als afwezige bisschoppen. Een derde
golf van benoemingen hield verband met de twee halfooms van Karel V, die in
tegenstelling tot hun voorgangers wel daadwerkelijk naar Spanje gingen om er als
kerkelijk bestuurder te functioneren. Vooral de langdurige aanwezigheid van Leopold
van Oostenrijk is tot op heden echter nauwelijks belicht. Opvallend is dat Van
Enckevoort ook bisschop van Utrecht en Van der Mark en Georg van Oostenrijk ook
bisschop van Luik zijn geweest. De politiek van Karel V in de Nederlanden verschilde
dus erg weinig van zijn houding in Spanje en behelste dezelfde personen. Verder blijken
Valencia en Tortosa dus twee keer achter elkaar in Nederlandse handen te zijn gevallen,
tegen Toledo, Córdoba en Cuba slechts één enkele keer. Andersom is er slechts één
voorbeeld van een Spanjaard met kansen op een bisdom in het noorden: De Nájera, die

269 Hi) hield zich bezig met de christelijke opvoeding van kinderen van 'moriscos', maar ook trad in zun bisdom de Inquisitie met grote
gestrengheid op tegen joden, moren en protestanten Zelf stelde hu in een bnef aan Karel V dat hij gedurende tweeënhalf jaar Ш Valencia meer
bereikt had dan zun voorgangers in honderd.
270 Hij werd m Lyon gevangengenomen als wraak voor de moord op twee Franse ambassadeurs door het keizerlijke leger.
271 Bataillon, Erasmo у ЕзрлЛл, 231 Bietenholz, Contempormnac/Eresnuu Ш, 31-32 Oliver was een oom van Juan Martin Cordero, zie paragraaf
over de geleerden Pedro Juan Oliver had lange tijd door Engeland, Frankrijk, Spanje en de Nederlanden gereisd, waar hij vanaf 1544 enkele jaren
m dienst was van George van Oostenrijk Pedro de Villegas was verwant aan de ш Brugge gevestigde fanuhe De Villegas. Hij trouwde met
Catharine, dochter van de Antwerpse burgemeester Willem van Halnule en overleed zander kinderen m 1551 Gladys Guyot, L* fermile de Villegas
en Belgique. Histoire et généalogie (Brussel, 1917), 23-24 Leon-Ε Halkin, 'Contribution a l'histoire de Georges d'Autnche, pnnce-eveque de Liege'
Revue belge de pedologie et d'butotre 15 (1936), 951-979, 957 Diego de Santiago werd kapelaan van de Sint Lambertus ш Luik Vermoedelijk heeft
George ook zijn secretara Rudger Verlenus ш Spanje leren kennen.
272 Bietenholz, Contemporena ofEresmus П, 324 Hu zou rond 1504 geboren zijn, zoals ook George, en hu stond onder begeleiding van Robert
de Keysere Zoals ook voor George geldt Gent als de meest waarschijnlijke geboorteplaats. Zie ook H Wíesflecker, Клиег Мтжитілля 15 delen
(München, 1971-1984) Ш, 284 In 1557 kocht hij van de stad Cordoba de heerlijkheden van Fuente Obejuna en Belmez. John Edwards, Censas»
Córdoba. The cuy end Os regum іл the Ute middle ago (Cambridge, 1982), 19 Op 10 oktober 1528 schreef Martin de Salinai vanuit Madnd aan
Ferdinand van Oostenrijk. ' Alla etti un hijo del emperador Мажшшіапо, de gloriosa memoria, el cual ha escnpto i SJri quezándose del mal
tratamiento que Л (Ferdinand) le hace, poniéndole en términos de no ser mejor tratado que un mozo de cozína' ' Es bien que .А lo sepa
para que le dé otro mejor ahcio, o le castigue' In 1530 verschijnt Leopoldo in de bneven van De Saunas Ferdinand wüde hem naar Spanje sturen,
omdat Karel V beter voor hem kon zorgen Het idee is hem een 'encomienda' van Calatrava of Akantara te bezorgen van Α,,»»«Λ of tweeduizend
dukaun, als opstapje voor een functie ab 'comendador mayor' van een orde, ter waarde van acht à tienduizend dukaten Rodríguez Villa, Έ1
emperador Carlos V, 44-203, 292
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heeft behoord tot de kandidaten voor de positie van bisschop van Luik.273
De Spaanse ridderordes (Santiago, Alcántara, Calatrava) kregen ten tijde van Karel V
regelmatig aanvulling door Nederlandse edelen en dienaren van Karel V. Het ging
daarbij ondermeer om twee onwettige kinderen van Claude de Cilly. Jean Hannart, heer
van Liedekerke, in zijn eerste huwelijk getrouwd met Agnes Lopez de Toledo, werd
ridder in de orde van Santiago, terwijl Charles Poupet in 1524 zelfs 'comendador
mayor' van Alcántara werd.274
Omgekeerd konden de Spanjaarden deel uitmaken van de Bourgondische orde van het
Gulden Vlies. Al in 1501 werd Juan Manuel in Middelburg Vliesridder. Vooral toen de
orde in 1519 in Barcelona vergaderde kwam er een groot aantal Spaanse edelen bij: de
'condestable de Castilla' en de hertogen van Alva en Béjar, de 'almirante de Castilla' en
de markies van Astorga. De graaf van Benavente weigerde de eer, omdat hij zei zeer
Castiliaans te zijn en geen vreemde orde te wilde dienen. Er waren volgens hem genoeg
goede -en zelfs betere- ordes in het eigen koninkrijk.275 Antoon van Lalaing en de heer
van Bergen protesteerden in 1529 tegen de mogelijke toetreding van meer Spanjaarden
tot de orde, waarna Karel V wachtte tot na de dood van Bergen om hiertoe over te
gaan.276 Later in 1531, naar aanleiding van het kapittel te Doornik, traden ondermeer
de hertogen Beltran de la Cueva en Pedro de Velasco toe. Bij de bijeenkomst van het
Gulden Vlies in Utrecht in 1545 werd de derde hertog van Alva toegelaten tot de orde.
Enkele andere Spanjaarden, de hertogen van Feria, Nájera en Infantazgo, kregen de orde
toen toegestuurd.277 Ook in 1555 werden er nog nieuwe Spaanse edelen toegevoegd
aan de orde.278

JOHANNA EN CORNELIA. 'FLAMENCOS' AAN HET HOF VAN JOHANNA DE
WAANZINNIGE IN TORDESILLAS

Wanneer Filips de Schone op 25 september 1506 in Burgos sterft na een kortstondige

273 Lion E Halkin, Le urdmU De U Aftrek, prmce-Eveque de Liege 1Ю> 1538 (Luik / Panjs, 1930), 244 De inkomsten Tin het bisdom Valencia
n n n 25 000 dukaten, van Tortosi 20 000, Córdoba leverde 46 000 op en Toledo 250 000 Dit grote verschil verklaart ook het grote verzet tegen
de benoeming van De Crop F Chaunu, L'Espegne de Cberla Quint 2 delen (Parijs, 1973), L 207 208 In 1554 verkreeg de Spaanse priester Alonso
de Salinai een 'canonry' in Westminster D.M Loades, 7ee ragn ofMery Tudor Роіша, government end religion m England 1H3 1H8 (Londen,
1979), 159, 266 De Spaanse ambassadeur Rodngo Gonzalo de Puebla zou geprobeerd hebben een Engels bisdom te verwerven Garrett Mattingry,
'The reputation of doctor De РиеЫа' The English entone·/ review 55 (1940), 27-46
274 Fortuné Koller, Gens de chez noustUns les divers ordres de obcvelene sous l'anaen regime (Dison, 1974), 72, 127, 191 Verder ondermeer Henri
Goubau, Josse de Cortevdle, Jaques d'Herbais, Boudewim van Male, Jaques de Maradle, Etienne de Mesmay, Nicolas Perrenot, Dominique de
Rosey Idem, 82, 121, 130, 156, 159, 166, 186, 203
275 'diciendo que ¿1 era muy castellano y que no se honraba con blasones extranjeros, pues los había tan buenos en el remo, y a su estimación,
mejores.' Sandoval, Curtos И, \, 145
276 C.JJ Slootmans, Jen maten Lippen. Zyn ftmdie en zun sud (Rotterdam/ Antwerpen, 1945), 301 Henne, Histoire VI, 10 (1529) Idem, Ш,
275-276 (1545) Spanjaarden, maar ook buvoorbeeld Duitsers, badden volgens hen juei voldoende respect voor de orde
277 Sana Cruz, Ctrlos V. IV, 458-459
278 Baron de Reiffenberg, Hutotre de l'ordre de U toison d'or (Brussel, 1830) Jose Mana de Aló) y de Dou, 'El Toisón de Oro y los primeros
caballeras española de dicha orden' HuUlguU 25 (1977), 577-589, 578, 584-586 In Barcelona waren er ш 1519 vijftien nieuwe ridden, waarvan
negen Spanjaarden
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ziekte - waarvan de precieze oorzaak wel altijd een klein mysterie zal blijvenvertrekken de meeste Nederlandse hovelingen haastig naar het noorden. Zonder hun beschermheer vreesden zij in Spanje een onzekere toekomst. Met moeite weet de jonge
graaf van Nassau nog een groot deel van de juwelen en andere kostbaarheden via de
haven van Bilbao naar de Nederlanden te verschepen. Enige tijd later verlaat Johanna
de Waanzinnige Burgos met een klein hofgezelschap. Het is het begin van enkele jaren
van moeizame omzwervingen door Castilië, waarbij de aanwezigheid van het lijk van
haar overleden echtgenoot de fantasie van vele auteurs heeft weten te prikkelen. In
februari 1509 belandt Johanna met haar gezelschap in Tordesillas, waar men het
onbewoonde paleis weer enigszins bewoonbaar moet maken voor de vorstin en haar
hofhouding. Hier zou zij tot aan haar dood in 1555 verblijven. In tegenstelling tot het
hof van Karel V en dat van de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella, bezat het
hof van Johanna namelijk een duidelijk sedentair karakter. Dit heeft ongetwijfeld
kunnen leiden tot een grotere integratie tussen het hof en de omwonenden. De vraag
is nu of er aan dit hof nog Nederlanders aanwezig waren, of dat zij allemaal reeds waren
teruggekeerd naar de Nederlanden.
Ferdinand van Aragón, die het bestuur over Castilië op zich neemt, stelt de Aragonees
Luis Ferrer aan als slotvoogd. Deze moet ervoor waken dat Johanna afgezonderd blijft
van de buitenwereld. Gravin María de Ulloa, weduwe van de graaf van Salinas, functioneert daarbij als 'camarera mayor'. Op verzoek van Johanna voegt Ferdinand
bovendien een twaalftal hofdames toe aan de kleine hofhouding. Wanneer men in 1516
op de hoogte raakt van het overlijden van Ferdinand van Aragón vindt er in Tordesillas
een muiterij plaats tegen het gezag van Luis Ferrer onder leiding van kapitein Pedro
Corrales. De paleiswacht weet de muiterij echter te verijdelen. Dankzij het ingrijpen van
de nieuwe regent kardinaal Cisneros verdwijnt Ferrer wel als slotvoogd.
EEN NEDERLANDER IN TORDESILLAS

Wanneer Karel V zich in 1518 in Castilië bevindt volgt de benoeming van Bernardo de
Sandoval y Rojas, hertog van Lerma en markies van Dénia, als de nieuwe slotvoogd.
Bovendien brengen Karel en zijn zus Eleonora een bezoek aan hun moeder in het paleis
van Tordesillas. Daar ontmoeten ze ook voor de eerste keer hun in Spanje geboren
zusje Catalina. Besloten wordt om haar buiten medeweten van Johanna uit Tordesillas
te ontvoeren. Johanna zou haar daarna wel snel vergeten. Een medeplichtige binnen de
hofhouding blijkt snel gevonden: 'fut diet que la Reyne avoit ung de ses anchiens
serviteurs qui estoit de nostre nation, et homme ayant bon entendement que pour
conduire une telle besongne, et se nommoit Bertrand, natif d'envers Nostre-Dame de
Wavre, Roman-Brabant, auquel Bertrand la Reyne avoit bonne confidence, pour ses
sens, loyaulté et preudhommye'.279
Bertrand wordt naar het hof in Valladolid geroepen en daar wordt afgesproken dat
hij het prinsesje in een nacht zal ontvoeren en haar dan zal overdragen aan de heer van
Trazegnies, die met 200 ruiters zal wachten bij de brug van Tordesillas. Laurent Vital,

279 Vital, 'Voyage', 23S.
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die als dienaar van Karel V de reis naar Spanje heeft meegemaakt, schrijft in zijn verslag
uitgebreid over deze nachtelijke ontvoering in de nacht van 12 maart 1518: hoe Bertrand
de kamenierster van Catalina weet te overtuigen en hoe hij uiteindelijk ook Catalina
weet mee te nemen en waarbij het jonge prinsesje reeds blijk geeft van grote wijsheid.
Johanna weigert echter zich neer te leggen bij de ontvoering van haar jongste dochter:
'de ce jour en avant ne volut boire, ne mangier, ne dormir'.2'0 Bertrand probeert haar
nog te overtuigen, maar uiteindelijk besluit men Catalina te laten terugkeren naar
Tordesillas. Afgezien van de anecdotische waarde van het verhaal, bezit het nog een
andere betekenis. Twaalf jaar na het overlijden van Filips de Schone blijkt er nog steeds
een Nederlander aanwezig in de hofhouding van Johanna. Antonio Rodríguez Villa, de
auteur van de meest uitvoerige biografie over Johanna de Waanzinnige, noemt de
betrokken dienaar Beltrán Plomont. Deze naam lijkt overeen te stemmen met de
brieven die Bergenroth in het archief van Simancas heeft gevonden. Daarin komt de
naam voor van een zekere Beltran de Flomonte, de 'mayordomo' van Johanna.2*1
Een eerste brief, waarin Beltran nieuws over Johanna doorgeeft aan Karel V, dateert
van 13 september 1518. Johanna wilde een kapel stichten in een gang van het paleis en
bovendien had ze een aantal dienaren ontslagen. In een volgende brief van 6 juni 1519
van de markies van Denia aan Karel V, blijkt Beltran opnieuw naar Karel te zijn
gestuurd met een verslag over Johanna. Ten slotte vinden we Beltran nog terug in een
brief uit 16 oktober 1527. In verband met een eventuele verhuizing van Johanna naar
Toro was Beltran daar naar toe gestuurd om te kijken of er een geschikt onderdak te
vinden was.212
DE NEDERLANDSE HOVELINGEN VAN JOHANNA

Ondanks de vele biografieën die er over Johanna de Waanzinnige zijn geschreven, is er
over het leven aan het hof van Tordesillas weinig bekend. Jan Brans, Johan Brouwer,
Ludwig Pfandl, Bergenroth, Roesier, noch Rodríguez Villa, geven hier uitgebreide
informatie over.283 De in 1518 nieuw benoemde slotvoogd, de markies van Denia, had
van Karel V uitgebreide bevoegdheden gekregen en bezat het burgerlijke en het
militaire gezag over zowel het paleis als over de gehele stad.2M Hij was daarbij slechts
verantwoording schuldig aan de keizer. Samen met zijn echtgenote leidde Denia de
ongeveer tweehonderd personen tellende hofhouding met harde hand, waarvan we de
reflectie terugvinden in de door Bergenroth gepubliceerde brieven. Johanna moest

280

Vial, 'Voyage', 244.

281 Amonio Rodríguez Villa, La reina doña Juana la Loet. Estudio Hutónco (Madrid, 1892), 273 G, Bergearoth, Calendar of laten, despatches
and state pépers reusing so she negotiations between EngUnet und Spain (Londen, 1868) Supplement to vol. 1 and Π, 187,
282 G Bergenroth, Calendar ofletters/tetpatches and state papers relating to the negotiations between England and Spain (Londen, 1868) Supplement
to vol I and П, 180, 187, 427.
283 Jan Ъпіы, De gevangene von Tordesdlos (Leuven, 1962). Johan Brouwer, Jobmntude IVbdnanmge (Amsterdam, 1940) Ludwig ІяваХ Jobanna
die Wahnsinnige skr Leben, dm Zat, dm Sobald (Freiburg, LB 1930) G Bergenroth, Calendar of letters, despatches and state papers relating to the
negotiations between England and Spain (Louden 1868) Supplement to vol. I and П. Robert Koetler, Johanna du Wahnsinnige, KSnigm von Castdien
(Venen, 1870). Antonio Rodriguez Villa, La rema doua Juana la Loca. Estudio Histórico (Madrid, 1B92).
284 Jan Brans, De gevangene van Tordesillas (Leuven, 1962), 247
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worden afgesloten van elke vorm van contact met de buitenwereld. Slechts in 1520 werd
de macht van Dénia tijdelijk gebroken door de Comuneros.
Rodríguez Villa geeft in zijn boek over Johanna een incompleet uittreksel van een
manuscript dat bewaard wordt in de 'Biblioteca Nacional' in Madrid. Het betreft de
salarissen ('quitaciones') van de hofhouding van Johanna in Tordesillas, opgesteld na
haar dood.285 Duidelijk wordt dat de markies van Denia in 1536 wordt opgevolgd
door zijn zoon en dat nog een aantal andere familieleden functies vervullen aan het hof.
Er worden door Rodríguez Villa ook enkele Nederlandse dienaren genoemd. Als
kamerdienaren ('reposteros de camas') staan vermeld 'Niculás Punçon, hijo de Guillen
Punçon, flamenco, criado antiguo', diens broer Bartolomé Punçon en Enrique de Limai,
'flamenco'. Tenslotte noemt hij nog de kleermaker Guillen, 'flamenco', die vanaf 28
september 1537 in dienst was met een jaarsalaris van 75.000 maravedís en diens assistent
Francisco Guillen de Lorduy.
Het Madrileense document blijkt echter niet de enige bron te zijn die inzicht kan
verschaffen in de hofhouding van Johanna de Waanzinnige. In het 'Archivo General de
Simancas' bewaart men namelijk een vrijwel complete reeks rekeningen van het hof.2M
Deze serie neemt reeds een aanvang in 1507, nog voor de vestiging van het hof in
Tordesillas. De Nederlandse dienaren zijn in deze rekeningen in een aparte rubriek te
vinden, getiteld: 'oficiales flamencos'. Het bestaan van deze rubriek maakt het mogelijk
een aantal dienaren aan het hof van Johanna met zekerheid aan te duiden als 'Flamencos'. In veel gevallen zou hun naam daar geen duidelijkheid over hebben gegeven. De
volledigheid van de reeks maakt het bovendien mogelijk hun loopbaan op de voet te
volgen. In 1507, het eerste jaar van de rekeningen, vinden we de volgende 'Flamencos'
in dienst:
-Beltran de Flomonte, aposentador (belast met huisvesting)
-Quino de Masías, assistent aposentador
-Michel, echtgenoot van Corniela, de wasvrouw, bakker
-Curol, kok
-Guyno Morete, keukenwacht
-Maestre Juan, smid
-Guillermo Punçon, 'repostero de camas' (kamerdienaar)
-Guillermo, kleermaker (sastre)
-Cómela, wasvrouw
-Enrique, veger (barrendero)
-Felipe Lejon, 'brasero' (belast met het vuur) en veger
DE FAMILIE FLOMONTE

285 Amonio Rodríguez Villa, Lt nuit éxAtJutnt It Loet (Madrid, 1192) 506-512 Het manuscript bevindt zich ш de Biblioteca Nacional, R
60
286 Deze hotrelceningen worden bewaard ш het Archivo General de Simancas (AGS) Casa y Sitios Reales Eveneens bevinden zich hier de
libranzas van
het
hofpersoneel
Het
betreft
de
bundels
14,15,16,17,20,21,23,24,55,58,59,60,61,62.63,64,65,100,102,104,105,106,107,109,110,117,119,124,125,126
De rekeningen betreffen telkens een derde van een jaar (un tercio) De libranzas zijn alfabetisch
geordend.
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Beitran de Flomonte, de 'aposentador' is zonder enige twijfel de hierboven beschreven
Beltran Plomont, de uit O.L.V-Waver afkomstige dienaar uit het verhaal van Laurent
Vital. De rekening uit 1518 vermeldt zijn benoeming tot 'teniente de mayordomo'. Een
benoeming die uitgevaardigd werd door Karel V op 29 oktober 1518 in Zaragoza.287
Wellicht heeft zijn loyaliteit ten opzichte van Karel V in dat jaar tot die bevordering
bijgedragen. De benoeming blijkt echter niet eenvoudig te verlopen. Op 18 juni 1519
moet Karel V nogmaals een cédula uitvaardigen met de benoeming. Op 12 juli heeft
Beltran zijn functie ingenomen, maar nog bleven er problemen bestaan. Hij beklaagt
zich bij Karel V dat hij niet hetzelfde bedrag krijgt als zijn voorganger. Bovendien
weigert men hem de boeken te geven die bij zijn functie horen, zodat hij deze nog niet
naar behoren kan uitvoeren. Niet iedereen is blijkbaar ingenomen met de benoeming
van Beltran.288 Aan zijn lange loopbaan, die begonnen was in dienst van Maximiliaan
van Habsburg en Filips de Schone, kwam een einde tussen 1527 en 1529, aangezien er
in dat laatste jaar sprake is van de erfgenamen van Beltran de Flomonte, terwijl hij in
1527 nog als mayordomo staat vermeld.289
Onder deze erfgenamen bevond zich zijn echtgenote Petronila de Orto, die zelf tussen
1527 en 1556 'muger de cámara' van Johanna is geweest.290 Wellicht dus pasa na de
dood van haar echtgenoot. Uit het huwelijk zijn ten minste twee kinderen geboren:
Sebastiana de Flomonte, die intrad in het naburige klooster van Santa Clara in
Tordesillas, en Josepe de Flomonte. In 1533 zijn deze kinderen nog minderjarig,
aangezien Juan de Fromonte, een neef van Beltran, dan nog als hun vertegenwoordiger
optreedt.291 Petronila is dan reeds voor een tweede maal getrouwd met Juan de
Villasante van de wacht van Johanna.292 Villasante had bij het intreden van Sebastiana
in Santa Clara de bruidschat aan het klooster betaald, in ruil voor alle rechten van haar
op de erfenis van haar vader. In 1549 besluiten Villasante en Josepe de Flomonte, als de
erfgenamen van Beltran, diens overgebleven bezittingen in de Nederlanden te verkopen.

287 Cédula vanuit Zaragoza op 1 november 1518 met de benoeming van aposentador Beltran de Flomonte tot temente de mayonlomo in plaats
n o de overleden Francisco de Coronas Dient betzelfde bedrag te krijgen als zun voorganger, te weten 35 000 maravedís per jaar en een extra
uitkering van 13 800 maravedís Cédula·, 45, 17Sr
288 Zie hiervoor Células 44 Barcelona 184-1519, 71v, Barcelona 12 7-1519, 83v-84r Ook zijn er nog een tweetal cédulas waarin Karel aan Beltran
opdraagt om een koeienstal te maken m de turn van bet palus van Johanna, zodat zij over verse melk kan beschikken- Idem Barcelona 12-7-1519,
Mr en La Coruna 17-5-1520, 235r
289 In een brief van Pctronua de Orto staat dat Beltran de Flomonte gediend heeft bij Maximiliaan en Füips de Schone AHPV, notansregister
4436, 292 (27-11-57)
290 In /nvencarre ADN, Ш, 93, 'étata journaliers' van Füips de Schone uit 1505, staat de zanger en componist Mambnanus de Orto vermeld,
rond 1460 geboren in het diocees van Doornik Deze is zowel met Füips de Schone als met Karel V m Spanje geweest. Rafael Domínguez Caes,
Ant у тшраи, 17Ы72 Petronila zegt zelf dat ze meer dan dertig jaar ш dienst is geweest van Johanna AHPV, Protocol 4436, 292 (27-11-1557)
Op 21-1-1548 treedt Petronila de Orto, echtgenote van Juan de Villasante, montero de la reyna, op ab meter bj een doop m de parochie van San
Miguel ADV, Libro de bautismo· 1539-1566 In 1516 was er ook sprake van een zekere Juana Arte, 'muger de cámara de la reyna', die toen
tijdelijk ш de Nederlanden verbleef Voor haar diensten aan Johanna en Рдг*1,п« moert ze beloond worden door de Cimeros Bruisci, 284-1516
Cédulas 318 L 65r
291 AHPV, 4395, 128v-130 (12 11-1533) Na de dood van Behran wordt het bezit van enige huizen ш de straat tussen Santa Clara en San AntoUn
verdeeld onder Petronila en haar twee kinderen De aankoop van deze huizen was geschied op 16-12-1523 'El emperador nuestro señor me hiço
merced por nu vida para ayuda a criar a tres hijos muy pequeños que dejo quando muño (Behran de Flomonte) ' AHPV, 4436, 292 (27-11-1557)
Er zouden dus dne kinderen zun geweest, doch van dit derde kind u mets brkrnd
292 Wanneer Petronila de Orto m 1546 een machtiging geeft aan haar tweede echtgenoot Juan de Vülasante blijkt dat ze met kon schrijven
'Petronila no sabe firmar' 5-11546 AHPV, 4398, 90
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Ze machtigen Andres Ortiz uit Medina del Campo, die op zijn beurt een drietal
Spanjaarden in de Nederlanden inschakelt om de verkoop te regelen.293
Wanneer Petronila in 1557 haar testament laat opstellen, dient ze ook een verzoek in
bij het hof om de gunsten, die zij en Beltran gedurende hun leven hadden verkregen,
over te dragen op Josepe. Het is het enige wat ze hem kon nalaten, want ze had de
laatste jaren het hele patrimonium opgemaakt, zoals ze nu zelf concludeerde: 'ik heb
niets om mijn kinderen na te laten, behalve de diensten van hun vader en van mij. Ik
verzoek u de gunst van 35.000 maravedís te verlenen aan Josepe de Flomonte, dienaar
van Uwe Majesteit en mijn legitieme zoon, want ook hij heeft diensten verricht en is
verdienstelijk'.294 Josepe blijkt dus ook in koninklijke hofdienst gebleven te zijn.
Juan de Flomonte, de neef van Beltran, wordt op 25 mei 1518 op voorstel van Beltran
benoemd tot 'barrendero', in plaats van 'barrendero' Enrique Bermal, die op 1
september 1517 uit Tordesillas was vertrokken en zijn functie had opgegeven.295 Deze
Enrique Bermal is met zekerheid de Enrique 'barrendero' die tussen 1507 en 1518 in de
rekeningen voorkomt. Op zijn beurt wordt Juan op 9 oktober 1528 in dit ambt opgevolgd door zijn broer Enrique de Limai. Hij is dan zelf bevorderd tot 'repostero de
camas', een functie die hij tot aan zijn dood in 1538 vervult. Zijn broer Enrique de
Limai, ook wel Enrique de Flomonte genoemd, neemt daarna weer de vrijgekomen
plaats in.25* Deze behoudt de functie tot aan de dood van Johanna in 1555. Beide
broers behoren duidelijk niet meer tot de eerste generatie Nederlandse dienaren. Juan
wordt in de rekeningen zelfs niet meer ingedeeld bij de 'oficiales flamencos' en beiden
hebben zelfs het burgerschap van Tordesillas verworven.297 Enrique huwde bovendien
met Juana Fernández, afkomstig uit Tordesillas. Uit dit huwelijk worden Ysabel, Maria
en Bautista de Flomonte geboren. 2 "
DE FAMILIE PUNÇON

Een andere dienaar van het eerste uur was Guillermo Punçon, die vanaf 1507 tot aan
zijn dood in 1550 werkzaam was als 'repostero de camas'.29* In 1548 is hij samen met

293 Het betreft Baltasar de Ahcdo, burger van Antwerpen, en Diego de Nigera en Alonso Ruyz, beulen aanwezig in Antwerpen, AHPV, 4399,
281 (18-Э-1549).
294 AHPV, 4436, 292 (27-11-1557). Haar tournent bevindt zich AHPV, 4436, 296-297 (27.11-1557).
295 Cidubl 44, 6v. VaDadoLd 174-15«.
296 'Título de repostero de la cama* de Ь reyna para Enmque de Limai que ha seydo barrendero de la cámara de su aheza. jen lugar de Joanes
de Flomonte'. AGS, Secretaría de Estado. Bundel 64, 258. Document zonder datering
297

'Cana de venta' van Juanes de Flomonte, dienaar van de koningin en burger van Tordesillas. AHPV, 4395, 5 (18-Ы533).

298 Ysabel de Flomonte maakt haar testament op 2-11-1576 en benoemt haar zuster Mana tot enige erfgename. AHPV, 4502, 2O9-210v Deze
Mana de Flomonte benoemt op haar beurt in 1594 de kinderen van haar broer Bautista tot erfgenamen Deze Bautista was getrouwd met Luisa
de Morales en had vier kinderen. Luna, Ana, Pedro en Juan. AHPV, 4676, 647 (204-94).
299 Door Rodríguez Villa criado antiguo genoemd. Ь de 'états journaliers' bu Finot Inventaire Sommaire vinden we hem echter níet terug. Of
het moet de op bladzijde 101 vermelde 'Guillaume Paneson' zijn Deze werkte bij de Fruitene In een bnef van de koningen van Bohemen aan
Fdips П, geschreven vault Valladolid op 21 juli 1549 blijkt dat Guillen een verzoek heeft gedaan om vervangen te worden door zijn klemzoon.
Daann wordt gemeld over Punçon dat deze 'vino de Flandes en servicio del rey don Phehpe nuestro abuelo y señor que aya gloria y despues аса
siempre ha estado y rreudio en servicio de su alteza en Tordesillas y que agora por estar viejo y enfermo ha renunciado el dicho oficio ' AGS,
Secretaría de Estado. Bundel 78, 73
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zijn twee zonen Bartolomé en Nicolas voor de 'Real Cnancillería' van Valladolid gewikkeld in een 'pleito de Hidalguía'. De naam wordt afwisselend geschreven als Punçon,
Punçet of, als ze zelf de documenten ondertekenen, met Ponzet. Guillermo blijkt
afkomstig uit een dorp in de buurt van Dijon, in het hertogdom Bourgondië. Volgens
de vanuit Dijon opgestuurde getuigenverklaringen was hij na de dood van zijn vader,
op ongeveer twintigjarige leeftijd, naar zijn broer Filibert in de Nederlanden gegaan.
Deze bekleedde een functie aan het hof van Filips de Schone.300 Daarna vinden we
hem zoals gezegd terug aan het hof van Johanna in Tordesillas. Guillermo huwt daar
met Teresa Gil, 'vecina' van Tordesillas, en hij blijkt het burgerschap van Tordesillas
al snel te hebben verworven. Enkele getuigen uit zijn geboortedorp, die in het gevolg
van Karel V in Tordesillas waren geweest, kunnen deze feiten bevestigen. Ze hadden
daar zelfs bij Guillermo gelogeerd.301
In 1549 verzoekt hij het hof om vanwege ouderdom en ziekte vervangen te worden
door zijn kleinzoon Cristóbal.592 Doch na zijn dood blijkt zijn functie overgenomen
door zijn zoon Bartolomé Punçon. Deze Bartolomé was sinds 1536 in dienst als
'repostero de camas', afgezien van enkele jaren, voor 1549, toen hij naar de Nederlanden
en Bourgondië was geweest. Bartolomé blijft tot aan de dood van Johanna in dienst.
Verder weten we van hem dat hij in 1548 al burger van Tordesillas was en dat hij voor
1555 was getrouwd met Francisca Morejon uit Tordesillas. Bovendien staat hij in 1578
vermeld als bestuurder ('regidor') van Tordesillas'.303
Wanneer Francisca rond eind augustus 1564 overlijdt wordt er door Bartolomé een
inventaris opgemaakt van de goederen van het echtpaar. Ze blijken een groot aantal
huizen bezeten te hebben, alsmede uitgestrekte wijngaarden.304 In 1583 schrijft
Bartolomé een eerste testament, waarin hij verzoekt begraven te worden in de kerk van
Santa Maria, in het graf van zijn vader. Er is sprake van drie dochters en een zoon. In
zijn tweede testament uit 1599 heeft hij vreemd genoeg besloten begraven te worden in
de kerk van San Juan, in het graf van zijn schoonmoeder Ysabel de Aldrete. De familie
is reeds volledig opgegaan in de Spaanse omgeving, want de vier kinderen blijken allen
gehuwd te zijn met Spanjaarden. Dochter Ysabel Gil was al voor 1583 gehuwd met een

300 In 1516 u een zekere Fekberte Punçon Чшег de cámara' n o Karel V Hij kreeg een betaling uit het bezit van de 'Gran capitan' Brussel,
184-1516 Cédulas 318 I, lOOv
301 ARCV. Sala de Hijosdalgo bundel 371. espediente 1 Deze bundel bevat gegevens over bet pleito van Nicolas en Bartolomé Punçon in 15701576, maar eveneens gegevens betreffende het pleito van hun vader Guillermo ш 1548
302 Ondanks het fen dat ш de bewaarde doopregisters van Tordesillae en de noransprotokollen er 16 kleinkinderen van Guillermo zun
teruggevonden, bevindt zich daaronder geen Cristóbal De reeks doopregisters ш het ADV и echter verre van volledig.
303 Verkoopbnef van een molen van Niculas Punçon, burger van Tordesillas aan Bartolomé Punçon, zijn broer, en aan Francisca Morejona,
diens echtgenote Het betrof een vierde deel van de 'hazeña', afkomstig van de erfenis van hun vader Guillen 15-11-1555 AHPV, 4421, 139 Dit
lukt er op te wuzen dat de erfenis van Guulen gedeeld diende te worden door vier kinderen Dit is mogelijk grzien het feit dat Guillen Punçon,
broer van Nicolas en Bartolomé, vermoedelijk m mei 1555 was overleden. Testament van Guulen Punçon 13-5-1555 AHPV, 4421, 130-Ш . In
het pUito de Hidalguía van 1548 staat Bartolomé ook reeds vermeld als vecino. 8-3-1578 AHPV, 4528, 450458
304 'unas casas en la calle de San Anton orras casas en que bibe Cortes bodegonero con otra casa pequeña mas dos pares de casas a la esquina
déla plaza .mas dos pares de casas a San Antón' De wijngaarden bevatten ten m í a n 15 900 cepas (wijnstruiken) 25-9-1564 AHPV, 4430, 492-495v
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'regidor' van Tordesillas.305 Zoon Tome Gil Punzet huwt Maria de Orozco uit
Medina del Campo. In hun beider testamenten uit 1596 en 1605 staat Tome vermeld als
'regidor' van Tordesillas.306
Nicolas Punçon, de broer van Bartolomé, werd op 15 september 1523 benoemd als
'moco de capilla' (koorknaap) en op 30 november 1532 volgde een benoeming tot
'repostero de camas'. Ook hij blijft tot 1555 in dienst van Johanna. In 1548 wordt hij
reeds aangeduid als burger van Tordesillas. Nicolas overüjdt tussen 20 maart en 20 april
1571.307 Hij huwde voor 1550 met Geronima Brun,308 van wie drie successievelijke
testamenten bewaard zijn gebleven. Hoewel in haar laatste testament uit 1575 drie
kinderen worden genoemd, blijkt uit de eerdere testamenten dat er in ieder geval zes
kinderen zijn geweest.309 In 1578 wordt de erfenis van het echtpaar verdeeld onder de
kinderen, waarbij ze ieder 54.000 maravedís krijgen toegewezen.310
De beide broers Nicolas en Bartolomé, die zoals hun vader aan het hof van Johanna
werkten, werden niet meer ingedeeld bij de 'oficiales flamencos', hoewel het wel zonen
waren van een 'Flamenco'. Een derde zoon van Guillen was de gelijknamige Guillen
Punçon, 'onbre de armas de su magestad'. Ook hij is burger van Tordesillas en hij

305 Testament Bartolomé Punçet Gil, vecino de Tordesdlai, 1-9-1583 AHPV, 453), 1010-1013v Testament Bartolomé Gil Punçet. Zun zoon
Tome Punçet Gil u getrouwd roet Mana de Orozco, Franale* Moresan Aldrete is gehuwd met Francisco de Bega, Mañana Poncet u gehuwd
met Juan de Soto Сага акаі en Yiavel Gli u weduwe ш Alonso Ramirez deCúniga. 3-11-1599 AHPV, 4745, 1118-1124 In de doopregilten van
Sana Mana staat de doop vermeld van Mañana Punçon, Нот hr-τ van Bartolomé Punzet en Francuca Morejon. 14-2-1561 ADV, Libro de
Bautismos Santa Mana, 1542 1600 In het testament van Mariana blijkt dat Juan de Soto burger is van Toro Er is geen sprake van Inndfrfn, zodat
een deel van de erfenis naar haar echtgenoot gaat en en ander deel naar haar zuster Francuca Morejon en diens dochter Catalina Punzet Voor
Franarci en Catalina zun er 1000 ducaten (175 000 ш п | 10-3-95 AHPV, 4479, ]21226v
306 Testament van Tome Gil Punzet 1-10-1605 AHPV, 4751, 450 Testament Mana de Orozco 17-10-1596 AHPV, 4537, 1344 De kinderen en
erfgenamen zijn Francisco Gil Punzet, Bartolomé Gil Punzet, Bias Gd Punzet, Oleobal Gil Punzet en Francuca Moreion Aldrete Francisco
Gil Punzet staat m het testament van zijn moeder vermeld ab Francisco Punce Orozco Op 23-3-1638 doet hu zun intrede in de Orden de Santiago,
waarbij hij Francisco Puncet Alderete wordt genoemd FnadopaJu brrdldicd y genealogie* LXXV (Madrid, 1955) Alberto en Arturo Garcia Carrarra
ed, 64 Mededeling gebaseerd op een espediente de pruebas de nobleza voor de ridderorde van Santiago in het Archivo Histórico Nacional In
de doopregisters van de parochie van Santa Mana vinden we de volgende kinderen van Tome Puncet in Mana de Orozco y Salcedo* Bartolomé'
(5-11-1590), Blas (4-3-1595), Cristobal (15-11-1597) ADV, Libro de Bautismos Santa Mana 1542-1600
307 Nicolas Puncen leeft nog op 20-3 1571 AHPV, 4321, 423, terwijl er op 20-4 71 gesproken wordt van de curaduría van Ysabel Brun en Juana
Punçon, dochters van de overleden Nicolas AHPV, 4521, 509
308 Carta de obligación van Nicolas Punçon, dienaar van Johanna, en Geronima Brun, zijn echtgenote, burgen van Tordesillai 'Geronima no
sabe escribir' 23-12 1550 AHPV, 4405, 146
309 Testament Geronima Brun 9-9-1560* De kinderen un haar huwelijk mei Nicolas Punçon zun Guillen Punzón, Ycavel Brun, Juana Punçon
en Ana Puncon AHPV, 4439, 533-535v Testament Geronima Впш 15-7-1570* Erfgenamen zijn Guulen Punçon, Isabel Brun en Juana Punzón,
haar kinderen. Er worden uelemiasen verzecht voor haar overleden kinderen Teresa Gü en Juan Punzón AHPV, 4454, 170v-171v Testament
17 2-1575 erfgenamen Guillen Punçon, Isabel en Juana haar legitieme kinderen. AHPV, 4525, 380 In de ck--opreguters van de parochie van Santa
Mana wordt slechts de doop vermeld van Juana, dochter van Nicolas Punzón en Jheronuna Brun, zijn echtgenote 6-1-1556 ADV, Libro de
Bautismos de Sama Mana 1542-1600
310 Cuentas y partición de los bienes que daran de Niculas Punçon y Geronima Brun, su muger Ynvel Puncon en Bartolomé Punçet
vertegenwoordigen Guillen Puncet, Melchior Sierra, echtgenoot van Ysavel Puncet u haar *rertz-genwoordiger en ook Juana Puncet heeft een agen
vcrtegenwoordiger
Çhtderen
Huizen in parochie Sunt* Aisru
Wijngaarden
Bosgrond (pi-Mr)

178 000 mrs.
183 000 mrs
9000 mrs

Totaal bezit
SAuUtn

370 000 mrs.
214 976 m

Erfenu
162000 mrs.
Bron 8-3-1578 AHPV, 4528, 450-458 (Bedragen m maravedís)
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verzoekt in zijn testament begraven te worden in het graf van zijn vader in de Santa
Maria. Hij is vermoedelijk ongetrouwd gestorven.311
Behalve drie zonen, die dus allen een functie aan het hof hebben bekleed hadden
Guillermo Punçon en Teresa Gil ook nog twee dochters: Juana en Ysabel. Wanneer
Juana in 1570 haar testament schrijft is ze al tweemaal weduwe geworden. Ze was eerst
getrouwd geweest met Pero Cuquiller, 'gewezen dienaar van de majesteit', die echter al
voor 1549 was overleden.312 Uit dit huwelijk had ze een dochter Juana Punzón
Cuquiller gekregen. Met haar tweede echtgenoot Pedro de Vega, 'regidor' van Tordesillas, had ze nog zeker zes kinderen, waaronder Francisco de Vega die in 1571 ook
'regidor' van Tordesillas was. Dochter Madalena de Vega was non in het klooster van
Santa Clara in Tordesillas geworden.313
Ysabel, de tweede dochter van Guillermo, was getrouwd met Francisco Verdugo, die
echter reeds voor 1564 was overleden. Uit dit huwelijk werden Luis en Catalina
geboren.314 Ten slotte woonde er ook nog een zekere Andrés Punçon in de stad. Dit
neefje ('sobrino') van Guillermo bezat eveneens het burgerschap van Tordesillas. Doch
over zijn activiteiten is verder niets bekend. Hij was getrouwd met Maria Aldrete.315
NEDERLANDSE DIENAREN VAN HET EERSTE UUR

Ook de keukenwacht ('portero de cozina') Quino de Morete blijkt nog lange tijd in
dienst van het hof. De schrijfwijze van zijn naam is echter vaak onderhevig aan de
nodige veranderingen. Zo staat hij vermeld als Hugues Morete, als Guylen Moreo, maar
ook als Juan de Borgoña. Vermoedelijk was dus ook Quino de Morete afkomstig uit
Bourgondië. In 1511 en 1513 reist hij in opdracht van Johanna naar de Nederlanden,
terwijl hij op 23 januari 1512 werd benoemd tot 'repostero de estrados de mesa', belast
met het meubilair. Vanaf 1515 staat hij vervolgens te boek als 'repostero de camas' van
Johanna, doch in 1518 verzoekt hij zijn plaats aan het hof van Johanna te laten
vervullen door zijn 'sobrino' Felipe Moreo. Vanwege zijn functies aan het hof van Karel
V kon hij zijn functie niet meer naar behoren vervullen.316 Uiteindelijk verkrijgt hij
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Testament vsn Guillen Punçoo 13-5-1555 AHPV, 4421, 130-Ш .

312 20-4-1549 AHPV, 4399, 6».
313 Tournait van Juana Pimion 77-1570 AHPV, 4454, 155v-157. Inventano de bienei van Juana Punzón 26-9-1571 AHPV 4455 folio 357-359v,
geeft de complete bezittingen van Juana, codicil van Juana Punzan 29-4-1571 AHPV, 4455, 69-70 Zoon Francuco de Vega u gebuwd met Petronilla
de Aguilar. In de doopregisters van de parochie van San Pedro (ADV), vinden we de volgende kinderen uit het huwelijk tunen Juana en Pedro
de Vega: Antonio (16-1-1545), Francuco (22-9-1546), Madalena (154-1552), Bernardino (30-5-1553), Geronimo (15-2-1557) en Gregaria (25-1-1561).
Van deze kinderen vinden we in het testament slechts Madalena en Francuco terug.
314 Francuco Verdugo als overleden echtgenoot van Ysavel Punçon: 22-7-1564 AHPV, 4496, 422 Ysavel Purtcon ab grootmoeder van Bemaldino
Aldrete en Ysabel Aldrete, kinderen van Juan de Tocantoi Aldrete en r.ntal.n* Berdugo, burgers van Tordeadlas Ysavel u broer van Bartolomé
Punçon: 20-2-1597 AHPV, 4537, 780 Doop van Luis, zoon van Francuco Verdugo en Ysabel Punçon, zun echtgenote. Madrina u Ysabel GiL
dochter van Bartolomé Punçon. ADV, Libro de Bautismos de San Miguel 1539-1566, 21-12-1544.
315 Andres Punzón tekent met: Andres Ponson. 31-12-1556 AHPV, 4435, 161 Verder komt Ц voor m het Pleno de Hidalguía van 1548.
Wellicht u Pedro Punçon, gebuwd met Luisa de Atletica, een zoon van deze Andres. Bi] de directe afstamming van Guillen Punçon u er namelijk
geen enkele Pedro te vinden Bovendien heet de vermoedelijk oudste zoon van Pedro Andres. Doop Andres Puncet, zoon van Pedro Punzón en
Luisa de Auenza. ADV, Libro de Bautismos Saura Mana 1542-1600: 4-3-1566. Doop Pedro Punçon, zoon van Pedro Punçon en Lusa de Anença.
іШт и u Ysabel Gd, dochter van Bartolomé Puncet. ADV, Libro de Bautismos Santa Mana 1542-1600: 25-5-1579.
316 CC, Bundel 129, 320
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op 27 februari 1526 een functie als 'aposentador' aan het hof van Johanna.
Zijn zoon Gaspar de Moreo werkt vanaf 8 maart 1529 als 'repostero de camas', en
hoewel hij ook meestal aan het hof van Karel V verblijft, komt zijn salaris nog wel ten
laste van de hofrekening van Johanna. Dit geldt ook voor neef Felipe Moreo, die in
ieder geval vanaf 1523 als 'repostero de camas' in de rekeningen voorkomt. Hij vervulde
zijn functie eveneens aan het hof van Karel V. Zijn functie wordt in 1529 door Gaspar
de Moreo overgenomen.
Comiela, de wasvrouw ('labandera') van Johanna, komt in de rekeningen voor van
1507 tot aan 1532, het jaar van haar overlijden. Ze was ook gedurende enige jaren
kamermeisje van Catalina, een functie die ze wellicht ook nog bekleedde toen Beltran
in 1518 Catalina uit haar kamer ontvoerde en toen haar kamermeisje moest geruststellen. Comiela was getrouwd met Michel de Forros, ook wel Miguel de Emberes
genoemd. Deze bakker ('panadero') sterft in 1521 in Tordesillas. In het archief van
Simancas wordt een kopie bewaard van zijn testament, opgemaakt op 17 maart
1521.317 Hij staat hierin genoemd als burger van Tordesillas. Miguel doet een aantal
kleine schenkingen aan zijn neven en nichten, waarbij het helaas onduidelijk is of deze
zich in Spanje of in de Nederlanden bevinden. Ook bedenkt hij zijn dienares in het
testament en blijkt hij zelfs over een paard te beschikken. De erfgenamen zijn behalve
zijn vrouw Comiela ook nog een aantal anderen: Giralte Comanel, de 'mayordomo'
van Adriaan van Utrecht, en ook Juan de Anveres, 'trinchante' van dezelfde kardinaal.
Eveneens wordt in het testament de naam genoemd van Juan de Agrimo,
flamenco(?),een derde bediende van de kardinaal. Deze gegevens wijzen op intensieve
betrekkingen, eventueel zelfs familiebetrekkingen, tussen de Nederlanders aan het hof
van Johanna en Nederlanders aan het hof van Adriaan van Utrecht, die in Spanje dus
ook een aantal landgenoten om zich heen had verzameld. Bovendien vertoefde Adriaan
van Utrecht ten tijde van de opstand van de Comuneros veel in Tordesillas.
Quino de Masías, 'ayudante de aposentador', staat tot 1523 vermeld als zodanig,
slechts onderbroken in 1507 door een kort verblijf in de Nederlanden. Vanaf 27 februari
1526 is hij 'aposentador de palacio', belast met de huisvesting binnen het paleis. Quino
de Masías is vermoedelijk dezelfde persoon als Juan Troyan sr. In 1531 is er sprake van
dat diens zoon Juan Troyan jr. voor zijn moeder en zijn broers en zusters dient te
zorgen. Deze zoon is niet gebonden aan een verblijf in Tordesillas en vertoeft daarom
voornamelijk aan het hof van Karel V. Toch staat hij in 1535 vermeld als burger van
Nava del Rey (Nava de Medina del Campo) en in 1539 als burger van Tordesillas. Hij
blijft voorkomen in de hofrekeningen van Johanna tot aan haar dood in 1555.
Ook kleermaker Guillermo is vanaf 1507 aanwezig aan het hof. Hij staat vermeld tot
1518. Vanaf 1544 is er weer sprake van een zekere kleermaker Guillen Flamenco, die
tot aan de dood van Johanna in dienst zal blijven.318 Er zijn echter aanwijzingen voor
de aanwezigheid van een kleermaker Guillen Flamenco in de tussenliggende periode.

317

AGS. CYSR, Bundel 16, 6

318 Er zjjn ook een tweetal venneldingen te vinden in de notaruprotokollen 'a Guillen пяте de su alteza de su ración del mes de junio de 600
maravedís' ЗЫ-1547 ЛНР , 4397, 528v. 'Venta y fundación de cento perpetuo a Guyllen Comer, sastre de la reyna, vecino de TordealUs'. 29-β1550 AHPV, 4405, 55 Hoewel het aannemelijk is dat het hier om Guillen Flamenco gaat, kan dit niet met zekerheid gesteld worden.
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Volgens het document dat Rodríguez Villa heeft gebruikt werkte hij namelijk reeds
sinds 1537 aan het hof. Daarnaast is er echter nog een betaling aan kleermaker Guillen
uit 1527. De kwitantie wordt ondertekend door 'Yo Guyllen Flamenco'. Het betreft
een betaling voor het maken van kleding.31' Ten slotte vindt men in de doopregisters
van de parochie van San Pedro vermelding van de geboorte van twee kinderen van
Guillen, 'kleermaker van de koningin' en zijn vrouw Maria Hernandez.320 Wellicht
is er dus voortdurend een kleermaker Guillen Flamenco in Tordesillas geweest, maar
heeft deze niet altijd in vaste dienst van Johanna gestaan. Reeds voor 10 mei 1554 wordt
Guillen Flamenco in zijn ambt geholpen door zijn zoon Francisco Guillen de
Lorduy.321 Hij dient namelijk in dat jaar een verzoek in om zijn zoon daar voor te
betalen.
Andere Nederlanders die reeds vanaf 1507 aan het hof van Johanna te vinden zijn:
keukenhulp Pedro Borgoñon, vermeld tot 1515, veger Felipe Lejon, slechts vermeld in
1507 en 1510, meester Juan, de smid, vermeld tot aan zijn dood in 1511 en Curol, de
kok, die tot 1514 in de boeken voorkomt. Of hij toen ook is overleden is onduidelijk.
Zijn weduwe en kinderen krijgen namelijk pas tussen 1537 en 1555 een uitkering van
het hof. In 1554 dienen de kinderen van Curol aan het hof van Johanna, zonder dat ze
daarbij een speciale functie bekleden.
EEN TWEEDE GENERATTE HOVELINGEN

Een andere belangrijke hoveling van Nederlandse herkomst was ook een Guillen
Flamenco, ofwel Guillermo del Espinoy. Deze Guillen was al 'aposentador' geweest van
Filips de Schone en in 1518 neemt hij de plaats over van Beltran de Flomonte als
'aposentador de palacio' van Johanna'.322 In de tussenliggende periode was hij als
dienaar aanwezig aan het hof van Ferdinand, de broer van Karel V, die zijn jeugd in
Spanje had doorgebracht, totdat Karel V hem in 1518 naar de Nederlanden en Duitsland
stuurde.323 Hij sterft in 1526, waarna zijn weduwe en kinderen een uitkering krijgen.
Zijn echtgenote Isabel de León overlijdt enige jaren later, in ieder geval vóór het jaar
1542. De kinderen van Guillen ontvingen daarna nog tot 1556 een uitkering. Het betreft
Francisco Despinoy, Pedro Despinoy, María Despinoy, Catalina de Villafane en Nicolas
Despinoy. Catalina krijgt in 1536 een gunst ('merced') voor haar huwelijk, 'want zij is
arm'. Pedro wordt in 1543 'repostero de camas' en Francisco ontvangt later nog een

319 CC. bundel 183, 96 Onkosten van bet hof van Jobanna, betaald door Ochoa de Landa, thesorero voor het jaar 1526 '30 realei que loa ha
de aver que se le deven de ciertas hechuras de ropas que hizo tora lu alteza", 'hechjra de tres sayas a seis reales de cada una' Ook nog elf
'almandes de buriel a medio real cada uno'
320 ADV, Libro de Bautumos de San Pedro 1531-1580 'Xpobal Guillen, hijo de Guillen sastre de su alteza e de Mana su mujer' 3-10-1538 'Ana,
hija de Guillen sastre y de Mana Hernandez su mnger' Peter is Punzón, crudo de la reina. 17-5-1537
321 Wellicht is het dezelfde persoon als ш het doopregister van de parochie van Santa Mana, 'acaro, hijo de Francisco Guillen y de Mana
Hernandez, su muger' 22-4-1560 ADV, Libro de Bautismos 1542-1600 Zowel t»j Guillen sastre ш 1537, als bij Francisco Guillen m 1560 wordt
de echtgenote Mana Hernandez genoemd
322 Hoewel Guillermo del Espinoy reeds aposentador van Fdtps de Schone geweest moet zijn, valt zijn naam met terug te vinden m de 'états
journaliers', Іп егилт ADN In 1506 u er wel sprake van een 'bìtard d'£pinoy, écuyer tranchant', 100
323 Cédulas vanuit Zaragoza op 1 september en 30 oktober 1518, waarin melding wordt gemaakt van zun benoeming tot aposentador van
Johanna m de plaats van Beltran de Flomonte Ook staat vermeld dat Guillermo dienaar geweest was van Ferdinand. Г*А,Ь« 45,177r en 178r
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extra ondersteuning.
Pedro de Tornay vervult vanaf 1517 de functie van 'repostero de camas'. Bij zijn dood
in 1529-1530 laat hij vrouw en kinderen na. Hij was getrouwd met Ynes Díaz,
burgeresse van Madrid. Zijn dochter Juana de Tornay, toen reeds overleden, was
getrouwd geweest met Juan de Fletes en ze had een dochter Maria van veertien jaar.
Dochter Ynes de Tornay was gehuwd met Nicolas Hallarte. Verder was er een zoon
Luis de Tornay.
Bontwerker Peti Juan was afkomstig uit Brabant. Hij was gehuwd met Catalina
Flandes en wordt vermeld tussen 1518 en 1535. In 1535 verzoekt hij het hof of zijn
zoon Luis de Bravante hem mag opvolgen. Zoon Luis volgt vader inderdaad op als
bontwerker en als dienaar. Als oudste zoon wordt hij geacht na de dood van zijn vader
voor zijn moeder en broers en zusters te zorgen. Afgezien van een periode van
afwezigheid in 1537 vervult hij zijn functie tot 27 oktober 1543, wanneer hij komt te
overlijden. Zijn opvolger Diego Díaz324 zal daarna worden bijgestaan door Ana de
Bravante, de zus van Luis. Ook haar moeder en een zus zullen later meewerken.
Wellicht verwant aan deze familie is kleermaker Guillen de Bravante, actief tussen 1536
en 1556. In 1540 is er namelijk sprake van een volmacht van Luis de Bravante aan
Catalina Flandes en Guillen de Bravante.
Ten slotte vinden we aan het hof van Johanna nog enkele andere 'Flamencos': Juan
de Azebes, 'escudero de pie' tussen 1534 en 1537 en Anton Chibalot, 'portero de cozina'
tussen 23 januari 1511 en 1532. Een aantal andere dienaren dat in de rekeningen voorkomt is vermoedelijk niet vast verbonden geweest aan het hof. Zo levert in 1522 een
zekere Pedro Flamenco, 'tapicero', laken en tapijten aan de koningin en in 1527 levert
Nicolas Flamenco ijzeren staven. Deze Nicolaas is zelfs burger van Tordesillas. Wellicht
is hij dezelfde persoon als de sleutelmaker Nicolas, die tussen 1531 en 1536 voorkomt
in de doopregisters van San Pedro.325

EEN WERELD VAN STUDENTEN EN GELEERDEN

Aan het hof van Filips de Schone en Karel V, maar ook aan de hoven van de adel en
de hoge geestelijkheid, waren enkele kleine groepen, die zich duidelijk van de rest van
de hovelingen onderscheidden. Het gaat om de wereld van het geschreven woord,
waarvan de leden veelal werden gerecruteerd uit de universitaire wereld: de geestelijken,
de medici en de secretarissen. Deze door het Latijn gedomineerde wereld kende geen
nationale grenzen en zeker aan de befaamde universiteiten bestond een daadwerkelijk
internationale gemeenschap. Vooral de Franse en Italiaanse universiteiten trokken
studenten en geleerden aan uit geheel Europa. Maar door middel van brieven en de
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'Título de oficial pelijero de la reyna para Diego Díaz en lugar de Luu de Bravante' AGS, Secretaría de Enado, bundel 64, 258

325 ADV, Libro de В п й ш о і de San Pedro 1531-1580 'Felipe, hijo de Nicolas cerrajero y de Beatriz Gonçalet, ni muger' 14-5-1531
Guacales, hija de Nicolai cerrajero e Beatriz Goncales, ru muger' ДО-1536
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boekdrukkunst524 konden de contacten ook over grote afstand worden onderhouden.
Men hoeft slechts naar de enorme hoeveelheid correspondenten van Erasmus te kijken
om inzicht te krijgen in de omvang en intensiteit van deze algemeen-Europese
geleerdencultuur.
De Nederlandse en Spaanse geleerden hebben zeker deel uitgemaakt van deze wereld.
Pas in de loop van de zestiende eeuw zouden de nieuwe religieuze verschillen gaan
leidden tot een breuk in deze eenheid. Tot het midden van de zestiende eeuw konden
allerlei ideeën vrijelijk tussen beide gebieden uitgewisseld worden: Humanisme, Protestantisme, Arabistiek en 'Erasmismo', maar ook de ideeën van de vroege ContraReformatie en van Ignatius van Loyola. Het belang van de boeken en de wereld van de
drukpers voor de Hispano-Vlaamse wereld valt niet te ontkennen. Ook hier bestond een
wereld van samenwerking tussen Spanjaarden en Nederlanders. Vooral in Antwerpen
ontstond een belangrijk centrum voor de produktie van boeken in het Spaans en van
Spaanse auteurs. Maar ook in Spanje verschenen vertalingen van Nederlandse schrijvers.
Het onderzoek naar de wereld van het Hispano-Vlaamse boek is echter helaas stil
komen te staan na het vroege overlijden van F. Robben.327
De faam van Antwerpen als boekdrukcentrum trok ook de aandacht van de geleerde
hovelingen van de vorsten. Het oudste voorbeeld betreft Diego Ramirez de Villaescusa,
de hofkapelaan van Johanna, die gebruik maakte van zijn verblijf in de Nederlanden om
reeds in 1498 een boek te laten drukken in Antwerpen. Deze traditie werd later
voortgezet door Gonzalo Pérez, de secretaris van Filips Π, die in 1549 gebruik maakte
van de reis van zijn heer om een boekje te laten drukken bij Steelsius in
Antwerpen.32* Maar de mobiele en internationaal bemande hoven zorgden er ook
voor dat de geleerden in direct contact met elkaar kwamen. Samen met de universiteiten
vormden zij de brandpunten voor de intellectuele contacten. Zoals ook de commerciële
banden gekenmerkt werden door een aantal centrale plaatsen, ontmoetten de geleerden
uit alle landstreken elkaar ook in een beperkt aantal centra. De hoven en de universiteitssteden, zoals Leuven, Salamanca en Alcalá, fungeerden als sluizen voor geleerden uit
alle steden en dorpen van de Nederlanden en Spanje. Een laatste element van onderzoek

326 Over de boeken ondermeer M.F van Lennep, De hervorming in Spanje m de zetlende eeuw (Haarlem, 1901), 206-207 Antwerpse
boekhandelaars en ш Duitsland wonende Spanjaarden ontmoetten elkaar op de jaarmarkten van Frankfurt Vu Antwerpen kwamen de protestante
werken naar Spanje Over de vondst van een zending Lutherse boeken in 1523 in Biskaje G W Drost, 'Luther en Spanje 1520-1540 Een schrik
beeld van de Spaanse inquisitie' Kerkhistorische statimi Feestbundel ter gelegenheid ván bet 85 fang bestaan ván bet kerkbutorucb gezelschap SSS Hans
van der Meij, Enea Scheenstra, Marthe de Vnes ed (Текімі, 1987), 48-62, 51 John E Looghura, 'Luther in Spain 1520-1540' Proceedings of àie
American philosophical society 103 (19r9), 66-93, B5-86 De Burgalese koopman Diego del Castillo het boeken speciaal overkomen uit de
Nederlanden Bataillon, Erasmo y España, 438 Pierre Groult, Les mystiques des Pays-Bas et U littérature espagnole, du seateme siede Recueil de
travaux publies par les membres des conferences d'histoire et de philologie Universite de Louvain, 2me sene, DC (Leuven, 1927), 9 'On voudrait
croire que CharlefrOuint n'a pas seulement transporte a Madrid les oeuvres d'an de notre incomparable pays, que non seulement cette puissante
maison de Bourgogne a véhiculé tras los montes la preponderance politique, mais encore que les écrivains mystiques, chéris et his et relus par les
gentilshommes gantois, ont fait germer en terre péninsulaire une nouvelle école'
327 Het uitgangspunt vormt Jean Peeters-Fontainas, Bibliographie des tmpreaions espagnols des Pays-Bas méridionaux 2 delen (Nieuwkoop, 1965)
Vanaf bet drietalige woordenboek van Vorsterman ш 1520 zijn er regelmatig Spaanse boeken gedrukt in Antwerpen, vooral vanaf het **чАА~п
van de jaren veerag bj Martin Nuyts en Jan Steelsius. Verder Mauros Sabbe, 'Antwerpen's boekenmarkt ten inde van keizer Karel' Uit het
PUntynsche buis. verspreide opstellen (Antwerpen, 1923), 148-175 Antwerpse drukken in bet Spaans uit de 16de en 17de eeuw Kris de Bauw, Kris
Swinnen en Hadewych Thijs ed. (Antwerpen, 1985) FAI _A Robben, 'De Antwerpse boekenwereld en haar relaties met Spanje ш de 16de en 17de
eeuw' Cbnstofftt РІлпЩп en de Ibenscbe wereld. Tentoonstelling museum Plantrea-Moretus, 3 aktober-31 december 1992 (Antwerpen, 1992), 43-54
Vooral vanaf 1540 zou bet aantal Spaanse drukken ш Antwerpen enorm toenemen Frans М Л Robben Jan Poelman, boekverkoper en
vertegenwoordiger van de firma Plantin Moretta m Salamanca 1Í79-1607 (Antwerpen, 1994) Uitgeggeven als De Gulden Paner 71-72 (1993-1994)
328 Angel Gonzalez Falencia, Gonzalo Perez, secretano de Felipe Segundo I (Madrid, 1946), 113
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op dit terrein is de rol van de kooplieden bij het onderhouden van deze contacten en
de deelname van enkelen aan deze wereld van geleerden. Ook handelaren dachten wel
eens aan geestelijke zaken en ook geleerden kenden hun materiële beslommeringen. Zo
was de in Londen gevestigde Burgalese koopman Alvaro de Castro een goede vriend van
Vives.32»
Gedurende de eerste decennia van de regering van Karel V speelde vooral de
kennissenkring rond Erasmus en Juan Luis Vives een zeer belangrijke rol.330 Door de
vele Spanjaarden en Nederlanders in Spanje onder zijn correspondenten kon Erasmus
uitstekend op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Spanje, zonder er zelf ooit
naar toe te gaan. Deze correspondenties vallen echter buiten het bestek van dit boek en
zijn bovendien reeds onderwerp geweest van de beroemde studie van Marcel
Bataillon.331 Veel Nederlandse studenten lijken het voorbeeld van Erasmus gevolgd te
hebben en vermeden een verblijf in Spanje. Het aantal geïdentificeerde Nederlandse
studenten in Spanje is namelijk zeer beperkt. Dit valt niet te wijten aan een geringe
reislust van de Nederlandse studenten. Zij kozen echter vooral voor Duitsland,
Frankrijk en Italië.332 Het gaat bij de studenten dus vooral om Spanjaarden die naar
Leuven kwamen.
SPANJAARDEN IN DE NEDERLANDEN
De omvang van de Spaanse geleerde migratie naar de Nederlanden is vanzelfsprekend
moeilijk meetbaar. Behalve de meetbaarheid van het aantal ingeschreven studenten aan
de universiteit van Leuven, zijn er weinig mogelijkheden tot kwantificatie. Wel zijn er
gegevens bekend van een corpus van Spaanse wetenschappers en technici uit de periode
1481-1560, die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de voortgang van de wetenschap
en techniek in Spanje, zodat het hier om een soort elite van de wetenschap gaat.333 In
deze steekproef van López Pinero zijn 130 wetenschappers te vinden, die buitenlandse
reizen hebben gemaakt. Daarvan gingen er tweeëntwintig naar de Nederlanden, zodat
alleen Italië en Frankrijk meer Spaanse wetenschappers hebben aangetrokken. Uit de
groep van vijfentwintig docenten die naar het buitenland gingen, reisde er slechts één
naar Leuven, van de 57 reizende studenten uit de steekproef, vertrokken er vijf naar

329 Bataillon, Erasmo y España, 215
330 Bataillon, Erasmo y Espen*, 803 Sm Vives adoptado por Ь ciudad de Brujas 7 la de un Erasmo Idolo de Espafla Tal es la coyuntura politica
en oue viene a insertarse el movimiento erasmiano'
331 Bataillon, Erasmo y España, 363.
332 Aan de meeste Italiaanse universiteiten studeerden wel Nederlandse studenten Zie ondermeer Andre Uvttebrouck, 'Scolari dell'Università
di Bologna e Paesi Bassi del sud рШ-Х sec)' Studi begi eolandesi per ú a omtenmrn tUl'abna rnater boktnex l^o\of/a, \'ЗЩ, U\-\T\ PJ van
Kessel, Duitse studenten te Padua, de controverse Rome- епеЫ en bet Protestantisme m de tua der Contra Reformatie (Assen, 1963) Jan den Тех,
'Nederlandse studenten m de rechten te Padua 1545-1700' Mededelingen van bet Nederlands rhstonseh Instituut te Rome 3e reeks 10 (1959), 45-165
J J Poelhekke, *Nederlandse leden van de Inclyta Nano Germanica Amstamm te Padua 1553-1700' Idem, 3e reeks 31, 265-373 Gedurende de
periode 1545-1555 vooral Antwerpenaren, zoals Gaspar de Renialme, de zoon van Karel en Françoise van Bombergen De koopliedenfamilie Van
Bombergen was verwant aan De Bernuy In Padua ook studenten uit Den Bosch, 7rfland, Friesland, Leuven, Gent, Utrecht, Mecuelen en Aal.
Fmz Weigle, 'Deutsche Studenten m Pisa' Quellen und Forschungen aus uahemschen Ardnven und Bibliotheken 39 (1959), 172-221 In Pisa al ш
1474 studenten uit Amsterdam, Dordrecht en Délit Tussen 1546 en 1555 studenten afkomstig uit Vlaanderen, Holland, Zeeland en Henegouwen.
In het bijzonder uit Venlo, RijseL Brussel, Brugge en Gem.
333 José Mana López Pinero, Ciencia y técnica en la sociedad española de loi agios XVIy XVII (Barcelona, 1979), 141-142
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Leuven. Het relatieve belang van de Nederlanden, na de twee onbetwiste culturele
leiders Frankrijk en Italië, was dus slechts voor een beperkt deel te danken aan de
universitaire wereld. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de aanwezigheid van de Spaanse
kooplieden en het Habsburgse hof hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden. Toch
zal eerst de betekenis van Leuven nader worden bekeken.
DE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN 1495-1555
De betekenis van de Leuvense universiteit voor Spaanse studenten is recentelijk
uitstekend beschreven door Gustaaf Janssens.334 Hij spreekt van een toename van
Spaanse studenten vanaf 1512 en van een bloeiperiode tussen 1530 en 1550. Ook de
invloed op de Leuvense drukkers, die uitging van deze aanwezigheid, wordt door deze
auteur beschreven. O p basis van de uitgegeven inschrijvingsboeken van de universiteit
ben ik zelf tot de volgende aantallen gekomen: de eerste dertig jaar tussen 1495 en 1524
waren het er 33, terwijl tussen 1525 en 1554 160 Spanjaarden zich in lieten schrijven.
Vanaf 1533 viel jaarlijks minimaal één Spaanse inschrijving aan de Universiteit van
Leuven aan te tekenen. Vooral de komst van de Jezuïeten in 1542 lijkt grote gevolgen
gehad te hebben voor de inschrijving van Spaanse studenten. Het aantal van
tweeëntwintig in dat jaar wordt in geen enkel ander jaar ook maar benaderd.335
Het aantal Spaanse studenten uit de koopliedenfamilies van Antwerpen, Middelburg
en Brugge was niet onaanzienlijk. Op een totaal van ongeveer tweehonderd studenten
tussen 1495 en 1555 zijn er drie terug te voeren op Middelburg. Deze stad, waar de
integratie sneller verlopen lijkt te zijn dan elders, heeft ook de vroegste voorbeelden
afgeleverd. Brugge met minstens negen en Antwerpen met elf leverden pas later de
eerste studenten af. Meer dan tien procent van de studenten valt dus met zekerheid
terug te voeren op de Spaanse kooplieden in de Nederlanden. Vooral Gregorio de Ayala
heeft hiertoe zeer bijgedragen, want van de vijf Ayala's uit Antwerpen zijn er drie
kinderen op hem terug te voeren; de andere twee zijn vermoedelijk van zijn broer. 33 '
Dit laat ook zien dat het bij de studenten om een beperkt aantal Spaanse families ging.
Dankzij Villoslada337 is het mogelijk de Spaanse aanwezigheid in Leuven te
vergelijken met die in Parijs. Volgens hem is dezelfde regio die commerciële contacten
onderhield met de Nederlanden en Engeland, ook het voornaamste herkomstgebied
voor de Spaanse studenten in Parijs: het Baskenland en het gebied tussen Santander en

334 Λ Schilling], matnade de l'Umverjtd de Louvain ШIV (Bruisci. 1958-1961) Gustaaf Janssens, 'Españoles y Portugueses en los medios
universitarios de Lovaina (siglos XV y XVÍ)' Contactos entre toi Paisa Bajos y d mundo Iberico - Foro Hispánico 3 Quii 1992), 13-29 Voor verdere
informatie verwijs ik naar da artikcL J Ignacio Tellechea Idigoras, 'Españoles en Lovaina en 1551-1558 Primeras noticias sobre al Bayanumo'
Revista españota de Teologia 23 (1963), 21-45 Voor de latere période: Jose Mana Pou y Marri, 'La universidad de Lovaina y los Habsburgos
españoles' Miscellanea Giovanti Marcati V (Vaticaanstad, 1946), 432-450 De Dominicaan Allome de Rora kreeg geld van Margareta om in Leuven
te kunnen studeren Henne, Htstotre IV, 370
335 Hdde de Rsddcr-Symoeiu, 'Internatioiiausmus versus Nationalismus an Universitäten um 1500, nach rumeur südniederlanduchen Quellen'
Europa 1)00 Integratiansprozcac im WiederstreiL Staaten, Regionen, Personenvcrhandc, Christenheit Ferdinand Selbe / Winfried Eberhard ed.
(Stuttgart, 19B7), 397-414, 408, die niet uitgaat van precies dezelfde periodisering komt tot de volgende aders voor de Spanjaarden, 1426-1453 2,
1453-1485 3, 1486-1527 43, 1527-1569 180 Op het totaal aantal studenten vormde dit tussen 1486 en 1527 een percentage van 4,6% en na 1527
zelfs 8,3%
336 Zie Hoofdstuk Π
337 Ricardo G Villoslada S L, La universidad de Pans durante los estudios de Francisco de Vitoria Of
1938)
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15071572, Analecta Gregoriana XIV (Rome,

Burgos. Behalve de Bask Ignatius van Loyola waren dat bijvoorbeeld enkele leden van
de Burgalese koopliedenfamilies Pardo en Lerma. Pedro de Lerma, een oom van
Francisco de Enzinas, opgeleid in Parijs, kwam in 1537 naar de Nederlanden uit angst
voor vervolging door de Inquisitie. Vandaar ging hij echter weer terug naar Parijs.
Andere Burgalese families zoals Astudillo, Polanco, Salamanca, Castro, Maluenda en
Salinas, stuurden hun kinderen ook naar Parijs.338 Vergeleken met Leuven is het aantal
kinderen uit de bekende koopliedenfamilies van Burgos in Parijs groter geweest dan in
Leuven. Dit hoewel al deze families wel vertegenwoordigers in de Nederlanden hebben
gehad. Leden van de families Pardo en Salinas verschijnen na vele jaren van afwezigheid
pas weer aan het einde van de jaren veertig. Het gaat dan vermoedelijk om kinderen
afkomstig van de Brugse families en niet direct afkomstig uit Burgos.
Voor de periode tussen 1520 en 1535 komt Villoslada tot 38 studenten afkomstig uit
het diocees van Pamplona en dat van Calahorra, 27 uit Burgos, 15 uit de rest van
Castilië, 13 uit Toledo, 7 uit Andalusië en nog een enkele van de Canarische eilanden,
een Extremeño en een tweetal uit Tanger. Dus zonder de studenten uit de gebieden van
de kroon van Aragón waren er 104 Spaanse studenten tussen 1520 en 1535. Wanneer
we dit vergelijken met de 40 voor geheel Spanje in Leuven gedurende dezelfde periode,
blijkt het beperkte belang van Leuven voor de Spanjaarden. De Spaanse kolonie in de
Nederlanden lijkt de belangrijkste factor geweest, waarmee we de komst van de Spaanse
studenten kunnen verklaren. Een belangrijke rol speelde de in de Nederlanden
woonachtige humanist Juan Luis Vives uit Valencia.
LUIS VIVES

Juan Luis Vives verzamelde in Leuven een aantal Spaanse leerlingen om zich heen,
waaronder de eveneens in Valencia geboren Honoratus Joannius. 33 ' In 1529 stond
Honoratus in contact met Nicolas Valdaura uit Brugge, een schoonbroer van Vives. In
Spanje kwam hij in dienst van Don Carlos en Don Juan van Oostenrijk.340 Een andere
leerling van Vives in Leuven was Diego Graçian de Alderete. Na zijn studie kwam hij
in dienst van hofsecretaris Maximilianus Transsylvanus. In 1527 keerde hij terug naar
Spanje, waar hij aan het hof van Karel V en Filips Π zou gaan werken, ondermeer als
tolk ('interprete de lenguas'). Hij huwde in 1537 met Juana, de natuurlijke dochter van
341
de Poolse ambassadeur Johannes Dantiscus en een inwoonster van Valladolid.
Hoewel hij later nog wel eens terugging verbleef hij tot zijn dood op 90-jarige leeftijd
vooral in Spanje. Daar verlangde hij altijd terug naar de Nederlanden, want in Spanje
was zijn gezondheid nooit zo goed als daar. Een derde leerling van Vives was Pedro
Maluenda. Deze was ook bevriend met Nicolas Valdaura uit Brugge, waar hij zelf

331 Ricardo G. Vdloslada S I, Lt umvcradad de Paw durante los estudios de Rinasco de Vitoria О Р. »07-1522, 378-401. De Spume studenten
gingen ook naar ondermeer Bologna, vaar voor hen een speciaal college bestond, dat van San Clemente.
339 Bietenholz, Contemporanei of Erasmus Π, 237-238.
340 De Vocht, History of We foundation Π, 403-407.
341 De Vocht, History of the foundation Π, 408-411 A. Paz γ Mélia, 'Diego Gradin de Alderete, secretano de Carlos V' Revisu de archivas,
Ш ш ш і y museos 5 (1901), 27-36/ 125-139/ 608-625. Bietenholz, Contemporanei of Ertsmus 11, 122. Bataillon, Erasmo y España, 268-269. Espostola
y PoUcos en la corte de Carlos V Antonio Fontin en Jerzy Акег ed. (Madrid, 1994)
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verbleven heeft en waar hij ongetwijfeld familie heeft gehad. Zeker uit het Brugse
koopliedenmilieu kwam Diego de Astudillo, een in 1551 te Antwerpen jonggestorven
koopman, schrijver en vertaler.342 Van enkele andere leerlingen van Vives zijn weinig
gegevens bewaard: Pedro Alonso de Burgos die tussen 1520 en 1535 in Leuven
studeerde, alvorens naar Spanje te gaan en ook Joannes de Castillo in 1522 en Jaspar de
Castro in 1527 behoorden tot de kring rond Vives.343 In 1531 raakte hij in de
Nederlanden ook bevriend met Francisco de Bobadilla y Mendoza, de latere kardinaal
van Burgos.344
Vives, in 1512 in Brugge aangekomen, verbleef aan het hof in Brussel en aan de
universiteit van Leuven, ondermeer in 1517 als leraar van de jonge Willem de Croy.
Zijn echtgenote Margarita Valdaura was geboren in Brugge als dochter van de evenals
Vives Joods-Aragonese Bernard Valdaura en Clara Cervant.345 De betekenis van zijn
Nederlandse verblijf wordt verschillend beoordeeld: Noreña beklemtoont de grote
invloed van zijn Nederlandse humanistische kennissenkring, terwijl Angelina García
juist de Spaanse kooplieden in Brugge een grote rol laat spelen in zijn leven. Bij zijn
Valenciaanse landgenoten zou hij volgens haar veilig zijn geweest. Ter beklemtoning van
de commerciële band tussen Brugge en Valencia geeft zij ook een lijst met een zestal
daar gevestigde Nederlandse kooplieden.344 Beide elementen spelen natuurlijk een
belangrijke rol. Om goed te functioneren had Vives zowel een Valenciaanse als een
Nederlandse vriendenkring nodig. Het is daarom ook niet zinvol om slechts één
element te beklemtonen, want dit vertekent zijn rol als bemiddelaar. Zo schreef hij in
1520 aan Everhard van der Mark, elect-bisschop van Valencia, over diens nieuwe
bisdom: de stad, de mensen, het klimaat en de rivier. Maar aan de andere kant sprak hij
in 1523 -nog voor zijn huwelijk in 1524- al over Vlaanderen en Brabant als zijn 'patria
adoptiva'. In 1526 noemde hij zich burger van Brugge. Dat Vives contacten onderhield
met de Spaanse kooplieden in Brugge blijkt ook uit een Brugse procuratie van januari
1530. In zijn huis verklaarde de 'docteur es loix' zich akkoord met een schuldregeling
rond de erfenis van de overleden Francisco Garcia de Almaras, tesamen met een zeer
grote groep Spaanse kooplieden van Brugge.347

342 Pierre Groult. Laeraturm espmtiul española. Edad Media у Renacimiento (Madrid, 19B0) Het betreft een vertaling uit bet Frans. 282 Bataillon.
Erasmo y Espana, 635
343 De Vocht, Hisarj of the foundation П, 411-417
344 Bataillon, Erasmo y Espai,, 338-339, S52
345 Van Margarita u bekend dat ze bij een pestepidemie in Brugge met Vives naar Rusel vluchtte, doch eerder terugkeerde om de Spaanse
slachtoffers van de epidemie te verzorgen Bietenholz, Contemporaries of Erasmus Ш, 365-366 J Ijsewim, 'JL·. Vives m 1512 1517 Λ reconsideration
of evidence' Humanisât* Lovantensta, Journal of Neolatin studies 26 (1977), 82 100. Hendrik Brugmans, 'Joan Luis Vives' Erasmus in Híspanla,
Vives m Bdgto J Ijsewim en A Losada ed. (Leuven, 1986), 5-15 Alois Gerlo, 'Erasmus' Idem, 17-24 Antonio Fontan, La politica europea en la
perspectiva de Vives', Idem, 27-72 Mano Sancipnano, 'Problèmes de philosophie et de vie a travers les lettres de fean Louis Vives, Bruges 15201534', Idem, 73-86 Carlos G Norefla, 'Agricola, Vives and the Low Countries', Idem, 99-118 M Bataillon, 'Las obras de Juan Luis Vives en los
colegios semíticos del agio Х Г, ídem, 122-145 Angelina García, 'Una familia de judío-conversos: Los Vives', ídem, 294-308 Antonio Fontin,
'Juan Luis Vives, un español mera de Espafla' Revista de occidente 145 (aprü 1975), 37 52 Вт В Manasen, De Spaans-Nederlandse pedagoog Jan Louis
Vives 1492-1540 (Tilburg, 1940) Verder diverse studies van Simon A Voliera, waaronder Juan Luis Vives en de Nederlanden (Gent, 1964)
346 Pedro Blanch, Johan Rognolet, Orlandus de Flaodes, Johan Rose, Johan Gan, Oriundo de Burch.
347 SAB Procuraties 1529-1530, 75r-84r
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DE SPAANSE 'ERASMISTAS' IN DE NEDERLANDEN

O p basis van een brief van Alfonso de Valdés van 15 mei 1529 valt op te maken welke
Spanjaarden er onder de vrienden van Erasmus te rekenen vielen: 'alle andere vrienden
zijn verspreid: Virués in Valladolid, Diego de la Cadena in Burgos, Carranza in Sevilla,
Coronel en Vergara in Toledo, Morillon in Zaragoza, Oliver in Valencia; naar wat ik
weet verkeren ze allemaal in goede gezondheid'.34' Afgezien van Virués en De la
Cadena hebben de anderen aanwijsbare directe contacten met de Nederlanden gehad.
De Bourgondiër Guido de Morillon trouwde in de Nederlanden en ook Carranza,
Coronel, Vergara, Oliver en de auteur Alfonso de Valdés zijn allen in de Nederlanden
geweest. In deze vriendenkring verenigden zich de diverse geleerde werelden: het hof,
de kerk, de universiteit.
Alfonso de Valdés kwam in 1520 met Karel V mee naar Duitsland en de Nederlanden.
Deze Spanjaard uit Cuenca maakte deel uit van de Latijnse secretarie en ging in 1522
weer met het hof terug naar Spanje.34' Een ander zeer belangrijk contact voor Erasmus
was Juan de Vergara uit Toledo,350 die in de lente van 1520 met Fernando Valdés3"
naar de Nederlanden was gekomen om de nieuwe aartsbisschop van Toledo, Willem de
Croy, in te lichten over de situatie in diens nieuwe aartsbisdom. Hij had een exemplaar
moeten meenemen van López Zúñiga's kritiek op Erasmus, door een Nederlandse
kennis in Spanje beloofd aan Erasmus, maar Vergara was dit vergeten, tot grote
consternatie van Erasmus. Na de dood van De Croy werd hij kapelaan bij Karel V en
in 1522 keerde hij terug naar Spanje.352 Ook de gebroeders Coronel uit Segovia
kwamen al vroeg naar de Nederlanden. Na een academische tocht via Salamanca en
Parijs, verkregen ze in de Nederlanden een functie aan het hof van Karel V. Luis kwam
in 1521 in dienst van inquisiteur Frans van der Hulst. Als zodanig werkte hij behalve
in Brussel ook in Gent, Brugge en Antwerpen. In 1522 keerde hij terug naar Spanje als
vriend van Vives en verdediger van Erasmus.353 Een andere Castiliaan uit de brief van
De Valdés was Bartolomé de Carranza. Deze kwam echter pas in 1538 naar de

348 Bataillon, Erasmo y España, 363. Alfonio de Valdés ichreef op 15 met 1529 vanwt Barcelona aan Erasmus. Voor zijn zakelijke belangen
maakte Erasmus ondermeer gebruik van de Burgalees Alvaro de АягшкПо in Londen en de ook in Engeland aanwezige Lui· de Castro. Bietenholz,
Contemporaries of Erasmus L 7475. Valdés noemde verder all vrienden m Spanje de Poolie ambassadeur Danuscus en de 'Canciller', vermoedelijk
wordt hier Gattinara mee bedoeld.
349 Voordat hu in 1532 ш Wenen overleed, wax hi) nogmaali met het hof in de Nederlanden teruggeweest. Hu' was een broer van Juan de Valdés.
Bietenholz, Contemporaries of Erasmus Ш, 366-368.
350 Manuel Serrano γ Sanz, 'Juan de Vergara y la inquisición de Toledo' Revista de ardnvos, Musoxaas y mateos 5 (1901), 896-912 en 6 (1902),
29-42 en 466-486.John E. Longhurst, 'Alumbrados, Erasmtstas y luteranos en el proceso de Juan de Vergara' Cuadernos de bissona de España 27
(1958), 99-163; Idem 28 (1958), 102-165; 29-30 (1959), 266J92; 31-32 (1960) ел 35-36 (1962), 337-353. Proces van 1530 tegen Juan de Vergara.
Auguran Redondo, 'Luther et L'Espagne de 1520 a 1536' MtUnpz de la en« de i/tsaïauez 1 (1965), 109-165, 115-118. Bataillon, Erasmo y España,
99, 102, 115, 177. 180, 453.
351 De latere aartsbisschop van Sevilla, groot-inquiineur en bestrijder van de Jurheranen in Spanje.
352 Btttenholz, Contemporaries of Erasmus UL 384-387.
353 Carlos G. Norefta, Studia in spanuh Renaissance thought (Den Haag, 1975). Bietenholz, Contemporanei of Ertsmus L 342-343. Bataillon,
Erasmo y España, 165. Wellicht familie was Francisco Coronel, ζοαη van Yfligo Lopez Coronel, 'que le ovo en Flandes en muger sohera'. Zaragoza,
25-11-151B. Cédulas, 44, 20v. José Mana Gonzalez Ferrando, 'El dictamen de los hermanos Coronel en materia de 'cambios y contratos" de 6 de
octubre de 1517' Revista de Historia Economica 7, n° 2 (1989), 267-296. Luis had al als Student te Parijs een aantal benefica ш Теп аап.
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Nederlanden.354 De laatste in de brief was Pedro Juan Oliver uit Valencia.555 Deze
heeft lange tijd door Engeland, Frankrijk, Spanje en de Nederlanden gereisd, waar hij
vanaf 1544 enkele jaren in dienst was van de prins-bisschop van Luik, Georg van
Oostenrijk, die ook bisschop van Valencia was geweest. Wellicht was hij in 1520 met
Karel V naar de Nederlanden gekomen, waar hij in 1521 in Leuven aan de universiteit
werd ingeschreven.
Een andere met Leuven en Erasmus verbonden 'Spaanse' was de 'flamenca' Ana de
Vaille. Ana, een dochter van de Antwerpse Spanjaard Francisco de Vaille, kwam
vermoedelijk naar Spanje met het hof van Karel V in 1522, waar ze trouwde met
Francisco de Recalde, de thesaurier van Mencia de Mendoza en broer van Juan
Martínez, de steunpilaar van Karel V in Bilbao. Ana verklaarde in 1529 in Spanje dat
zij zowel het Oude als het Nieuwe Testament in het Nederlands in haar bezit had. Zij
woonde in Medina del Campo bij haar echtgenoot, met wie zij diverse kinderen
had.35* Al eerder had Erasmus in de Nederlanden contact gehad met de 'cirurgijn
meester van de nijewer ziecten' en poorter van Middelburg, de joods-Spaanse Matheus
Adriaensz. Maar diens verblijf in deze stad is slechts van korte duur geweest. Via Karel
V's leermeester Luis Cabeza de Vaca in Brussel kwam hij bij Erasmus in Leuven terecht,
die hem kon gebruiken als hebraicus voor het Collegium Trilingue in oprichting.357
Erasmus bezorgde hem en zijn gezin een huis en omstreeks maart 1518 kon Matheus
in dit huis beginnen met zijn lezingen. Vanwege grote schulden -vermoedelijk ook de
reden van zijn vertrek uit Middelburg- moest hij in juni 1519 op de vlucht voor zijn
schuldeisers en verliet hij in het geheim Brabant richting Wittenberg.358

354 Adolfo de Castro. Geschiedenis der Spaansche protetìanten en van banne vervolging door Filtps 11 (Amsterdam, 1854), 192. M.F. vin Lennep,
De hervortnwg tn Span/e m de zestiende eeuw (Haarlem, 1901), 203 Ignacio Tellechea Idtgoras, 'Bartolomé Cananza en Flandres El clima religioso
en los Países Ba)os 1557-1558' Reformata reformando. Festgabefür Hubert fedin zum 17 juni 196} Erwin Iserloh/ Konrad Repgen ed. (Münster,
1965) II, 317-343. Bataillon, Erasmo y España, 516-520. In 1559 zou hu als aartsbisschop van Toledo worden aangeklaagd door de Groot-inquisiteur
Fernando Valdés.
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356 Zie Hoofdstuk I, paragraaf over de famdie De Vaille Alistan* Hanuhon, 'A Qemuh "Erarmian" in the Spam of *T"-Ì*' V. The case of Ana
del Valle' BtUuxbìque d'Humanisme et Renaissance. Travaia et Documents 41 (1979), 567-573.
357 АЛ Fokker, Onderzoek naarden aard van de epidemische en ainugieux ziekten die vroeger m ZttUndgebetrscbt hebben (МіасЫЪііе^, li(^t
17 Op 22 juli 1516 stelde men meester Matheeus aan als 'cirurgun meester van de nijewer ziecten' Mattheus Adriaanszoon, dokter m de
medicijnen, geboren in Segovia in Spanje, werd op 23 jimi 1517 poorter van de stad, HM. Kesteloo, 'De stadsrekeningen van Middelburg 15001549', 382. Allen, Ш, 798-17 De Vocht, History of the foundation I, 241-251. Hij was vu Italie en Duitsland naar Middelburg gekomen. Zijn verblijf
m Middelburg als arts en zun waarschijnlijk overhaaste vlucht m 1516 zun bekend door een bnef van Erasmus. Allen, Ш, 686-14/22/23.
358 Voor de redenen van zijn geldproblemen, zie De Vocht, History of the foundation 1, 369-371. Zie ook Bietenholz, Contemporaries of Erasmus
1,9-10.
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SPANJAARDEN EN HET PROTESTANTISME55'

Behalve de 'Erasmistas', die later in Spanje vervolgd zouden gaan worden voor hun
ideeën, is er ook een aantal Spanjaarden dat in het noorden overgegaan is tot het
Protestantisme. Hoewel de eerste helft van de zestiende eeuw een zeer rijke scharkering
heeft gekend aan vernieuwende religieuze ideeën en stromingen, hebben de verdedigers
van de orthodoxie vooral gebruik gemaakt van een tweetal clichébeelden en
personificaties. De te bestrijden ideeën werden zo afgedaan met de termen 'Erasmismo'
en 'Luteranismo'.3*0 Deze simplificaties verhullen enerzijds de vele verschillen binnen
de vernieuwing, maar forceren ook een breuk die feitelijk niet bestaan heeft. Ten dele
gaat het namelijk om een tweetal generaties van een zelfde stroming: die van de jaren
twintig en dertig noemt men 'Erasmistas', in de jaren veertig en vijftig gaat het om
'Luteranos'. Soms gaat het zelfs om dezelfde personen, zoals in het geval van Agustín
Cazalla en Constantino Ponce de la Fuente. Doch het is wel mogelijk een zeker
onderscheid aan te geven. Was het 'Erasmismo' nog vooral een stroming onder geleerde
humanisten, het 'Luteranismo' verkreeg een bredere aanhang. Ook actieve Spaanse
kooplieden in de Nederlanden raakten er door beïnvloed.
Dit was het geval bij de Burgalezen Francisco de Enzinas en Francisco de San Roman,
die rond 1540 naar de Nederlanden kwamen. San Roman ging voor zaken naar Bremen,
waar hij in contact kwam met het lutheranisme. Hij nam zich voor zijn vrienden en
familieleden in Antwerpen te gaan bekeren. Zijn familie leverde hem echter uit aan de
Dominicanen, die hem vastbonden en ondervroegen. De aanwezige Spanjaarden
meenden dat hij 'uitzinnig' was geworden. Buiten Antwerpen werd hij acht maanden
in een donkere kamer opgesloten en toen vrijgelaten. In 1541 werd hij alsnog
meegevoerd op de expeditie-vloot voor Algiers en in 1542 viel hij in handen van de
inquisitie van Valladolid.3*1 De in 1518 in Burgos geboren Enzinas had al enige tijd
in Antwerpen bij familie3'2 verbleven, voordat hij in 1539 naar Leuven kwam, met
in zijn voetspoor zijn broer Jayme. Francisco ging echter door naar Wittenberg en zijn
broer naar Parijs. In 1543 publiceerde Francisco zijn Spaanse vertaling van het Nieuwe
Testament bij Steven Mierdmans van Antwerpen. Pedro de Soto, de biechtvader van
Karel V, liet hem gevangenzetten en zo zat hij enkele maanden in de gevangenis. Hij
ontsnapte op 1 februari 1545 doordat men de deuren had opengelaten en dook onder

359 Voor een algemene inleiding: Jaime Contrerai, 'The impact of Protrtrannsnl in Satin 1520-1600' Іпоишаоп and society m early modem Europe
Stephen Hakczer ed. (Lenden/Sydney, 1987), 47-63.
360 In Spanje in de zestiende eeuw ook de algemene term 'üuminitmo'. Zie Bataillon, Erasmo у España.
361 Adolfo de Castro, Ctsdnedems der Spaansebe protestanten «n van burtne vervolgme door FUtpt II (Amsterdam, 1854). Vertaling van Historié
de los protestantes española y de su persecución por Féltpe И (Cadiz, 1851), 119. José Tellechea Idígoras, 'Francisco de San Roman, un mixtir
protestante húrgales (1542)' Cuadernos de investigación batanea 8 (1984), 223-260. M JP. van Lennep, De bervormtng m Spanje m de zestiende tem/
(Haarlem, 1901), 142-148. Thomas m'Cree, History of the progress and suppression of the Reformation in Spain in the uxteenth century (Edinburgh,
1829 / New York, 1971), 170-174. Henne, Histoire К , 33.
362 Diego Ortega de Burgos, woonachtig in Antwerpen, werd door Enzinas 'oom' genoemd,
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in Antwerpen, alvorens terug te keren naar Wittenberg.3*3
De hierboven genoemde Agustín Cazalla uit Valladolid en Constantino Ponce de la
Fuente uit de buurt van Cuenca preekten in 1549 gezamenlijk in Brussel tijdens het
bezoek van Filips Π aan de Nederlanden. Cazalla, die vanaf 1542 ongeveer tien jaar in
het noorden verbleef met het hof van Karel V en Ponce, in 1549 meegekomen met de
prins, stierven in 1559-1560 als martelaren van het lutheranisme.364
SPAANS KATHOLICISME IN DE NEDERLANDEN: DE PRIESTERS VAN DE SPAANSE NATIE

IN BRUGGE

In 1538 bepaalde de paus per bul dat de Spaanse kooplieden van Antwerpen en Brugge
gebruik mochten maken van Spaanse priesters voor hun geestelijke verzorging. Biecht
en communie konden dan in het Spaans plaatsvinden, want de kooplieden verstonden
'el lenguage flamenco' niet.345 Van dit voorrecht heeft men in Brugge dankbaar
gebruik gemaakt. In 1542 waren de 'predicadores' Carbajal en San Millan al actief bij
de Spaanse natie. De Dominicaan Alfonso de San Millan promoveerde in 1544 in
Leuven en vestigde zich daarna als biechtvader van de Spaanse natie van Brugge. Hij
overleed te Brugge in 1572.366 Ook op deze manier bestond er dus een band tussen de
kooplieden van Brugge en de universiteit van Leuven. Tussen 1544 en 1547 bleek ook
'el dotor Xuarez' de Spaanse natie te voorzien van preken. 367 Voor de preken op
hoogtijdagen werd zelfs op de vergaderingen van de natie besloten aan wie de voorkeur
zou worden gegeven. Zo viel in 1549 de eer ten deel aan broeder Joan de Ludueña,
waarvan ze de 'buena doctrina' al kenden. Het leverde hem zelfs een vaste aanstelling
op in 1550. Maar een jaar later moesten Ludueña en San Millan naar het kapittelgeneraal van de Dominicanen in Salamanca, zodat men op zoek moest naar tijdelijke
vervangers als prediker en biechtvader. Men schreef aan de leiding van de Dominicanen
om de twee weer terug te laten komen, of om andere geestelijken te sturen. In 1552

363 De Vocht, History of the foundation [V, 143-150. В. Vermageren, 'Een 16de-eeuws Spaant aanhanger van de Reformatie: Francisco de Enzinas'
De Gulden Passer 43 (1965), 149-165. Tijdens zijn gevangenschap werd hij bezocht door een Spaans en een Bourgondisch edelman. Toen hij met
de Spanjaard in het Spaans sprak luisterde de ander toe naar de Spaanse taal, 'laquelle son compagnon entendait fort bien'. Francisco de Enzinas,
Mémoires Ch. -Λ1 Campan ed. 2 delen (Brussel/ Den Haag, 1862-1863), 87. ΒΛ. Vemuseren, 'Autour de l'édition de l'histoire de Testât du Pais
Bas et de la religion d'Espagne par F. de Enzinas dit Dryander (1558)' Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et Documents 27 (1965),
463-492. Thomas m'Cree, History of the progress and suppression of the Reformation in Spam in the sutecnth century (Edinburgh, 1829 / New York,
1971), 176-180.
364 Bataillon, Erasmo y Espana, 520-524. Jesús Alonso Burgos, El Luteranismo en Castilla durante el siglo XVI. Autos de fede VaUadolid de 71 de
mayo y de 8 de octubre de 15S9 ßan Lorenzo de El Escorial, 1983), 61, 91-92. Adolfo de Castro, Geschiedenis der Spaansche protestanten en van hunne
vervolging door Fdips II (Amsterdam, 1854), 161. Mana Paz Aspe Ansa, Constanano Ponce de la niente, el hombre y su lenguaje (Madrid, 1975).
M.F. van Lennep, De hervorming in Spanje m de zestiende eeuw (Haarlem, 1901), 156-166, 203. Klaus Wagner, El doctor Constantino Ponce de la
Fuente, el hombre y su biblioteca (Sevilla, 1979). In de inventaris van Ponce de la Fuente uit 1558 zijn veel goederen uit de Nederlanden te vinden,
'escaparate de madera de Flandes, 3 cofres de Flandes barreados; 2 cofres de Flandes vavos barreados; 3 calones de Flandes de madera de borne
con su cerradura nueva; cofre de Flandes; 2 esenptonos chiquitos flamencos; un cofre de Flandes; un escriptono de madera de Flandes, vazio; un
escriptorio de Flandes'. Hij liet via opdrachten boeken uit Lyon en de Nederlanden komen en deze opdrachten zijn bewaard in het notarieel
archief van Sevilla.
365 SAB SC, Divers 1428-1549. 'Para podernos confesar e comulgar con sacerdotes españoles syn que los curas lo contradigan'.
366 Johan Decavele, De dageraad van de Reformatie іл Vlaanderen I52Û-1S6} Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor wetenschappen,
letteren en Schone kunsten van België ХХХ П (Brussel, 1975), 157. SAB SC, 'Libro de las ordenanças sobre materia de riesgos γ seguros', 41r.
Idem, 'Ayuntamientos' 1522-1547, 116v. San Muían m 1550 als biechtvader van Bartolomé de Aranda. ídem. Paredes 56, 113r.
367 Te rogamos de parte de todos que se toma la pena de predicarnos en este tiempo'. Luis de Suares, 'clengo, doctor en santa theologia e
predicador de la nación despana residente en Brujas',
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bleek er nog niemand te zijn gevonden, zodat men ene Pero Ortega diende over te
halen om de preken in de vastentijd te verzorgen.
Pas in 1553 kwam San Millan terug uit Spanje en met hem kwam broeder Jerónimo
de la Mancha, die een aanstelling kreeg voor één jaar. Deze huurde een kamer in een
klooster en bezat verder een dienaar om hem eten te brengen. Hij vond de vijfentwintig
pond per jaar die de Spaanse natie hem betaalde echter te weinig en dreigde ermee terug
naar Spanje te gaan. Aangezien er vele schepen in Zeeland lagen, had hij zijn dreigement
eenvoudig ten uitvoer kunnen brengen. De natie besloot zijn salaris te verhogen tot
dertig pond per jaar. De oplossing bleek van korte duur, want broeder Jerónimo blijkt
reeds vóór november 1554 te zijn overleden. Opnieuw diende er voor de vastentijd een
tijdelijke kracht te worden aangezocht. Uit drie kandidaten -een Dominicaan, een
Trinitariër en een Augustijn- koos men de Augustijn Lorenzo de Villavicencio34' uit
Jerez de la Frontera en in 1555 besloot men uit tevredenheid met hem door te gaan.
Toen was het de beurt van biechtvader San Millan om te klagen over zijn betaling, die
hij wist te verhogen van achttien pond tot vijfentwintig pond.369
DE SPAANSE JEZUÏETEN IN DE NEDERLANDEN

Voordat Ignatius van Loyola370 zijn orde oprichtte, was hij tussen 1528 en 1530
diverse keren bij de Spaanse kooplieden in de Nederlanden op bezoek geweest. De
Parijse student bezocht Gonçalo de Aguilera en Vives in Brugge en in Antwerpen had
hij contact met de Spaanse koopman Juan de (Duellar. Loyola, die leefde van aalmoezen,
trok ieder jaar vanuit Parijs naar de Nederlanden om er geld te krijgen van de daar
wonende Spanjaarden. Na drie jaar waren zijn relaties dermate goed dat men hem het
geld direct in Parijs stuurde. Het gebruik om bij landgenoten in Engeland of de
Nederlanden geld bijeen te bedelen voor de Parijse studie was waarschijnlijk algemeen,
maar Loyola is één van de weinigen waarvan we het zeker weten.
In 1542 kwamen acht Spaanse Jezuïeten vanuit Parijs naar Leuven. Ze preekten in het
Latijn, want ze spraken geen Frans of Nederlands. In 1547 was de kolonie uitgegroeid
tot negentien personen en betrok men een gemeenschappelijke woning. In 1552-1553
zond Loyola nog twee volgelingen naar Doornik. Toch duurde het tot 1556 voor de
Jezuïeten zich officieel in de Nederlanden mochten vestigen. De eerste Nederlandse
Jezuïet Kornelius Wischaven uit Mechelen, werd bekeerd door de in Leuven gevestigde
Spanjaard Estrada. Kornelius nam ook een aantal van hen in huis, 'und schützte seine
Gäste gegen mancherlei Unbilden, denen sie in Löwen, man weiss nicht warum,

368 H ТЬЛІ Roosenboom, 'Fray Lorenzo de Villavicencio Een geheim rapporteur ш de Nederlanden en um invloed op Fdipt П, 1563-1565'
Arche/voor de gacbudems van de Katboluke kerk 1\ (1979), 146-174 Lorenzo studeerde ondi 1551 in Leuven Tunen 155B en 1560 verbleef hij
ш Duitsland.
369 SAB SC, 'Ayuntamientos' 1522-1547, ІЭЗ , 153v Idem, 1548-1568, 2r, 25v, 29v, 37r-37v, 55r, 75r, 89r-90r, lOlv, 105v, l l l r SAB, Paredei
45, 87r Johan Decavelc, De dageraad tun de Refórmete m іаапаеттп JÍ20-1Í6Í Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor
wetenschappen, letteren en Schone kunsten van België ЭООС П (Brussel, 1975), 152 Karl Deunnger, 'Lorenzo de іііа юепсіо ab Anwah der
kirchlichen Armenpflege un Zeitalter der Tndcnuschen Reform' Spamscbt Forscbsmgen der Görnsgcsctlscbafi 21, le Reihe (1963), 327-339.
370 Alfred Poncelet, Histoire dt U compagnie dt Jésus dans les anciens Pays-Bas I (Brunei, 1926), 35 39 Ricardo Garda Vuloslada, Loyolay Erasmo
Dos times, dos épocas (Madrid, 1965), 218-220 Zie ook E Rembry, 'Samt Ignace de Loyola a Bruges' Emulation de Bruges 50 (1898), 221-268 M
Bataillon, 'Autour de Louis Vives et d'Inigo de Loyola' Bulletin Hispanique 30 (1928), 184-196. A Viaene, 'Ignauus van Loyola te Brugge 15281530', Handelingen van bet Genootschap voor gescbiedenu gestiebt onder de benaming Société d'Emulation, te Brugge 93 (1956), 145Ί55.
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ausgesekt waren'.371
Bernard Olivier, een Jezuïet uit Antoing, die in 1552 terugkwam in de Nederlanden
na een bezoek aan Rome en Loyola, bleek moeilijk nog als Nederlander te herkennen
met zijn 'grand chapeau et un manteau sans manches, et qui de plus chevauchait sur un
mulet, était pris pour un espagnol; et en certaines localités, les gens refusaient de
l'herberger'. Twee Friezen die hij op zijn reis had ontmoet, moesten hem helpen bij het
vinden van eten en logies.372
FRANCISCO DE OSUNA 373

De Spaanse minderbroeder Francisco de Osuna -bron van inspiratie voor Santa Teresawerd rond 1492 in Osuna geboren en verbleef behalve in Frankrijk ook drie jaar in de
Nederlanden, waar hij in het begin van 1534 in Antwerpen aankwam. Daar liet hij een
aantal werkjes drukken, want de typografie in Antwerpen vond hij beter dan in
Spanje.374 Zijn eerste boek droeg hij op aan de toen in de Nederlanden aanwezige
hertog de Béjar, Francisco de Sotomayor. Ook zou hij als priester hebben gediend voor
de in de stad aanwezige Spaanse kooplieden.375
Osuna heeft in zijn Quinto Abecedario veel oog gehad voor de rijkdom van
Antwerpen en de Spaanse kooplieden. Volgens hem was er zelfs een Spanjaard in
Antwerpen met een bezit van 150.000 dukaten en waren er meerdere met meer dan
100.000 dukaten. Osuna vond dat als een koopman 30.000 dukaten had verdiend, hij
zijn geld in renten moest stoppen en daarvan zou moeten leven.376 Hun mentaliteit
was ook onderwerp van zijn kritiek: 'ze bedrogen iedereen met duivelse inventiviteit'.
Hij schrijft hoe hij in Antwerpen vaak hoorde zeggen dat zelfs Scotus of de heilige
Thomas niet de subtiliteiten bereikten van de handel en de wisselpraktijken. Mentaliteit
en rijkdom van deze kooplieden-elite vormde volgens hem een voorname oorzaak van
de heersende armoede, zowel in de Nederlanden als in Spanje. De Burgalezen, met hun

371 Heen Pirenne, Geschiedenis van Beigli Π (Brussel, ij), 458-459 Alfons KJeiser SJ, Ein Seeleneroberer Lebensennnerungen des enten flämischen
Jesuiten. Komelua Wischaven (Paderborn, 1930), 65, 70 Alfred Poncelet, Histoire de la compagnie de Jews dans la anciens Pays Bas I (Brussel, 1926),
3942 De studenten die op 13 augustus 1542 in Leuven aankwamen waren Jerome Domenech, Andre d'Oviedo, Emilien de Loyola, Pierre de
Rlbadcncira, Jacques Espech, Antoine Strada en François Strada Henne, Histoire Ш, 56.
372 Paul Debucby, Un apôtre du Pays Wéllen ли tempi de la Riforme. Le Ρ Bernard Otmer de la compagnie de Jesus 1)23 ISSi (Riucl/
Antouig/Doornùt, 1911), 55 De Spaanse mantels waren vermoedeluk duidelijk te onderscheiden 'une cappe faicte a la mode despaigne de drap
noir (ort grande et large' SAA, CB X, 87r 7-6-1555
373 Ρ Fidele, OFM, Un maitre de Sainte Thérèse. Le pere François d'Osuna (Parus/ Toulouse, 1934) Laura Calvert, Franala dt Osuna and tèe
sptttí of the letter North Carolina studies in the romance languages and literatures 133 (Chapel HÜ1, 1973)
374 'Porque en verdad me acuerdo que estando yo en FUndea imprimiendo mis libros de laun, un curial Romano me escnvio grandes offerta«
que viesse todo h) que yo quena A este respondí que yo no pedia otra сон de Roma. Sino que Dios me quitase el Romadizo (verkoudheid),
porque esa mal reyna mucho en Flandes, que es muy fría y húmida, de las quales dos cosas carece en Roma, la qual nunca vi amo pintada'
Francisco de Osuna, Quinta parte dé abecedario spiritual 0uan Despmosa, Medina del Campo, 1542), 108
375 ΒΛ Vcnnascrcn, 'The life of Antonio del Corro (1527-1591). Before his stay ш England IT, Archief en Bibliotheekwezen in Beigli 61 (1990),
175-275, 185
376 Francisco de Osuna, Quine« partedel abecedario spiritual (Medina del Campo, 1542), 112 113,199 Hago saber que estando yo en Enveres
que es aquella solempnusuna tienda de Europa donde hay mayor trato que en Venecia', 'poner tassa a las ricas'
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handel in wol, werden door Osuna aangewezen als de grote schuldigen.377 Toch liet
hij ook zien dat sommigen zich wel bewust waren van de kloof tussen kapitalisme en
christendom.37'
Hij hield veel van zijn verblijf in de Nederlanden, behalve dan van het klimaat, want
hij kon de ijzige koude van 'Flandes' niet doorstaan'.37' Ook bekritiseerde hij de te
grote vrijheid, zoals bij het kussen van de vrouwen en het omhelzen. De Spanjaarden
in de Nederlanden moesten oppassen voor deze invloeden. Wel was hij weer onder de
indruk van het harde werken: 'in de Nederlanden bestonden maar vijf doodzonden,
want luiheid en jaloezie ontbraken.310
JUAN MARTÍN CORDERO: STUDENT, VERTALER EN REIZIGER

Een andere Spanjaard verbonden aan de betekenis van Antwerpen als centrum van de
boekdrukkunst"1 was Juan Martín Cordero uit Valencia, in 1531 geboren als zoon
van een Zamorano en een Mallorquína en een neef van de eerder genoemde Pedro Juan
Oliver.3*2 In zijn kleine autobiografie vertelt hij uitvoerig over zijn Nederlandse
verblijf. De reis ving aan toen hij besloot om naar zijn oom in Parijs te gaan. Hoewel
zijn verblijf de periode van Karel V deels overschrijdt, is het een dermate interessante
bron voor de bestudering van de Spanjaarden in Nederland, dat ik Cordero uitgebreid
aan het woord laat.
Samen met vier andere studenten reisde Juan in 1550 naar Parijs, maar vanwege de
oorlog moesten ze meteen naar Leuven doorreizen. Ze werden echter al snel door de
Fransen gevangen genomen en er volgden enkele zware maanden in gevangenschap. Het
was januari en zeer koud. Het feit dat Juan Frans sprak, vergemakkelijkte gelukkig het
contact met zijn cipiers. Pas maanden later slaagden ze er in te ontsnappen en ze wisten
zich in leven te houden door regenwater te drinken. Hij verklaart op dat moment in
de tekst dat ze in Frankrijk geen irrigatie toepassen zoals thuis, maar dat ze water uit
de hemel gebruiken, dat ze in Frankrijk en de Nederlanden in grote overvloed hebben.

377 'Otra cosa parque ау tanto» pobres deve ter U coh-adia de lot mercaderes ricos que se alean coo los tratos ^•Н т"* y no admiten ш dan
pane en la ganancia a los otros mercaderes pobres: como paresçe en Flandes: que dos o tres se alean con la espercieria: en que soban entrar muchos
mercaderes menores mas y a los muy ricos se an aleado con la negociación y ellos'. 'La otra cosa porque ay tantos pobres pienso ser los codociosos
ricos que despojan los reynos: como paresçe en los caudalosos Burgaleses: que despojan a Camila de sus lanas: y compran Las todas «Л»иттЛ«
por menor ргесю: para llevar a Flandes y a Inglaterra: de Ь quai se sigue mucho perjuyzio a los pobres de Casulla que ganaran de comer cardando
lana y sus mugeres vilando: y frinendo hasta los mochachos pueden servir en labrar lana'. 'La otra causa que haze haver tantos pobres, vallaras
en los mercaderes que traen lientos a Sevilla, donde vale mas heneo de Gante y de Olanda que agua: y por esto las Sevillanas ya no quieren vilar.
viendo que ganan poco a vilar porque vale barato el heneo.' Ídem, 212.
378 'Los mercaderes teniendo mucho duda en sus tratos: si eran Logros o no: acordaron de embar a los doctores de París rogándoles y pagándoles
porque los íntormassen de los que alia se Llaman cambios: y les respondiessen α eran lkitos o no'.
379 ídem, 21.
380 ídem, 153.
381 Voor een overzicht van ш de Nederlanden gedrukte Spaanse boeken: J. Peeters-Fontamas, Livra apugnoh лих Puyt-Bes a quelques Iwres runs
ou amaet réunis pur un umutatr Louvunute (Leuven, 1939). J. Peeten>Fontainaa, Btbtwgrupbu: da impressions espagnols da pmyt-Bus mérvUonmmx
2 delen (Nieuwkoop, 1965).
382 Pierre Grouh, 'Juan Manin Cordero en loi Países Bajos' ìli Congreso dt еоореглЫп uuelectuul Instituto de cultura bupdmca, Madrui (Madrid,
1958), 1-2. Francisco Marti Grajales, Ensayo de un diccionario biografico y bibhogrifico de tos роеиз que floreaeron ел ei remo de Valencia basta d
uño 1700 (Madrid, 1927), 128-170. Bataillon, Erutmo у Espana, 719. JJ*. Peerers Fontainas, 'Eztrait des memoires de Jean-Martin Corderò de
Valence' Gulden Ptsser 31 (1953), 59-75
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Wanneer ze er God om water vragen geeft die het meteen één of twee weken achter
elkaar.
Na Rouaan, waar hij twee weken bij Spaanse kooplieden verbleef, die hem goed
onthaalden -want degenen die in vreemde streken wonen zijn gastvrijer dan mensen in
hun eigen huis- kon hij dankzij hun vrijgeleides verder tot Amiens. Daar trof hij enkele
Spaanse faktors van deze kooplieden en verbleef er een week. Eindelijk veilig
aangekomen in Atrecht had zijn eerste Nederlandse observatie betrekking op de
hondenslager. Volgens zijn informatie werden er handschoenen van gemaakt, die zeer
goed waren tegen de kou.
Na het mooie Kortrijk ging hij op een vierwielige kar naar Gent en uiteindelijk tot
Leuven waar hij bekenden uit Parijs ontmoette. Al een dag na aankomst kwam daar
geld voor hem aan dat door zijn vader op zijn verzoek uit Valencia was gestuurd. In
Antwerpen ontmoette hij een Genuees koopman, die hij kende vanuit Valencia waar
deze was getrouwd. Deze kon bewijzen dat de wissel voor hem bedoeld was. Terug in
Leuven kleedde hij zich volgens de gebruiken van de streek.
Vervolgens deelt Juan mede dat hij het contact met landgenoten heeft gemeden omdat
hij het Vlaams wilde leren en het Frans niet vergeten. Hij was een voorstander van het
begrijpen van de taal van het land waar men verblijft. De studenten spraken overigens
onderling veelal Latijn. Hij verbleef een vol jaar in het huis van de Nederlandse
procureur Juan Simonis. Het gezelschap van Nederlanders beviel hem ook zeer goed,
alleen vond hij wel dat ze erg veel dronken. De serieuze student werd door de
Nederlanders ook wel 'el oficioso español' genoemd, de Spaanse werker. Na dit jaar verhuisde hij naar een huis met Spanjaarden in bezit van Diego de Vítores uit Burgos.
Voorafgaand aan zijn verhuizing moest hij nog wel een feestje organiseren. Het was
namelijk een gebruik in de Nederlanden om bij binnenkomst en vertrek feest te vieren
en wijn te drinken. Na een afscheid vol tranen zei hij zijn oude Nederlandse huisgenoten altijd als vader en broers te blijven beschouwen.
Nadien kreeg Juan een eerste vertaling gepubliceerd in Antwerpen en besloot hij naar
Engeland te gaan in verband met de aanwezigheid van Filips II. Maar eerst ging hij in
Luik langs bij zijn geleerde oom, die hij nog nooit had ontmoet en in Luik in dienst
stond van bisschop Georg van Oostenrijk. De reis naar Engeland ging via Arnemuiden
en Middelburg, maar hoewel de zandbanken 's nachts goed werden overleefd, zorgde
een storm er voor dat het scheepje -hoewel reeds in het zicht van de Engelse kust- weer
werd teruggevoerd naar Zeeland.383 Wijselijk besloot Juan toen om via Brugge naar
Calais te gaan en vandaar over te steken naar Dover.
Na lange tijd in Engeland verbleven te hebben, als graag geziene gast bij zowel Filips
Π, de Spaanse hoge adel, als bij een koopman uit Medina del Campo, kwam hij via
Londen terug, gebruik makend van een schip met Engels bier, 'dat veel beter is dan het
bier dat men normaal in de Nederlanden drinkt'. Via Zeeland en Antwerpen en nog
twee jaar studie in Leuven belandde Juan opnieuw in Antwerpen. Daar ging hij nu

383 'Caminamos toda la noche y pasamos a salvamiento todos lo» bancos de Flandes, que son unos montones de arena que la muma mar haze
рог аШ, peligrosos por dan al través, aunque los señalan con ciertas cuerdas y palos con trabajo continuo, porque se nielen mudar con las avenidas
de los vientos ν de las aguas Y estando ya a vista de Ynglaterra veys aquí donde se torna el viento contrario, j hubimos de tornaros a
Medialburquc an poder resistir'.
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volop aan de slag voor de drukker Martin Nuyts: vertalingen, correcties en eigen
werk.384
Cordero was bevriend met lieden van allerlei naties: Duitsers, Italianen en Portugezen.
Zoals hij zelf zegt was hij de vriend van alle kundige mensen, of degenen die op zijn
minst drang naar kennis hadden. Hij verklaarde zich de vijand van alle onbeschofte
lieden en stommerikken. Uiteindelijk aanvaardde hij een baantje als gezelschapsheer
voor de gedeprimeerde Antwerpse koopman Francisco de Soria, afkomstig uit Logroño.
Deze moest, nu het mei was, van de medici maar eens een reisje maken. Met een
draagstoel voor de heer De Soria reisde men ondermeer naar Gent, Brussel en Brugge.
Daar verbleven ze enige tijd in het huis van Juan de Matança.
Cordero begint met de uitleg van de handel tussen Antwerpen en Brugge: Brugge was
vroeger wat Antwerpen nu was. Alleen de wolstapel van de Engelsen en Spanjaarden
was er gebleven. Maar dan zegt hij dat hij er niet verder op in zal gaan, want 'ik schrijf
geen geschiedenis van 'Flandes', maar een geschiedenis van mijn leven'. De reis ging
verder via Rouaan en Parijs en vervolgens naar Spa.3'5
Na ontvangst van brieven uit Valencia van zijn familie en van een Nederlands
koopman besloot Juan terug te keren naar Spanje. Met een paard van Francisco de Soria
en in gezelschap van twee jonge Burgalezen: Pedro Cerezo en Francisco de San Vítores
en een Aragonees geheten Francisco Ruiz, gingen ze via Leuven naar Parijs. Vandaar
ging de reis verder met nog zeven Fransen die naar Toulouse gingen, 'allen besmet door
de kwade secte die zij zelf de nieuwe religie noemen'. Onderweg wilde een herbergier
ze geen onderdak geven, want de Spaanse troepen hadden daar grote verwoestingen
aangericht. Dankzij de grote talenkennis van Cordero wist men zich echter uit de situatie te redden. Via Bordeaux en Irún kwamen ze tot Vitoria, waar Cordero vele
bekenden ontmoette, waaronder kennissen uit Antwerpen. In Logroño vervulde hij zijn
belofte aan Francisco de Soria om langs te gaan bij de weduwe van Pedro de Soria.38*
Vanaf Burgos was hij alleen overgebleven en met een huurezel -zijn paard was in Vitoria
gestorven- kwam hij in Madrid en vandaar zou hij uiteindelijk naar huis terugkeren.

384 Cordero werd begeleid door Nuyts, m wiens huif hi) verbiete, waar hi) Spume teksten voor corrigeerde en er zijn werken het publiceren.
Ook maakte hu een boek op verzoek van 'un curioso alemán llamado Hubertbo Golthzio', met vertalingen van de medailles en levens van alle
keizers In latere jaren droeg hu zijn werk op aan ondermeer Gonçalo Perez en Martin Lopez Zun eerste vertaling maakte hl) op verzoek van
Antwerpse kooplieden
385 'la fuente de Espa, que produze una agua por venas de berro, la qual uene propiedades para muchas enfermedades, y pamcuUrmente para
las cuartanas '
386

Ook lut deze gegevens blijkt het belang van Vitoria en Logroño, zoals dat ш Hoofdstuk 1 is beschreven
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PANORAMA VAN SPANJAARDEN IN DE NEDERLANDEN

Afgezien van de reeds genoemden zijn er nog meer geleerde Spanjaarden te vinden, die
in de Nederlanden zijn geweest. Een bekende groep zijn de biechtvaders van het hof,
zoals Pedro de Soto en Domingo de Pozo.387 Andere geestelijken waren de theoloog
De Miranda 3 " en de bisschop van Badajoz, Alonso Manrique de Lara. Deze moest als
aanhanger van Filips de Schone vluchten voor Ferdinand en wist in 1509 via Portugal
de Nederlanden te bereiken. Tot 1523 was hij regelmatig aan het hof in de Nederlanden
te vinden. 3 " Het hof trok nog meer geleerde Spanjaarden aan. Alvar Gomez, vermoedelijk geboren in Guadalajara, kwam in 1516 als page naar het hof van Rarel V, na
eerst in Italië aan vele veldslagen te hebben meegedaan.390 Lorenzo Galindez de
Carvajal was als raadgever van Karel in 1521 in de Nederlanden en ook Luis Martínez,
een kanunnik uit Orihuela (Murcia), bezocht de Nederlanden gezien zijn beschrijving
van de situatie in 1531: 'een rijk en aangenaam gebied, maar met hoge prijzen en niet
zonder religieuze spanningen'.3'1
Een andere bekende Spaanse hoveling was de opvolger van De Witte als bisschop van
Cuba, de in Leuven in 1514 gedoctoreerde Michel Ramirez de Salamanca. Hij was
vermoedelijk in 1512 in Leuven aangekomen, waar hij het tot deken van de universiteit
bracht. Via het hof van Karel V kwam hij uiteindelijk in Cuba terecht, waar hij in 1560
nog actief was.392 Ook Juan de Rojas Sarmiento en Juan de Herrera zijn dankzij de
wereld van de vorst in de Nederlanden geweest.393 Andere bekende Spanjaarden in
Leuven waren ondermeer Martin Perez de Ayala uit Cartagena, Fadrique Furiò uit
Valencia, Gabriel Enuesia en Sebastian en Francisco Fox Morcillo uit Sevilla.394 Maar
ook in Brugge konden de geleerden terecht. Zo bood De Witte in 1545 de Spanjaard
Francis Jonerius de mogelijkheid om in Brugge lezingen te verzorgen.395 Martín Laso

387 VX) Carro, El n u e r v Pedro de SotOj Ο Ρ (amfisor de Carlos V) (Salamanca, 1951) Rond ISSO was Domingo de Pozo vanuit Burgos naar
de Nederlanden gekomen om als biechtvader van Karel V te dienen Florian de Ocampo, 'Sucesos de los años 1548 a 1558', Biblioteca Nacional,
Madrid, m s 9937, 23г
388 In 1545 was De Miranda ш de Nederlanden, een doctor ш de theologie un Alcalá de Henares SAB, Paredes 45, 104v
389 Ρ Walser, 'Alonso Manrique und Karl V Ein Vorschlag fur Einführung spanischer Inquisiuonsgenchte in den Niederlanden 1520-1521'
Archiv für Refbrmanonigeschuhle 30 (1933), 112 118 Btetenholz, Contemporaries о/Етлгтш Π, 373-375 Hallbroer van de dichter Jorge Manrique
en ш 1523 aartsbisschop van Sevilla en Inquisiteur-generaal
390 Bietenholz, Contemporaries of Erasmus Π, 117-118
391 A Morel Fano, 'Le premier témoignage espagnol шг les interrogatoires de Luther a la diète de Worms en avril 1521' Bulletin Hispanique
16 (1914), 35-45 Juan Bautista Vilar, 'la Europa de la Reforma, viso por un viajero español del agio XVL Descripción de Suiza y Alemama en
1530-31 por mosín Luis Martínez, canónigo de Onhuela' Boletín de la Reel Academia de U Historia 181 (19(4), 61-90, 69 HIJ schreef een brief
un Brussel op 9 maart 1531 Idem, 87-90
392

H de Jongh, L'anaenne faculté de théologie de Louvain. Au premer aède de son existante 1432 1S40 (Leuven, 1911)

393 Jose Mana López Pinero, Thomas F Ghck, Victor Navarro Brotóns, Eugenio Portela Marco, Lhatonano biaánco de la nencw moderna en
Espana I (Barcelona, 1983) Juan de Rojas Sarmiento was in de Nederlanden met het hof van Karel V en Fihps Π In Leuven heeft hij lessen gevolgd
van Gemma Fnsius L 263-264 Juan de Herrera гешіе tussen 1547 en 1551 met Honorato Juan naar de Nederlanden en habe Later vocht hij
m het leger en keerde in 1556 terug naar Spanje ab hd van de Duitse wacht L 449-453
394 De Vocht, Hutory of the foundation IV, 435-441 Bataillon, f r u n o y Espana, 506-507, 552 Fadrique Fuñó speelde later een belangrijke rol
in de Nederlandse Opstand R W Truman, 'Fadrique Funó CenoTs return to Spain from the Netherlands in 1564 further information on its
circumstances' Bibliothèque d'Humanisme et Renataance 41 (1979), 358-366 НеппМісЬо іоа, Ration et alterile cbezFadrupu Furto Ceno!, philosophe
politique espagnol du XVIr sUde (Parus, 1973)
395 De Vocht, Hutory of the foundation L 520 A.G de Schrevel, Histoire du séminaire de Bruges I (Brugge, 1883), 272-277, 393
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uit Oropesa diende Mencia de Mendoza in de Nederlanden als secretaris en publiceerde
er ook een vertaling."6 Ook zijn er enkele bekende Spanjaarden van de tweede
generatie, zoals Adrianus Saravia, Michel de Aranda en Pedro Gomes. Opvallend is dat
afgezien van de Antwerpenaar Gomes, de andere twee vermoedelijk afkomstig zijn uit
het zuiden van de Nederlanden, namelijk uit Hesdin en Doornik."7 Dit lijkt eerder
te wijzen op een vader uit het Spaanse leger, dan uit de Spaanse koopliedenstand.
GELEERDE NEDERLANDERS NAAR SPANJE

Bataillon noemt aan het begin van zijn Erasmo y España de reis van Charles de Bovelles
naar Spanje in 1506. Deze Franse geleerde vertrok vanuit Brugge of Antwerpen en
genoot in Spanje de gastvrijheid van de bisschop van León en van Cisneros. Het is
Bataillons eerste voorbeeld van een noordelijk geleerde, die de reis naar het zuiden
ondernam. Bataillon spreekt daarbij het vermoeden uit dat de interesse in de
manuscripten van mensen als de dertiende eeuwse Catalaanse mysticus Raymundus
Lullus hierbij mogelijk een belangrijke rol heeft gespeeld."* Het aantal Nederlanders
dat in de periode van Karel V uit wetenschappelijke interesse naar het zuiden is gegaan,
is vermoedelijk niet groot geweest. Eerder gaat het om geleerden die de reis ondernamen
vanuit hun functie aan het hof, als secretaris of kapelaan. Wel is er het voorbeeld van
een aantal Jezuïeten dat aan de universiteit van het Portugese Coimbra ging
studeren.3"
Het door Erasmus en Jeroen van Busleyden opgebouwde Collegium Trilingue in
Leuven vormde voor vele Nederlandse studenten een goede basis voor dit soort
internationale carrières, ook door de nauwe banden tussen Erasmus en Jean Le Sauvage,
de invloedrijke kanselier van Karel V.400 Toen Sauvage in 1517 opgehaald moest

396 Bataillon, Erasmo y EspatU, 484, 511
397 Willem Nijenhuu, Adnenus Paravia (с H32 1613) (Loden, 1980), 3 Saravia werd waarschijnlijk geboren in bet begin van 1532 ш Headin,
in Artene1 Hij wat de zoon van de Spanjaard Cristobal en Elisabeth Boulanger, een burgereise van St. Omaars en dochter van een vanwege ketten)
geëxecuteerde vader Ed. de Coussemaker, Troubles rebgtemx du XVk siede dans U Fiandre menarne; IS60-1S70 (Brugge, 1876) Aranda, overleden
in 1539, was geboren in de omgeving van Doornik en vermoedelijk van Spaanse afkomst. Deze Augustijner monnik verbleef vele jaren ш Frankrijk
aan diverse hoven. Bietenholz, Contemporaries ofErasmus L 69-70 Gomes, zoon van een Antwerpse Spanjaard, was ui 1532 leerling van Josse
Velarais, die to Antwerpen ook Ludovico Guicciardini lessen heeft gegeven De Vocht, History of the foundation П, 184-185
398 Batafflon, Erasmo у EspafU, 53-54 Als jongeman ging ook Christophe de Longueil naar Spanje Hu was de natuurlijke zoon van een bisschop
uit Bretagne, ambassadeur van de Franse koning m de Nederlanden, en een meisje uit Meedelen, waar hsj ook ter wereld was gekomen. Hij ging
met Filips de Schone, of reeds eerder met duns ™ > w " ^ » Andrea del Burgo, mee naar Spanje Volgens Erasmus was hu in Schoonhoven
geboren, maar alles wijst op Mechelen Conlemporta of Erasmus, П, 342-345 Eugenio Asenso en Juan Akina Rovira, 'Paraenesu ad luterai Juan
Maldonado y d humanismo spillo/ en tiempos ie Carlos f(Madnd, 1980), Ш>9 Th Simar, Christophe Je Umiliai, humanisa (UU-HU) (Leuven,
1911)
399 Komelius Wuchaven de Jongere uu Mechelen, een neef van de gelijknamige eerste Nederlandse Jezuïet, verdronk ш 1546 ш een Spaanse
rivier, op zijn weg naar Coimbra. Alfons Kleuer SJ, £m Seeìeneroberer Lebeiuennnermgm des ersten flämischen Jesuiten. Komehus Wiszhaven
(Paderborn, 1930), 76 Loyola stuurde in 1544 negen Nederlanders naar Coimera om daar te gaan studeren. Het betrof inwonen van Halle, Rusel,
Ranse, Doornik, Termonde en Mechelen. Ze gingen op 12 jaauan per schip naar Sa images waar ze op 2 februari aankwamen. Alfred Poncelet,
Histoire de U compagnie de Jems dans les anciens Pays-Bas I (Brüssel, 1926), 42-45
400 Cornelius van RegerscapcUe, student van bet Collegium Trilingue, was in 1541 bj de aanval op Algiers doodgewaand. Hu berakte echter
veilig, doch naakt, de kust van Barcelona De Vocht, Tbr history of the foundation II 385-386

368

worden in Frankrijk, gingen behalve Busleyden ook Antoni Sucket401 en Pierre
Barbier mee. Deze twee beschermelingen van Sauvage en Busleyden zagen zich echter
al snel zonder ondersteuning. Busleyden overleed reeds in Bordeaux en Sauvage zou op
7 juni 1518 in Zaragoza komen te overlijden.
Pierre Barbier uit Atrecht was waarschijnlijk familie van de gelijknamige hoveling van
Maximiliaan en Filips de Schone rond de eeuwwisseling. Met deze achtergrond kreeg
hij snel na zijn studie -in 1516- een aanstelling als kapelaan en secretaris van Jean Le
Sauvage. Sauvage regelde al zeer snel een benefice in de Nieuwe Wereld, wat hem geen
rijkdom opleverde, maar slechts de spot opwekte van zijn vrienden. Nadat Sauvage in
Spanje was overleden, kwam Barbier in dienst van Adriaan van Utrecht met wie hij ook
naar Rome zou meegaan.402 De Bourgondiër Guy de Morillon maakte na zijn
Leuvense studie eveneens deel uit van de hofhouding van Jean Le Sauvage. Na diens
dood kwam hij in dienst van Karel V in Spanje, waar hij tussen 1522 en 1531 actief
bleef. Ook later zou hij er nog weer terugkeren.403
Tot de kringen van deze Nederlandse hovelingen in Spanje behoorden ook Michiel
Gillis uit Antwerpen, die Maximiliaan en Karel V als secretaris had gediend en in 1524
in Madrid verbleef404 en Maximiliaan Transsylvanus, afkomstig uit Brussel, maar wellicht van niet-Nederlandse oorsprong.405 Maximiliaan ging in 1519 naar Spanje als
secretaris van Karel V. Bij zijn tweede bezoek aan Spanje in 1522 was hij getuige van
de terugkeer van Sebastian del Cano en 18 anderen, overlevenden van de expeditie van
Magellaen. Cristobal de Haro, een oom van Maximiliaan, had een deel van de expeditie
gefinancierd. De eerste specerijen uit de Molukken zouden in Antwerpen ook
aankomen bij Diego de Наго, de vader van zijn echtgenote Francisca de Haro. 4 0 6 Na
haar dood in 1530 ging hij opnieuw naar Spanje.407
Behalve Maximiliaan had ook de Antwerpse patriciërszoon Frans van der Dilft een
dochter van één van de belangrijkste Spaanse koopliedenfamilies van Antwerpen tot

401 Antoni Suckec was de zoon van een Mechéis am, maar zun grootvader kwam int de itreck rond Rouaan Sucket, vneod en beschermeling
van kanselier Sauvage, kwam later terug uit Spanje met kleding, bedden en andere voorwerpen De Vocht, History ofthefoundation 1,49-36 Henry
de Vocht, Jerome de Busleyden. Founder of the Louvain Collegium Tnlwgue His U/t and writings (Turnhout, 1950) Bietenholz, Contemporaries of
Erasmus Ш, 296-297
402 Bietenholz, Contemporaries of Erasmus Ι, 93·94 Bataillon, Erasmo y España, 80-82 Dirk Adriaans uit Hetze (Hezius) ging ook met Adnaan
van Utrecht naar Spanje en Italie Btetenbalz, Contemporaries of Erasmus Π, 190-191
403 De Vocht, History of the foundation Ш, 44-4B.Bietenharz, Contemporanei of Erasmus Π, 444, 461-462 Moriüon het tweemaal ZIJD echtgenote
Elisabeth de Mil achter, voor zijn reizen m 1517 en 1524 naar Spanje Ook in 1534 was hij weer lange tijd m Spanje
404

Bietenholz, Contemporaries of Erasmus Π, 99.

405 Alphonse Roersch, 'Маятііігп Transsylvanus, humaniste et secretaire de Charles-Qumt' Bulletins de U datte des lettre et des sciences morales
et politiques. Académie Royale de Belgique 5e séné, ХГ (1928), 94-112 Idem,'Le conseiller de Charles-Quint. Maxunihen Transsylvanus' L'buma·
nume bdge a l'epoque de U Renaissance. Etudes et portraits(Leuven, 1933), 33-54 klem, *Nouvelles indications concernant Manmihen Transsylvanus'
Repue Belge 7 (1928), 871-879 Gerard Vehwyck, geboren ш Ravenstan rond 1505, was gehuwd met Jeanne, de dochter van Transsylvanus Na
zijn studie m Leuven ging hij ш 1541 als secretaris van Nicobas Pcrrenoi mee naar ValladoUd Als secretaris van de Geheime Raad verbleef hu
veelal in het buitenland Na zijn benoeming tot vhesndder ш 1549 stierf hu in 1555 als heer van Boechout Michel Ваеккч De collaterale raden,
322-323
406 Francisca stierf ш 1530 op 24-jange leeftijd in Brussel. Alfred Marunus Mana Dekker, fanus Secundus (liti 1S36). De tekstoveileveting van
bet tijdens ζψι leven gepubliceerde werk (Nieuwkoop,1986) In de zomer van 1539 schreef Secundus twee grafdichten op Francisca de Haro, haar
deugd en charme roemend
407 Bietenholz, Contemporaries of Erasmus Ш, 339-340
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echtgenote gekozen. Op 20 juli 1535 trouwde hij met Cornelia de Bernuy, een dochter
van de Spaanse koopman Fernando de Bernuy en Isabella van Bombergen.401 Van der
Dilft was toen al enige keren in Spanje geweest. De eerste keer dat hij besloot om naar
Spanje te reizen was in 1528. Na een weinig succesvolle poging om daar bij het hof een
functie te vinden -na een reis vanuit Zeeland in september 1528-, vertrok hij in januari
1530 over Italië voor een tweede keer naar Spanje, waar hij tot 1533 zou blijven, alvorens naar Antwerpen terug te keren.409 Hij slaagde nu wel en verwierf de gunst van
Alonso de Fonseca, de aartsbisschop van Toledo. Zijn terugkeer in 1533 naar
Antwerpen had als achtergrond dat zijn ouders een rijke weduwe voor hem hadden
gevonden, die binnen een jaar zou komen te overlijden.410
Voor de overleden Francisca de Наго zijn er twee gedichten gemaakt door de
humanist Janus Secundus, die evenals Van der Dilft in de gunsten zou weten te komen
van de nieuwe aartsbisschop van Toledo. Secundus was geboren in Den Haag in 1511
en vertrok in 1528 naar Mechelen.411 Ook hij ging op zoek naar een functie in Spanje,
maar Secundus had daarbij het voordeel dat zijn broer Grudius 412 reeds sinds 1532 een
functie aan het hof in Spanje bekleedde. Secundus ondernam de reis met Anna Cobel,
de echtgenote van Grudius en haar jongere broer Franciscus.413 Op 28 mei 1533
vertrok het gezelschap over land naar het hof van Karel V in Catalonië, waar ze op 12
juli aankwamen. In zijn eerste jaar in Spanje schreef Secundus ondermeer over de hitte
en over de moord in Monzón op de Nederlandse musicus van de hofkapel Jacobus
Platpays. Aan het einde van het jaar trok het hof via Zaragoza naar Toledo, waar enkele
Spaanse courtisanes zijn dichtershart weer deden opbloeien. Toen het hof in Segovia
verbleef kon hij aan zijn familie laten weten dat hij een functie had verworven als
secretaris van Juan Pardo de Tavera, de nieuwe aartsbisschop van Toledo.414
In Palencia verloor Secundus in 1534 nogmaals zijn hart, maar begon ook zijn
gezondheid achteruit te gaan. Vanuit Madrid liet hij zijn broer weten dat hij de keizer
om een pastoorsbeneficie had gevraagd in Holland en derde op de wachtlijst stond. Deze
brief was meegenomen door de als secretaris van een Poolse diplomaat in Madrid

408 Over De Haio en De Bernuy zie Hoofdstuk L
409 De Vocht, History of tie foundation П. 171-175
410 Bletenholz, Consmporano of Erasmus I, 392-393
411 Alfred M.M Dekker. 'Leven en werken vul Janus Secundus' HandeUngen m de Koninklijke knng voor oudheidkunde, leturm en kunst u n
MecheUn 90, 2e deel (1986), 17-24 J J Guepin, Dr bnsf van Janus Secundus, de 'kussen ' en andere gedichten (Amsterdam, 1991), 271-298 Georges
Prtvrjt, 'Les 'Innen* de Jean Second, nonce, traduction et notes' Revue sta Nord 9 (1923), 161-192 en 255-273
412 Jan Pieter Guepin, 'De onuitgegeven gedichten van Grudius, die betrekking hebben op het debacle van de inpoldering van de Zijpe'
Hsndelsngen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, tateren en kunst van Mahden 90, 2e deel (1986), 39-59 Grudius correspondeerde
ondermeer met Honorato Juan, Calvete de Estrella, Diego de Guevara en Concaio Perez. Secundus en Grudius hadden een grote afkeer van Spanje,
die um neerslag heeft gevonden in vele verzen en correspondentie
413 Alfred Martinus Mana Dekker, Janus Secundus (liti 1536). De tekstoverlevering van bet tx/dens xipt leven gepubliceerde werk (Nieuwkoop,
1986)
414 Nicolas Herco uit Florennes werd na een studie ш Leuven arts ш Brugge Later ging hu met Karel V naar Spanje, waar hi| zun vnend Janus
Secundus ontmoette De Vocht, History of the foundation L 518-519
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verblijvende Nederlandse kanunnik Joannes Stratius.415 Eind 1534 overleed Anna
Cobel en Secundus trok naar Barcelona in het spoor van de expeditie tegen Tunis.416
Halverwege de reis diende hij echter terug te keren en via Poitiers, waar hij twee
maanden verbleef, en Nantes, waar hij aan boord van een schip ging, reisde hij terug
naar Mechelen. Ook zijn broer kwam later terug naar de Nederlanden. Het Nederlandse
klimaat deed zijn gezondheid goed en al snel kon hij gaan werken als secretaris van de
bisschop van Utrecht. In de zomer van 1536 verzocht Nicolas Perrenot hem om als
secretaris mee te gaan naar Spanje. Dit ondanks het feit dat hij zijn moeder en broers
en zusters beloofd had niet daarheen terug te keren. Tijdens het voorbereiden van de
reis overleed hij op 25 september 1536, slechts 24 jaar oud.
CLENARDUS EN VASAEUS

Een bijzondere plaats in de geschiedenis van de Nederlandse geleerden in Spanje valt toe
te kennen aan Nicolaas Beken Cleynaerts (Clenardus) uit Diest en de Brugse humanist
en historicus Jan Was (Vasaeus), een leerling van Clenardus.417 Zij werden door
Fernando Colón uitgenodigd om mee naar Spanje te gaan, toen deze zelf in de
Nederlanden op doorreis was.418 Voor drie jaar in dienst van de zoon van de grote
ontdekkingsreiziger, vertrokken ze in oktober te paard en kwamen op 10 november aan
in Biskaje. Op de reis klaagde men over de slechte herbergen, zoals in Vitoria, waar ze
maar één glas hadden voor het gehele gezelschap en Vasaeus dit glas brak. Ze reisden
langs Burgos en Valladolid tot Medina del Campo, waar ze bij de weduwe van Diego
Colón logeerden. Vasaeus bleef er een jaar wonen met Fernando. Een jaar later reisde
hij door naar Sevilla. De meegekomen palfrenier uit Leuven zou gedurende deze tijd in
Salamanca overlijden.
Hoewel Vasaeus na afloop van de drie jaar dacht aan terugkeren, wist Clenardus hem
te overtuigen naar Salamanca te komen, waar hij als leraar van de zoon van Francisco
de Vaille ging werken. Opnieuw zien we hier een lid van de kleine kring ingeburgerde
Spanjaarden uit Antwerpen, die ook deel uitmaakten van de stedelijke elite. Met de in
deze paragraaf genoemde families De Bernuy en De Haro vormen zij ook het klassieke
voorbeeld van de Spaanse integratie in Antwerpen. 41 ' In 1537 trouwde Vasaeus in
Salamanca met een meisje uit Segovia en dankzij de bescherming van Clenardus werkte
hij later in Portugal en ten slotte vanaf 1541 tot aan zijn dood in 1561, als docent aan
de universiteit van Salamanca. In tegenstelling tot Clenardus leerde hij perfect Spaans
en uit zijn huwelijk kreeg hij twee kinderen, Agostin en Geronimo, die beiden later aan
de universiteit van Salamanca zouden werken. Vasaeus zou zelfs een geschiedenis van

415 JJ>. Gueptn, De huist ш

/tnus Scolmiti (Amsterdam, 1991), 386-387, 476, 478479.

416 De musíais, dichter, wiskundige en jurist Jean Fuisnier uit Aat v u als musicus aanwezig bij de aanval op Tunis ш 1535. Henne, Hutotre
V, 103.
417 Vasaeus werd geboren m 1511 of 1512, Clenardus ш 1495.
418 Alphonse Roersch, 'le maitre de Salamanque Johannes Vasaeus' L'humanisme beige л Vèpoqw de U Renatatnct. Eaula et portraits (Leuven,
1933), 79-96. Bataillon, Erasmo y España, 99-100. Georg Schiffauer, 'Hernando Colon en Flandesy en Alemania (1520-1522)' Homenaje л Elus Sem
Rtfois Ш (La Laguna, 1970), 317-330. Fernando kwam in 1520 aan met de vloot van Karel V. Hij bezocht Gent, Brussel, Leuven en Brugge.
419 Zie Hoofdstuk L
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Spanje schrijven.420
De faam van Andalusië en Salamanca trok Clenardus421 naar Spanje om daar
Arabisch te leren. In Salamanca kon hij echter geen Arabisch leren en verbleef hij er
enige tijd als docent Grieks en Latijn. Bij een tweede verblijf in Spanje woonde hij bij
de onderkoning van Granada in het Alhambra. In zijn brieven beschrijft Clenardus zijn
reis door Spanje en zijn vrees onderweg voor de kou, de sneeuw en de overvallen van
moren. Hij leerde er Arabisch van een slaaf en besloot naar Marokko te gaan met zijn
trouwe Hollandse knecht Willem. In 1542 overleed Clenardus in Granada.
Een ander Nederlands geleerde in Salamanca was Hugo Helt, rond 1525 geboren in
Groningen en gestorven rond 1594-1595. Hij ging na zijn studie in Leuven in 1545 naar
Spanje. Vier jaar later publiceerde hij in Salamanca zijn werk over het horloge in het
Spaans, vertaald uit het Latijn. Hij had daarvoor drie jaar gewerkt in het huis van de
markies De Poza, de vader van Juan de Rojas Sarmiento. In 1571 verbleef hij nog steeds
in Spanje.422 De universiteit van Salamanca heeft ten tijde van Karel V dus minimaal
een drietal Nederlandse geleerden opgeleverd, maar waar zijn de Nederlandse studenten?
Van Salamanca zijn helaas slechts gegevens bewaard over de studenten na 1546, maar
ook voor de tien jaar daarna kon Richard Kagan geen Nederlanders vinden.423 Van een
andere universiteit, door Cisneros opgericht in Alcalá, is mij slechts één naam bekend
van een 'Nederlandse' student, namelijk die van Georg van Oostenrijk, de in de
Nederlanden opgevoede bastaardzoon van Maximiliaan van Oostenrijk, die in Alcalá
heeft gestudeerd.424

420 De Vocht, History of the foundaum П, 474475
421 Henri de Vocht. 'NicoUas Beken Clenardus, humum' Мсп/вш Cfoi^rrdiu (Antwerpen, 1942) Uitgave museum Plannjn-Moretus, 1-21 Frans
M Olbrechts, 'Rond Niklaas Oeynaeru' reu naar Marokko en zip verbluf te Tes' Idem, 22-51 LJ.M Philippen, 'De arbitrale uitspraak van het
proces Cleynaerts-Bruegel', Idem 68-77 A Deheegher, 'Fragmenten uit de brieven van Clenardus ш het Nederlandsen vertaald', kiem, 87-106
422 Jose Mana López Ршего, Thomas F GUck, Vktar Navarro Brotaos, Eugenio Portela Marco, Ditxioneno bufoneo de U cieña* modem* en
Езрлпе I (Barcelona, 1983) 1, 440 Ded*r*cuin y tao ad reta espeAoi entretexido en Us *rm*s de U mtry enngtu у adaread* ces* de Rous Zie
Francis Maddison, 'Hugo Helt and the Rojas astrolabe projection' Revut* defaculdede de аепсш d* unnersuUd* de Cmmbr* 39, 195-251
423 Alejandro Vidal y Díaz, Memori* batane* de U UntverwUd de SéUmtnc* fialamanra, 1869) Richard L. Kagan, Studenti end society in eerty
modem Sp*tn (Baltimore, Londen, 1974) Salamanca werd vooral bezocht door studenten uit Portugal en uit de rest van Spanje Hdde de Ridder·
Sy-noens, 'Mobility' A history oflbe university m Europe 1 Hilde de Ridder-Symoens éd. (Cambridge, 1992), 280-304, 281, 297
424 De Vocht, History of the foundation IL 132 Zie de paragraaf over de Nederlandse bisschoppen in Spanje
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MEDICI
Afgezien van Mattheus Adrianus, bestaan er nog meer voorbeelden van contacten van
medici met de andere wereld. P. Boeynaems spoorde zelfs een gehele familie op van
Spaans-Antwerpse medici: 'Les Núñez'. 425 Juan de la Parra kwam in 1518 met Ferdinand naar de Nederlanden als arts. Hij stierf in 1521 in Worms tijdens een pestepidemie.426 Pierre Capelle was een medicus uit Valencia die in 1540 in Antwerpen
woonde.427 Bekender is Dionisio Daza Chacón, kleinzoon van de arts van Filips de
Schone en zelf aan het hof verbonden tot in de tijd van Filips Π. Afkomstig uit
Valladolid, verbleef hij tussen 1543 en 1555 regelmatig in de Nederlanden en leerde daar
ondermeer Vesalius kennen. In eerste instantie was hij in 1543 meegekomen met de
troepen van Pedro de Guzman. 428 Andres Laguna uit Segovia was tussen 1526 en 1540
in de Nederlanden geweest en keerde er in 1554 opnieuw terug. Hij was daartussen nog
stadsdokter van Metz van 1540 tot 1545.42* Een ander voorbeeld van een Spaans
medicus in de Nederlanden is dat van de befaamde Jerónimo Abanzo, een 'hispano' uit
Zaragoza. Deze kwam in januari 1555 in Antwerpen aan en vestigde er zich in het huis
van Roger de Tassis, waar hij onder onduidelijke omstandigheden vermoord werd door
de in Wenen geboren Margarita Hartstein.430 Ook gingen er wel Nederlandse medici
mee naar Spanje, zoals Jan van Gorp uit Hilvarenbeek, bekend als arts in dienst van
Maria van Hongarije en Eleonora van Frankrijk. Voor zijn vestiging in Antwerpen in
1555 had hij ondermeer door Spanje gereisd.431

CONCLUSIE
Het aantal schepen dat gebruikt werd voor de hofreizen over zee is vaak onduidelijk.
Het grote verschil tussen de officiële documenten en de kroniekschrijvers valt
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de kroniekschrijvers ook de handelsschepen
meetelden, terwijl in de hofrekeningen alleen die schepen telden die betaald dienden te

425 Ρ Boeynaems, 'Les Núñez, familie d'éminents medians d'origine espagnole a Anvers aux XVI et XVII siècles' Actos del XVcongreso inter·
nacional de bistorti de la mediana 19J6 (Madrid, 1956), 229-253 Alvaros Nonnius werd wellicht ш Fraruula (nu; onbekend) m Spanje gebaren
en hi] kwam met zt]n vader, die ook arts was, aan het begin van de zestiende eeuw mee naar de Nederlanden Hij overleed in 1603 en zun zoon
Lins, geboren ш Antwerpen rond 1553, zou ш Leuven gaan studeren In 1547 woonden de veertigjarige dokter Loys Nufies en de 35-jange dokter
Emanuel Femandes, tous deux Portugalois' ш Antwerpen SAA, CB 6, 415r. M J Pines, 'Les midicias marranes, Espagnols et Portugais a Anvers,
aux XVIe et Х Пе siècles' Le Scalpel 116, n» 26, jum 1963, 545-552
426 Bietenholz, Contemperarles of Епитш Ш, 51-52
427 'Magister Petrus Capella, medicus ex civuaie Valenciana'. SAA, Stryt 1540, 72v, 148v.
42S C D OTtlalley, Andreas Vesalua of Brüssels 1Я4-1564, 196, 205, 231, 419 Concepción Soriano de la Rosa. La obra quirúrgica de Dioniso
Daza Chacón (Salamanca, 1958), 9-10 In 1545 was hij in Madrid HIJ verwierf zijn faam Ьц de bestrijding van de pest. Voor de troepen van Pedro
de Guzman, zie Hoofdstuk V.
429 José Mana López Pinero, Thomas F Gbck, Víctor Navarro Brotóos, Eugen» Pórtela Marco, Diccionario bataneo de la aenaa moderna en
España I (Barcelona, 1983) L 502-505 Bataillon, Erasmo y Espana, 676, 680. Volgens Bataillon is hij de auteur van de Viaje a Turquía
430 Ρ Genard, 'Une exécution au XVIe siede'. Bulletin de l'académie d'archeologie de Belgique 1880, 160-166 De 'seer schone vrouwe' was
vermoedelijk verleid door de Spanjaard en had hem na een ruzie met een mes om het leven gebracht Zie cok Wim Meewis, De vierschaar De
cnmmeU rechtspraak m bet oude Antwerpen van de veertiende tot het einde van de achttiende eatw (Kapellen, 1992), 84-85
431

E Fredericks, 'Joannes Goropius Becanus, arts, linguist, Graecus' Hermenen 43 (1971-1972), 129-136, 129
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worden. Vaak komen Spaanse en Nederlandse kroniekschrijvers wel overeen over de
aantallen. Hoewel het aantal betrokken personen zeer uiteenloopt, is duidelijk dat het
bij de hofreizen altijd om zeer grote groepen ging, die zeer zichtbaar moeten zijn
geweest voor de ontvangende samenleving. Bij de reis van Johanna in 1496 waren de
schepen zelfs bezet met een groot aantal geronselde boeren uit het binnenland. De
schepen werden meestal op koninklijk bevel vastgehouden in de havens, waar ze vaak
lang moesten wachten. De schepen en de bemanning werden door het hof betaald, maar
meevaren met een handelsvloot was veelal lucratiever. Vandaar dat de schippers
menigmaal probeerden onder het koninklijk bevel uit te komen.
Tussen Spanje en de Nederlanden hebben vooral aan het begin van de periode veel
grote ambassades plaatsgevonden. De eerste fase betrof de totstandkoming van het
Habsburgse dubbelhuwelijk. Latere periodes hadden direct betrekking op de
voorbereiding van een hofreis, zowel bij Filips de Schone als bij de jonge Karel V. Deze
grote ambassadeurs gebruikten alle bestaande routes, zowel over land als over zee en
dienden veelvuldig berichten te sturen naar hun opdrachtgevers. De diplomatieke
activiteiten tot ongeveer 1517 werden bovendien gekenmerkt door een groot
wantrouwen tussen de diverse partijen, in het begin tussen Filips de Schone en
Ferdinand van Aragón en later tussen de vertegenwoordigers van Karel V en de Spaanse
groeperingen onder leiding van Cisneros en Ferdinand van Aragón.
De langdurige aanwezigheid van Karel V in Spanje veroorzaakte in 1519-1520 een
uitgebreid verkeer van en naar het hof. Met behulp van de Habsburgse hofrekeningen
is het mogelijk deze bewegingen op de voet te volgen. Ook de adel was veelvuldig
onderweg, waarbij duidelijk wordt dat ook zij vaak te lijden hadden van een zeer
moeizame verbinding over zee, hetzij door storm en tegenwind, hetzij door de
onmogelijkheid uit te varen. Een andere groep reizigers bestond uit de
vertegenwoordigers van steden en staten. Hoewel zij ook voor de personele unie directe
contacten met de andere wereld onderhielden, lijken deze contacten te zijn toegenomen
na de vereniging onder Habsburgs gezag.
Na 1517 namen de reizende dienaren en ambtenaren de rol over van de ambassadeurs.
In de jaren twintig waren dit veelal Spanjaarden, vermoedelijk omdat de keizer toen
veelal in het zuiden verbleef. Voor de jaren dertig -Karel zit dan vaak in het noordenzijn er juist veel Nederlandse hoge ambtenaren te vinden. In de jaren veertig worden
het weer vooral Spanjaarden, maar deze ommekeer is niet te verklaren door een
verhuizing van Karel V. Ook in de Nederlanden gaat de keizer dan namelijk gebruik
maken van een aantal Spaanse dienaren voor het onderhouden van de contacten.
Minder met de politiek verbonden waren de reizen van de musici en de jagers, maar
ook zij vormden een vast onderdeel van de reizigersstroom tussen beide gebieden.
Hetzelfde geldt voor de reizen vanuit Spanje in de jaren rond 1518, zoals die traceerbaar
zijn dankzij de 'cédulas de paso'. Om zonder problemen de Spaanse grenzen te kunnen
passeren dienden de reizigers -veelal hofdienaren- een dergelijk document bij zich te
hebben. Een steekproef laat zien dat er vrijwel continu mensen vanuit het Spaanse hof
naar de Nederlanden vertrokken.
Van groot belang voor de verbindingen waren de koeriers. Allereerst bestond er een
vaste postverbinding over land, zoals die was georganiseerd door het familiebedrijf van
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De Tassis. Deze dienst lijkt zeer goed te hebben gefunctioneerd, ondanks de langdurige
conflicten met Frankrijk, want slechts zelden is er sprake van problemen onderweg. Er
bestond echter ook een postverbinding over zee, eerst vanuit San Sebastián en later
vanuit Bilbao. Vanaf ongeveer 1520 tot aan het einde van zijn regeringsperiode kon
Karel V rekenen op een goed georganiseerde dienst van kleine scheepjes voor de
contacten tussen Spanje, de Nederlanden en Engeland. Spil van deze organisatie was de
reder-koopman en dienaar van de keizer Juan Martínez de Recalde uit Bilbao.
Het aantal brieven dat werd vervoerd is ongetwijfeld zeer groot geweest en ook de
frequentie van de koeriers maakt het mogelijk zicht te krijgen op de grote betekenis van
de koeriersdiensten. De route over land lijkt daarbij de voornaamste weg geweest te
zijn, maar ook de zeeroute bleef vrijwel permanent in gebruik. Alleen in de
wintermaanden was het bijna onmogelijk over zee te reizen. Veelvuldig stuurde men
voor de zekerheid eenzelfde bericht zowel over land als over zee. Zelfs maakte men
voor de zekerheid tegelijkertijd gebruik van twee scheepjes.
Ook de kooplieden onderhielden hun eigen koeriers en bezorgdiensten, zowel met
behulp van reizende kooplieden als door professionele koeriers. Evenals de grote Duitse
handelshuizen had ook het 'Consulado' van Burgos een eigen postdienst, veelal
bestaande uit in Spanje woonachtige Fransen. Enkelen van hen bleven gedurende vele
jaren actief op de route tussen Burgos en 'Flandes'. Ook de Habsburgers maakten vaak
gebruik van de koeriers van de kooplieden voor het veilig overbengen van
boodschappen. Ten slotte dienden de koeriers ook voor het overbrengen van meer
algemene berichten, zoals over geboorte en sterfte in de koninklijke familie of over de
uitkomst van een veldslag. De weerslag hiervan valt te vinden in de kronieken.
Duidelijk wordt dat vooral de overlijdensberichten met veel spoed werden verstuurd.
Maar er was daarbij ook ruimte voor valse of niet geheel betrouwbare berichtgeving.
Het Habsburgse hof maakte bij het belonen van de dienaren gebruik van alle
bestaande mogelijkheden in het bezit van de vorst: kerkelijke gunsten, ambten, functies
in de adviesraden, maar ook geconfisqueerd bezit of bepaalde rechten en privileges.432
Dat de meeste gebieden de vorstelijke benoemingsmacht probeerden te beperken kon
een vrij gebruik hiervan nauwelijks verhinderen. Zo kon de vorst in Castilië door het
verlenen van naturalisatie-brieven de kritiek tegen gunstverlening aan vreemdelingen
ondergraven. Het aantal brieven is echter niet bijzonder groot geweest en gold in
Castilië vooral Italianen. In de Nederlanden lijkt deze methode niet gebruikt te zijn om
Spaanse dienaren aan gunsten en posities te helpen. Er zijn slechts enkele voorbeelden
te vinden van Spaanse hovelingen met ambten en functies in de Nederlanden. Wel is het
opvallend dat twee van de meest succesvolle Spanjaarden uiteindelijk in Nederlandse
gevangenissen terecht kwamen. De diverse vormen van salariëring en begunstiging door
het hof hebben veel beroering gebracht, vooral in Castilië, maar lijken weinig gevolgen
gehad te hebben voor de daadwerkelijke migratie van de begunstigden. Slechts in enkele
gevallen is duidelijk dat men naar Castilië toekwam om de toegewezen functie te

432 Hierbij moet echter met vergeten worden dat veel geldstromen minder zichtbaar waren voor de toeschouwers. Het gehele bof van Kord
V werd in 1519-20 betaald door Spaanse schatkuten, zowel van Cambe, Angón als van het 'Casa de Contratacion'in Sevilla, voor de penodc l-l1519 t/m 314-1520 ontving de 'argenaer' meer dan een miboen pond (ponden van 40 groten Vlaams). BRK, 1927.
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vervullen. Wel hebben de problemen bijgedragen tot de ontwikkeling van een negatieve
onderlinge beeldvorming.
Dankzij de rekeningen van het hof van Johanna de Waanzinnige wordt duidelijk dat
er ook na de dood van Filips de Schone in 1506 een kleine groep Nederlanders aan haar
hof werkzaam is gebleven. Daarvan is een deel in ieder geval afkomstig van de hoven
van Maximiliaan van Habsburg en Filips de Schone. Deze groep wordt bovendien
gedurende de gehele periode aangevuld met nieuwe dienaren. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat ook enkele Bourgondiërs in de rekeningen als 'Flamencos' worden beschouwd. Het feit dat de groep vermeld stond in een aparte rubriek, ongeacht de functie, maakt reeds duidelijk dat de 'Flamencos' een duidelijk te onderscheiden groep zullen
hebben gevormd aan het hof.
In een aantal gevallen wordt de herkomst bevestigd door de toevoeging 'Flamenco'
of 'Flandes' achter de voornaam. Dit toponiem verwordt echter vrijwel nooit tot een
vaste achternaam. De tweede generatie, vermoedelijk in Spanje geboren, maakt er geen
gebruik meer van. De enige uitzondering hierop is de familie van Peti Juan, waarvan
meerdere leden het toponiem -of is het een familienaam ?-, de Bravante, met zich
meedragen. Deze verwording van toponiem tot vaste familienaam is, zoals we in het
vorige hoofdstuk hebben gezien, ook een probleem voor de kunsthistorici, die zich met
de Nederlandse kunstenaars in het Spanje van de zestiende eeuw hebben beziggehouden.
Er vallen nog een tweetal verschijnselen te noteren op het gebied van de namen. Broers
en zusters hebben in een aantal gevallen een andere achternaam, veelal die van de
moeder of de grootmoeder. Daarnaast komt het ook voor dat een persoon diverse
achternamen gebruikt. Een goed voorbeeld hiervoor is Francisco, de kleinzoon van
Bartolomé Punçon.
Hoewel de Nederlanders aan het hof zich nog duidelijk onderscheiden vallen er ook
een aantal gevallen waar te nemen waarin de Nederlandse bedienden een Spaanse vrouw
huwen en/of het burgerschap van Tordesillas verwerven. Afgezien van de genoemde
voorbeelden mag men ook aannemen dat Guillermo del Espinoy getrouwd is geweest
met een Spaanse vrouw, gezien het feit dat een van zijn dochters de achternaam
Villafañe droeg. Een aantal maal vallen deze gemengde huwelijken samen met het
verwerven van burgerschap door de Nederlander. Toch is dit niet altijd een verplichting
geweest om het burgerschap te verwerven, zoals we zien bij Miguel de Emberes, die
gehuwd met een Nederlandse, toch het burgerschap van Tordesillas verwerft. Ook blijkt
het burgerschap ('vecindad') snel verwisselbaar, zoals bij Quino de Masias. In 1535 in
hij 'vecino' van Nava del Rey en in 1539 van Tordesillas.
Een ander belang van de hofrekeningen is dat duidelijk wordt dat de bedienden veelal
omringd werden door hun familie, waarbij de echtgenote en de kinderen eveneens
betrokken werden bij het werk aan het hof. De zoon (of de neef/kleinzoon) volgt op
in het ambt. Daarnaast krijgen in een aantal gevallen de weduwe en de kinderen een
uitkering van het hof. De tweede generatie verliest grotendeels de status van
vreemdeling en een aantal van hen wordt niet langer ondergebracht onder de rubriek
van de 'oficiales flamencos'. Ook zijn er 'Flamencos' van de tweede generatie die een
functie in het stadsbestuur gaan vervullen. De families 'Flomonte' en 'Punçon', waarvan
we het verdere verloop kunnen volgen, blijken snel op te gaan in de Spaanse omgeving.
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Ten slotte valt nog te concluderen dat de Nederlandse bezigheden zich uitstrekken
over een breed werkterrein. Er lijkt geen sprake te zijn van specialisatie in bepaalde ambachten of functies. Wel zien we dat ze vooral behoren tot de lagere strata van de
hofhouding. De belangrijkste plaatsen worden ingenomen door Spaanse dienaren.
Slechts Beltran de Flomonte weet een belangrijke functie te verwerven en hij ziet zich
bij de benoeming geconfronteerd met tegenwerking door de Spaanse hovelingen.
Samenvattend kan gezegd worden dat er in Tordesillas een kleine groep Nederlanders
heeft gewoond, die betrokken was bij het hof van Johanna de Waanzinnige en van
waaruit contacten werden onderhouden met de hoven van Adriaan van Utrecht en
Karel V, maar eveneens met de Nederlanden. Een grote historische betekenis valt niet
toe te kennen aan deze groep, daarvoor speelde het hof van Johanna een te marginale
rol. Maar eens temeer wordt duidelijk dat de betrekkingen tussen de Nederlanden en
Spanje zich op velerlei niveau en op vele plaatsen hebben afgespeeld.
De universiteit Leuven heeft in de zestiende eeuw een belangrijke rol gespeeld als
verzamelplaats voor talent uit de gehele Nederlanden. Kijken we naar de plaats van
herkomst, dan hadden de Spanje-gangers een veel uitgestrekter herkomstgebied:
Groningen, Den Haag, Utrecht, Atrecht, Antwerpen, Diest, Brussel, Brugge, Mechelen,
Aarlen, Kamerijk, Bourgondië en Lotharingen. De Spaanse universiteiten lijken geen
belangrijke rol te hebben gehad als opleidingscentra voor de Nederlanders. Toch heeft
ook Salamanca ten tijde van Karel V een kleine Nederlandse kern gekend. Wellicht valt
op de achtergrond de invloed van de Spanje-hater Erasmus -'non placet Hispania'- te
herkennen.433
Andersom kwamen er relatief veel Spaanse studenten naar de Nederlanden. Hun
aantal bleef echter klein in vergelijking tot Parijs en de Italiaanse universiteiten. Deze
Spanjaarden kwamen vanuit alle delen van het schiereiland en ook hier lijken de
universiteiten bij uitstek de verzamelplaatsen te zijn geweest. Opvallend is bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een groot aantal geleerden uit Valencia.
De migratie van geleerden op zoek naar werk en inkomen heeft in beide richtingen
plaatsgevonden. Niet alleen bevond het Habsburgse hof zich afwisselend in het noorden
en het zuiden, in beide gebieden waren vele rijke heren die bescherming konden bieden,
al was men in veel gevallen bij vertrek niet zeker van een aanstelling. De Spaanse geleerden hadden het voordeel van de Spaanse kooplieden in de Nederlanden en maakten daar
veel gebruik van. Zowel De Loyola, Cordero als De Osuna zagen zich financieel
ondersteund door hun commerciële landgenoten. Over een band tussen de Nederlandse
geleerden in Spanje en de daar wonende Nederlandse kooplieden is veel minder bekend.
Het is eerder zo dat zij zich gesteund zagen door de Spaans-Antwerpse bestuursfamilies,
zoals De Vaille, De Haro en De Bernuy. Behalve Leuven en Antwerpen behield ook
Brugge een grote rol als schakel tussen de Nederlanden en Spanje. Te denken valt aan
De Witte en Jan Was.
De inventarisatie van de geleerde contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders maakt
duidelijk hoe de verschillende werelden met elkaar verbonden waren. Met behulp van

433 ВаыШоп, Erasmo у ΕφαΑ*, 77.
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de universiteiten, de hoven en de commerciële centra, konden de geleerden een
uitgebreid netwerk tot stand brengen van persoonlijke contacten. Met de komst van
Filips Π, die ondermeer de Spaanse studenten verbood nog langer elders te studeren en
de bestrijding van het protestantisme verhevigde, zou deze band tussen Spanje en de
Nederlanden aan kracht inboeten.

Fig. 5 - Wijze van het transporteren van paarden per schip.
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HOOFDSTUK V
DE WERELD VAN DE OORLOG

Al vanaf 1478 verbleef er in de Nederlanden een kapitein uit Biskaje geheten Jan de
Salazar.1 Later zou hij in dienst staan van Maximiliaan van Oostenrijk en zijn
aanwezigheid valt ondermeer aan te wijzen in Vlaanderen, Utrecht, Zeeland en Holland.
In een proces tussen de magistraat van Gent en het bestuur van Hulst staat vermeld hoe
hij Hulst een afkoopsom van 1900 gulden afdwong om zijn soldaten te kunnen
betalen.2 In de bijbehorende getuigenverklaringen stelt een getuige op 4 januari 1492
dat hij in Zoutelande gesproken had met 'eenen Spaengaert ende eenen Haynauwer, die
zij vonden omtrent de kercke'. Tot de 'gens de guerre' van Salazar behoorden dus meer
Spanjaarden dan alleen de kapitein.3 Behalve soldaat was Salazar ook diplomaat en hij
vervulde voor Maximiliaan verscheidene missies naar Spanje. Zo onderhandelde hij in
1488 in Spanje over het dubbelhuwelijk, dat hij in 1496 ook als gezant zou bijwonen.
In de zomer van 1497 volgde nog een nieuwe missie naar Spanje, samen met Claude de
Cilly.4 Ondanks zijn lange verblijf in de Nederlanden begon op latere leeftijd het
moederland weer te trekken. Als heer van Saint-Martin deed hij zijn rechten op de
molens van Hulst en de polders van Namen over aan Filips, bastaard van Bourgondië,
vanwege zijn 'intention d'aller finir ses jours en Espagne'.5
Vanaf de regeringsperiode van Filips de Schone werd de incorporatie van Gelre in het
Habsburgse statencomplex zonder twijfel het grootste obstakel voor het behoud van de
vrede binnen de Nederlanden. Gedurende de regering van Filips de Schone en vrijwel
de gehele regering van Karel V bleef Gelre om aandacht vragen van de Habsburgers.

1
Baron Guillaume, Histoire des bondes d'ordonnance de Pays-Bas (Brussel, 1873), 54, 215, 224 Jean MakLonade wat 'ecuyer tranchant' van
Maxunüuun van Oostenrijk (zie ook BRK, 1926, lOlr) In 1478 had Jan de Salazar de leiding over een 'bande d'ordonnanre' van vufog lanzen,
waarfau Jean Maldonade optrad als kapirnn van de boogschutters In 1483 was Salazar leider van een 'bande' van honderd \*n-*m Zie ook Fortuné
KoDer, Les bandes d'ordonnances de Ja» sens Peur «их archiducs Albert et Isabelle (herdruk. Grzndmetz, 1981), 77 Voor 1489 ook een zekere
Louppe de Surolles als lader van een compagnie met zowel Walen als Spanjaarden Idem, 82 In 1493-1494 werd vanuit Catatonie een beroep op
Salazar gedaan om te bemiddelen tussen Fernando de Bernuy en de heer van Bossu m Antwerpen Dit leidde echter tot problemen tussen Bossu
en Salazar, zodat men toen Maximiliaan om bemiddeling verzocht Torre, Documentos, IV, 356-357, 435 H Wiesflecker, Kaiser Marmullan 15
delen (München, 1971-1986) 1,146,155,160. 202 Idem, П. 39 Als militair verbleef hi) overal in de Nederlanden, m 1479 aan de zuidgrens, ш 1480
in Zeeland en Holland, ш 1481 bij de bestraffing van Amersfoort en Utrecht, in I486 bij Terwaan In 1491 Uep er een proces over een gevecht
in Arnemuiden tussen Salazar en zeven ruiters tegen diverse niners van Mecbelen 'Index der gebodboeken berustende ter secretary der stad
Antwerpen 1489-1794', Antwerpscb Archwcnbiad 1 (1864), 120464 In 1494 was er een remusiebnef voor enkele Spaanse soldaten die grofheden
hadden begaan ten ajde van de Vlaamse opstand. ADN, В 1708, 37r
2

Stadhouder Albrecht van Saksen keurde daarna op 2 juli 1492 de handelswijze van Salazar goed. GRM Noord-NedcrUndm, Eerste aanleg

3
GRM, Noord Nederlandse, 3242 Op 22 juli 1482 kwam de stadhouder van Holland, Joon van Labung, met zijn soldaten in Haarlem aan, na
de opstand in Hoorn ie hebben neergeslagen In Haarlem komt bet ook tot verzet en werden een aantal ruiters gevangengezet, waaronder Jan
de Salazar, heer van St Martin Zie Mahnet, Chroniques I, 348-353 Trden van een Franse tak trouwden m bij belangrijke Franse geslachten Petra
J.E.M van Dam, 'Facoetwut of ensuoproer? Achtergronden van een vechrparaj m Haarlem, 1482', J W Mandje ed., Bloedwraak, partastrt/d en
profilane ui laat тиШсяж Holland (Hilversum, 1990), 141 159, 145
4
H Wiesflecker, Kaiser Maximilian 15 delen (München, 1971-1986) Π, 39 Valter Hôflechner, Dir Gesandten der Europäischen Маске, 78 In
1496 kreeg Salazar wijn en twee muilezels van Isabel. Cuernas de Gonzalo de hoezo, tesorero de babel la Católica Antonio de la Torre en E.A de
la Torre ed. Π (Madrid, 1956), 318 Salazar kreeg 400 pond voor zijn reu naar Spanje met Boudewijn van Bourgondië ui 1488 BRK, 1926, lODr
(rekening van de 'argentier')
5
Inventaire ADN, В 1611 Zie ook Idem, В 2160 In 1491 was Hulst veroverd door kapitein Peojt Salesacrt. KB Brussel, Handschriften, 18.28083 (6175), 'Chronique de Flandre (flamand) 580-1504', 274r
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Zoals later ten tijde van Filips Π de oorlogen tegen de Turken bepaalden wanneer men
in de Nederlanden op campagne kon, zo bepaalde de strijd tegen Gelre of de
Habsburgse vorsten zich aan hun werk in het zuiden konden wijden. Maar de Gelderse
oorlogen hadden niet alleen een indirecte invloed op de contacten tussen de
Nederlanden en Spanje. Reeds ten tijde van Filips de Schone zou men gebruik maken
van Spaanse mankracht om de strijd tegen Gelre te voeren. Over deze Spaanse
betrokkenheid bij de Gelderse oorlogen is echter zeer weinig in de literatuur te vinden.
Struick noemt slechts de aanwezigheid van een aantal Spaanse soldaten in 1528 voor de
6
verdediging van Brabant. Het tweede grote strijdtoneel was de Frans-Nederlandse
grens, waar gedurende de gehele periode vele oorlogen zijn gevoerd en permanent
garnizoenen werden onderhouden ter bescherming van de steden tegen Franse invallen.
Ook hier werden reeds ten tijde van Filips de Schone Spaanse edelen en soldaten
gebruikt, terwijl Pirenne de rol van de Spaanse soldaten in de Nederlanden pas in de
jaren vijftig laat beginnen.7 Behalve door Geoffrey Parker is ook door Leon van der
Essen geschreven over de Spaanse soldaten in de Nederlanden. Zijn aandacht gaat echter
vooral uit naar de periode van de Nederlandse opstand. Volgens deze auteur kwamen
de Spaanse soldaten pas met Alva naar de Nederlanden.'
De Reconquista van Spanje heeft gedurende de gehele Middeleeuwen avonturiers
aangetrokken vanuit de gehele wereld. Daar waren ook Nederlanders bij, maar het lijkt
onwaarschijnlijk dat het hier om grote groepen handelde.' Ook tijdens de
regeringsperiode van Filips de Schone en Karel V zijn er vermoedelijk nauwelijks
Nederlandse troepen naar Spanje gekomen. Wel waren er de boogschutters van het hof,
die soms in groten getale meekwamen met de vorst.10 Op het idee van Karel V om in
1522 drieduizend Duitse soldaten naar Navarra te sturen had de 'condestable' van

6
Jules Ε Λ Χ Stnuck, Gelre m Hablhurg 1492 liïS (Arnhem, 1960), 326 Beelaerts v u Blokland noemde voor dat ciar het getal van 2000
Spaanse soldaten Volgen· Stnudc accepteerde de Spaanse trots het niet dat een hertog in opstand kwam tegen de vorst Spanje zou daarom bereid
urn middelen voor de stnjd tegen Gelre beschikbaar te stellen Idem, 341-342 Over de Spaanse soldaten ш 1528, zie ook Beelaera van Blokland,
'Les allianres de la France avec le duche de Gueldre contre la Bourgogne' Rouvrant de Dijon, Publication du centre atropen d'études Burgondomecbanes 21 (1981), 71-77, 75
7

Pirenne, Histoire Ш, 378 37»

8
Parker, The army of Randen; L, van der Essen, 'Krttuche inleiding tot de studie van het Spaanse leger en van zijn oorlogvoering in de
Nederlanden gedurende de XVle eeuw' Mededelingen van dt koninklijke Vlaamse aadcmu vati wetenschappen, íeiteren en schone kunsten va» Beigli,
klasse der teueren II (Brussel, 1949), 8 Vervolg in dezelfde reeks onder de atei 'Kntuehe studie over de oorlogvoering van het Spaanse leger in
de Nederlanden tijdens de XVk eeuw', 12-22 (Brussel, 1950-1960) De auteur maakt veel gebruik van Johan Brouwer, Kronieken nsn Spaansche
soldaten uit bet begin van den Tacbtigjangen oorlog ^utphen, 1933) Zie ook J CM Boenen, 'Een bijzondere vijand. Spaanse kroniekschrijvers van
de tachtigjarige oorlog over de Nederlandse volksaard' PJA.N Rietbergen/ F ΜΛ Robben/ Η de Schepper ed. Tussen twee culturen De
Nederlanden en de Iberische wereld tftO-1800 (Nijmeegse publicaties nieuwe geschiedenis n° 2) (Nijmegen, 19BS), 1-10 Volgens Enk Aerts en Hugo
de Schepper werden de Spaanse soldaten vanaf Filips de Schone betaald door de 'argentier' Er is echter alleen een rekening bewaard voor 15191520 Daarin u wel sprake van de betaling van Spaanse soldaten tijdens de overtocht vanuit Spanje, maar met van het gebruik van Spaanse «ntH*t»n
ш de Nederlanden Derde rekening van Nicolas Rifflart 1-1-1519 t/m 31-8-1520 ADN, В 3336 en BRK, 1927 Enk Aerts en Hugo de Schepper,
'Argentier' De centrale overbeidsinstetlmgen van de Habsburgse Nederlanden 2 (Brussel, 1994), 559-564, 561 Rifflart had een moor meegenomen uit
Spanje, die ш 1540 werd gelegitimeerd ab Baltazar Rifflart, 'nabi des pays de Morienne'j4D/v*, В 1751
9
Eloy Benito Ruano, *La participación estranjera en la guerra de Granada' Andalucía medieval Actas del I congreso de historia de Andalucía,
diaembre 1976 li (Cordoba, 1978), 303-319 In 1490 nam Petrus Akmanç uit Brugge deel aan de oorlog van Granada Als gevangene werd hij naar
Fez gezonden, maar door het ban te winnen van de dochter van zijn eigenaar werd hij bevnjd en vertrok hit met haar naar Casolie, het haar
dopen waarna ze trouwden Torre, Documentos, Ш, 323, 500
10 Volgens Pedro Mártir had FOips tnj zijn ontmoeting met Ferdinand in Sanabria ongeveer 1000 'Flamencos armados' bu zich, maar het waren
vnjwel zeker Duitse troepen Mirar, Epistolario, Π, 140
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Castilië eerst negatief gereageerd, maar later niet meer: 'tot nu toe vond ik dat er geen
vreemdelingen moesten binnenkomen, maar nu zeg ik u, mijn heer, dat er Duitsers
mogen komen en Fransen en Turken, want alles is goed om uw macht te herstellen'.
Liever had hij echter dat Karel zelf zou komen. Er kwamen uiteindelijk met Karel V
inderdaad enkele duizenden Duitse soldaten, die onder leiding van Rogendorff rond
Bayonne tegen de Fransen gingen vechten. Ook waren daar een aantal Nederlandse
edelen bij betrokken, alsmede de prins van Oranje, die in 1523 zelfs het Spaanse
voetvolk aanvoerde.11 De veelal Nederlandse artillerie stond er onder leiding van de
Nederlandse ' J u a n de Terramonda' en gedurende de gehele periode zouden, de
Nederlandse havens als vertrekpunt blijven dienen voor het vervoer van artillerie en
artillerie-benodigdheden naar het zuiden. Ook zouden er Nederlanders naar Spanje
komen om te assisteren bij de fabricage van eigen artillerie of het gebruik van
geïmporteerd materiaal.
De tweede vorm waarin de Nederlanden hebben bijgedragen aan de Spaanse militaire
ondernemingen was het gebruik van schepen voor expedities op de Middellandse Zee.
Zowel in 1535, 1538 als in 1541 zouden vele Nederlandse schepen op weg gaan naar het
zuiden om de militaire belangen van Spanje te dienen in de strijd tegen de piraten en
de Turken. Ook in 1554 zou prins Filips bij zijn reis van Spanje naar Engeland gebruik
maken van een aantal Nederlandse schepen. Andere voorbeelden van Nederlandse
schepen in de Middellandse Zee dateren uit 1529 en 1543, toen deze betrokken waren
bij overtochten tussen Spanje en Italië. Al rond pasen 1528 gingen er 36 Hollandse
schepen met artillerie uit Brabant naar Spanje om de keizer bij te staan. Er waren toen
tien Franse oorlogsschepen op zee die voor gevaar zorgden. De Hollandse vloot kon
vlak langs de Fransen ontsnappen, maar de Fransen slaagden er wel in een aantal
schepen uit Spanje in te nemen.12 Bij de overtocht van Barcelona naar Italië in 1529
waren veel Hollandse en Zeeuwse schepen aanwezig.13 Ook in 1543 werden er veel
Hollandse hulken gebruikt voor de tocht van Karel V van Spanje naar Italië." Een
bijzondere plaats wordt verder ingenomen door de bewaakte konvooien in 1552 en
1553, toen de oorlog met Frankrijk de Hispano-Vlaamse handel dwong tot het gebruik
van grote handelsvloten met extra bewapening en begeleidende oorlogsschepen.

11 Rodriguez Villa, 'El emperador Carlos V , 43-74, 131, 136. De pnni n n Oranje wal Philibert de Chalón, die ш 1521 door de Frame koning
uit zijn bezittingen wal ontzet, maar hij werd daarin in 1329 hersteld Na zijn dood Ш 1530 kwam het prinsdom in bezit van zun neef Rene de
Chalón, de zoon van Hendrik van Nassau. Na de dood van Rene in 1544 ging Orante naar diens neef Willem van Nassau, de zoon van René's
oom Willem Ш van Nassau W.F. Leemans, GudUume de № ш et U pnnapaud dX)r*ngt U44-1SJ9 (Haarlem, 1969). Amada Lopez de Meneses,
'Filiberto de Chalón, principe de Orange, sus dos estancias en Espafla (1520 y 1522-24)' Hispemt 9 (1949), 241-262. Danvua, Мвтгші, XXXVL
39,
12 Macqueruu, Hatotre genérele H27-tS29t 161-162 Deze vloot stond onder leiding van de Spaanse luitenant van de admiraal Behalve negen
grote kanonnen ook nog 900 ton kruit en 12000 kogels, alsmede 12000 pieken en 600 haakbussen.
13

Reygersbergh, Oude Cbnmijcke, 2S7.

14

Revgcrsbergh, Omk Chronqcb, 317
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DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE SPAANSE WEG: SPAANSE SOLDATEN IN DE
NEDERLANDEN TOT 1555 u
DE BEGINFASE: DE STRIJD TEGEN GELRE 1505-1520
Nog voor het vertrek, van Filips de Schone naar Spanje vocht de Spaanse edelman Hernando Gomez de Avila tegen de Fransen bij 'Vannelot' en hij was niet de enige Spanjaard
in het belegeringskamp." Alonso de San Esteban was al eerder gestorven in dienst van
Filips de Schone in de strijd tegen Gelre. Op 8 juli 1505 schreef Filips blij te zijn dat
nu diens broer in zijn dienst was gekomen.17 In 1511 rekende men in de Nederlanden
bij de strijd tegen Gelre op enige Spaanse troepen, die waren beloofd door Ferdinand
van Aragón, 'd'ayder à destruiré ce larron de Gueldre et mectre en obéissance ses
mauvaises gens'.18 Bij het beleg van Venlo in 1512 door Karel van Egmond, dat
veertien weken duurde, stierven veel Spanjaarden en Engelsen.19 In dat jaar wist Mártir
in zijn brieven te berichten dat hij uit de Nederlanden had gehoord dat er in Gelre ('en
el ataque a la plaza de Gueldres') veel Spanjaarden waren gesneuveld door de kanonnen
en de kruisbogen. Onder de doden ook Fernán Gomez de Avila, 'hombre de gran
prestigio'. Ongetwijfeld is dit dezelfde edelman als de Hernando Gomez de Avila van
1506м
Toen Karel in 1516 hoorde dat de Friezen Leeuwarden belegerden werd de heer van
Nassau vanuit Brussel naar Friesland gestuurd om hen te verslaan. Met hem reisden een
groot aantal Nederlandse- maar ook veel Spaanse edelen. De belegeraars gingen echter
al op de vlucht voordat het tot een gevecht kwam.21 Voor dit ontzet van Leeuwarden
kwamen volgens de kronieken meer dan honderd schepen aan in Harlingen met behalve

15 De titel verwijst naar Geoffrey Parker, The army o/Flanders and the Spamsb rood 15671659 (Cambridge, 1972) De Spaanse soldaten kwamen
na 1567 over land vu habe naar de Nederlanden
16

Lucy, Journal, 5 4

17 CODOIN Ш (Madnd, 1846), 311-312 Op 2-1-1506 had Garcia de Toledo laten weten via Loay« dat Ц wilde dienen inde Geldene oorlog
Cédulas, 11, 48r 21r Alonso de San Esteban meri 'en nuestro servicio en esta guerra de Gueldres' Men zal um broer voor 'Aman' accepteren
als vervanger 8-7 1505 Cédulas, 11, 25v
18 Henne, Histoire I, 270 Op citaat Lettre du rey Lom X11J Godeiroy ed. (Brussel, 1712), П, 291 Don Bekran de Robles liet uit Коше weten
dat hl) en zijn edele vrienden graag kwamen dienen ш de 'guerra de Geldres' ADN, В 18837 (16-11-1511)
19 KB Brussel, Handschriften, 19 153 (6197), 'Vervolg van de chronyeke van Nicolaus Despaers, geschreven door Joos Panno, sedert het jaer
1492 tot de maendt april 152Г, 59r Zie ook Van Brabant dte excellente cronike, (Antwerpen, 1530/ Jan van Doesburch) Er waren 1500 Engelsen
Ook stierf er een zeer grootmoedig Spanjaard hu Venlo Bij Strutck, Gelre en Habsburg 14921528 (Arnhem, 1960), 284, komen b | bet beleg van
Venlo alleen Engelse en Bourgonduüie troepen voor Tussen 1510 en 1514 diende Heman Gomez, 'chevalier espagnol, conseiller et chambellan'
met 19 voetknechten en 40 boogschutters. Fortuné Koller, La banda d'ordonnanas at Jean sans Peur aux arcbtdua Albert et Isabdle (Herdruk,
Grandmerz, 1981) Wellicht dezelfde persoon als de ш 1512 overleden Hernando Gomez de Avila
20 Mártir, Epistolario, Ш, 7 (21-1-1512), 15 De slechte vooruitgang ш de oorlog werd ook in Span«: bekend door de 'mercaderes de Flandes'
Margarcta besloot de enige dochter van Gomez de Avda een bruidschat te geven m de vorm van de belofte haar toekomstige echtgenoot op te
nemen in de koninklijke huishouding De gelukkige Juan Tello eistte op grond hiervan de functie van 'maestre sale' en 'gentilhombre' m de
Spaanse hofhouding, alsmede bet habijt van de orde van Santiago Hij stelde dat hij anders met met haar was getrouwd, 'por su poco dote' ADN,
В 19 124, η" 43088, 43070, Ыеш, В 18837
21

Lury, Journal, 100-101
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Spaanse edelen ook nog 'meer dan 1000 Spaengiaerts'.22 Diego Lopez de Ayala schreef
in een brief van 30 augustus over het beleg van Leeuwarden: 'het laatste nieuws na de
berichten van 28 juli is dat de Friezen een stad hadden omsingeld'. De Spaanse adel aan
het hof besloot de vorst te steunen bij de expeditie naar Friesland en nam deel aan de
twee gemengde compagnieën. Eén stond er onder leiding van de graaf van Rribagorça
en Don Luys de Cordova en zijn broers. Als kapitein deed daar ook Alvaro de Ayala
mee. In de tweede compagnie bevonden zich de 'comendador mayor' van Alcántara en
de graaf van Cifuentes. Toen Gomez de Buitrón met zijn mannen aankwam uit Spanje,
werden zij ook naar Friesland gestuurd. De vermelding van Spaanse soldaten in de
kronieken blijkt dus betrouwbaar. In het vervolg van zijn brief meldt Diego dat de
Geldersen een stad in Holland hadden ingenomen en dat het er naar uitzag dat de
Biskajers nu ook daar naar toe zouden gaan.23
DE EERSTE GOLF SPAANSE SOLDATEN 1521-1529
Vanaf de terugkeer van Karel V in 1521 vormden de Spaanse soldaten een vast
onderdeel van de bescherming tegen de Fransen in het zuiden van de Nederlanden en
bij de strijd tegen Gelre.24 In december 1521 waren er in Doornik al Spaanse ruiters
en honderd Spaanse soldaten aanwezig, onder leiding van een kapitein. Zij vormden een
onderdeel van de troepen van Karel van Lannoy, heer van Sanzelles en waren
ingekwartierd in huizen rond de Grote Markt. Verder bevonden zich een aantal Spaanse
edelen in de stad, in gezelschap van ondermeer de graaf van Nassau.25
Hugo de Moneada was in 1521 ook betrokken bij de aanval van Karel V op Doornik
en wist te bereiken dat de Franse troepen zich moesten terugtrekken. Vanwege
problemen met vrouwen had hij Sicilië eerloos verlaten en nu zocht hij in de
Nederlanden naar eerherstel, waar hij ook in slaagde.26 Alonso Enriquez de Guzman

22
Van Brabant du excdUnte cronike, (Antwerpen, 1530/ Jin van Doesburch) Benul de Vozmediano werd benoemd tot capitan de infanteria
en werd gestuurd 'a la guerra de Frisa e Gueldres, en las quale« nos serbio ben' Brussel. 22-11-1516 Cédulas, 318 I. 168r Bernardino de
Vozmediano kreeg een 'privilegio de armas' Hu kreeg dn 'por haber tomado dos banderas en la guerra contra Guektresee y Fnsones y haber
matado a un coronel de los del duque de Gueldrea' m 1520 Privilegios y Mercedes de Hidalguía, 1, 146 L391, 90 Sancho de Albehar had in de
Nederlanden gediend ш de oorlogen en legers, maar had nog nooit een gunst mogen ontvangen Als natural de la Menndad de Trasmiera en debaxo
del corregimiento de las 3 villas, wil hij nu een ambt CC, 128-68 (1518) Baltasar de Muguia was na de dood van Ferdinand naar de Nederlanden
gekomen en had er gediend in de 'guerra de Frisa' Ook hij had ш 1518 nog geen gunsten ontvangen. CC, 12S-73 Alvaro de Luna wil 50 000 mrs
voor zun diensten m Flandes ш 1517 CC, 128-111 Capitan Pero Yvanes de Asua had meer dan veertien jaar gediend m de oorlogen van Italie,
Barbarne, Navarra en 'Fnsa' CC, 128-112 Kapitein Hernando de Guulade was na een door hem begane moord in dienst gegaan ш oorlogen van
1
Itahe en Napels en was ook ш de Nederlanden geweest CC, 128-287 (1518) Juan de Muflo Hierro, ndder ш de orde van Santiago en regidor
van Avila was actief geweest in de Gelderse oorlog (Doornik 1520-1521) en had deelgenomen aan de stnjd ш Friesland ш 1516 CJH 17, 207-209
Juan Cristobal Calvete de Estrella, El febeísimo naje ad muy alto y muy poderoso príncipe Don Felipe Miguel Angas ed. Sociedad de Bibliófilos
Españoles Π' época Ш, 2 delen, (Madrid, 1930) Π, 353
23 Vicente de la Fuente, Cartas de los secrétenos dd cardenal D Fr, Francisco Jimenez de Cuneros, durante su regencia en los años tu ÌSÌ6y 1517
(Madrid, 1876), 233-234
24
Het leger van Karel V m de Nederlanden ш 1522 bestond vooral uit Nederlanders, maar er waren ook Spaanse troepen aanwezig, ondermeer
m Алене. Henne, Histoire Ш, 39, 57, 67-71, 264-265 Alonso Мера, burger van Ocafla, werd 'cabalerò', 'por los muchas y buenas semzios que
hizo al emperador en Lu guerras de Flandes' ш 1521 AGS, escribanía Mayor de Renos, Privilegios y Mercedes de Hidalguía, 1, 146 L3B6, 112
25 Moreau, Girard ed, Le journal d'un bourgeois de Tournai. Le second livre da ebromqua de Pasauurr de le Barre 1500-1565 (Brussel, 1975), 175,
176, 181, 187, 189 Juan de Moraga Galfndez, 'hombre de armas' van Karel V, was meegekomen naar de Nederlanden met kapitein Alvaro de Luna
m 1520 CS L 93 Ook Alonso de Salinas, 'hombre de armas' van Alvaro de Luna had ш de Nederlanden gediend Hij was in maart 1522
overleden Idem
26
CODOIN, ХХШ (1853), 77-80 Moneada was m 1478 geboren in Valencia. Idem, ХХГ , 15 78, 'Vida de el famoso caballera don Hugo de
Moneada' door Gaspar de Baeça
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was toen eveneens in de Nederlanden. Om onbekende redenen werd hij gevangengezet
in Valencijn en later in het kasteel van Sluis. Daar bleef hij tot het vertrek van Karel
naar Spanje. Als gevangene landde hij in Santander.27
Een doorbraak in het gebruik van Spaanse soldaten in de Nederlanden vindt plaats
in 1522. Karel V verlangde van de in Spanje aanwezige Adriaan van Utrecht 4000
soldaten voor de Nederlanden. Adriaan probeerde het nog tegen te houden: de troepen
waren volgens hem in Spanje nodig, maar de keizer antwoordde in maart van hetzelfde
jaar dat de soldaten onontbeerlijk waren om de zeeën te beveiligen. In mei was de heer
van La Chaulx aangekomen bij Adriaan en die ging zich toen bemoeien met de zending
van de 4000 man. Tegelijkertijd sprak men over zesduizend man Duitse troepen die naar
Spanje zouden komen voor de strijd tegen de Fransen.28
In juni 1522 zag het er nog naar uit dat Karel 6000 Duitsers mee naar Spanje zou
nemen, maar een maand later besloot hij dit tot de helft te beperken.29 Op de dag dat
Karel in Santander aankwam, gingen er meteen 4000 zeer goede Spaanse soldaten aan
boord van de schepen voor de Nederlanden. Salinas weet dit als ooggetuige te melden.
2000 zouden vanuit Laredo naar de Nederlanden gaan onder leiding van kapitein
Piçarro, de andere 2000 met de armada van de Engelse koning onder bevel van kapitein
Lezcano.30
Van de overtocht onder leiding van Juan de Lezcano zijn veel betalingen van de
vooral Baskische schippers aanwezig, opgesteld door betaalmeester Alonso de Aguilar.31
In ieder geval veertien schepen namen deel aan het transport van de Spaanse soldaten
naar de Nederlanden. De meeste van deze schepen waren ook gebruikt om de Duitse
soldaten naar Spanje te voeren.32 Inderdaad verschenen in 1522 Spaanse troepen ter
versterking in de Nederlanden. Bij het beleg van Hesdin, dat werd ingezet door Engelsen en Bourgondiërs, verschenen ter versterking zeven vendels Spanjaarden, 'venant
droict d'Espaignes, que Ie roy d'Angleterre avoit rabilliet, pour faire honnour à l'empe-

27 Hij was geboren ш Sevilla rood 1500 CODOIN, LXXXV (1886), 1-421 'Libro de vtda γ connumera de Don Alonso Enriquez de Guzman',
In de Nederlanden m ook Alvaro de Luna, 'capitan de los cominos', 27*28
28

Gachard, CormponJdna Je Cf-rie-Qnuil et ¿ іл іеі VI (Brunei, 1859), 39, №67, 7175, (6 Zie ook Cédulas, 46, 221r.

29 In |uni 1523 acheepten een aantal Díñate soldaten zich in in het schip van Martin de Arego in Arnemulden De verantwoordelijke rentmeester
van Zeeland Adolf 'Ardinque', had de betaling als volgt uitgerekend. AU 'sueldo' voor het schip: 5 'sueldos' (Ю0 maravedí·) per maand voor ledere
Чопеіааа' Het schip was van 70 'toneladas' zodat er voor de periode van laden op 15 juni tot ""•••'g in Pasajes op 21 september 67,200 betaald
moest worden CS П, 21 Ook het schip van Martin Juanes de Arozteguia uit Bermeo van 80 toneladas werd hierbu gebruikt
30 Rodríguez Ша, Έ1 emperador Carlos V 43-19, 34, 37, 38, 40 Kolonel Alvaro Piçarro was vertrokken met de kapiteins Miguel Navarro
en Alvaro Degrado, met respectievelijk 335 en 332 soldaten CS L 94
31

CS IL 23

32 In deze jaren gingen er ook Spaanse troepen naar halle In 1525 had men derbg 'naos' nodig van n-,n,ma-J 200 'toneles' om 6 000 soldaten
naar Itaké over te brengen Hiervoor werden alle schepen in Biskaje en Guipúzcoa vastgehouden Toen bleek dat dit niet goed lukte werd het
ook toegestaan om ujdelijlt de schepen te arresteren die reeds waren geladen voor de vloot naar de Nederlanden Dne schepen die Ш december
al geladen met wol klaarlagen, moesten hun lading m mei uitladen Uiteindelijk het men hen toch vertrekken in juk met de opnieuw ingrlaHrn
wol, onder de belofte dat men daarna zo snel mogelijk naar Cádiz zou gaan om behulpzaam te zijn bij de overtocht Ondanks het verbod was
een schip op de terugweg toch door de Burgalezen geladen met laken en met leeg teruggekomen CS П, 23 Sancho de Pednza, burger van Sestao
met zijn schip 'Concepción' van 320 toneladas, Sancho de Ugarte en Anton Peres de Coscojales met hua schip 'Santa Mana' van 210 'toneladas'
en Tomas de Caballa met een schip van 220 'toneladas'
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reur'.33 Uitgaande van maximaal driehonderd man per vendel waren er daar dus
ongeveer tweeduizend man.34
Een volgende poging Spaanse soldaten te betrekken bij de strijd in de Nederlanden
werd geen succes. Rond Sint Maarten 1523 'quamen veel crijschknechten van Spangiaerden te scheepe uyt Spangnen, die meest int eylant van Walcheren vergaerden, daer
veel gheboefte toequam uyt andere diversche landen, ende sy lagen bykans den
gheheelen winter in dit landt van Zeelandt, bedrijvende onder die lantlieden groóte
foornse ende overlast, soo dat int leste den XX dach van Zilie, die lantlieden haer selven
sterck ghemaeckt hebben ende hebbense uyten lande van Walcheren verdreven, ende
weder te schepe ghejaecht."
Aarschot, na een moeizame reis vanuit Spanje teruggekeerd in Henegouwen, nam in
1524 de leiding op zich van de verdediging van Henegouwen tegen de Fransen. Daarbij
beschikte hij ondermeer over een 'grosse bende de gens de cheval & pietons espagnars,
vaillans gens'.3* Toen waren Francisco Ortiz en Jehan de Tobar ieder kapitein van 300
man Spaanse voetknechten, gelegerd in garnizoen in Ayne en Béthune. Voor twee
maanden soldij kreeg iedere soldaat ongeveer drie pond. Jehan de Thetadar was toen in
Atrecht kapitein van 380 man Spaanse voetknechten, waarvoor hij ook twee maanden
soldij kreeg, te weten 4920 pond.37
In 1527 verzamelde men 6000 Spaanse soldaten in Santander, die klaarstonden om per
schip naar de Nederlanden te gaan, 'pour aler au païs de Ghueldres faire à le aide de le
évecque de Utrecq'. Na zes maanden te hebben gevochten tegen storm en tegenwind
kwamen er uiteindelijk 1800 man aan in Zeeland met de heer van Roeulx. De rest van
de zesduizend was met de schepen op zee vergaan. Zij kregen de opdracht van
Margareta, 'de brûler le pais de Ghueldres'. Door het sluiten van een vrede met de
hertog van Gelre, gingen de Spaanse troepen uiteindelijk naar Artesië, waar ze
ondermeer in Atrecht, Bapaume en Béthune werden gelegerd. Vanwege de
wapenstilstand met Frankrijk werd besloten ze naar Ferdinand in Oostenrijk te sturen
in verband met de Turken. Maar uiteindelijk wilde Margareta dat ze naar Vlaanderen
zouden worden gestuurd, ondermeer naar Grevelingen, uit vrees voor de Engelsen. In
1528 hadden er in Andalusië tweeduizend man klaargelegen voor een tocht naar de
Nederlanden. Ze kregen echter onderweg in Portugal te horen dat er vrede was gesloten

33 Macquérau, Htstotrt générait jusqu'au 1127, 181-182 'Gens biens esquippez, tous piétons, lesquelz quant ilz y furent arrivez, veulrent estre
payés, il leur hi diet, que y fallcnt qu'ils attendissent que Madame fuut advertye, responderent, qu'ilz η'attcndoient jour ne heure, 0C se murent
au champ pour en aller, mais incontinent les capitaines tournèrent l'artlllerye sur eulx, ot chacun prestez pour les ruer ras. Ce voyant se
contentèrent, ÍL se logirent avec aultres, lesquelz peu de temps après furent payés, ât furent gens de biens' In 1522 zou Karel met Engeland een
geheim verdrag hebben gehad, waarbi) 1000 man Spaanse troepen vanuit Г?г**^ naar Engeland zouden komen en vandaar naar de oorlog tegen
de Fransen Santa Cruz, Carlos V, I, 516. Idem, Π, 7 Deze soldaten onder leiding van kapitein Lezcano zun m 1522 inderdaad gegaan om met
de Engelsen, Nederlanders en Duitsers de Franse gebieden te ptunderen. Zie ook Herman van der Wee en Ian Blanchard, 'The Habsburgs and
the Antwerp money market: The ezchange enns of 1521 and 1522-3', VSVC, ВаЬфі 98 (Stuttgart, 1992), 27-57, 4547.
34 De Spaanse vendels varen kleiner dan de Duitse en bestonden uit 200 a 300 man, grotendeels ongerust met haakbussen Hoewel Henne neh
dat pas aan het einde van de regeringsperiode van Karel V er ook hebte Spaanse cavalerie naar de Nederlanden kwam, kjkt dit al eerder het geval
geweest te zun. Henne, Htstotrt Ш, 121. Zie ook. Sandoval, Carlos V, Π, 27,
35

Reygersbergh, Ошк СЬгощас, 278

36

Macquérau.MsotregeWnsfcnu?«'*»

37

BRK, 50390 Comptes des dépenses du trésorier des guerres, Antoine le Brun, de 1520 a 1524 inclus.

ÍJ27, 228-229.
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met de Fransen.'
JAREN VAN RUST 1530-1540
Tussen 1530 en 1540 zijn er veel minder sporen te vinden van het gebruik van Spaanse
soldaten in de Nederlanden, wat vermoedelijk ook wijst op een vermindering van hun
aanwezigheid, of zelfs het totaal verdwijnen van de Spanjaarden naar andere gebieden
van het Habsburgse rijk. Zo kwamen er steeds meer Spaanse troepen naar Hongarije
en Oostenrijk.3' Een ander bewijs hiervoor zijn twee crises in de Nederlanden, die
aanleiding hadden kunnen geven voor het inzetten van Spaanse troepen, maar waarbij
dit uiteindelijk niet gebeurde.
In 1537 had er een vloot in Spanje klaargelegen om de Nederlanden te gaan redden
tegen de Fransen. Maar toen het gevaar in de Nederlanden was geweken, gingen deze
troepen naar Italië.40 Er is echter één kroniekschrijver die het tegendeel beweert.
Volgens deze Brabander kwam er in 1537 wel degelijk in Zeeland een grote vloot uit
Spanje met daarop een leger van 7.000 soldaten en veel geld en goud voor de troepen
in de Nederlanden.41 In juni 1537 was men in ieder geval in afwachting van Spaanse
troepen en de kooplieden wisten te vertellen dat ze er aankwamen, 'ze zeggen dat het
er meer zullen zijn...laten we God smeken dat dit waar zal zijn en dat ze hier snel en
goed zullen aankomen'.42 Heeft de kroniekschrijver de geruchten veranderd in
werkelijkheid?
SPAANSE SOLDATEN EN DE GENTSE OPSTAND 1540
Toen Karel V in 1539 in Madrid hoorde van de troebelen in Gent wilde hij van Maria
weten of het nodig was Spaanse troepen te sturen. Zelfs Frans I was bereid hulp te
verlenen aan de plannen van Karel V. Niet alleen mocht het hofgezelschap van Karel
door Frankrijk reizen, ook de duizend man Spaanse soldaten die vanuit Italië naar Gent
zouden gaan, zouden door de Franse koning van voedsel en logies worden voorzien.
Frans wist ook dat er 2000 Spaanse soldaten over zee naar de Nederlanden zouden
vertrekken. Onderweg in Frankrijk schreef Karel aan de aartsbisschop van Toledo dat
er vast met de voorbereidingen voor de reis van deze 2000 man zou moeten worden

38 Macquenau, Htaoirt générale 15271529 , 68-69. Aanwezig vas daar ondermeer de heer van Roeub. Deze stuurde Jehan de Vaulx over naar
de Nederlanden met een geheime missie. Vu Amemuiden ging hij naar de markies van Aarschoc ш Henegouwen De Vauht vertrok daarna weer
naar Spanje. Idem. 107-108, 130, 147, 151. Dio die excellente cronike ven VUenderen, (Antwerpen, 1531/ Willem Voraerman), 40r Zie ook Ven
Brebent die excellente cromite, (Antwerpen, 1530/ Jan van Doe&burch). Cbronydte ven HolUndt, ZeeUndt tndt VntdenL. tot den pre 1517
(Antwerpen, 1530/ Jan van Doesborch), met vervolg tot 1530. Marcus van Vaernewyck, Die berechtige gjaexbiedenisse м л ellen gdoofwetrdtghe
seken...venden keyser СЛТОІШ at mjfite ven aten neme (Gent, 1564/ Gheeraerdt van Saleiuon). Volgens Reygertbergh, Oude Cbnntjdtt, 286, kwam
op 17 Rib 1528 Adnaan van Croy, graaf van Roeiux, met 600 Spanjaarden aan m Arnemulden. De knwhtrn werden naar Gelderland 'op die
vyanden ghestiert'. Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V', 44-172 t/m 178.
39

John Lynch, Spem 1516-1591. From netton stete to world empire (Oxford, 1994), 117-118

40

Henne, Huumt VL 201, 206. Volgens Giron ging het plan uit van 6 000 soldaten. Giron, Carlos V, 96, 190.

41

Die meuve chromjke ven brebendt, oft tvervolcb ven de onde (Antwerpen, 1565/ Jan Mollrjns), 115.

42

EF, 496-262.
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begonnen. Vanuit de Nederlanden zou hij schrijven of ze daadwerkelijk nodig waren.43
Al in november 1539 was Recalde bezig met het maken van een inventarisatie van het
aantal beschikbare schepen voor de overtocht. Er waren echter bijna geen schepen in
de havens. Pas de laatste dagen kwamen er enkele schepen uit de Nederlanden en
Engeland binnen en hij geloofde dat er binnen twintig dagen genoeg schepen in Bilbao
en Laredo zouden zijn voor de 2.000 man, zelfs voor 3000, 'doch het zou zeer moeilijk
zijn en volgens mij zelfs onmogelijk om de mensen in te schepen en naar de
Nederlanden te vervoeren in deze winter...Het kost veel moeite deze winter naar de
Nederlanden over te steken, zelfs tot maart en ook die maand behoort nog tot de
slechtste van het jaar, zodat ik het voor april eigenlijk als onmogelijk zie om de mensen
naar de Nederlanden te vervoeren'.44
Recalde gaat door: ondanks de risico's zou maart wel een goede gelegenheid zijn, want
de kooplieden van Burgos moeten dan hun wolvloot bevrachten, in tien tot twaalf
schepen. Als ze er drie of vier meer zouden bevrachten voor de troepen, dan konden
ze benedendeks nog wol meenemen. Normaal gesproken bevond de lading op de
wolschepen zich voor 3/5 deel benedendeks en 2/5 deel bovendeks, 'esto es lo
riordinano' 45 Door het combineren van wol en soldaten kon er geld worden bespaard.
Wel moest men de schepen en de zeelieden drie maanden vooruitbetalen, zodat ze
zouden blijven wachten. Bij de kooplieden konden ze namelijk meer verdienen op één
reis naar de Nederlanden dan normaal gesproken in zes maanden op zee voor de keizer.
Vandaar dat de schippers vaak een jaar wachtten om mee te kunnen met de wolvloot.
De haven van Laredo was het meest geschikt voor de inscheping. Het was de beste
haven tussen Bilbao en La Coruna. Recalde streefde naar een vertrek twee maanden
later, doch als Karel V dan nog geen besluit zou hebben genomen, kwamen er snel
daarna weer nieuwe schepen voor een nieuwe vloot. Bovendien waren er ook andere
schepen. Recalde informeerde al naar de prijzen van de levensmiddelen voor de 2000
man. Er waren namelijk problemen om brood en koek te krijgen in de kustgebieden.4*

43
Gachard, ReUtmn Jt Gtmi яш Charlts-Qimu, ptr un tmonyme (BnuseL 1846), 43, 253, 286, 644, 681, 682 Zie ook Henne, Ніаот
П, 36,
Er ontspon ziek een uitvoerige correspondentie tussen de razende Karel en zun Spunse dieruren over de voorbereidingen voor de overtocht van
de 2000 soldaten Coboa hoopte dat de 2000 man met nodig zouden zun De wacht ging wel per »chip naar de Nederlanden Madrid 17-1^40 £ £ ,
49-2, 50-297, Cobos aan Karel V over de 2000 man, Madnd 17-140 ЕЕ, 50-113 'Plegué a dios φε este tan bien lo de alla que no sean menester'.
6-1-1540, Parus Karel V aan Aartsbisschop van Toledo EF, 497-213 13-2-1540, Termonde Karel V aan Aartsbisschop van Toledo. Hij beeft de
Ьпе еп van 17, 25 en 27 januari gezien. EF, 497-130/131/133. Guerra, 15-47. Madnd 31-12-39
44

Guerra, 1545 Brief aan Karel V van Recalde, uit Bilbao op 11 november 1539.

45

ЕЕ, 48-191.

46 Recalde aan Cobos, Bilbao 15-240.
Flandes, BasDnuentos de 40 días para el
vizcocho
trigo
vino
baca + tocino
queso
ava+cardina
azuce
vinagre
ajos

ЕЕ, 49418. EF, 497-221. Los 2000 infantes que han de pasar en el armada desde el puerto de Laredo a
viaje:
858.600 maravedís.
477 000
405 000
225 000
168 750
37.500
29 000
50 000
6.000
4.000
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In overleg met Recalde stelde het Consulado van Burgos dat de vloot in april klaar
zou kunnen komen voor vertrek, maar dat men nog twee weken zou blijven wachten
voordat men met laden zou beginnen, uit trouw aan hun vorst.47 Karel zou
vrachtkosten ('fletamiento') betalen voor zijn soldaten op de wolschepen en het
Consulado zou dit doen voor de wol op het schip van Karel met de Spaanse wacht.
Recalde moest namelijk tegelijkertijd de overtocht van de wacht organiseren, die in ieder
geval door zou gaan. Het zouden ongeveer 100 man zijn, 80 'guardias' en 20 man
personeel.4' Voor de 8000 balen wol en de 2000 man dacht men aan 16 schepen van
ongeveer 200 'toneladas' voor ongeveer 500 balen en 125 man per schip. Maar
waarschijnlijker zou het aantal groter of kleiner worden, want het was moeilijk schepen
van gelijk formaat te krijgen.49
Doch gezien de vlotte overgave van Gent bleek het uiteindelijk niet nodig. Verrassend
is dat men er aan twijfelde of het goed was Spaanse troepen in te zetten tegen de
Vlaamse opstandelingen, maar het ook zeker niet als onmogelijk werd gezien. Een
tweede belangrijk element van deze niet verwezenlijkte plannen is het feit dat er ook
aan gedacht werd om Spaanse troepen vanuit Italië naar de Nederlanden te sturen.
Vermoedelijk is dit de eerste keer geweest dat de 'Spanish road' in gedachten kwam, al
had men er toen nog de hulp van de Franse koning voor nodig. Pas later kon men de
Spaanse soldaten geheel over het eigen Habsburgse grondgebied en dat van de
bondgenoten laten reizen.

fletes de naos
botas
borníes
enbudos
lanternas
madera
calderas cobre
romanas
romans
sacos
/•лппвЛшш

tablas de madera
sueldo
condados f y k ^ «

1000
37300
3000
750
1.700
25 000
32 000
SOW
750
I »00
6000

30 ом
1000
1000

47 ЕЕ, 48-190/201 t/m 204 Die van Burgos waren bang dat ze schade zouden gaan ondervinden van kooplieden die via andere wegen bun wol
eaporteerden, buiten bet ГлпімМ" om Die zouden dan het eerst op de markt verschijnen. Ze etsten dat Karel V voor gelijkheid zou zorgen
Hij had inderdaad opdracht gegeven om ook m Guipúzcoa een uitvaarverbod un te vaardigen Dit bewijst ook het belang van de vaart vanuit
Guipúzcoa op de Nederlanden.
48 Het was onduideluk of ze ш 1 of 2 schepen zouden gaan ЕЕ, 48-206 Zie ook Idem, 49-419 en Э1-5-1540 Leuven Karel V aan Cobos: EF.
497-9B/99 Guerra, 15-130 Brief Recalde vanuit Bilbao op 24-11 39 Tot de lente zijn er ook geen schepen voor de Duitse en Spaanse wacht van
Karel V, die naar de Nederlanden moesten Wanneer ze ш de winter uitzeilen 'las mas vezes en este tiempo se buelven de sobre utente y de media
mar un poder tomar puerto de Inglaterra ш Bretaña' Dit geldt zelfs voor de zabras die de post verzorgen, dus helemaal voor de naos, 'que son
peores de navegar' Daarom laden de kooplieden van Burgos geen enkel schip tot de lente voor de Nederlanden Voor de 250 man 'que yo pienso
poco mas o menos' ш de Duitse en Spaanse 'Guardia' voldoet een enkel schip van de nieuwe en goede naos van 220 toneles. Ze gaan dan
comfortabel Mochten het er meer dan 250 zijn dan gaan ze met m een schip, zodat bet dan twee middelgrote schepen worden. Dan gaan ze ook
'mas pacíficos', de Spanjaarden m een schip ea de Duitsers m een ander
49 Recalde aan kooplieden van Burgos (1540) 'Presupuesto que las naos e marineros délias no podrían servir tan buenamente los najes de
Flandes a los sueldos ordinarios de su magestad que son muy diferentes, porque los najes de Flandes no son de la TJÏ«^^ de las armadas que se
hazen para otras partes e esto de agora no es para mas de hechar la gente de guerra, de entira e contante ser libre se aincy mismo que para Flandes
no pueden lebar las naos tanta gente como se haze en Levante e que no lo sufre la careza de las vituallas guardase aquella orden, e que todo el aflo
están aguardando las naos en los puertos de la costa de la mar a estos najes del marco para con mercaderías pan Flandes se haze la quinta dello
en la manera seguiente' Voor 2000 man van Laredo naar Flandes en voedsel waren op zun minst 9 naos van 200 toneladas nodig Op de 9 schepen
8100 'sacas a razón de cuatro sacas e media por tonelada ' ЕЕ 48-205
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DE TWEEDE GOLF SPAANSE SOLDATEN: DE STRIJD TEGEN FRANKRIJK 1541-1545
Pas in 1543 worden de activiteiten van Spaanse soldaten weer zichtbaar in de
Nederlanden.50 Toen trokken Alvaro de Sande en Luis Perez de Vargas vanuit Italië
met 4000 Spanjaarden over de Alpen.51 Deze Spaanse en Italiaanse soldaten
verzamelden zich daarna via Valencijn met de Duitse troepen in Kamerijk.52 Karel had
toen in Henegouwen 4.000 Spaanse voetknechten, evenveel als Italianen, en ook nog
3000 man lichte Spaanse ruiterij. Later kwamen er nog 3.000 Spanjaarden bij onder
leiding van Don Pedro de Guzman.53 In oktober 1543 kwamen deze in het legerkamp
voor Landrecies, dat onder leiding stond van Alvaro de Sande. In April 1544 gingen er
zeven vendels Spaanse infanterie mee vanuit Sint Omaars met een aanval op de Fransen.54
De troepen van Alvaro de Sande waren vervolgens betrokken bij het beleg van
Luxemburg, terwijl die van Luis Perez de Vargas in Kamerijk gingen overwinteren. De
2000 man van De Sande zouden steeds in Frankrijk gaan plunderen, zodat ze niet ten
laste kwamen van Luxemburg. Daarna kreeg men te horen dat de troepen van Vasco
de Acuña waren aangekomen, een nieuwstijding die iedereen zeer verblijdde.55 Alvaro
de Sande ging toen als 'maestre de campo' op weg vanuit Luxemburg via Luik en het
Luikse, waar de Spaanse troepen veel schade aanrichtten en ondermeer vele paarden
stalen.56 Bij de Rijksdag in Spiers waren bijna 10.000 man Spaanse troepen aanwezig,
met ondermeer Luis Perez de Vargas, Alvaro de Sande en Vasco de Acuña.57
Juan de Capata de Cardenas, van het hof van Karel V, werd na klachten van de

50 Volgens G Parker, ТЫ irmy ofFUndm *nd tit Spanish roda ¡5671659 (Cambridge, 1972), 29, gebruikten de Tudori tunen 1544 en 1551
een regiment Spaanse soldaten ш de strud tegen de Schonen
51

Sana Cruz, Carla V, IV, 245

52 la de strijd stierf Jerónimo de Mendoza. Santa Cruz, СІГ&Н V, IV, 253-257 CMC 1,1463 Juan Polli uit Valencim werd door Duine gebruikt
als tussenpersoon Ы) de levering van brood, 'por ser natural de к tierra por persona practica у de confìanca' Polli sprak Spaans, Idem 24, 222
TerfiAi ia Î543
De Sande
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?
Joan de Vergara
Vargas
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Monsalve
247
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Bravo
Joan del Rno
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Francisco de Guzman
Antonio Ximenez
213
209
Joan de Palma
Francisco de Haro
157
Vernai Soler
198
Francisco Perez
211
53 Henne, Histoire Ш, 133,137, 138,142, 143 Hun 'corselets co haakbussen' kwamen uit de magazijnen van Meenden In 1544 bij bet beleg
van Boulogne bestond de versterking uit 500 Nederlanden en 100 'artilleurs espagnole' Idem, 187 ш 1543 waren er ш Landreoes vele Spaanse
troepen. Volgens Van Vaernewyck ging bet om 1000 Spaanse busschieten van Don Alonso Duans en 4000 voetknechten onder Don Pedro de
Guzman Verder nog 200 Spaanse busschicters Marcus van Vaernewyck, Die waracbage ghacbudmisse van alien gdoofwecrdtgbe teken, vanden
keper Carotta de vtffite van then name (Gent, 1564/ Gheeraerdt van Salenson) Er waren daar buna 20000 Duitsers, 4000 Engelsen en 4500
Italianen, alsmede Nederlandse troepen In totaal 5200 Spanjaarden op 41411 man (117%) In 1544 waren veel Spaanse ttMtlrn betrokken bij
n
de stnjd tegen de Fransen, zoals ш Dinam In augustus van dal jaar werd een Spaans ^iftf> door Karel V tot ridder geslagen vanwege zijn
verdienste ш de strud. Die manee cbromjke van Brabamk, φ tvervoldt van de oude (Antwerpen, 1565/ Jan Mollnns), 340, 344 Volgens Sandoval
waren bet 2000 man, die onder loding van Pedro de Guzman, τΉ"*τ" uit Sevilla, naar de Nederlanden gingen De oversteek vond plaats vamut
Laredo op vijfnen schepen, die Alvaro Bazin bijeen had gebracht SandovaL Carlos Vt Ш, 209 Zie ook Santa Cruz, Carlos К IV, 241
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L, Brenn, Cbromqua de FUndrt et d'Àrtois E Mannier ed. (Parijs HBO), 175, 180

55 Sandoval, Carlas Vy Ш, 174 Santa Cruz, Carlos V. IV, 253-257, 394-395 Een spurn Salazar, die zun werk met goed had gedaan, zat lange
tijd ш Spanje gevangen Idem, 253-257 Zie ook ËF, 500-38
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Santa Cruz, Carlas V, IV, 397
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Nederlandse dorpen waar de Spanjaarden hadden gezeten, door Karel vanuit Spiers naar
de Nederlanden gestuurd om de schulden van de Spaanse soldaten in de Nederlanden
te onderzoeken. Samen met een andere commissaris ging hij op onderzoek uit in de
plaatsen waar de Spaanse infanterie gelegerd was geweest.5" De 3000 man Spaanse
soldaten van De Sande moesten later vanuit Picardie naar Wenen. De andere Spaanse
troepen gingen vanuit Picardie terug naar Spanje.5' Van de twaalf vendels van de lichte
ruiterij van De Sande is een overzicht bekend. Op 18 februari 1545 stonden er in de
buurt van Verdun 2875 soldaten onder zijn bevel. Het aantal soldaten per vendel
bedroeg gemiddeld slechts 240. Toch is het cijfer van 3000 dus redelijk betrouwbaar.60
In 1543 en 1544 streed er ook een aanzienlijke Spaanse legermacht in de strijd tegen
Kleef en Gelre. Men spreekt van 4000 man. Spanjaarden en Italianen vochten samen en
lieten de Duitse troepen niet met hen meedoen tegen die van Gelre en Kleef, 'want ze
waren allemaal van dezelfde taal en natie en behoorden tot de vrienden en bekenden
van elkaar'.61 Vanuit Duitsland kwam de keizer na het beleg van Duren naar
Roermond en vandaar werd Venlo (Banalo) aangevallen, 'villa muy fuerte del ducado
de Güeldres, la cual está sentada en un llano, ribera del río Mosa'.62
In 1543-44 waren er dus zeer veel Spaanse soldaten actief in de Nederlanden en
Duitsland. Een deel van hen was over de Alpen naar het noorden gekomen, maar de
zeeweg bleef men tegelijkertijd ook gebruiken. Zowel in 1543 als in 1544 heeft er
namelijk een groot transport plaatsgevonden. Het gaat om de reeds genoemde 3000 van
Pedro de Guzman en de 5000 van Vasco de Acuña.
DE 3000 SPAANSE SOLDATEN VAN 1543
De vloot van Alvaro de Bazan, die begin juni 1543 vanuit Laredo naar de Nederlanden
kwam, had op de twaalf Spaanse schepen 401 zeelieden en 2.652 soldaten aan boord.
Het aantal 'marineros' per schip lag tussen de 20 en de 50 en de soldaten waren verdeeld
in tien vendels, variërend van 244 tot 305 soldaten.63 Ook Galicië moest voor deze
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EF. 1563-380/381.
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Sima Crux, CiW« V, IV, 441.
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EF, 500-106.
Alvaro de Sandc
Alonso de Navarette
Juan de Solu
Antonio de Figueroa
Guillen
Pedranas

300
300
233
176
233
285

Frances de Alava
Felipe de Vilmente
Alonso Carrero
García Sorem!
Garcia de Sande
Antonio Moreno

287
245
191
155
263
202
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'Por ser todos de una lengua nacían y otros anugos γ conocidos' Guerra, 28-11
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Sandoval, Carlos V, Ш, 151-153. НіегЬц waren ook Spaanse troepen aanwezig Santa Cruz, Carlos V, IV, 253.
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ЕЕ, 62-66, CMC, I, 1594; EF, 499-212 In Laredo werd op 3 juni 1543 een rekening opgemaakt.
¿етхОеМел
Pero Mingo
Francisco de Tanb
Pedro de Guzman
Felipe de Viamente
Pero de Salazar

ЬгшЫ
300
272
256
246
257

Diego de la Pena
Geronimo Pacheco
Garcia de Torres
Alonso Velez de Guevara
Antonio de Solis

Totaal

300
277
244
205
286
2643
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64

vloot een aantal schepen leveren.
In eerste instantie was het de bedoeling geweest in april uit te varen met de vloot van
Burgos. Eind maart wachtte men echter nog steeds op de schepen van de vloot uit de
65
Nederlanden, die de soldaten zouden moeten vervoeren. Maar hier was uiteindelijk
niets van gekomen. Op 3 juni schreef Bazan aan prins Filips over deze troepen: duizend
man waren zeer goede oude soldaten en verder waren er nog duizend zeer goede
manschappen. Men zou verder ter complementering drie vendels soldaten krijgen uit
Navarra van Sancho de Leyva." Na uitgevaren te zijn brak de mast van een schip,
zodat men weer naar de havens moest terugkeren. Bazan schreef hierover op 8 juni nog
een brief aan prins Filips. Ook liet hij de prins weten dat hij verwachtte dat de 348 toen
nog ontbrekende manschappen spoedig zouden volgen. Hij had al met een Burgalees
gesproken die wol aan het inladen was en daar zouden ze zonder onkosten op
meekunnen. Wel moest er toestemming komen uit Burgos.67 Deze 300 man vertrokken
nimmer, want zoals Filips Π op 7 augustus aan zijn vader schreef, was er geen schip en
waren ze beter te gebruiken in Barcelona, vanwege een dreigende Turkse vloot. 68 O p
14 juni kwam de vloot aan in Sluis. Dit kreeg Bazan in Laredo te horen van een koerier
van de kooplieden uit Engeland en de Nederlanden, die in een Engels schip uit
Plymouth was aangekomen.*'
Veel van de 3000 soldaten zouden na de eerste betaling -nog in Spanje- deserteren. Het
ontbrekende aantal werd later echter weer snel aangevuld.70 Er waren 2.643 soldaten

iLVippen
Pero de Herrada
Diego de Oruña
Pero de Landaeta
Anton Perez de Coscojales,
nao mayor
Idem, otra nao
Lop« de Ugarte Calderón

38
45
41
47
31
50

IM traen
Sebastian de Fano
Sancho de Yeast
Juan Pelegnn
Juan del Castillo
Garcia de Ribas
Sant Pero de Ugarte
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21
24
20
20
38
26
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66 ЕЕ, 62 95 Op 20 т ы wai alleen de compagnie та Mingo de Madrigal ingeladen De andere 'banderai' waren al nabij Vanwege het gebrek
aan zeelieden moest men hoge lonen betalen Lang wachten op uitvaren zou dus veel geld gaan kosten Om de kosten te drukken had Recalde
met Burgos onderhandeld. In de schepen van de soldaten zouden 1400 balen wol worden ingenomen Per baal die veilig m de Nederlanden zou
aankomen, betaalde het Consulado 300 mrs Ook betaalde men een deel van de schipperskosten Цет, 63-118 Op 23 mei waren er dne 'banderes'
ingescheept Hij dacht nog dne dagen nodig te hebben voordat iedereen zou zun ingescheept. ídem, 63-118 Op 30 mei had Bazan al laten weten
dat er acht 'banderas' aan boord waren Men wachtte nog op Felipe de Viamonte en Geronimo Pacheco Idem, 62-63/64 Zie ook ¡dein, 59,
25ВУ259 Over de 'bandera·' ua Navarra, zie ook Idem, 62-41
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ЕЕ, 62-94

68 ЕЕ, 60-21/26 Op 12 pini had Bazan opnieuw aan het hof geschreven De Burgalees heette Juan Alonso del Castillo en was belast met het
laden van 2000 a 2500 balen wol om te vervoeren m vijf schepen Bij vertrek tegen het einde van de maand zouden de 350 man over deze schepen
verdeeld kunnen worden. Idem, 62 77/78.
69 ЕЕ, 62 97 Recalde het ш augustus aan het hof weten dat hu van de 8 schepen uit de Nederlanden, vertrokken op 29 juk en nu in Bilbao,
had vernomen dat de 3000 man goed en wel m Henegouwen waren aangekomen Idem, 61-256 Fihpe hoorde van hun »pufriMwfr m Brugge van
een koerier die op 16 juli uit de Nederlanden was vertrokken. Idem, 60-21/26
70 Men hield bier rekening mee De betaling die geschiedde varai 10 ma 1543 werd niet ш zun geheel uitbetaald 'No se pudo pagar toda junta,
les puede correr a todos' ЕЕ, 61-223/224
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betaald en uiteindelijk vertrokken er zelfs negen meer. Tegelijkertijd was er een lijst
vervaardigd van de verdwenen soldaten, die opgespoord dienden te worden. Het ging
om 317 soldaten, 12% van het totale aantal, velen aangeduid met hun naam, hun plaats
van herkomst en hun leeftijd, maar ook met bepaalde lichamelijke kenmerken,
betreffende haargroei en lichaamsbouw. Wanneer we er van uitgaan dat de weglopers
een representatief deel van de troepen vormen is het mogelijk een beeld te krijgen van
de Spaanse soldaten die naar de Nederlanden werden gestuurd. De leeftijd van de
weglopers lag tussen de twintig en de veertig jaar, met slechts een getrouwd inwoner
uit Segovia van 45 jaar als uitzondering. Niemand van de geregistreerde weglopers was
onder de twintig. Tweeëntwintig hadden er een rode baard ('rojo') en negen een baard
in de kleur 'vermejo' (een andere rode tint) en twee hadden haar in deze kleur. Meer
dan 10% valt dus in te delen in de categorie roodharigen.
Van meer belang is de herkomst van de weggelopen soldaten. Daaronder ook enkele
niet-Spanjaarden, zoals een Napolitaan, een Portugees uit Braganza, Juan Borgoñon,
burger van Atrecht (Aras) en zoon van een Bourgondiër, een trommelaar Alonso
Borgoñon, Tomas de Flandes en Baltasar de Parys. De voornaamste leveranciers van
soldaten waren de grotere steden in Castilië, zoals Valladolid, Burgos, Salamanca, Toro,
Toledo, Palencia en Segovia, maar ook de beide Medina's en Villalón leverden een
aanzienlijke bijdrage. Gezamenlijk zorgden deze tien Castiliaanse steden voor 78 van de
317 verdwenen soldaten, 25% van het totale aantal.
Kleinere aantallen waren afkomstig uit de steden van de Spaanse noordkust, zoals
Oviedo en Bilbao en uit de steden van het zuiden, zoals Sevilla en Cordoba. Slechts
enkelingen waren afkomstig uit Aragón, Valencia of Navarra. Vreemd genoeg ontbreken
plaatsen als Santander en Laredo. Maar er moet rekening gehouden worden met de aard
van de bron. Voor hen was spoorloos verdwijnen wellicht relatief moeilijk. Een laatste
conclusie betreft de enorme geografische verspreiding van de soldaten over ongeveer 200
steden, plaatsen en dorpjes. Ondanks de overheersing van de Castiliaanse steden bij de
recrutering, kwam het merendeel toch uit de kleinere plaatsen. Eenmaal aangekomen
in de Nederlanden was Pedro de Guzman eerst naar Maria van Hongarije gegaan en
vandaar dus door naar Henegouwen. In oktober bleken de troepen niet voldoende
kleding te hebben en verzocht hij om kleding om de winter door te komen.71
DE 5000 SPAANSE SOLDATEN VAN 1544

In 1544 wilde Karel dat Filips 5000 man onder leiding van de Toledano Vasco de Acuña
naar Biskaje zou sturen, om vandaar naar de Nederlanden te gaan.72 Santander werd
de vertrekhaven van deze grote zending Spaanse soldaten. Ook dit keer probeerde men
het vertrek van de wolvloot te laten samenvallen met het troepentransport. Vanaf
januari was men al aan het overleggen met Burgos over de samenstelling van het
contingent. In maart bepaalde Filips dat de kooplieden moesten wachten met het
inladen van de wol totdat de 5000 soldaten zouden zijn ingescheept.
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EF, 499-Ш/195.
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Sinu Cruz, Cirios К IV, M7.
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Op 7 mei schreef Bazan aan Filips dat de schepen van Burgos echter nog niet klaar
waren, terwijl de troepen al waren ingescheept. De wolvloot kon echter wel voor
zichzelf zorgen, want het waren volgens hem zestien schepen met goede artillerie. De
'Armada' bevatte zelfs minder dan 4000 soldaten, 'hoewel het er meer waren als ook
de scheepsjongens en passagiers werden meegeteld'.73 Elders staat het aantal gesteld op
3.760 soldaten. Maar het waren veel oude en goede soldaten.74 Het aanmonsteren van
zowel zeelieden als soldaten had veel moeite gekost: 'en meer was met mogelijk geweest,
want de mensen gingen met veel tegenzin naar de Nederlanden, want degenen die terug
waren gekomen hadden de slechte behandeling bekend gemaakt, erger dan men zich
kon voorstellen'.75 Dit betrof soldaten, die vanuit Zeeland waren teruggekeerd,
waarover De Baeça al op 8 juni vanuit Antwerpen aan Karel V had geschreven dat ze
spoedig in Spanje zouden aankomen.76
Voor het vervoer van de 5000 had men vooraf een uitgebreide berekening gemaakt.
Voor zoveel soldaten waren minstens 3500 'toneladas' aan scheepsruimte nodig, want
vanwege de zomer was het niet verstandig teveel mensen op elkaar te pakken. De
vervoerskosten ('flete') waren 4 dukaten per 'tonelada' en voor de salarissen ('sueldo')
was 8.750 per maand nodig.77 Op negen schepen met een totaal van 1850 'toneladas'

73 ЕЕ, 65-153 en 6*81/119/135/212 Zie ook Ист, 68-90 In januari waren er 24 schepen in Bilbao en Portugal«« en 6 ш Santander en Laredo.
Het Consulado verwachtte in februari 16 000 balen wol te laden Het verdelen van de soldaten over deze schepen zou de kosten verlagen en de
veiligheid verhogen Idem, 68-139 Later lagen er zelfs 26 schepen van Burgos klaar Irlrm, 6S-83
74

ЕЕ, 67 39/40/42 CMC, L 1594 De S000 van 1544
Diego de Alarcon
Diego de Castro
Garcia de Cavalle«
Juan de Solu
Diego de Guevara
Juan de Cueto
Antonio Rodriguez de Salamanca
Alonso de Carravajal
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250

Hernando de Castro Nuevo Bracamente
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Frances de Alava
Alonso de Navarene
Diego de Леи
Ruy Gomez de Луаіа
Charles de Çunyga
Juan Gayan
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258
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ЕЕ, 64-105 Cobo· aan Karel V, 6-5-1544

76 Om meer troepen te laten gaan, moest er eerst geld uit Antwerpen komen om ze te betalen Guerra, 28-61 bivenuun ADN, В 2442 EF,
500-212 en 501-169/172
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Portugalete
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Portugalete
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Portugalete
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Martin Ramo«
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Francisco de Amaga
Bdbao
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Ochoa de la Torre
Laredo
Sant Andres
Miran de VaUezilIa
Portugalete
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Santo Craçifixo
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Portugalete
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Juan de Povena
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tondatUs
270
230
258
222
222
222
233
265
276
160
160
150
150

gingen 2.250 soldaten mee. Daarvoor werd anderhalve maand 'sueldo' betaald, in totaal
1.020.000 maravedís. Van de kooplieden van Burgos kregen ze voor de meegenomen
wol 285.600 maravedís. Verder gingen er 400 soldaten mee op drie schepen van het
Consulado. Daarvoor hoefden ze geen 'sueldo' te betalen, maar wel het
levensonderhoud.
Men vertrok op 10 mei en vanwege het goede weer verwachtte men een snelle
overtocht in vier dagen.7* Doch op 17 mei keerde een schip, dat water maakte, weer
terug in de haven van Laredo met twee vendels.79 In de Nederlanden zouden deze
troepen, die onder leiding stonden van Vasco de Acuña, eind mei via Brussel naar Spiers
vertrekken.80 In juni waren er nog wel honderd Spanjaarden in Brugge, afkomstig uit
het laatst aangekomen schip. Zij verlieten de stad niet zonder betaald te krijgen.81
In november 1544 was men opnieuw bezig met het terugsturen van Spaanse soldaten
naar Spanje. Eerst vertrokken er twee schepen met in totaal 400 Spanjaarden en eind
november zouden nog zeven schepen vertrekken, met 1650 soldaten aan boord. Later
zouden nog twee Spaanse schepen dienen te volgen.82 De soldaten zouden hun thuisreis
moeten afwachten in de dorpen rond Brugge. In die stad had kapitein Francisco de
Artieta op 7 november een contract gesloten met een aantal Spaanse schippers om de
infanterie naar de Spaanse noordkust te brengen.83 Hij vertegenwoordigde daarbij de
belangrijke Spaanse ambtenaar Francisco Duarte, 'proveedor y comisario general de las
armadas y exerçitos de su magestad.
In een brief van Duarte vanuit Antwerpen schrijft deze dat het aantal soldaten dat
naar huis wilde boven verwachting was geweest. 'Ze hadden zo weinig zin om naar
Hongarije te gaan dat er bij de inscheping wel 1730 soldaten waren en nog 200 à 300
vrouwen, knechten en andere nuttelozen, allemaal Spanjaarden, en iedereen moest wel

Juan Delgado
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80 ЕЕ, 69-102/108 Men vreesde op die tocht wel de 'trios y malos caminos'. Als 'maestres de campos'; Gutierre Lopez de Paddla, Diego de
Carvajal, Vasco de Acuña, Alonso de la Cueva, Alonso Enriquez en 'coronel' Alonso Enriquez de Caçeres Verder was ook Beitran, 'uno de
Calatayud en Aragon' aanwezig Hu was een goed soldaat met veel ervaring, maar miste de autoriteit om 'maestre de campo' te zun EP, 499-49.
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166,66

166,66
166,66
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mee, want men kon ze niet van de honger en kou laten omkomen.*4 Aan het eind van
een van zijn brieven kwam Duarte over zichzelf te spreken: 'God zij dank gaat het
beter met mijn ziekte al ben ik nog erg zwak. Ik heb zeer veel pijn aan mijn nieren,
waarbij ik als een gek stenen kwijtraak. Nu ik iets beter ben, wil ik zo snel mogelijk
vertrekken om u te gaan dienen'.'5 Duarte wilde dus zo snel mogelijk naar Spanje
terugkeren.
PLUNDERINGEN DOOR DE SPAANSE SOLDATEN

Gedurende deze periode verandert ook het beeld van de dappere Spaanse troepen, zoals
dat in de jaren twintig nog heeft bestaan, in een veel negatiever beeld. De oorlog aan
de grens met Frankrijk bestond niet meer uit het onderhouden van garnizoenen en het
plegen van invallen over de grens. Nu had Karel V een internationaal leger van wel
40.000 man in het veld tegen de Fransen. Geldgebrek zorgde er bovendien ook voor dat
de soldaten regelmatig aan het plunderen sloegen: 'la province de Namur eut fort à
souffrir surtout d'un corps d'Espagnols campé dans les environs de Fleurus', zo schreef
een ambtenaar van de rekenkamer. Om het geweld van de Spaanse troepen in eigen land
te vermijden werden zij over de Maas naar het prinsbisdom Luik gezet. Maar klachten
over gewelddadigheid betroffen niet alleen de Spanjaarden, want ook de Duitse soldaten
vormden een gevaar voor de bevolking.86
Men probeerde het geweld in te teugelen door hard op te treden. Diverse Spaanse
plunderaars, zoals Anthoine de Valladolyt en Francisco Ernandes, werden onthoofd. Bij
Aalst werden zeven Spanjaarden gearresteerd, waarvan er vijf door verstikking en twee
door het zwaard werden geëxecuteerd. Een ander werd voor vijftig jaar verbannen. Don
Alvaro de Almagro en een ander verklaarden dat twee van hun kameraden naar Brugge
waren gevlucht en er waren ondergedoken bij een Spaans geestelijke. Deze hadden een
koffer vol waardevolle buit meegenomen, maar zoekacties in Brugge en Brussel leverden
niets op. Ook in Edingen werd nog een Spanjaard geëxecuteerd. In Vilvoorde zat in
1544 de Spanjaard Pierre Danilla gevangen, die later werd geëxecuteerd. Bij een grote
uitbraak van gevangenen uit het Steen van Antwerpen ontsnapte ondermeer een Spaans
kapitein, die in Piëmont verraad zou hebben gepleegd. Alle uitbrekers werden snel weer

84 EF, 501-169 Er moesten 3000 man naar Honganje en de rest moest per ісшр terug naar Spanje De kapitein moest de troepen begeleiden
tot aan de haven EF, 500, 260 (1 december 1544) Opdracht van 'mastre' Jos aan 1«г"*»т Juan de Cueto Duarte al ш 1543 ш de Nederlanden
EF, 1563, 601 In 1544 schreeí hu Karel V over de ziekte van pagador Gonçalo de Medina m Antwerpen De zevende dag van de ziekte was
ingegaan, een slecht teken volgens Duarte klem, 500-1B0 In 1544 reude Duarte vanuit Antwerpen naar Brussel, Keulen en Spiers Idem, 500-176
Caranie, Ctrlm V, Ш, 245, 315
B5 'como yo he escnpto que los medicos me dizen que en hn de marco podre ponerme seguramente en camino poco a poco e ya he enbudo
a suplicar a su magestad que me mande con licencia y aunque dizque a hecho el rostro algo tuerto todavía creo que me la dará pues no la pulo
con VICIO syno con mucha nesçesydad y especialmente no le pidiendo ni queriendo perder tiempo en pedir otras mercedes ni favores ni ayudas
de costa pues deve creer que no las merezco haviendose me negado una cosa que le enbie a suplicar estando los días pasados en el articulo de la
muerte e ya desamçiado de los medicos tan justa y hazedera que no se a amen se pudiera negar syno a mi y su magestad me dizen que respondió
que le pesava de mi mal y que sy desta enfermedad me muñese que el se acordaría de mu hijos de los quales con esta *-ь»""1» yo DO quema que
se acordase su magestad en estos rreynta ni quarenta anos ni dios lo quiera y pues en mi vida y viéndolo e gozándolo yo no se de haver ben ш
merced ш aun la he de pretender no quiero engañarme mas syno ynne a mi casa y estando en espafla hare lo que v-s mandare que no pido ni
quiero mas de servirle y para lo de рог аса hallaran ciento у тШ a cada rincón que harán y sabrán servir mucho mas y mejor que yo de manera
que no hare faha nuestro señor la íflma persona de л. guarde y con aumento de muy mayor estado vida аггпентке'.
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gepakt, behalve de Spanjaard, 'want men wist noyt waer hy bleeff.87
Don Juan de Avellaneda schreef op 13 augustus 1547 vanuit de gevangenis in
Vilvoorde een brief aan het 'consejo de su magestad' in Brussel. Deze dienaar in het
Spaanse leger was meer dan drie jaar eerder in Luxemburg gevangen gezet, op
verdenking van het feit dat hij een geestelijke was, die zich tot een huwelijk had laten
verleiden. In zijn verzoekschrift, waarin hij zijn onschuld bepleit -hij was namelijk geen
geestelijke- vertelt hij hoe hij het slachtoffer was geworden van een complot.™
De problemen met de Spaanse troepen in de Nederlanden zorgden er ook voor dat
men in 1545 strenge regels uitvaardigde voor de Spaanse soldaten. Niet alleen moesten
ze hun wapens in orde hebben, ze mochten bijvoorbeeld ook niet vloeken. Aan de
burgerij mochten ze alleen vragen om het meest noodzakelijke: brood, wijn, vlees en
voedsel voor de paarden. Ook mochten ze geen Nederlandse dienaren hebben onder de
achttien. Vrouwen in het kamp waren algemeen bezit, 'comunes', en mochten maar één
nacht bij dezelfde persoon blijven slapen." In 1547 werden er weer nieuwe instructies
uitgevaardigd betreffende de Spaanse infanterie."1 Hierin komen de betrekkingen met
de burgerij van de Nederlandse plaatsen uitgebreider ter sprake. Vooral de
'burgomaestres' moesten betrokken worden bij de inkwartiering en de
voedselvoorziening van de soldaten. Ook de aanwezigheid van vrouwen, knechten en
kooplieden werd streng aan banden gelegd.
OPNIEUW JAREN VAN RUST: DE STRIJD IN DUITSLAND 1546-1549
De oorlogen in Duitsland zouden vanaf 1546 zorgen voor een enorme uitbreiding van
het aantal Spaanse troepen in het noorden van Europa. Dit zou echter weinig gevolgen
hebben voor de aanwezigheid van Spaanse soldaten in de Nederlanden. De Nederlanden
dienden slechts als doorvoerhaven van soldaten naar Duitsland. In Mechelen was
bovendien een voornaam centrum voor de artillerie gelegen, waar ook een aantal
Spanjaarden bij betrokken was.
In de omgeving van Maastricht waren in 1546 ongeveer 700 Spanjaarden aanwezig, die
door een tweetal nieuw benoemde commissarissen van soldij zouden worden
voorzien.91 Op 15 juli vond er van deze soldaten een troepenschouw plaats bij
'Crayenhaim', Kraainem, negen kilometer ten zuidoosten van Brussel, op de weg naar
Leuven.92 De zogeheten Spaanse infanterie bleek niet geheel uit Spanjaarden te bestaan,
maar was gemengd, 'mesclados los unos con los otros'. Van de in totaal 756 man, waren
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er 75 niet-Spaans." Vijfendertig man waren niet bruikbaar voor de strijd en nog meer
hadden geen haakbus of ander wapen. In totaal waren er 646 Spaanse soldaten
inzetbaar.'4 Verder waren er vier niet al te beste trommelaars, wat genoeg was voor
de twee vendels van de graaf van Buren. Een derde vendel stond gezag van Ponthe
Hurtado de Mendoza.95
Karel V moest tot 1548 in Duitsland wachten op de heer van Buren met zijn troepen.
Omdat men al zo lang wachtte geloofden de Spanjaarden er niet meer in en ze noemden
hem dan ook de heer 'De Burla' (-grap, spot). Toch verscheen Buren met een leger van
ongeveer 5000 man en de drie Spaanse vendels, bestaande uit 700 man en 46 ruiters.
Volgens Henne waren daaronder maar weinig Spanjaarden, het was een 'ramassis de
toutes nations'. Mocht de samenstelling nog ongeveer hetzelfde zijn geweest als in 1546,
dan valt dit gezien de slechts 10% niet-Spanjaarden wel mee. Karel stuurde hen echter
later onverrichterzake weer terug naar de Nederlanden.96 In 1548 zat een aantal
Spanjaarden, waaronder een commissaris en een kapitein, gevangen in Rupelmonde en
Vilvoorde.97
MECHELEN: GEVANGENIS EN ARSENAAL (1547-1552)
Toen de na Mühlberg gevangen genomen hertog Johan van Saksen en Filips, de
landgraaf van Hessen, op 17 september 1547 Brussel binnenkwamen, werden zij
bewaakt door ruiters en knechten, 'alle Spaegniaerden'. Deze brachten de gevangenen
daarna via Oudenaarde naar Mechelen.98 Op 10 september 1549 werden ze speciaal
voor prins Filips rond de middag door Antwerpen geleid, bewaakt door 300
Spanjaarden.99 De landgraaf werd later in 1551 in Mechelen vastgehouden door de
Spaanse garde van Juan de Guevara en kapitein Sancho Mardones, onder direct bevel
van de hertog van Alva.100
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96 Henne, Htstom
Ш, 290-293, 297. Spaanse troepen niet geheel bestaande uit Spanjaarden , maar ook aangevuld met Egyptenaren en
Vagebonden. Idem, Ш, 74. In de literatuur ging men er echter tot op heden van uit dat het om een zeer gemengd gezelschap ging. Zie P.PJ.L.
van Peteghcm, 'pecunia nervus belli (estado moderno, guerra y economia ásntruisk Annals of the ordnveoffcrTan Vous I Taberner's library*. Estudu
de dra liorna I dbtstona dei dm comparta en bomenatge л Ramon d'Ábadal y de Vinyals, pei sat centenari VI (1989), 225-257, 243. Op citaat van
Alezander Henne: 'Elles étaient composées en majorité de Gascons, François, Normands, Hennuyers, Flamands, Lorrains, Bourguignons,
Piemontois, Italiens, et Allemands'.
97

Inventare ADN, В 2476.

98 De Weert, 'Chronycke van Nederland', 127. Cbronydte van Antwerpen seden bet ματ JÍ00, 46. Juan Cristóbal Calvete de Estrella, Ei
fetidume via/e dei muy alto y muy poderoso principe Dm Felipe Miguel Artigas ed. (Madrid, 1930) Π, 96-97.
99 KB Brussel, Handschriften, 17239 (5345), 'Antwerpsen Chronijckc, gechreven ten tijde van keyser Carel den Vijfden ontrent den jaere 1550',
20v. Idem, 6191 (5655), 'Krooyke van Brabant tot 1556' van Joannes ab Hanswyck, 323r, 324r, 325r. Zie ook Idem, 10.247 (5667), 'Chronique
de Brabant (en flamand) 125-1584', 147v. Na Oudenaarde waren zij gevangen gezet ín Mechelen. Zie ook Du nieuwe chronyke van probandi, oft
tvervoUb van de oude (Antwerpen, 1565/ Jan MoUijns), 148-149. Ze waren ook door Brussel getrokken en Hessen werd bij Oudenaarde op het
slot Pamele gevangen gezet. In 1550 wilde men de landgraaf van Hessen Uten ontsnappen. De Spaanse wacht doodde twee handlangers, die
vervolgens met het hoofd omlaag aan een galg werden opgehangen. Idem, 305.
100 Henne, Htstorre Ш, 356: Idem, DC, 127-138. Juan de Guevare had ook een bediende met een rode baard, afkomstig uit Utrecht of Deventer.
Verder waren in Mechelen Jehan de Canille en Garcya Mendes de Sotomaior, rrlclman van Don Juan de Guevara.
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In 1550 nam de betaalmeester Juan Fernandez de Çamora de taak op zich deze
Spaanse wacht van de landgraaf te betalen. Hij had deze functie overgenomen van de
overleden administrateur Juan de Andares, op zijn beurt weer opvolger van Diego de
Torralva. Bij deze uitbetaling zou hij hulp krijgen van de handige en betrouwbare
Francisco de Aresti uit Antwerpen. De wacht stond toen nog onder leiding van
Antonio de Esquibel en diende volgens de bepalingen te bestaan uit 137 Spaanse
soldaten. Ze mochten niet van een andere natie zijn.101 Henne verhaalt van een
geplande ontsnappingspoging van de landgraaf, die werd verijdeld omdat de plannen
voortijdig uitlekten. Een Spaanse soldaat van de garde was door de landgraaf omgekocht
en was met diens brieven naar Antwerpen gegaan.102
Bij het vertrek in Mechelen in augustus 1552 vond een oploop plaats tegen de Spaanse
soldaten die wilden vertrekken zonder hun schulden te betalen. De Mechelenaars deden
de vermoedelijk niet geliefde Spanjaarden een uitgeleide met stenen. Guevara was zeker
niet geliefd in Mechelen. Hij had geweigerd een Spaans soldaat zijn soldij te geven,
omdat deze de dienst had verlaten om zich in Mechelen te vestigen. Ook wenste
Guevara alleen bevelen van de keizer te gehoorzamen.103 De landgraaf werd in Brussel
vrijgelaten, maar Maria liet hem daarna opnieuw arresteren in Maastricht. Dezelfde
Spaanse soldaten gingen hem weer bewaken en brachten hem naar Zouteleeuw. Toen
de landgraaf van Hessen op 3 september definitief werd vrijgelaten reisden de
Spanjaarden via Brussel naar Leuven richting Duitsland.104
Behalve gevangenis van de Duitse protestante vorsten, was Mechelen ook het grote
centrum voor de Habsburgse artillerie. Vanaf de jaren veertig waren er daarom ook
permanent Spaanse officieren in de stad aanwezig. Juan de Scoriaza zat tussen 1546 en
1550 in Mechelen, 'als mayordomo de nuestra artillería'. Op 22 juni 1546 schreef hij
daarvandaan aan het hof in Duitsland: 'Ik heb begrepen dat de wegen van hier naar de
keizer zeer gevaarlijk zijn, zeker voor Spanjaarden. En hoewel ik dus vrees onderweg
te zullen sterven, zal ik doen wat de keizer me bevolen heeft.' In 1550 ging hij met een
zending artillerie naar Spanje, bedoeld voor Burgos en elders in Spanje. In Arnemuiden
bemoeide hij zich met het laden van de schepen, waarbij het wegen moest geschieden
met het 'peso de Malinas'.105 Ook Alonso del Canto, 'espagnol resident a Malines,
ayant administration d'aucunes artilleries de lempereur"06 en Francisco de Gamica

101 EF, 304-1/2/3 Cédulas, 120, 132т
102 De andere leden van de garde verzochten Karel V om de rerrader te straffen De ontsnapping ging met behulp van een Spaant soldaat, 'que
entendía U lengua tudesca' Sandoval, Слііа V, Ш, 343 Zie ook Florian de Ocampo, 'Sucesos de 1ш anos 1541 a 1558' Biblioteca Nacional,
Madrid, ш 9937, 33r
103 Karl Lana, Corresponderá de Kelsen Ktrl ИЗ delen (Leipzig, 1844-184«), Ш, 39-40, 63, 90-91, 470-472 Henne, Наитг К , 292-296
104 KB Bruisti, Handschriften, 10.247 (5667), 'Chronique de Brabant (en flamand) 125-1584', 149r D u м е к к ώτοηηΐκ t u brtbtndt, oft
tvervolcb van de oude (Antwerpen, 1565/ Jan Mollimi), 316-319
105 ARAB, Audiëntie, 1667 Cernili!, 120, 61r, 78г-т
106 ARAB, Audienne, 1667, n°j 167,171 Cemdas, 121, lOlr, 115v Del Canto vai in 1562-63 nog steeds betaalmeester, bevriend met Lorenzo
de Vulavscencio НЛЪ-М Roosenboom, 'Fray Тлггптл de Ша ісепсю Een geheim rapporteur ш de Nederlanden en um invloed op Fihps
Π, 1563-1565' Archefvoordegexhedents
van dt Katboiteke kerk 21 (1979), 146-174 Del Canto bemoeide zich later met het arresteren van Spaanse
'ketters' ш de Nederlanden R W Truman en A- Gordon Kinder, 'The pursuit of Spanish hereocs m the Low Countries, the activities of Alonso
del Canto, 1561-1564' Journal of taUsustual Іяяоту 30 (1979), 65-93
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zaten in Mechelen in 1552.107 Deze laatste ontbrak het aan wagens om het buskruit
te vervoeren. Verder was ook Luis Picaño in 1550 in Mechelen, betrokken bij de
artillerie, die vanuit Arnemuiden naar Spanje ging.108
DE DERDE GOLF SPAANSE SOLDATEN: KAREL V IN DE NEDERLANDEN (1549-1555)
Ook een nieuwe periode van grootschalige aanwezigheid109 van Spaanse troepen in de
Nederlanden vanaf 1549 leidde weer tot pogingen van het centrale gezag om de orde te
bewaren onder de troepen en de bevolking gerust te stellen. Al in 1549 werden in
Brussel op alle openbare plaatsen maatregelen geproclameerd om de misdaden door het
oorlogsvolk tegen te gaan. De proclamaties moesten worden opgesteld in vier talen:
'Overlandtsche, Spaensche, Duytsche en Walsche sprake'.110 De Spaanse
infanteriesoldaten die hun vendels en garnizoenen hadden verlaten werden in 1554
opgeroepen om binnen drie dagen weer terug te keren. Ook in 1552 waren dit soort
ordonnanties al uitgevaardigd. In 1555 werd gesteld dat men niet meer zonder verlof het
garnizoen mocht verlaten. In heel Artesië zou gecontroleerd gaan worden op geldige
paspoorten en verlofpapieren. Luis Quixade, kolonel van de Spaanse infanterie, zou de
controle coördineren.111
De Spaanse kooplieden klaagden in 1552 over het feit dat er in de Nederlanden geen
geld meer was, totdat in oktober de vloot uit Andalusië en Portugal was gekomen. In
Antwerpen was geen geld meer om te lenen. Het leger was maandenlang onbetaald
gebleven en in de provincie rond Kamerijk was in het begin van 1553 een muiterij
ontstaan, waarbij ook de Spanjaarden grote misdaden begingen. Ze zouden er zo aan
gewend zijn geraakt om van het land te leven, dat zelfs volledige betaling van hun
salarissen ze niet meer zou kunnen doen stoppen. Keer op keer had men tevergeefs een
beroep gedaan op Karel V om tegen deze problemen op te treden. Een aantal
Spanjaarden was zelfs overgelopen naar de Fransen en naar Brussel gegaan om er te
spioneren.112
In 1553 vond er tijdens Pinksteren in Brussel een oploop plaats tussen de Spanjaarden
en de schippers, waarbij twee doden vielen. Feestdagen, zoals Pinksteren en
Sacramentsdag zorgden er voor dat de religieuze verschillen tussen Spanjaarden en
Nederlanders tot conflicten konden leiden. Met tien, twaalf man vielen de Spanjaarden
op straat één man aan en sloegen hem dood, 'als honden'. Het tumult dat volgde was
nog niet verstomd of de Spanjaarden hadden al weer een tapijtmaker vermoord. De

107 ARAB, Audienne, 1(67, α- 180
108 АКАВ, Audimat. 1667 Cédulas, 120, 63r
109 Geoffrey Parker bat zien dat Karel V ш 1552 ш Duitsland ев de Nederlanden ш totaal 22200 man cavalerie en 87 000 man infanterie tot
zun b»«rtiilrlrm|> zou hebben gehad. 7ïe tmliùtìy moUaton. Шпагу Innovation und the rue of tie Wat, lJOO-1800 (Cambridge, 1988), 45
ПО J Lamecre en H Simons, Reaiel da ordonnança da P^yt-Bts V (Brussel, 1910), 515-516 De Overlandae taal wat die van de bewonen van
bet Rijnland en Westfalen. Met de 'Duytsche* taal zal ongetwijfeld bel Nederlands bedoeld worden.
111 J Lameere en H Simont, Reami da ardonntnea de PtytSat VI (Brussel, 1922), 414, 431 In 1554 (of 55) klaagde kapitein Navaren* over
de toestand van de Spaanse troepen Er was geen geld en ze stierven van de honger, zodat ze ш Frankrijk moesten gaan phmderen Henne, Histom
X, 197-199, 206
112 Henne, Hutoirt DC, 330; X, 8-12
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burgers grepen naar de wapenen en men wist het geweld ternauwernood te bedwingen.
De Spaanse hellebaardiers kwamen er op af en vroegen 'quesse, quesse' (wat is er aan
de hand?), maar de heer van Molenbeek stuurde de Spaanse troepen weg. Karel besloot
de Spaanse troepen na betaling van al hun schulden, zo snel mogelijk uit de stad te
verwijderen.115
In juli 1554 zat de magistraat van Antwerpen in angst voor de komst van een vendel
Spanjaarden naar de stad. Er waren daar al zoveel soldaten. De bevolking was hiertegen
in opstand gekomen op de markt en er werd met stenen gegooid en zelfs geschoten.114
In hetzelfde jaar had de provoost van Vilvoorde zeventien Spanjaarden en een aantal
Duitsers laten ophangen. Omdat dit volgens de Spanjaarden ten onrechte was gebeurd,
werd de provoost in Namen door Spaanse troepen van zijn paard geschoten. Na
klachten aan Karel V werd de provoost gevangen gezet.115
De nadelen van de aanwezigheid van Spaanse troepen in de Nederlanden kwamen
vanaf 1549 steeds duidelijker naar voren. Het lijdt geen twijfel dat deze periode een
grote rol heeft gespeeld bij de latere klachten over de aanwezigheid van Spaanse troepen
in de Nederlanden.116 Maar hoeveel Spaanse soldaten waren er nu in deze jaren in de
Nederlanden en waar kwamen zij vandaan? In deze periode werd er door de
Habsburgers steeds meer gebruik gemaakt van de 'Spanish road', zoals die door Parker
is beschreven. Zo trokken er in juli 1552 5600 Spanjaarden over de Brennerpas, die deels
per schip in Genua waren aangekomen en nu richting Duitsland trokken.117
In december 1552 was er sprake van de zending over zee van 6000 Spaanse soldaten
naar de Nederlanden. Een snelle 'zabra' kwam met mededelingen hierover voordat de
vloot daadwerkelijk was vertrokken.11' Vanuit Metz verzocht Karel op 25 december
1552 om de zending van de voorziene Spaanse soldaten niet naar de Nederlanden, maar
naar Italië te sturen. De ervaring had geleerd dat nieuwe soldaten het in de Nederlanden
niet volhielden ('cómo se deshaze la gente'). Bovendien zou het grote aantal de
Nederlanders verontrusten. De oplossing was daarom dat de nieuwelingen naar Italië

113 Du meuwt dmnyke

vén Brebéndt, φ tveroolcb я м de oude (Antwerpen, 1565/ Jan Mallijnj), 323 Henne, Hvtom Χ, 171-172

114 De Weert, 'Chranycke m Nederland', 153-157 Henne, Mentre Χ, 175 Fiorii Prima, СеюЬиеепи n u Anntrptn V (Bruuel, 1911), 106
'Vanavond komen de Spaanse soldaten en terwijl gì) naar den oorlog zift, zullen ze met α ν vrouwen te doen hebben' Lodovico Guicciardini,
Dominone αϊ tam ι Рлеа Див Ditta Aristodemo ed. (Amsterdam, 1994), 240 Zie ook Η. Soh/, 'Economische vernieuwing en sociale weerstand.
De betekenis en aspiraties der Antwerpse •—•и—»«—, ш de zestiende eeuw' TvG 83 (1970), 520-535, 524.
115 Rethaan Macare, 'Dagverhaal van de veldtogten van keizer Karel V ш de jaren 1554 en 1557' Kronyk імп het Hutoruth Grnooocnen, gevestigd
a Unecht 7 (1851), 2e sene, 280-308, 280-281.
116 Het hoge aantal Spaanse soldaten en officieren ш de Nederlanden bracht ook enige cuítatele voorbeelden met zich mee. Don Hernando de
Acuña, 'cantan de infanteria spinola' 'a tnduzido por nuestro mandarlo у metto de francés en romance castellano un libro que se mtitula 'El
cavallero determinado' y havendonos suppucado Marco ЛшЬошо Tarsila, mercader vezino de la villa de Emberes, le diésemos lavnfia y facultad
para que d y no otra persona alguna lo pueda imprimir' ш Castihe voor 12 nar 10-5-1552 Cédulas, 121, 67r-v Voor de latere periode. F.M.A
Robben, 'Brandstichten en boekverkopers. Spaanse müitairen ab Ч " * " van Plantun en Raphalengius na de 'Fune' van Antwerpen ш november
1576', Ρ JJLN Rietbergen/ FM Α. Robben/ Η de Schepper ed. Tussen nee «tanen. De Nederimden en Je Ibenxhe wereld D50-1KO (Nijmeegse
pnbhcanes nieuwe geschiedenis n° 2) (Nijmegen, 1988/ 19921), 135-149
117 Zie ook Gaston Zeiler, Le negé de Mea ftr OurkyQuint

(Nancy, 1943), 27, 46

118 ARAB, Audiëntie, 1667, n° 172
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zouden gaan en een aantal ervaren soldaten uit Italië naar het noorden zouden
komen.119 Vanuit Metz waren de Spaanse troepen naar Kamerijk gegaan. Daar
verlangde de hertog van Alva twee betalingen in geld en twee in kleding voor de
manschappen. De betalingen in natura waren nodig door gebrek aan geld. Juan de
Guevara moest met de troepen overleggen of men hiermee akkoord ging, wat inderdaad
gebeurde.120
Voor Terwaan werden in 1553 3.000 Spanjaarden verwacht die in garnizoen lagen in
Kamerijk. Maar omdat deze troepen al gedurende lange tijd geen geld hadden gezien,
wilden ze er niet vertrekken. Ze muitten en joegen hun officieren de stad uit en op het
plein van de stad kozen ze een nieuwe leider. Behalve de grote schulden die ze al
hadden aan de stedelingen, maakten ze het de inwoners toen nog moeilijker. 'Ds
vivoyent sur les bourgeois, et tenant tousjours la ville en telle subjection qu'ilz ne
pouvoyent aller ny venir à leur négoces seurement, et ne se trouvoyent maistres de leur
maisons'.121 Volgens Brésin lagen er later bij Terwaan 1500 man lichte Spaanse
cavalerie en 24 vendels Spaanse infanterie. Dit zou veel meer zijn dan de drieduizend
uit de vorige bron, zelfs wanneer men per vendel slechts 200 man rekent. Deze waren
op 26 mei uit Kamerijk vertrokken, waar ze volgens Brésin, zelf afkomstig uit de buurt
van Sint Omaars, drie maanden lang hadden overwinterd, 'au grand regret et détriment
des Cambrésiens'.122 Toch is Brésin niet altijd negatief over de Spaanse troepen.
Vergeleken met de Duitsers behandelden de Spanjaarden hun gevangenen goed.123
Toen Terwaan op 11 juni 1553 werd bestormd, deden de Spanjaarden de eerste aanval,
maar ze konden niet binnengeraken.124 Het aantal Spaanse troepen betrokken bij deze
strijd is onzeker. Volgens Sepúlveda waren er in april 1553 30.000 man rond Terwaan,

119 Fernández Alvarez. Corpus Ш, 554 In November was men met de voorbereidingen begonnen voor deze meuve *^H'"g van ¿000 Spaanse
*ЛА***п naar de Nederlanden. Vanaf november 1552 gingen er opdrachten uit om levenamiddelen uit Malaga naar Laredo te forren, achepen en
bemanningen te zoeken en loodsen te vinden. Voor anderhalve maand voedsel en zelfs voor twee maanden 'vucocho' Ook nu weer zouden er
handelswaren en handclsschepen meegaan met de armada. Guerra, 48-38/39 De levensmiddelen voor de 6000 werden in bet voor)aar verkocht.
Idem, 49-177.
120 Afgevaardigd werden Francisco de Luzon, Antonio de Axanda Montemayor en Diego de Vargas om de kleding te onderzoeken. In Antwerpen
zouden ze over de pnjs onderhandelen met Francisco de Aresü. Doch die bad met voldoende stof voor twee betalingen Daarom werd contact
gezocht met Pedro de Ysunça in Antwerpen, die tegen de vastgestelde pnjs de rest zou aanvullen. Van Asesa en Ysunca ging alles naar Joan
Fernandez de Camera. Ook Alonso del Canto en Agustín de Santander gingen naar Antwerpen om de stof te bekijken. 8-8-1553. Brussel. Cédulas,
121, 116r-116v Aresti stuurde een lust met laken dat hij had gegeven. Het gaat om capitan Francisco de Arem residente en Anveres. Ook was
bij de zaak betrokken Juan Enriquez, corredor y asegurador de Anveres, voor de verzekering, correos Juan Gutierrez (in zabra naar Spanje), Juan
Ferez de Florian en Alonso de Portillo. Ook Diego de Torniva en Francisco de Gamica, die met de stof uit Antwerpen naar Kameruk en Terwaan
ging, 31-1-1553 Cédulas, 122v-125v.
121 ΜΛ. Morel-Faoo, 'Une histoire inedite de Charles-Quint, par un foumer de sa cour' Memoire* de l'ecadérme des ииспраопз et beüet-tettra
39 (Parus, 1911), 25-26. Pas toen Don Fernando de la Cerda naar de stad toeging om met de muiters te spreken, besloten ze naar Terwaan op te
trekken. De keizer vergoedde de schade aan de stad, zo schrijft de foerier van de keizer, slechts met 'quelques deniers'. In mei 1553 had er een
rebellie plaatsgevonden onder de Spaanse troepen m de Nederlanden aan de grens met Frankrijk. De leider, fray Luys de Ribera, 'que dize ser de
tierra de Alcal de Henares, werd nu afgevoerd naar Spanje op een schip van García de Escalante, zodat hij door de ogen orde van de Franciscaners
kon worden gestraft 'andando en la guerra «.""A. y esercendo las armas entre metiéndose y пм^ІдяАи» en otras cosas feas y de mal bivir y
enzemplo' De opstandelingen werden wel vrijgesproken. Cédulas, 121, ШМЗЗг, lS0r¿v. '301 çsciidns para que con ellos pague al carcelero de
Arras los gastos que hizo en dar de comer a los seis soldados españolea que estuvieron presos en ella desde 26-5-1553 hasta 24-11-1S53, por lo del
mutui de Canbrai en que entran' Brussel 20-11-1553 Op 26-9-1554 zaten ze nog steeds vast CMC, L 1189.
122 L Brenn, Cbrmu¡ue de FUndrt et d'Arimi E. Mannier ed. (Parus, 1880), 207.
123 L. Brésin, Chronique de físndrt et d'Arum E. Mannier ed. (Parus, 1B80). 150, 211 De Duitsers hadden zelfs geen genade voor religieuze
vrouwen en voor kinderen In 1553 moordden de Duitsers uit wraak voor de gevechten hu Metz en Luxemburg
Ш

Memmeboek der eed Ghent Π (Gent, 1854), 264.
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waaronder 7500 Spanjaarden. Volgens Henne zijn deze aantallen echter overdreven.
Later voor Kiezenet was het Luis de Avila met zijn lichte cavalerie en voetknechten,
waarover Henne zegt dat nog 5000 Spanjaarden zich bij hem voegden.125
Voor kapitein Juan Navarro en zijn infanterie was er op weg naar Hesdin geen
voedsel en onderdak te vinden in Sint Omaars. Maria van Hongarije zorgde er voor dat
de inwoners van de stad hem zouden helpen, maar drukte hem wel op het hart dat hij
voorzichtig diende te zijn en conflicten moest vermijden. Men diende de vriendschap
te onderhouden zoals die noodzakelijk was tussen naties onder dezelfde vorst.12' In
Hesdin blijkt ook dat er soms een enkel vendel Spaanse busschieters werd gebruikt in
de strijd. Zo waren daar 300 Spaanse haakbusschutters aangekomen, die de balans van
de strijd deden wisselen. De Nederlanders wilden echter niet samenwerken met de
Spanjaarden.127 Ook in Sint Omaars waren 330 haakbusschutters uit Spanje, waarvan
300 onder leiding van Julián Romero.12'
Florian de Ocampo beschrijft een aantal van de heldendaden van de Spaanse troepen
voor Hesdin."' Ook neemt hij in zijn manuscript een brief op van ene Diego de
Azevedo aan zijn vrouw in Zamora. Volgens Azevedo waren er maar 4000 Spanjaarden
bij de keizerlijke troepen op 30.000 soldaten en 10.000 ruiters. 'Het is zeer schadelijk
dat er in totaal maar 4000 Spanjaarden aanwezig zijn, want als het er twee keer zoveel
waren, of zelfs duizend minder, dan zouden zij alleen de slag kunnen leveren'.130 De
inname van Dinant door de Fransen in 1554 gebeurde terwijl daar 120 Spaanse soldaten
waren onder leiding van kapitein Romero.131
In 1554 zou de vloot van prins Filips ook troepen meenemen naar Engeland, bedoeld
voor de Nederlanden. Wanneer het mogelijk was zou men de oversteek maken. Zo
kwam er 4000 man Spaanse infanterie aan land in Duinkerke, na eerst te zijn
aangekomen in Dover.132 Gedurende het laatste jaar van de regering van Karel V

125 Henne, Htítotre Χ, 36,44 Dankzij een nieuwe uitvinding van de Spanjaard Vega wut men de verdediging anel op te blazen Idem, 134-135,
138-139, 141
126 ARAB, Audiëntie, 1667, o°i 344-347 De inwonen van Sint Onuan hadden de poot en alle schepen weggehaald bij de nvier, zodat de
soldaten met konden oversteken naar het land van Sint Omaars Over de bevoorrading van de troepen in Hesdin, c*nnA* Cerlot ч Ш, 414-415
127 Henne, /Astone X, 52, 55, 64
121 Henne, Hutom X, 95-96, 104, 114, 116, 120 Romero behoorde ook bu de verdedigen van Dînant, maar werd gevangen genomen door de
Franjen Bij Hesdin vocht de Spaanse kapitein Luis de Quizada, die met een ingenieur op pad ging, die gezegd had een groot gat in de verdediging
te kunnen maken voor dertig man tegelijk Maar de mijnen gingen niet goed af en brachten meer schade aan onder het leger van Karel V dan onder
de Fransen Enige tijd later kwam Emanuel Fihbert met Juan Velez de Guevara, 'maestro de campo de erpaflaW Sandoval, Cer/of V, Ш, 421
Andere kapiteins bij Hesdin waren Hernán Gomez Tello en Lins de Avila
Ц9 De Spaanse troepen logeerden ш een park, 'muy junto a HedW Bij een Franse ainUeneaanval stierven daar acht Spanjaarden en raakten
er 10 λ 12 gewond. Op 6 juk slaagden 250 Spanjaarden er in om 1500 schapen, 150 koeien en meer dan 50 paarden te pakken te krijgen ten koste
van 7 a 8 doden Kapitein Carranca, broer van kapitein Esquivel, stierf ш de *tnnchcu' door een schot ш het hoofd. Ook kaptteio Montemavor,
die al m Terwaan gewond was geraakt overleed lana- Florian de Ocampo, 'Sucesos de los аАов 1548 a 1558' Biblioteca Nacional, Madrid, nus.
9937, 100r-102r Bij Hesdin sneuvelden volgens Ocampo verder nog 66 Spanjaarden,
130 Florian de Ocampo, 'Sucesos de los aflos 1548 a 1558' Biblioteca Nacional, Madrid, nus. 9937, 97r-98r De brief kwam aan m Zamora op
20 augustus 1553
131 Florean de Ocampo, "Sucesos de los anos 1548 a 1551' Biblioteca Nacional, Madrid, mas. 9937, 141r
132 EF, 509-187/189 Juan de Navarro ging deze soldaten ophalen om ze mee te brengen naar het legerkamp CMC, L 1189 In 1554 overleed
ш Brussel de vaandrig (alférez) Ochoa Ángulo ySopelana, die deel uitmaakte van de troepen van kapitein Bolivar Hij werd begraven m de'kdesu
Mayor' van BrusseL Estanislao J de Labayra y Gacoechea, Ниитл gaurM dd яАогю dt Васлул IV (Bilbao, 1900 / 1971), 273

402

groeiden de problemen rond de Spaanse soldaten. Er waren weer grote problemen om
de soldij uit te betalen, tegen het einde van de winter vergingen de Spaanse troepen van
de honger.133 Op 24 maart hielden de soldaten rond Hesdin het niet meer vol. Ze
plakten een plakkaat tegen het venster van Juan Navarro, protesterend tegen de honger
en ondertekend door 'todos los soldados'.134 Kon men in juli nog achterstallige soldij
uitkeren, in september liet Karel V aan zijn nicht Juana in Spanje weten, dat men vijf
maanden achterlag met betalen en dat de troepen op het punt stonden te rebelleren.
Vanaf juli had men al 300.000 escudos aan de troepen betaald en dat geld was nu
namelijk weer bijna op.135 Kamerijk schoot uiteindelijk zelf het geld voor om het
Spaanse garnizoen in de stad te betalen en het zo van plundering te weerhouden.136
Op 22 december 1555 kreeg Francisco de Salzedo, soldaat van de compagnie van
Antonio de Peralta toestemming om naar Spanje terug te keren: 'hij heeft een goede
reden voor vertrek naar Spanje, want hij lijdt aan waterzucht en moet nodig gaan
genezen. Hij kan toch niet dienen of zelfs maar zijn vendel volgen'.137
DE REKENMEESTERS VAN HET SPAANSE LEGER

Voor de betaling van de Spaanse- en andere soldaten in de Nederlanden beschikten de
Habsburgers over een apart Spaanstalig financieel apparaat. Het geld uit Spanje moest
worden opgevangen en worden verdeeld over de diverse onderdelen. Het waren
ondermeer drie familieleden van de Spaanse thesaurier Alonso de Baeça, die hier mee
belast waren.138 Zo kwam Alonso de Baeça el moço, een neefje van thesaurier Alonso
de Baeça, in 1543 naar de Nederlanden, waar hij tot 1556 de militaire financiën zou
blijven regelen.139 Aan de hand van zijn rekeningen zijn ook de andere betrokken
personen te bestuderen. De officieren die zich in Mechelen met de artillerie en de
landgraaf bemoeiden komen ook in deze rekeningen voor: Juan de Escoriaça, Alonso
del Canto, Sancho de Mardones en Diego de Torralba. Juan Capata de Cardenas staat
vermeld als 'correo mayor'140 en reisde in 1544 heen en weer naar Spanje. Veelvuldig

1)3 EF, 510-30
134 EF. 510-17. 'Señor Juan Navarro, pues estais aquí en lugar del coronel, os avisamos que seamos paganos porque se passa estrema nrrrstidad
у no ay quien de nosotros se duela y pues pedimos lo ñuto no den causa a que hagamos alguna gran desorden como se hará sino se remedia con
brevedad y no nos den socorros que no los queremos ano pagas con que vivir que munmos de hambre. Todos los soldados'.
US EF, 510-58/66.
136 EF, 510-207. Het gmg om 73756 pond van 40 graten.
137 EF, 510-168 Ook voor 1550 u er een voorbeeld van een oude soldaat die naar huis gaat, Juan de Camargo, oud en zieh, wikte naar het
Hospital Real m Burgos. Cédulas, 121, ІЭгт.
138 Braudcl signaleert een drietal grote geldzendingen naar de Nederlanden in de oren veemg en vurtig Fernand Braudel, L* Шааеттлпее et le
inonde méaternnéen i l'epoqyede Pbilipppe IIІ delta фіпр, 1949/ 1982), I, 436. Op 6 februan 1540 verscheen Alonso de Bacca voor Stryt met
wisselbrieven van Karel V voor Antonio Fúcar en Bartolomé Belçar en compagnie. SAA, Stryi 1540, 34r. Carande, Carita V, Ш, 359. Al in 1544
was Alonso de Baeça thesaurier van Karel V HIJ zal toen m Antwerpen en regelde ondermeer de benodigde wisselbrieven. ARAB, Audiëntie,
1667. Hierin vele bneven van De Baeça tut de période aprìl-eeptember 1544.
139 CMC I, П89. Cuenta de Alonso de Baeça el moço que fue en Flandes, año de 1543 a 1556. CMC, Ш, SM. Garande, Cerf« V. Ш, 359.
140 In 1549 diende Juan Capata als guls voor het reisgezelschap van pnns Fikps op een tocht vanuit Maastricht naar Turnhout Juan Cristobal
Calvete de Estrella, ElJUidamù vufeddmmy alto y muy poderoso principe Don Fdtpe Miguel Artigas ed. Sociedad de Bibliófilos Españoles Π" epoca
Ш, 2 delen, (Madrid, 1930) Π, 428.
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staan er reizen naar Spanje in de boeken, zowel van boodschappers als van gewonde
soldaten en geestelijken.141 Een voorbeeld was de blinde soldaat Francisco Lopez, die
in 1547 terugging naar Spanje en zijn reiskosten betaald kreeg. Verder onderhield men
via Alonso de Baeça contacten met de troepen en de keizer in Duitsland en met
Engeland en Italië. Maar de belangrijkste taak van de postdienst was ongetwijfeld het
onderhouden van de betaling van de troepen. Veelal vertrokken deze koeriers vanuit
Antwerpen, soms zelfs Brugge, waar zij het geld hadden gekregen om vandaar naar
Kamerijk of Valencijn te gaan.142
Ook wordt duidelijk welke Spaanse kooplieden betrokken waren bij het betalen van
de soldaten: Alonso de Santa Gadea, burger van Antwerpen, Juan Lopez Gallo en
Hernán Lopez del Campo, Francisco de Aresti, Fernando de Bernuy, Geronimo de
Salamanca en Alonso Ruyz, allen uit Antwerpen.143 Een andere categorie waren de
kooplieden voor het leger ('mercaderes deste nuestro exercito'). In 1544 vielen onder
deze categorie behalve een aantal Italianen en Antwerpenaren de volgende Spanjaarden:
Juan Cachopín, Cristobal de Montenegro, Luys de San Julian, Francisco de Alcocer,
Pero Gomez de Herrera, Juan de Solorzario, Alvaro Gomez el moço en uit Brugge Juan
de Camargo. In 1552 bleek ook de Spaanse koopman Pedro de Ahedo actief bij het
leveren van wapens en andere goederen aan het keizerlijke leger: zwaarden, messen,

141

1543
1544
1545
1547
154B

1549

1550

1551
1554
1555

gentilhombre Alonso Manrique
gentilhombre Franoso de Toledo
Hernando de Padilla, 'se ba a ni casa'
capitan Soli«
gentilhombre Juan de Figueroa naar Portugal
Alonso, 'nuevamente canberüdo de moro a U anta fee católica
Ruy Gomez de Silba
Juan de Figueroa
Rodrigo de Bacán, met 13 heUebardiers
licenciado Martin de Rreyna
Enrique Manrique
capitan Martin Diaz de Armendanz (vanuit Spanje)
Bemave Picarlo, zwaar gewond
Estevan de Losa, guarda española
Alonso de Zerezo, guarda española
Pedro de Munca, guarda española
Francisco de Santoyo, met despachos
Juan Punentel, 'en posta'
fray Alonso Muñoz, predicador van Karel V
Pedro de Santeras
De zonen van de koning van Marokko
Pedro de Torres, guarda española
Pedro de Cepeda, guarda española
Alberto de Castrp, guarda española
Baltasar Navarro, naar huía
Geronimo de Çufliga, p*?r huu
Juan de Figueroa (vanuit Spanje)
capitan Pedro Loayta, gewond
fray Pedro Maldon ado, confessor Juana de Austria
dne geestelijken in gezelschap van Pedro Maldonado
Agustín de Santander, correo naar Sevilla

142 1543 Pedro de Medina, 1544 Rodngo de Xerez, Francisco Orüz, pagador Pedro de Hoyo, Diego Vazquez, Juan del Rryo, Pedro de Heretha,
Francisco Delgado, Beitran Ferrer correo, Diego Capata correo, Juan Vucayno correo, Francisco de Alcocer, Pero Quinto, Gregono de Astudiflo,
Gaspar Enriquez, 1545 Pero Gomez de Herrera, 1546 pagador Pedro de la Rraande del tercio de Alvaro de Sande, Diego de Torralba, 1549*
Alonso García correo; 1553 pagador García Portillo, Blas de Vallejo correo, Francisco РагпНо, 1554 Diego de Madrid, gentilhombre Juan de
Ayala
143 Zij komen ook allen voor als geldschieters van Karel V Garande, Giri» V, Ш.
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dolken, laarzen, schoenen, kousen, maliënkolders, wambuizen, bovenkleden en pluimen.
Hij moest verklaren alles aan het leger te verkopen.144
Een tweede Spaanse ambtenaar van het leger was Dia Sanchez de Avila y de Baeça.
Hij werd tussen 1554 en 1556 regelmatig door Alonso de Baeça naar Antwerpen
gestuurd om daar een aantal geldbedragen te innen en door zijn rekeningen is het
mogelijk te zien hoe deze geldloper in de praktijk werkte. De rekening begint met een
reis in april en mei 1554 naar Geronimo de Salamanca, Francisco de Aresti en Mateo
Ortel voor een totaal van meer dan 130.000 escudos.145 Voor de reis naar Antwerpen,
het regelen van de papieren en het vervoer van het geld in karren naar Brussel was hij
32 dagen bezig geweest. Voor iedere dag kreeg hij 1 escudo, een vergoeding die niet
meer zou veranderen. Andere onkosten hadden betrekking op de karren, het eten en
zelfs op de zakken voor het geld.146
In december 1554 werd Dia opnieuw naar Antwerpen gestuurd om geld op te halen,
nu van de betaalmeester van de keizer, Agustín de Çarate. Dit keer kostte het hem zes
dagen om de 6.846 escudos en 6 placas naar Brussel te brengen.147 In januari mocht
hij opnieuw naar Çarate, nu voor 8.000 escudos. Om dit geld naar Brussel te vervoeren
moesten de karren diverse keren heen en weer rijden. Ook diende er een dienaar naar
Brussel te gaan om documenten op te halen. Voor Dia was het acht dagen werk.148

144 SAA, CB

П, 25W 29-7 1552

145 CMC, I, 1189 Rrelacion de las costas y gastos que hizo D u Sanchez de Avila en nombre de Alonso de Baeça ca cobrar en la villa de Enveres
las paradas siguientes In de tweede helft van de zestiende eeuw werkte het Spaanse leger in de Nederlanden nog steeds met de hier gebruikte rekenescudo, die hier gebruikt wordt voor de op te halen bedragen Tussen 1560 en 1578 bedroeg deze escudo 39 placas, zoals ook hier het geval is.
In 1585 was de waarde echter 57 placas geworden Verder maakt Dia Sanrhrr. gebruik van de florines van 20 placas en de escudo van 36 placas,
die hi) zelf gebruikt voor zijn rekening van de onkosten Een laatste munteenheid bij D u Sanchez u de dukaat van 72 groten/ gruesos In Spanje
was de dukaat meestal verdeeld in 375 maravedís, maar hier wordt een onderverdeling gebruikt naar Nederlandse gewoonte Ooifrey Parker, 7br
лгту ofFUndm »nd the Spanub rood 1W1659 (Cambridge, 1972), a n
28-4-1554 Geronimo de Salamanca
27 916 escudos de a 39 placas
13-5-1554 Francisco de Aresa
34 500
15 5-1554 Mateo Ortel
68 888 у 32 placas
146 En la cobrança de las dichas paradas se hiziemn los gastos siguientes.
- de sacos para el dinero un escudo y siete placas.
- de ttaer el dinero a la posada en vezcz 31 placas.
- de quatto toneles en que алию un oficial de Alonso de Baeça 16 494 esrudos y de traellos.
- de Enveres a Bruselas de dos carros y de comer en el camino un escudo y 32 pL
• de cargar y descargar los toneles de un carro e otto en medio el camino 3 pL
- que costaron 9 toneles de para ttaer el dinero de Envera a Bruselas un escudo 6 pi
- que costaron 2 carros para para ttaer el dinero de Enveres a Bruselas ciento y cmquenta pi
de cargar y descargar el dinero en los carros 19 pi
- que pague de los ttaslados de las cédulas y cartas de pago 14 pi
147 Gastose en la cobrança de la dicha parada lo agmenur
- de sacos para et dinero 14 placas
de toneles para traerse cl dinero de Enveres a Bruselas 12 pL
- de ttaer el dinero a la posada en vezes 4 pL
- de dos carros para ttaer el dinero de Enveres a Brótelas 1 escudo y 24 pi
- de descargar y descargar el dinero en los carros 6 pL
- de los ttaslados de la cédula y cana de pago 4 pL
148 Gastos en la cobrança de la dicha parada lo siguiente
- de sacos veynte placas para echar el dinero
- de ttaer el dinero en vezes a casa 4 pl
• de toneles para ttaer el dinero a Bruselas 12 pl
- de carros para traer el dinero en vezes a Bruselas 1 escudo y 34 pl
• a un moco que fue de Enveres a Bruselas con un plegó de cartas y bolver de Bruselas a Enveres 20 pl
• de los ttaslados de la cédula y carta de pago 8 pl
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Van Marcos Perez en Marcos Nunez ontving hij in augustus 1555 een bedrag van
30.000 gulden. De enige onkosten die hij hierbij vermeldde waren voor een boer, die
de ordonnantie van de keizer naar Antwerpen bracht. Deze kreeg 1 reaal, ter waarde
van 3,5 placas. Zelf was hij zes dagen onderweg geweest.14'
Oktober 1555 werd voor Dia een zeer drukke maand, waarin hij drie keer naar
Antwerpen moest om geld te halen. Eerst van Agustín de Santander, daarna van Ortega
de Melgosa en Hernán Lopez del Campo en tegen het einde van de maand van
Geronimo de Salamanca en Silvestre Cátanos. In totaal was hij deze maand
vierentwintig dagen onderweg.150
In 1556 ging Dia Sanchez in mei 32 dagen naar Antwerpen en later dat jaar nog 28
dagen in juni.151 Uiteindelijk was hij in deze drie jaar gedurende 136 dagen onderweg
geweest om geld te halen in Antwerpen en had hij daarvoor 136 escudos tegoed. Daarbij
had hij voor 44 escudos en 35 placas aan onkosten gehad.
Op 14 november 1553 verscheen als derde 'Baeça' een zekere Pedro de Baeça uit
Córdoba voor notaris Pieter van Lare in Antwerpen. Baeça had een geldtransport geleid
vanuit Cádiz en toen hij een week eerder een kist open had gemaakt om het geld te
gaan tellen voor uitbetaling aan Pedro de Ysunça ontdekte hij dat de zak waarin het
geld zat, was doorstoken en deels opgevuld met scheepskabels en stukken oud zeil.
Nadat de kassier van Ysunça het geld had geteld bleken 2.055 realen van de 20.000 die
er in hadden moeten zitten, verdwenen te zijn. Baeça wilde de daarbij aanwezige
getuigen nu een verklaring laten afleggen voor de notaris.152
Van Lare stelde die dag getuigenverklaringen op van Carlos Hannoye, een

149 De guldens (florines) waren 'a 20 placas
150 1-10-1555.
11-10-1555:
15-10-1555:
28-10-1555'
28-10-1555:

Agustín de Santander
Ortega de Melgosa
Hernan Lopez del Campo
Geronimo de Salamanca
Silvestre Catanas

4)230 escudos de a H placas
20.000 I b m t i de ι 20 placai
30.000 florines de ft 20 placas
10.000 dukaten de a 72 gruesos
5 000 dukaten de a 72 gruesos

Gausse en las dos paradai alias esentai en la cobrança de las lo siguiente:
- que gaste en ут por la posta de Bruselas a Enveres en dos postas dos escudos de a 39 placas que hazen dos esnirfos de a 36 placas y 6 placas
• de dos traslados de las cédulas sas pi"-*"
• Y que me ocupe en yr a Enveres y estar allí hasta bolver a Bruselas nueve días. 9 émidos.
Gastóse en la cobrança de las cuchas dos partirlas lo siguiente:
- de los traslados de las dichas dos cédulas dos reales.
151 Yten que fui a Enveres a cobrar del Domingo de Babia 100.000 ducados por cédula de su magestad fecha en Bruselas a 9 de mayo de 1556.
Gaste en la cobrança de la dicha partida lo siguiente:
- de sacos para el dinero tres escudos y 12 placas
- de traer el dinero a la posada en Enveres 1 escudo y 14 placas.
• de toneles para traer el dinero a Bruselas 1 escudo y 23 placas.
- que costaron км carros para llevar el dinero en vezes de Enveres a Bruselas 10 escudos y 20 placas.
• que se pago a un correo que Llevo dineros por la posta de Anberes a Bruselas 3 escudas y 9 placas.
• que pague a Gaspar Enrnquez, vezino de Enveres de costas que hizo en traer 12.000 ránidos a Bruselas 1 escodo y 12 plaças. -Л1 dicho Gaspar
Enrnquez por su trabaso de traer los dichos 12 000 fsmrlns -X escudos y 10 placas.
Yten que fui a Enveres a cobrar de Domingo de Babia 123 000 escudos que fueron Librados por su magestad al dicho Alonso de Bacca para
pagarlo que se les devia a los de la casa de su magrrrad fasta hn de junio de 1556 y después no se cobraron suro ireze nuil y tantos, gastose lo
igiiti.ni^. -de sacos 40 placas (- 1 escudo y 4 placas) -de traer el dinero a casa 20 placas. Que bolví a Enveres desde Bruselas a entregar los treze
mal y tantos escudos que se avian rrccebido de Domingo de Vabla a hernan Lopes de Campo que mando su magrttad que se los entregasen
a el para pagar lo que se devia a los de la casa de su " i g r F ^ ynpenal hasta fin de jumo de 1556 y a la despensa ordinaria y esrxaordiriaria del
dicho tiempo.
152 Voor het tellen van het geld moesten eerst de halve realen, de hele, de dubbele en de vierdubbele worden gesaneerd, want anders kon men
met tellen zoals men dat ш de Nederlanden deed en kon men ook de 'libranza' van Ysunça niet uitbetalen.
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Antwerpenaar van 23 jaar en van Schölte uit Danzig, van 34 jaar. Omdat Ysunça te laat
was had Baeça de dag van de ontdekking om zeven uur 's ochtends bevolen de kist open
te maken zonder op Ysunça te wachten. Ze hadden de scheur, de kabels en het oude
zeildoek al ontdekt voordat Ysunça en diens kassier waren gekomen. Twee dagen laten
verschenen als getuigen Pedro de Ysunça, van 30 jaar oud en diens kassier Juan de Jugo,
van 23 jaar oud. De Jugo vertelde dat hij te laat was gekomen, maar dat zijn baas al
eerder was aangekomen. Volgens Ysunça was zijn kassier echter voor hem aanwezig
geweest bij de geopende kist. Het belang van deze onenigheid is echter onduidelijk.
Ysunça en zijn kassier vertelden dat zij niet twijfelden aan een diefstal op het schip,
gezien de vulling van de kist. Zeker toen daarna ook bleek dat een kist met geld voor
Hernando del Campo eveneens open was geweest. Daar waren 824 van de 20.000 realen
verdwenen.
Op 23 november was Pedro de Baeça weer bij Van Lare. In de hulken uit Cádiz had
hij een aantal kisten meegebracht met in iedere kist 20.000 realen. Hernando Lopez del
Campo kreeg er 12, Geronimo de Salamanca 23 en Matheo Ortel, de faktor van de
Fuggers, 4. Hernán Lopez del Campo verklaarde uit een kist 692 realen te missen.
Salomon Rem, de kassier van de Welsers, was later bij Hernán Lopez del Campo
geweest om geld te halen en zag de kapotte kist. Ook de kassier van Lopez del Campo,
Juan Perez de Salazar, zwoor op 25 oktober het geld te hebben geteld van een kist die
Baeça aan zijn meester had gegeven. Drie personen hadden het nageteld en waren
allemaal tot hetzelfde bedrag gekomen. De andere elf kisten van Lopez del Campo
waren compleet.153
Een dag later, op 24 november verschenen als getuigen Conrrado Rot uit 'Augusta',
vertegenwoordiger van de Welsers, en Geronimo de Salamanca. Rot was aanwezig
geweest bij Lopez del Campo, terwijl Salamanca, die 23 kisten had gekregen, in één kist
een tekort vond van 896 reales. Dit keer was de zak niet opgevuld, maar wel leger dan
de andere zakken. Voor Salamanca getuigden Francisco de Aguilar Porres, die het geld
van Salamanca had geteld, en Antonio Malaparte.
Juan Stenglin uit 'Augusta' was faktor van de Fuggers en hij had de kisten geteld die
aan Ortel gestuurd waren. In het huis van de Fuggers waren hij en Juan Quellar, de
kassier van de firma, Melchior Stevens en Nicolas de Sailly uit Doornik, bezig geweest
met het tellen van het geld. In één kist ontbraken 601 realen en in een andere kist 18.
Dit werd eveneeens verklaard door de al genoemde Quellar, die zijn eigen naam schreef
als 'Keiler', door Melchior Stevens en door Nicolas Sailly. Deze laatste verklaarde
getuige te zijn geweest van de overdracht van de kisten door Baeça aan Stenglin, 'op een
dag na zonsondergang', zodat ze het geld niet hadden kunnen tellen in huis van Pedro
de Baeça en dat dit pas de volgende ochtend in het huis van de Fuggers was gebeurd.

153 Ook Juan Oraz de 1 rocíos en Лкнио de ÇeMinar getuigden van het tellen van de realen Gregorio de Madrigal verklaarde het geld un de
kut van Lopez del Campo te hebben geteld en te weten dat er 692 realen ontbraken.
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DE VLAAMSE WEG: NEDERLANDSE MANKRACHT, SCHEPEN EN WAPENS NAAR SPANJE
IN DE STRIJD TEGEN FRANKRIJK EN DE TURKEN
'Que tan malo es de negociar cosa de dinero con los mercaderes de аса como con los
de alia'.
'Het is even moeilijk om geldzaken met de kooplieden van hier te doen ali met die vin daar'. Uns de Carbajal vamut Antwerpen, 4-121552. GA 52, 36.

DE EXPEDITIE NAAR TUNIS VAN 1535
Bij de expeditie van Karel V naar Tunis in 1535 dienden in de Nederlanden zowel
schepen als roeiers voor de galeien verzameld te worden door de Habsburgse overheid.
Zo bepaalde Maria van Hongarije al in 1534, dat de gevangenen, 'notamment les
hérétiques et les vagabonds' naar de galeien in Spanje moesten worden gestuurd. Dit
omdat haar broer Karel vanuit Spanje had laten weten dat degenen 'attachez dheresie
ou aucune erreur et abuz contre nostre foy catholique et aussi tous vacabonds' in Spanje
moesten dienen op de galeien in de strijd tegen de vijanden van het geloof.15* Het
verzoek om roeiers voor de galeien zou zich herhalen bij de voorbereiding van de
expeditie van 1538.155
In 1535 zouden er via Cádiz meer dan zestig hulken in Barcelona aangekomen zijn,
maar volgens Henne waren er maar 25 à 30 Hollandse hulken betrokken bij de latere
aanval op Tunis. Spaanse kroniekschrijvers spreken van nog lagere aantallen.156 Een
aantal Nederlandse schepen had eerst voor Malaga gelegen, waar op 15 maart 1535 tien
schepen aanwezig waren die daar meer dan een maand zouden blijven. Van deze
schepen is een uitgebreide rekening bewaard gebleven.157 Een maand later waren het
twaalf schepen geworden door aanvulling met een tweetal Zeeuwse galjoenen.
Hierbij werd de maat van de schepen weergegeven in ellebogen ('codos') en op basis
daarvan werden de 'toneladas' berekend, bestaande uit de werkelijke 'toneles' plus
twintig procent voor de onkosten.158 Het grootste schip, dat van Pero Garban, bezat

154 J. Lameert en H. Simom, Reaal da ordonnance da Peys-Bes Ш (Brussel, 1902). Afkomstig uit bet Rijksarchief Gent, ordonnantiereguter
van de Raad van Vlaanderen 1511-1558, 129r. Zie ook Lau chronolopqtu de àrie et ordonnence da P*ys-Bt¡. Régni dt Ckfrto-Qinat iïO&lS}}
(Brussel, 1885), 191. A.C. Chotin, La apUttunu míname de Charla-Qinnt en Btrktne (Doornik, 1853), 42.
155 I A A . Thompson, 'A map of crime in siittenth-century Spain', Tbc tronóme Ьшогу review 21 (1968), 244-267, 245, 248. Vanaf 1530 varen
de galeien een normale straf voor criminelen in Casnbï, doch in 1539 werden ook reeds zigeuners zonder werk naar de galeien gevoerd. Tussen
de gedwongen galeiroeters tussen 1586 en 1589 bevonden zich 49 Nederlanders, ongeveer 075% van het tonde aantal.
156 A.G Choun, La expéditions montuna de Cbárte-Qmnt en Borbone (Doornik, 1853), 42. Deze vloot, die als transporteenheid zou dienen
met voedsel en troepen, stond onder leiding van Mikiel de Brouwer, Pitter van Hoeck, Karle Vandyck, 'le gantois' Walkern en Meeker, 'amiral
du littoral flamand'. Uit de Nederlanden hadden zu een groot aantal ter dood veroordeelden meegenomen ab roeiers voor de galeien, 'ramasses
dans les villes de Belgique et qu'un décret impénal avait amnismes'. Uit Fnhrmi7fii kwamen alleen al vier bewapende schepen. Henne, Histoire
VI, 90-91 Cota, Mamma, 204, geeft het aantal van 12 'urcas de Flandes' en Santa Cruz, Ceriti V, Ш, 260, beschndt hoc 20 'urcas de Flandes'
vanuit Mílaga ш Barcelona aankwamen.
157 CS I, leg. 113. In Cidiz trad de 'mercader flamenco' Juan Potin vaak op als getuige voor de schippers.

158 Er werden dne maten gegeven: de puntal (hoogte van het schip), de 'manga a manga' (breedte) en longura' (lengte). AU hier de 'codo real'
is gebruikt, bestaande uit 33 'dedos', dan bedroeg deze maat ongeveer 574 nulkmeter Betreft het de 'codo común' dan hrdrneg de 'codo' ongeveer
418 millimeter, с - codo / ded. - dedos / q- quarto / ter,- tercio / se)*sesmos.
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op deze manier 804 'toneladas', het kleinste, dat van Frans de Memeleque slechts 363.
Dit verschil deed zich ook voor bij de bemanning. Op het schip van Garban uit
Enkhuizen waren 50 man aan boord, op dat van Memeleque slechts 24. De twee
galjoenen hadden nog minder bemanningsleden.159
Onder de bemanning bevonden zich Spaanse loodsen, die door toedoen van Karel V
waren aangenomen, want de Nederlandse loodsen kenden de Middellandse zee niet goed
genoeg. De herkomst van de schippers is in bijna alle gevallen bekend: vier uit
Enkhuizen en verder uit Zierikzee, Arnemuiden, Buiksloot, 'Grunina en el condado de
Gueldres', 'Guasana' in Holland, Canfer en Memeleque, 'que es en el condado de
Olanda'.160 Op het galjoen 'Sant Llórente' uit Zierikzee waren de hogere functies voor
Zeeuwen, terwijl veel matrozen afkomstig waren uit Holland. De herkomst van de
schipper bepaalde dus zeker niet altijd de herkomst van de bemanning. Maar de
Nederlanders dienden niet alleen als roeiers op de galeien en bemanning van de
transportschepen. Bij de aanval op Tunis waren veel Vlamingen, Henegouwers en
anderen als landingstroepen betrokken geweest, alsmede Duitsers en Spanjaarden.161
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159 Van de meeste schepen и de volledige bemanning bekend AU voorbeeld bet schip van Cristian Jacome uit Zierikzee de loods wai afkomstig
uit Lissabon, de schrijver un Arnemuiden, de kok en de timmerman uit Zierikzee, de twee kanonniers uit Hoorn en 'Аушоп', de barbier uit
Brugge Acht matrozen kwamen uit Zienkzee en verder twee uit Holland De drie scheepsjongens kwamen uit Zienkzee, Goei en Antwerpen,
de page ook uit Zienkzee
160
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Enkhuizen
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161 Marcus van Vaernewyek, the waraebage фекЬшіегаяе van allen gdoofweerdtgbc teken, venden fteyser Слгоіш de фи van dien name (Gent.
1564/ Gheeraerdt van Salenson) Vanuit Tunis stuurde Karel V vier leeuwen en een leeuwin naar Gent, met Dominicus van Houcke Pietenzoon
Na aflevering was hij weer teruggekeerd naar Karel V Hij had van de Gentse schepenen kleding en geld gekregen Toen Karel V tijdens een nacht
vol onweer uit wandelen ging met de jonge Egmond, prins van Gavre, kwamen ze na het verlaten van bet kamp bij de ruines van Carthago Daar
was een 'fortin' dat bewaakt werd door 'exclusivement flamands' Volgens de overlevering sprak Karel er Vlaams met een jonge wachtpost, die
eveneens afkomstig was uit Gent A G Cbottn, Let expéthtums тлгшта de Cbartes*Qmnt en Barbant (Doornik, 1853), 81-M Volgens
Reygersbergh stierven er ш 1534 veel dappere bootsgezellen uit Holland en Zeeland bu de tocht naar Tunis. Reygersbergh, Oude Ommifcke, 300-
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DE EXPEDITIES NAAR CONSTANTDMOPEL (1538) EN ALGIERS (1541)
In 1538 liet Karel V in Spanje een grote vloot klaarmaken voor een expeditie naar
Constantinopel. Hij stuurde daarvoor de graaf van Bossu naar de Nederlanden om een
deel van de vloot uit te rusten. Hij diende vijftig schepen in Zeeland te verzamelen en
vijftig in Amsterdam. In Zeeland nam Bossu veel schippers en matrozen aan, die hij vast
voorzag van twee maanden soldij en verzamelde hij de 'leechganghers', die op de galeien
zouden gaan dienen, zoals Karel V hem had bevolen.142 Daarna was Bossu naar
Amsterdam gegaan met Gerrit van Assendelft, de president van het Haagse hof. Bossu
arresteerde vijftig schepen in Amsterdam en Waterland, want 'sy daer niet gheerne aen
en quamen'. Doch het begon zwaar te vriezen, zodat men de schepen niet kon
klaarmaken. Nadat het ijs in maart gebroken was ging er opnieuw een gezelschap naar
Amsterdam om bootsgezellen aan te nemen. Daar zouden nog 56 schepen moeten
worden verzameld, want in Zeeland was men maar tot 44 gekomen. De baljuw van
Schieland reisde van Amsterdam, waar Bossu verbleef, naar Hoorn, Enkhuizen, Edam,
Monnickendam en andere plaatsen om een lijst samen te stellen met beschikbare
schepen. Hij mocht bovendien de eigenaars van de schepen bedreigen met eeuwige
verbanning uit de landen van Karel V. De schepen dienden uitgerust te worden met
bemanning en levensmiddelen voor een jaar en de gages zouden pas ingaan bij het
bereiken van de straat van Gibraltar. Hij zou verder Malaga of Cartagena als
bestemming moeten opgeven. De betaling per dertig dagen zou belopen van 30 gulden
voor de schipper tot iets minder dan een gulden voor de pages.163 Samen met de
schout van Enkhuizen heeft de baljuw matrozen bij elkaar gezocht uit de
bovengenoemde steden. Andere dienaren van Karel V zochten naar matrozen in
Brabant, Vlaanderen en Zeeland: Gent, Dendermonde, Arnemuiden, Bergen op Zoom,
Roosendaal, Sluis, Brugge, Oostende, Nieuwpoort, Duinkerke, Grevelingen en elders.
Uit de laatste vijf plaatsen zijn plakkaten bekend met daarop de soldij van de zeelieden
voor de onderneming. Ook in Middelburg, Veere, Vlissingen en Arnemuiden had men
dergelijke plakkaten opgehangen.164
Om de organisatie van de vloot beter mogelijk te maken had Brussel op 27 november
1538 iedere vorm van navigatie zonder toestemming verboden, zowel naar het oosten

162 De uiterste datum van afvaart had 4 december dienen te upa, zodat ze rond Ken
Zie voor deze expeditie ook Hàpke, Niederländische Ahm, L n° 328.
163 ARAB, Audiëntie 803, 2v-5v
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als naar het westen. Velen hebbben dit verbod echter overtreden en zouden -zo stellen
de bronnen- de expeditie in gevaar hebben gebracht, want nu waren er niet voldoende
officieren en bemanningsleden voor de vloot. Tegelijkertijd schreef Karel V aan zijn
Brusselse ambtenaar (amman), dat al degenen die de doodstraf verdienden en alle
criminelen en vagebonden naar Antwerpen moesten worden gebracht, om ze
daarvandaan naar Spanje te sturen. De verdediging van deze maatregel was tweeledig:
ze waren nodig voor de vloot en tegelijkertijd kon men de vele klachten over misdaad
en landloperij tegengaan.165 Vanwege de problemen in Duitsland sloot Karel echter een
bestand met de Turken, zodat de vloot na ontvangst van zijn brieven kon worden
opgedoekt. De vloot uit Amsterdam was toen pas bij Engeland en kon vandaar weer
terugkeren.166 'Ende also sijn die schepen wederom thuus ghecommen sonder yet te
bedrijven'. De vloot van de 44 schepen uit Zeeland was echter al naar Spanje
vertrokken.
Op 13 maart kwam er een eerste hulk aan in Bayonne en Juan de Hermelle, kapitein
van de vloot uit Zeeland, sprak daar met een dienaar van Karel V.167 Hij zei 43 'urcas'
onder zijn bevel te hebben die op 3 maart uit Arnemuiden waren vertrokken. Door de
tegenwind bij deze kust konden ze hun reis niet afmaken en hadden ze de havens
moeten opzoeken. O m d a t men de schepen gedwongen had te reizen op de slechtste tijd
van het jaar, kon men ze niets kwalijk nemen als ze niet op tijd in Málaga zouden
aankomen'. De kapitein wist te vertellen dat verwacht werd dat twee weken na zijn
vertrek er nog 62 of 63 andere 'urcas' zouden uitvaren, mits het weer veranderde. Een
boodschapper reisde naar Karel V om hem hierover in te lichten. Op woensdag 26
maart kwam Hermelle aan in Cádiz.168 Vandaar was men eerst doorgevaren naar
Málaga, maar onverrichterzake weer teruggekeerd naar Cádiz. Daar ontving Hermelle
bericht van Karel V dat men de schepen moest ontslaan. De datum van ontslag was 12
mei 1539.16' Het benodigde geld moest uit Sevilla komen.170

165 J. Lameere en H. Sunont, Reaud da ordonnenos da PeyyBes IV (Brussel, 1907), 90-91, 106-107. Vagebonden, ook al waren ze geen
nusdadigen, waren toch zerr lasng, want ze vroegen dag en nacht om aalmoezen. De uitvoering van de plannen door de amman van Brunei
dienden ш het geheim te worden uitgevoerd. Zie ook Lute dyronotogupie da ¿dus a ordonnenos da Peys-Bei Rigne de Cbdrio-Quint l}06-I}fS
(Bnusel, 1885), 227. In 1539 werd de 'archer' Jehan de Heimele beloond voor het transport naar Spanje van de vagabondai int de Nederlanden,
die Karel V 'avott fah cnedler et lever es pays de par deçà pour s'en servir en se* gallères'. inventent ADN, В 2410. Slotenmaker Jean sans Mance
maakte 525 ijzen om vier a vuf honderd vagebonden vanua Zeeland naar Span)e te vervoeren, om te dienen op de galeien.
166 Die nieuwe cbronoke ven Brebendt, ofi rvervokb ven de oude (Antwerpen, 1565/ Jan Mouijns), 124-125. Marcus van Vaemewyek, Die
verecbage ghesznedemsse oen ellen gdeofweerdtgbe selun^venden eeysrr Carotut de іфле ven dien neme (Gent, 1564/ Gheenerdt van Salenson).
Henne, Ноют
П, 309-311. Volgens Henne ging de ежретие met door omdat zowel Spanje als Maria geen geld over hadden voor deze dure
expeditie. Reygersbergh, Oude Cbroni/tke, 305, 307.
167 Guerra, 16-61. Brief van 'licenciado' Salgado, vanuit Bayona op 14-3-1539 aan Karel V. Op omslag; 'mande dar esa carta de un cavallero
flamenco a Adrian'.
168 Guerra, 16-64. Cadiz, 26-3-39 Brief van Juan de Hermelle aan Karel V.
169 Guerra, 1645. Kaprtcm Juan de Hermehe als ontvanger van brief van Karel V Men spreekt over de originele brieven van 'fletamiento', voor
vertrek gemaakt door Gornelle de Bien en Giles de Ckrcq, notarissen van het Hof van 'Olanda'.
170 Guerra, 16-109. Brief Karel V aan Francisco Verdugo, 'proveedor' van de armadas en aan Diego de Cacarlo, 'pagador' vin de armadas van
de markies van Mondejar, kapitein-generaal van Granada, om de hulken te betalen. Toledo mei 1539. Ucm, 16-110. 154-1539: brief van Karel V
aan Francisco Verdugo en Diego de Cacalla Betreft het betalen van de Urca· flamencas. 'Yo he visto lo que vos Francisco Verdugo screvistes al
dicho marques y parescenos que esta bien que se les queme asi pues se les havia de dar de comer en usanca de Flandes'. ídem, 16-111. 15-5-1539,
Malaga. ídem, 16-118-119. Juk 1539 . Karel V aan Verdugo en Cacalla over betaling van de schepen. 'Tardava la paga'. Idem, 16-130. 7-5-39. Het
'Casa de Contratación' in Sevilla moest geld geven aan de markies om de hulken te betalen. Idem, 16-133. De Markies de Béjar aan Karel V, 12-5-39

411

Drie schippers reisden naar Karel V in Toledo en die stuurde daarna een brief aan zijn
kapitein-generaal.171 Daaruit bleek dat het ongeveer 1500 personen betrof, die nog
vanaf 10 december van dit jaar tot hun aankomst in Spanje, betaald moesten worden,
à raison van twee 'placas' per persoon per dag. Ze waren al twintig dagen in Cádiz en
zaten nu zonder geld. Men besloot ze in Málaga te betalen. Daarbij moesten ze de
originele 'asientos' en 'cartas de fletamiento' tonen van Cornille de Bien en Giles
Leclercq, notarissen bij het Hof van Holland. Na in Malaga te hebben gelegen, waar ze
een deel van hun geld hadden gekregen, werden 41 schepen in Cádiz uit de dienst
ontslagen. Daarbij werd een afrekening gemaakt van de nog resterende betalingen en de
gemaakte onkosten. Duidelijk worden daarbij de kosten voor schip, bemanning en
levensonderhoud.172 De 41 Nederlandse schippers werden betaald na ontslag in Cádiz.
Ze hadden gediend tot 12 mei 1539 en hadden in de Nederlanden al twee maanden
'sueldo' ontvangen.173
Het aantal bemanningsleden aan boord varieerde tussen de 27 en de 63, doch de
meeste schepen hadden 30 à 40 man aan boord. Zo waren er in totaal slechts twee
schepen met meer dan 50 en slechts vier met minder dan 30 bemanningsleden. Ook de
leeftijd van 35 van de 44 schepen die waren vertrokken is vast te stellen. Het oudste
schip in de vaart was twaalf jaar oud, maar dit was duidelijk een uitzondering.174
Gemiddeld hadden de schepen een leeftijd van vier jaar, terwijl 20 van de 35 schepen
nog jonger waren. De herkomst van de schippers wijst naar het noorden van Holland:
Waterland en West-Friesland. Opvallend genoeg -de vloot was in Zeeland uitgerustwaren er slechts twee Zeeuwse schepen en één schipper uit Gouda. Bijna de helft van
de bekende schippers was afkomstig uit Enkhuizen, de rest was verdeeld over 14 andere
plaatsen.175 Vergeleken met de schippers die deelnamen aan de Tunis-expeditie in 1535

vanuit het Alhambra Hij ontving de bnef van Karel V van 7-5 op 8-5 Nu stuurde hu de brief door aan kapitein Hennelle Men moest echter
weten -wat ze al ш de Nederlanden hadden ontvangen Hl) had ook een bnef van Karel V van 10-5 ontvangen De markies berekent de hoeveelheid
ЪисосЬо' die men mee kan geven, denkend aan de Spaanse galeras en de 'naos que van a Indias' (Los soldados de Cataluña no comen vizcocho)
Zie bijlage
171 Guerra, 16-128/129 7-5-39 Karel V aan de markies.
172 Guerra, 12-188 Vijf hulken waren vol met artillerie en munitie naar Malaga gekomen.
173 Totale som. 11 977335 maravedís. Sueldo van de 41 hulken ш totaal 5 604 658,5 maravedís.
174
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175 Herkomst van de schippers in Cadiz, 1539
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zouden twee schippers mogelijk voor een tweede keer deelnemen aan een expeditie van
Karel V. Pieter Gerbrantsz. uit Enkhuizen, schipper van de Sampson, en Frans
Marrtensz. van Medemblik. Ook toen waren de schippers uit Enkhuizen goed
vertegenwoordigd geweest.
Ook bij de derde grote expeditie in de Middellandse Zee waren Nederlandse schepen
aanwezig voor het vervoer van goederen en artillerie. Enkhuizen bracht vier grote
karvelen in voor de tocht naar Algiers in 1541, maar verder is onduidelijk waar deze
schepen vandaan kwamen. Hoewel de vloot door een storm verstrooid raakte, bereikte
een groot deel van de vloot veilig de Spaanse havens.174
DE BEWAAKTE HANDEL 1551-1554: ORDONNANTIES EN KONVOOIEN
De handel en de daarmee verwante scheepvaart tussen de Nederlanden en het Iberisch
schiereiland werden vanaf 1548 een belangrijk onderwerp voor de Habsburgse politiek.
De oorlog met Frankrijk leidde naast een verbod op de handel met Frankrijk ook tot
een vergaande inmenging van de Habsburgse overheid bij de organisatie en bescherming
van de handelsvloten. In eerste instantie probeerde Karel V de situatie te regelen door
het uitvaardigen van ordonnanties die het scheepvaartverkeer dienden te organiseren.
Het varen in konvooi werd verplicht gesteld en ook de bewapening van de schepen
uiterst precies omschreven. De ordonnantie van 28 januari 1550 leidde tot een stringente
bewaking van de scheepvaart en de handel.177 Het basisprincipe gaat uit van zeer
vernieuwende ideeën. De maatregelen zouden namelijk niet alleen gelden voor de
kooplieden en schippers uit de Nederlanden, maar ook voor die uit Spanje. Een Engels
koopman in Antwerpen hoefde zich er niet aan te houden, de kooplieden van de
Spaanse natie van Brugge als onderdanen van Karel V dus wel.
Er kwam een minimum voor de scheepsmaat en men stelde bepalingen op over het
aantal weerbare mannen aan boord en de aanwezige artillerie en wapens, afhankelijk van
de scheepsmaat. Verder mocht men de oversteek niet alleen maken en was een groep
van drie of meer schepen nodig, onder leiding van een onderling benoemd admiraal.
Kooplieden en schippers waren niet te spreken over de ordonnantie. Het zou de
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176 Uit Enkhuizen ondermeer de schippen Antoni Janszoon en Herman Enuzoon Wagenaar, VáderUtiJscbe ¿utero, V, 211 Zie ook Sandoval,
Cérim V, Ш, 104
177 SAB SC. Dooier 142S-1549 In 1549 waf de Spaanse natie betrokken bij overleg over de nieuwe maatregelen Zij stemden voor een vurverbod
van kleine schepen tot 60 'toneles' in plaats van tot 80 *toneles Ook rond men de ordananne van 1548 overdreven op het gebied van bewapening
en ook een zo groot aantal schepen per vloot kon men met bereiken Vijf of zes was wel genoeg, vonden de Spanjaarden, als ze tenminste 150
'toneles' maten op de route naar Biskaje en 200 op de route naar Portugal en Andahisië Zeven of acht was teveel -een deel van de koopwaar kon
niet lang blijven wachten- en het waren meestal toch grote hulken Op deze marner zouden bovendien de Holländers bevoordeeld worden Een
eerdere eis van tien à twaalf Bukajer schepen per vloot leverde nog fellere krinek op- 'Esta ardenança es en mucho daño de la República porque
con mucha dificultad se podría cumplir' Meestal waren er niet zoveel schepen ш de Nederlanden en ook zouden er meestal met genoeg goederen
zijn voor de schepen. Zij prefereerden kleine vloten van dne a vier schepen, die dan dne keer per jaar de reis konden maken Zowel de vaart ·Έ1
viento o buen uempo ¿sta en la mano de Dios y no en las de los hombres'· ab de handel -'cada genero de mercadería requiere su tazón'- waren
seizoengebonden en je kon trhfffn dus met te lang laten wachten Bij de bepalingen van Karel V zou het nog maar om ¿en reu per jaar gaan
Verder waren ze bang d u men zich in Spanje met aan de bepalingen zou houden: 'Para dar mejor orden sena Ыеп e necesario para la conserbacion
e autoridad della que la misma ordenança, verbo ad verbo, se publicase en los rrernos Despana y Costa de Bizcara y también en Cahz' In deze
Іаавде stad zouden de W B Ï M I > schepen uit de Levant zich ί»ηη»η verzameleo Namens de Spaanse natie reisde een A*\f*u* naar Brussel om met
Maria van Hongarije te spreken, bestaande uu Juan de Matanca, Diego Pardo, Juan de Medina, Hernando de Matute, Goncalo de Aguilera, Lope
de Gannì en Pedro de Poires SAB SC, 'Ayuntamientos 1548-15(8, 24v
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concurrentiepositie verslechteren ten opzichte van degenen die zich er niet aan
behoefden of wensten te houden. Ontduiking van de eisen bleek onvermijdelijk en op
19 juli 1551 verscheen een gewijzigde versie van de ordonnantie, waarbij ook vreemde
kooplieden, verblijvend in de Nederlanden of gebruik makend van Nederlandse schepen,
zich eveneens aan de ordonnantie dienden te houden.171
Maar toen in augustus 1551 een vloot van twintig hulken uit de Nederlanden door
de Fransen werd gekaapt en even later twaalf schepen op weg naar de Nederlanden
hetzelfde lot ondergingen, bleken verdere maatregelen noodzakelijk.17' Door deze
zware klappen was het verzekeringswezen in de problemen geraakt en dreigde de oorlog
de zeeverzekeringen onbetaalbaar te maken voor de kooplieden: 'esto no era de suffrir'!
Cornells de Schepper, de specialist in zeezaken van Karel V, opperde de mogelijkheid
dat Karel V 9/10 deel zou verzekeren, tegen een maximale vaste premie van 6%, zoals
ook de koning van Portugal deed. Het enige alternatief was volgens De Schepper een
systeem met konvooien en een begeleidende oorlogsvloot. Als voorbeeld noemde hij de
contributie die men in Sevilla betaalde voor de oorlogsschepen die meegingen naar
Amerika en de gezamenlijke 'fletamientos' door het consulaat van Burgos. Bij hen
gingen bijna nooit schepen verloren, alleen wanneer een schipper niet op de anderen
had willen wachten. De kooplieden beschouwden inmenging in de zeeverzekeringen als
een vrijheidsbeperking en spraken hun voorkeur uit voor het systeem met konvooien,
waardoor de risico's kleiner zouden worden en de verzekeringspremies zouden kunnen
dalen."0
Voor deze gezamenlijke bewapening was het echter nodig om de handel tussen de
Nederlanden en het Iberisch schiereiland extra te belasten. De hiervoor in de
Nederlanden opgestelde registers, die betrekking hebben op de periode tussen 28 mei
1552 en 12 augustus 1554, bieden de mogelijkheid om veel details over de handel te
weten te komen en lijken een ongekend zicht te bieden op de kwaliteit en de kwantiteit
van de handel tussen de Nederlanden en Spanje. Vele aspecten hiervan zijn al in meer
of mindere mate bestudeerd: Goris, Van der Essen, Brûlez en Bril richtten zich op de

178 ] Lameere en H Simone, Ranal Je ordoruunas de Ptyf-Bkt VI (Brussel, 1922), J-6, 163
179 In 1551 werd op 26 september de oorlog tegen Frankrijk uitgeroepen, vanwege de aanval op de vloot naar Spanje Du niatwe dnvm/ke twn
йгйЬліяк, ojt tverookb vende oudt (Antwerpen, 1565/ Jan Mollims), 311, De Weert, 'Chronydce van Nederland', 129 'In Miduomer werdt de
Spaensche vlote van de Franchoysen op de zee berooft ende meo seyde dat sy weerdich w u twelf tonnen gouts, waer uyt gcresen u een openbaer
oirloghe' Deze overval is ook te vinden in de ' Vlaemsche kronyk' Aan boord van de zeventien of acbmen schepen zou zout, specerijen en geld
zijn geweest Het waren bulken van onderdanen van Karel V Een aantal trhenrn werd verbrand, sommigen zonken en anderen werden
meegevoerd naar Frankrijk ' Vlaemsche kronyk', 303 Volgens Wagenaar ging het om 24 grote schepen, die m de oogstmaand vanuit Zeeland
naar Spanje wüden De Franse vloot bemachtigde 15 schepen, iets wat zwaar drukte op Hoorn en Enkbuizen Wagenaar, Vtukridndxht ¿isrone,
V, 368 Vanuit Antwerpen her men weten dat de schade meeviel. Dankzij berichten uit Brugge van Matança en Juan de la Рева kon men aan
Feman Lopez del Campo en Antonio de Gusman in Brussel te schrijven 'que по ау tanto daño como se pensaba' Er waren slechts negen schepen
en vier 'charmai' met aangekomen ARAB, Audiëntie, 1667, n° 152 Hulken van Jaco Claes, 'que iba a Cáliz y Balenzia', Ans Operman 'a Caliz',
Franse Janse 'a Lisbona, Nonun Pablos, 'a Cahz y Valencia', Pero Franse, 'al Condado por Diego de Bides, con ropa', Cosm de Rramua, 'a
Canaria', Lebre Belman, 'no se tiene ser la que yba a Canaria', Pero Dinques, 'a Bucava' en Margeks, 'no se sabe sy es la ocra para Bucaya'
180 EF 504, 92-95 Particuliere verzekeringspremies in tijd van vrede en m njd van oorlog met Frankrijk
Vredestijd
Oorlogstijd
Frankrijk
3%
5%
Bordeaus
4%
7%
Londen
2%
34
Biskaje
4%
8%
Lissabon
5%
Cidiz
6%
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Produkten en de betalingsbalans, Craeybeckx op de ordonnanties en de konvooiering
door de oorlogsschepen, terwijl Unger gebruik maakte van de belastingen om de handel
en scheepvaart van Zeeland in kaart te brengen.181
Zodoende is deze zeer korte periode door de rijkdom aan gegevens model komen te
staan voor de economische contacten tussen Spanje en de Nederlanden in de zestiende
eeuw. Maar in hoeverre zijn deze gegevens representatief te noemen voor een ruimere
periode? Het gaat immers om een tijd van oorlog tussen de Habsburgers en Frankrijk,
waarbij de zeevaart ernstig werd belemmerd. Zelfs rijst de vraag of deze
belastinggegevens wel een compleet beeld geven van de handel in deze jaren.
Belastinggegevens hebben immers altijd te lijden onder het verschijnsel van fraude en
ontduiking. Bovendien is het de vraag of het wel de bedoeling is geweest alle handel te
belasten. Meer dan belasting lijkt het een directe heffing te zijn geweest voor de
deelnemers aan de konvooien.
Dit laatste wordt duidelijk als we kijken naar de bepalingen uit februari voor een
eerste konvooi. Toen lagen er in de Nederlanden twintig grote koopvaarders gereed
voor vertrek, twaalf voor Andalusië en Portugal en vijf uit Brugge en drie uit
Antwerpen voor Castilië en Biskaje. Ieder schip zou zestig man extra aan boord nemen
en de Spaanse kooplieden stemden toe in een belasting van 2% op de koopwaar, mits
iedereen deze zou betalen. Met deze belasting zouden de benodigde leningen later
kunnen worden afgelost. In april was het aantal schepen opgelopen tot veertig.182
Duidelijk wordt dat de belasting gericht was op één gezamenlijk konvooi vanuit de
Nederlanden naar Spanje. Op 15 april 1552 kwam er een verbod voor zeelieden om in
vreemde dienst te gaan en beloofde men goede salarissen voor hen die meewilden met
de vloot in Zeeland. Verder deed men een oproep aan ondermeer lombardiers en
busschieters om naar Arnemuiden te komen.183 Men vertrok uiteindelijk op 28 mei
1552 en keerde weer terug op 2 december, meer dan een jaar na de eerste
voorbereidingen.184
Na het vertrek van de eerste vloot werd op 25 juni 1552 de westvaart geheel
verboden. Slechts met escorte en toestemming mocht er gevaren worden. Op 19
december volgde nog een gelijkluidend verbod. Het lijkt er dus op dat men inderdaad
geprobeerd heeft alle westvaart te bundelen, maar tegelijkertijd wijst de herhaling van

181 BnL 'Handel', Gons, Etude, Unger, Middelburg, Eisen, 'Contribution', W Brûlez, 'Le commerce international des Pays-Bas au XVte siede
essai d'appréciation quantiuve', Belgisch tijdschrift voor filologi en gachudems 46 (1968), 120M221 J СгаеуЬескж, 'De organisatie en de
konvooienng van de koopvaardijvloot op het einde van de regering van Karel V', Bijdragen voordt gachudems der Nederlanden 3 (1949), 179-ZOB
Het navolgende over de ordonnanties is ten dele gebaseerd op dit artikel.
182 Zie hiervoor ook James D Tracy, 'Hernng wars The Habsburg Netherlands and the struggle for control of the North Sea, ca 1520-1560',
Sixteenth Century Journal 24 (1993), 249-272, 267, Tracy stelt het aantal op veertig tot vijftig, met vijfduuend gewapende " " » " w aan boord
Namens de Spanjaarden zouden de Spaanse kooplieden Cristobal Paez en Pedro de Poza aanwezig zijn baj de uitrusting van de vloot Mana van
Hongarije aan Fihps D, 10 mei 1552 'Ha havido difucultad que entre los mercaderes no se querían acordar por la diversidad de las naaones' Toen
heeft ze voor alle goederen zowel heen als weer 2% gevraagd voor de 'armada' EF 504-135
183 ] Lamiere en H Simont, Recued des ordonnance da Pays-Bas VI (Brussel, 1922), 231, 237
184 In 1552 kwam er weer eens een Spaanse vloot aan m de Nederlanden Het vele zdver was nodig voor de oorlog tegen de Fransen 'Cette
flotte est la vie, la résurrection des Flandres, car elle apporte beaucoup d'argent' De Spaanse kooplieden klaagden over het fen dat er ш de
Nederlanden geen geld meer was, totdat ш oktober de vloot uit Andalusië en Portugal kwam In Antwerpen was voordien geen geld meer om
te lenen Henne, Histoire DC, 330, Χ, 8-12 Op 13 november 1552 reageerde Karel blu op bet nieuws van Mana dat de vloot van Audaluue' was
aangekomen Karl Lanz, Carrapondenz da Kauers Karl Vi delen (Leipzig, 1844-1846), Ш, 513
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het verbod op de moeilijkheden die hier bij kwamen kijken.185 Zo voeren op 27
december 1552 23 Hollandse hulken van bij Texel naar Spanje en Portugal zonder op
de tweede vloot te wachten en zonder de belasting te betalen.184 De burgemeesters van
Amsterdam zouden, na eerst hulp toegezegd te hebben bij het innen van de belasting,
hier later op terug zijn gekomen. In november moest Gerard Gramaye, de algemene
ontvanger van de heffing, naar Amsterdam, waar men hem zei niet te kunnen ingrijpen
omdat de dorpen van Waterland en elders buiten de jurisdictie van de stad vielen.187
Ook in 1553 en 1554 moest men zeer veel moeite doen om de Hollanders tot betaling
te dwingen. Zo kon het gebeuren dat in Amsterdam geladen hout pas in Zeeland belast
werd. Willem Janszoon van het Hof van Holland moest in maart 1554 tijdens een storm
een aantal schepen visiteren die in het Marsdiep klaar lagen voor de reis naar het zuiden.
De Amsterdamse ontvanger Filips de Bisschop was er namelijk niet in geslaagd deze
schepen te achterhalen en had iemand naar Den Haag gestuurd voor hulp.1"
Een tweede georganiseerd konvooi, waarvan de voorbereidingen begonnen na het
vertrek van het eerste, zou op 12 maart 1553 vertrekken. Het aantal extra manschappen
per schip zou daarbij teruggebracht worden tot 18 à 22. Behalve de vierentwintig
schepen met extra bewapening namen ook nog vele Hollandse schepen deel aan de
tweede reis. Bovendien zouden na afloop 25 Hollandse schepen terugkeren uit Spanje
zonder gebruik te maken van het konvooi.18' Het is dus belangrijk bij het
interpreteren van de gegevens van de Brusselse belastingregisters te beseffen dat ze de
neerslag zijn van een poging om vanuit de Nederlanden twee grote konvooien te
financieren. Dat de Hollandse schepen in ieder geval niet allemaal zijn meegeteld lijkt
welhaast zeker. Een tweede relatief onbekende faktor voor deze jaren zijn echter de
Spaanse schepen.
SAMENWERKING TUSSEN SPANJE EN DE NEDERLANDEN?
De problemen rond de oorlog met Frankrijk hebben namelijk niet alleen geleid tot het
vanuit de Nederlanden beschermen van een tweetal handelsvloten en de daar mee
gepaard gaande belastingheffing en uitrusting van schepen. Het kwam ook tot een
poging tot samenwerking tussen Spanje en de Nederlanden, in dit geval
vertegenwoordigd door respectievelijk de jonge prins Filips en zijn tante Maria van

185 J Lamiere en H Simone Reaal da ordonnança da Ргр-Влі VI (Brussel. 1922), 235, 280
186 Van de vloot die bij Texel klaar lag voor de wettvaart waren er 23 schepen ondanki een arrest tocb uitgevaren Brussel verordoneert dat
deze schepen terug dienden te gaan naar de havens J Lameere en H Slmont, Reami da ordonnança da PayyRts VI (BruaseL 1922), 288 ш januan
1553 werd een Ujst opgesteld van de Hollandse schepen die zonder escorte naar Span)e waren gegaan Van de 21 schepen waren er 16 afkomstig
uit Waterland en 5 uit Enkhuizen Deze namen zouden warden doorgegeven aan Mana van Hougarue De schepen waren vanuit Texel naar Spanje
gevaren Goederen uit Antwerpen waren deels meteen ш Texel ingeladen, zonder in Amsterdam te zim geweest. ARAB, Audiëntie, 1656/4 Zie
ook Tracy, 'Baerdes', 314 Volgens Tracy, 'Hemng wars', 268, kwamen er wel 50 a 60 Hollandse schepen naar Zeeland, die meevoeren zonder
aan de etsen van het konvooi te hebben voldaan Deze schepen mochten op de terugweg alleen zout meenemen, behalve als de andere schepen
geen ruimte genoeg zouden hebben voor de andere koopwaar ARA BnuseL Rekenkamer 23 471, 294r-296r Fihps de Bisschop was naar Brussel
geween om ondermeer aan Vighus uit te leggen wat er was gebeurd.
187 ARA Brussel, Rekenkamer 23 469; Idem 23 470, 201т
188 ARA BnuseL Rekenkamer 23 472, 317v, Idem 23 473, 265v-266v¡ Idem 23 477, 47М7т
189 Zie eveneens Tracy, 'Herring wars', 266 Maria Van Houganje heeft geprobeenl deze schippers te straffen vu Baerdes, de baljuw van
Amsterdam en haar beschermeling Bij Tracy, 'Baerdes', gaat het om 22 schepen
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Hongarije. Ook in Spanje had men namelijk besloten over te gaan tot een extra
belasting op de handel met het noorden om de uitrusting van een 'armada' mogelijk te
maken. Filips had hiervoor de losse vaart stilgelegd. De kooplieden van Burgos
probeerden hem er echter van te overtuigen samenwerking toe te staan tussen de
Nederlandse en de Spaanse scheepvaart. Wanneer men samen voer, zou het grote aantal
een gewapend escorte overbodig maken. Bovendien diende ook de belastinginning in de
beide gebieden gecoördineerd te worden, want de kooplieden wilden niet tweemaal
betalen.
Met behulp van de rekeningen van de 'Universidad' van de Burgalese kooplieden kan
deze bijzondere situatie beter beoordeeld worden. Prins Filips was al in januari 1552
bezig een 'armada' op te bouwen en had zolang de wolvloot van Burgos verboden uit
te varen. Halverwege mei begon de tijd voor de kooplieden te dringen en ze stuurden
een boodschapper naar Madrid met het verzoek de 'armada' te ontbinden en de
wolvloot te laten meevaren met de Nederlandse hulken. Hiervoor was ook al een
boodschapper naar 'Flandes' geweest om met iedereen tot een akkoord te komen. Het
was al juli toen de Burgalese koopman Andres de Polanco een nieuwe poging deed
Filips de winnen voor dit plan. De rekeningen laten zien dat deze daarvoor zelfs geld
had moeten geven aan de 'porteros' van diverse adviesraden van het koninkrijk. Ook
probeerde de 'Universidad' de prins te overtuigen middels tussenkomst van Maria van
Hongarije en daarvoor betaalde men zelfs de onkosten voor haar brief vanuit de
Nederlanden. Ten einde raad besloten ook de consuls van de Castiliaanse natie in
Brugge om Nederlandse hulken te gaan uitrusten. Het ontbreken van de lentevloot had
er namelijk voor gezorgd dat er in de Nederlandse havens geen Spaanse schepen meer
waren om te gebruiken.190 Door het getreuzel over de heffing van Spaanse kant wilden
de kooplieden in de Nederlanden bovendien liever gebruik maken van de hulken. Zij
wisten dat ze aan Maria van Hongarije de vijftigste penning moesten betalen, terwijl het
Spaanse beschermingstarief nog niet vastgelegd was.1'1
In oktober was het dan bijna zover. Er moest alleen nog maar een 'cédula' van Filips
verkregen worden, want anders wilde de kapitein niet vertrekken. Bovendien verlangde
men van de prins een brief voor Maria van Hongarije, want men wilde de 2%-belasting
in de Nederlanden niet betalen.192 Op het verzoek van Maria tot samenwerking diende
Filips een antwoord te geven, waarbij zijn raadgevers hem de volgende houding

190 Het gaat om de hulken van Cbus Lucas. Comieles Bart. Atu Sabre, Cornicles Оаузоп en Aguerbranse Segruense Een jaar later blokkeerde
Fürps opnieuw het vertrek van de Spaanse woMoot. In november 1553 kwamen er twee schepen uit Laredo met wol aan ш Middelburg Daarop
bevond zich de koerier Juan de Salinas en op bans van diens berichten schreef de Middelburgse Spanjaard Juan de Hiniosa een bnef aan het
Brusselse hof Juan de Salinas had gezegd dat negen dagen geleden de vloot H-wlig voor vertrek, maar dat een bnef van prins Fdips het vertrek
blokkeerde Deze twee schepen hadden wel kunnen vertrekken, met enkele Nederlandse edelen en hun bagage. De vloot zou met voor maart 1554
kunnen komen, 'en dat is droef nieuws voor ons allen' Toch kwam er tegen het einde van h a jaar een Spaanse vloot naar de Nederlanden. ARAB,
Audiëntie, 1667, n°s 266, 287
191

Guerra 46, 207-210

192 AD Burgos, rekening 'Universidad' 17-10*1552, f 54 'Por la poeta a Monzón para procurar zedula de su aheza para que la flota partiese,
porque el capitan doro que sin mando suyo no parara, e tanvien para aver otra carta para la rreyna Mana para que no se pagase en Flande* los
dol por ciento de lo que yba e bimere en la ilota e carta para ci capitan para que no se detenga en Flandes'.
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voorspiegelden:1" Hij werd geacht zich positief uit te spreken over het organiseren
van twee vloten per jaar. Het zou ideaal zijn als de Nederlandse vloten uit Andalusië
en Portugal zich zouden verenigen met de Biskajers en de schippers uit Guipúzcoa.
Ontmoetingsplaats voor deze grote vloten zou Kaap Finisterre in Galicië moeten zijn.
Vandaar kon men dan de oversteek maken.Over de directe problemen rond de betaling
van de belastingen zou het principe moeten gelden dat men betaalde voor de werkelijk
genoten bescherming. De handelsschepen die beschermd werden door een Spaanse
'armada' zouden in Spanje moeten betalen en in Spanje zou men geen belasting vragen
voor hulken die onder Nederlandse bescherming kwamen.19*
Filips heeft inderdaad toestemming gegeven aan de Spaanse vloot om samen te varen
met de hulken, maar die lieten toen juist op zich wachten. De Spaanse schepen zouden
rond 9 september 1552 kunnen vertrekken, maar de hulken waren toen nog in
Andalusië en Portugal. Het lange wachten op toestemming om te mogen vertrekken
had de 'Universidad' veel extra kosten bezorgd.195 Ook de 'despachadores', zoals
Alonso de Conplido, waren zeer lang bezig met het uitrusten van de vloot. Zijn
rekening voor verblijf in Laredo en Santander beliep een periode van 408 dagen, tot 30
september, veel langer dan gebruikelijk. Ook daarna bleef hij nog aan de kust want het
duurde immers nog enige tijd voor het vertrek van de vloot in november, onder
begeleiding van een Spaanse armada.196
Op 4 december 1552 schreef don Luis de Carbajal, de leider van de begeleidende
armada, vanuit Antwerpen een verslag van zijn reis.197 Hij had Laredo verlaten met
26 schepen op dinsdag 14 november, maar ondanks de goede wind in het begin, zou het
geen gelukkige reis worden. Omdat ze moesten reizen 'in het hart van de winter'
zorgde slecht weer ervoor dat de schepen de Spaanse havens weer hadden willen
opzoeken. Voor die van Biskaje stond de wind echter verkeerd en in Pasajes was de

19} 'Lo que parece que su Alteza deve responder a la serenissima Reyna Mana sobre lo que toca a las armadas que se an de hazer para Ia
contratación ARA Brüssel. Aiidiënne 1667, 276г277г Zie ook Hâpke, fiuderUwlucbe Aken, L n° 646
194 De consuls van de Spaanse en de Bukajer natie verzochten Mana om vnrstelbng van de betaling van de 2% ш 1552 Ze betaalden al een
dergelijke b»1»«r,ng ш Spanje en ze wüden met twee keer betalen voor dezelfde koopwaar ARA Brussel, Audiëntie. 1667, n°s 185Ί94 Fernando
del Campo schreef in januari 1553 uit Antwerpen aan de consuls van Spanje en Biskaje en aan alle kapitEins en schippers van de armada van Luis
deCarbajal Het ging over een zending geld uit Spanje van 100000 dukaten, door Fernando Lopez del Campo en Joan Lopez Gallo Zij behoefden
hierover geen enkele Ь»Ь«*іпд te betalen ARA Brussel, Audiëntie, 1667, n° 197 'Ninguna imposición, m armaçion, ш abena gruesa, m comnn,
ш de nación, ш otra cosa ninguna'
195 AD Burgos, rekening 'Universidad' f 62-65 Op bet schip van Hernando de Lezama hadden 'onbre e medio' geduende 210 dagen de wacht
gehouden Ze kregen een ЛздІ~чі van 68 maravedís (airs ) Op een schrp van García de Escalante had tussen 15 april en 31 augustus een 'artillero'
gezeten, eveneens a 6β mrs per dag Fernando de Palacios had in september acht man aan boord, voor een dagloon van 20 mrs. Belangrijker u
de "»~Ь«Ы'"Е over het schip van Juan de Ugarte: 'Porque tubo toda su gente el mes de setienbre m su nao', a 2 mrs per dag Er waren 48 man
aan boord. Juan de Herreda had een totale bemanning van 40 man Ook een zekere Juan de Ybarra, 'escnbunte' ging mee naar 'Flandes' Hij had
geholpen 'en estos negocios'
196 Ter beveiliging van de Spaanse handelsvloot zou in 1552 in Laredo een 'armada' van oen naos en twee zabras moeten worden samengesteld.
Onder invloed van de Burgalczen werd de 'armada' beperkt tot vijf 'naos' en een 'zabra' en bovendien zouden deze schepen ook wol dienen te
vervoeren, omdat er met voldoende schepen waren In het plan ging het om schepen tussen de 200 en 250 toneladas en ¿en of twee van boven
de 300 voor lrqprtwn en altniranti. Voor de heenreis een rantsoen van twee maanden en ш Flandes voor twee maanden voor de terugreis 300
marineros, 100 grumetes, 50 pajes. 10 loodsen Verder 1600 мЫігні lOOO in oen schepen van de armada en 600 m die van de vloot Met de 1600
soldaten, 10 capitanes, 10 alferezes, 64 cabos de scoadra, 10 tamborines, 10 pderos, 10 banderas, 10 cazas de atanbores, 80 artilleros, 6
genulhombres CMC I e , 1418 Rekeningen van de 'armada' van Luis de Carbajal, 1553
197 GA 49, 317, 324 Recalde had een verslag van het vertrek aan Tilips Π gestuurd. Twee schepen waren Laredo weer bmacngekomen omdat
men teveel water maakte GA 52, 36 Voor de reu had men gerekend op anderhalve maand, maar behalve de 'vizcocho', zou men voor twee
maanden eten meenemen, 'por buen respeto'
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smalle haven met stormweer te gevaarlijk. Een derde deel van de schepen zou
uiteindelijk in de nacht terugkeren naar huis, maar met de rest was hij noordwaarts
gegaan.191 Uiteindelijk zou men na enkele stormnachten voor de Vlaamse zandbanken
-men kon daarvandaan niet terug naar Engeland, maar ook Zeeland niet binnen- met
veel schade en verlies van nog een schip en een ander beschadigd, de haven van
Arnemuiden binnenlopen. Carbajal zou in 1553 ook de leiding hebben gehad over een
retourvloot van dertig 'naos de mercaderias'.,w
Het bestaan van deze beschermingsvloot betekent vanzelfsprekend dat er een belasting
is geheven in Spanje om deze schepen uit te rusten: men diende immers te betalen in
het land dat de bescherming leverde. In overleg met Burgos had Filips uiteindelijk
besloten tot een extra 'avería' van 2,5% op de koopwaar naar de Nederlanden en 2%
op de invoer.200 Van deze betalingen zijn een tweetal rekeningen bewaard gebleven:
die van de betaalmeester van de 'armada' Joan de Galarça uit Laredo en een memoriaal
van alle koopwaar in de 'armada' van don Luis de Carbajal in 1552-1553.M1 Volgens
de rekening van De Galarça had de vloot van Carbajal op de heen- en terugreis een
totaal van meer dan dertig miljoen maravedís opgebracht aan heffingen, maar dat betreft
ook de klassieke heffingen en niet alleen de bijzondere extra heffing. Het memoriaal is
specifieker en spreekt ondermeer van 29.792 balen wol en een totale export van bijna
230 miljoen maravedís en een import uit de Nederlanden ter waarde van meer dan 180
miljoen. De bijzondere heffing had dientengevolge meer dan 6,5 miljoen opgebracht
voor de export en meer dan vier miljoen voor de import uit de Nederlanden.202
Deze cijfers hebben betrekking op dezelfde jaren als de belastingregisters uit de
Nederlanden, die bedoeld waren om de Nederlandse gewapende schepen te betalen bij
de konvooien. Het lijkt aannemelijk dat de schepen onder bescherming van Carbajal

198 Twee kleinere schepen, van 80 en 120 'tonele·', werden door piraten ingenomen Het kleinste schip had slechts 18 mannen en jongens aan
boord. Carbajal kon de achtervolging op de piraten met inzetten, want anders zou de wind er voor kunnen zorgen dat ze hadden moeten
terugkeren naar Spanje
199 Bnef van Carbajal aan Füips Π van 21 maart 1553. na aankomst in Spanje Volgens Carbajal was er voor een miljoen dukaten aan boord
Guerra, 49-, 149, 191 CMC, I*. 1418)
200 In eerste instantie was er sprake geweest van 3% op de uitvoer naar de Nederlanden Burgos had vanwege de grote haast vertegenwoordigers
naar het hof gestuurd zonder ruggespraak te voeren met de kooplieden van Vhoru, Logroño en de andere streken. Burgos kon dus niet voor hen
speken GA 4«, 207-210 Zie ook Idem 49, 102
201 De Galarça bleef m Spanje, maar er ging wel eeu tweetal betaalmeesters met de vloot mee om het rekenwerk ш de Nederlanden op zich te
nemen. Juan de Torres en Francisco de Alcocer In Laredo en ш de Nederlanden werd een bedrag van 20519 152 maravedís geïnd Na terugkeer
in Spanje ontving Galarça tussen apnl en augustus 1553 een bedrag van 9 813 999 maravedís CMC, 1B epoca leg 1418, 'Relaaon del valor de todas
las w w f u l . M t que fueron en la armada de Don Luis de Carvajal, año de 1552 1553' GA, 1318, 33-38 Carbajal klaagde op 18 m a over de slechte
betaling van de heffing door de kooplieden. Aan hem lag het niet dat er pas weinig geld was voor een nieuwe 'armada'. 'Tomamos las cuentas
que desde las seis de la mañana asta la noche no nos Levantamos délias sano a comer' GA 49, 194
202 Gerekend tegen een waarde van twintig dukaten per baal vertegenwoordigde de wol een waarde van 595 840 dukaten. De wol die veilig in
de Nederlanden was aaogekomen. ondermeer 4400 balen wol uit Logroño, 396 uit Vitoria, 1023 uit Navarra en 86 uit Santo Domingo. Behalve
de wol ezporteerde men nog 4367 000 maravedís aan andere koopwaar, zodat de totale ежроп op 228 007 000 maravedís kwam. Uit de
Nederlanden kwamen goederen ter waarde van 152 028 ponden, die gerekend а 1200 maravedís, een som van 182 433 000 maravedís
vertegenwoordigden Met het nn, koper en de planken voor Karel V beliep de retourvracht in totaal zelfs 204.847 320 maravedís. De 7 977
'quintales' koper kostten m de Nederlanden 44 sueldos de gruesos per 'quintal' (21 060 600 mrs ); de 300 quintales nn à 55 sueldos (920 000 mrs )
en de 534 000 tablones hadden een waarde van 363.030 De 'avería' van de 25% op de uitvoer en de 2% op de invoer de uitvoer leverde 6580.268
op, de invoer 4 096 942 Verder is er sprake van een heffing van 475% en ¿en Ыапса op alle koopwaar Dit leverde nog 10 470547 op voor de
uitvoer en 8 808 433 voor de invoer Het totaal van de 'averías' en de andere heffingen leverde een totaal op van 29 956 190 maravedís, wat
ongeveer overeenkomt met de demg miljoen vin De Galarça Het totale handelsvolume op de door Carbajal beschermde vloten bedroeg dus
432 854.320 maravedís, oftewel 1154278 dukaten of 360712 ponden van 1200 maravedís. GA 1318, 33-38.
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deze heffing in de Nederlanden niet hebben betaald. Ook het feit dat er geen gegevens
bestaan over klachten van de kooplieden -een dubbele belasting had opgetwijfeld tot
felle aanklachten geleid- doet vermoeden dat de gegevens elkaar complementeren.
Aangezien de economische grootheden, zoals het handelsvolume en de handelsbalans
tussen beide gebieden, tot nu toe berekend zijn op basis van de Nederlandse registers,
zou dit een verschuiving te weeg kunnen brengen. Het voert echter te ver hier
uitgebreid op in te gaan: het handelsvolume zou in ieder geval groter zijn geweest, de
handelsbalans minder dan volgens Louis Bril in het voordeel van de Nederlanden.203
DE KONVOOIEN VAN 1552 EN 1553
Hoe stond het echter met de Nederlandse schepen, verdeeld over twee konvooien,
waarvan wel zeker is dat ze terecht zijn gekomen in de belastinglijsten? Het eerste
konvooi verliet Walcheren op 28 mei 1552 en zou weer in oktober of november
moeten terugkomen.204 Het reisdoel was zowel Portugal en Andalusië als de Spaanse
noordkust. In totaal waren er tien oorlogsschepen en 41 handelsschepen, waarvan zowel
gegevens bekend zijn betreffende de namen van de schepen en de schippers, alsmede van
het aantal bewapende manschappen aan boord, voor zowel de heen- als de terugreis.205
Deze bewapening was niet zonder redenen, want volgens Cornells de Schepper waren
er minstens dertig Franse schepen en nog ongeveer dertig particuliere schepen, 'met
hoop op roofbuit'. Het aantal handelsschepen stelde hij op 40, maar daarbij zouden zich
voor de Engelse kust nog 40 à 50 schepen voegen, die in Holland waren klaargemaakt
voor de reis. Verder waren er nog zes oorlogsschepen zonder koopwaar206 en nog acht
schepen met artillerie en soldaten. Ten slotte nog 10 à 12 goed uitgeruste 'naos' uit

203 De registen van de vijftigste penning in de Nederlanden bestaan ш totaliteit de periode april 1552 tot en met augustus 1554, maar Louis Bnl
heeft zich ш zun onderzoek om technische redenen beperkt tot de penode van apnl 1552 tot en met 30 juni 1553 De Nederlandse handelsbalans
met het Iberisch schiereiland voor deze penode kende een impon van 2.819750 gulden tegen een export van 3 301239 Hoewel het
handelsoverschot voor de Nederlanden met zo groot is ab hij had vervacht (7,8%), stelt Bnl, 'handel', toch dat dit verschil met verwaarloosbaar
is. Hierbij bedroeg de invoer 46,1% van het totaal en de uitvoer utt de Nederlanden 53,9% Bi) de Spaanse gegevens lag het handelstekort aan de
kant van de Nederlanden tussen de 5,36% en de 12% Dn is echter met verbazingwekkend en er kunnen geen conclusies uit getrokken worden
betreffende de economische machtsverhoudingen De uitvoer domineerde ш deze penode vermoedelijk altijd de invoer De uitvoer had men
immers beter onder controle dan de mogelijkheden om voor een complete retourlading te zorgen Uitgaande van ponden van 240 groten bedroeg
de toe te voegen invoer m de Nederlanden 1140 036 gulden en voor de Nederlandse uitvoer betekende het een extra bedrag van 1024236 gulden
De totale handelsstroom zou dan uitkomen op een uitvoer van 4J25 475 en een invoer van 3 9597B6 (8.285.261) De uitvoer vormt dan 52,2%
en de invoer 47,8%, zodat het handelstekort nog maar 4,4% zou bedragen Het totale handelsvolume zou Ьцпа een kwart groter zijn geweest dan
de Brusselse registen doen vermoeden Dat het inderdaad gaat om ponden van 240 groten bewust een hypothetische berekening op basu van
karolusguldens van veertig groten de invoer in de Nederlanden zou dan verhoogd worden met 190 006 gulden en de uitvoer met 170 706 gulden
Dit is een zeer laag bedrag wanneer wc uitgaan van de bijna 30 000 balen wol, die er in de vloot waren verscheept. Tegen de hier genoemde waarde
van 20 dukaten per baal (saca), zou de wol een waarde hebben gehad van 595 840 dukaten Omgerekend naar karolusguldens zou dit een bedrag
zijn van 185 887 guldens, oftewel een schamele zes gulden per baal Wanneer we dit vergelijken met de berekeningen van Brûlez voor de penode
rond 1560 -die uitgaat van 50 gulden per baal, wordt duidelijk dat het memoriaal uitgaat van ponden van 240 groten

204 BRK, 26 112 rekening van Aert Molkeman Zie ook Hapke, bbetkrfaubxbt Akten, I, n° 602
205 Voor de lijsten met schepen, zowel van de oorlogsvloot als de handelsschepen, zie de bijlagen Bij de begeleidende oorlogsschepen de'Sampson
de Lubecke', en de *Sarrator de Rosnco/. Ook de 'Vliegende Grijp' van Enkhuizen, onder leiding van Adnaan СгоЦ behoorde tot de
oorlogsschepen Kapitein Popms Sybrantsz. zou varen op het oorlogschip van Karel V geheten 'Le Corbau' Papus, afkomstig utt Stavoren en
ongeveer 34 jaar oud, was aangewezen ali leider van het eskader voor Portugal vanwege zijn grote ervaring m Spanje en Portugal en 'ayant bon
scavar dn bngaige' Hij verving Gerard van Meckeren, die nooit ш Spanje was geweest. Häpke, NuxJerUndudx Akten, I, n° 629 Antoine de Luu,
van ongeveer 50 jaar, leidde het eskader voor Biskaje
206 Cornells de Schepper aan FÜips П, 'de Gelanda', 15-5-52 EF 504-143/145, (146 u de Franse tekst) Twee daarvan ongeveer 600 toneles en
vier tussen 150 en 160 toneles Alle schepen hadden voor een half jaar aan voedsel aan boord. Volgens Gerard de ^ " ' ^ " zou het om 77 hulken
en nog enkele 'grote gheweldige schepen van oorloghen' zijn gegaan In 70 dagen zou men tot Cádiz zim gezeild en ш dezelfde zomer nog weer
teruggekeerd. KB Brussel, Handschriften, 14 506 (6191), 'Chronique de Flandre' van Gerard de Salenson, lOlr
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Biskaje, Portugal en Ragusa, die zich bij de vloot zouden voegen. Alleen al op de 46
schepen van de vloot bevonden zich 5000 man en de schepen uit Holland brachten nog
eens 1400 à 1500 soldaten mee. De schepen van 250 'toneles' hadden 28 man aan boord,
sin los 'grumetes en pajes', die tussen 250 en 300 'toneles' 36 man en vanaf 350 'toneles'
44 man.
Het eskader van Biskaje van acht hulken reisde naar Laredo, waar men goederen wilde
laden voor de terugweg. Dit vond goedkeuring bij de Burgalezen, maar Luis de Carbajal
verbood de Nederlandse schepen om wol te laden. Hij was hierover geïnstrueerd door
prins Filips. De Luu besloot toen naar Lissabon te gaan om daar lading te zoeken.207
De terugtocht, waarbij enkele Hollandse schepen teruggingen zonder op de
Andalusische vloot te wachten, liet vervolgens lang op zich wachten. Op 18 oktober
1552 schreef Maria aan Karel dat er nog geen vloot was aangekomen. Pas op 11
november 1552 kon De Schepper vanuit Middelburg aan Maria melden dat de
Andalusische vloot van 34 schepen was aangekomen.208 De vloot van 1552 is behalve
voor handelswaren ook gebruikt voor het transport van goud en zilver naar de
Nederlanden: 28 schepen hadden ieder twee geldkisten aan boord.209
Het konvooi van 1553 stond opnieuw onder bevel van de heer van Beveren en Aert
Molkeman maakte ook nu de rekening op van de uitrusting: het betrof drie
oorlogsschepen van de keizer en 24 handelsschepen.210 Ook nu diende de vloot zo snel
mogelijk terug te komen en wilde men maar een maand tot zes weken gebruiken voor
uitladen en inladen in Spanje. Daarom vroeg men prins Filips om hulp bij de levering
van provisie voor 'correcte en matige prijzen'. Ook verzocht Maria van Hongarije dat
geen enkel schip -niet de 24, maar ook niet de vergezellende schepen- zouden worden
ingenomen door middel van een 'embargo', tenzij dit zeer noodzakelijk was.211
Eenmaal in Spanje moest de provoost Henri Middeler regelmatig van boord om met
zijn hellebardiers en stokknechten de soldaten en matrozen van de vloot onder controle
te houden. De problemen namen toe toen de terugtocht steeds verder werd uitgesteld
en men in Cádiz en San Lúcar begon te klagen over gebrek aan voedsel. Er zouden toen
zelfs negentig schepen aanwezig zijn geweest in deze havens. Vooral in Cádiz leidde het
tot problemen tussen de Nederlanders en de inwoners van de stad, waarbij enkele doden
en vele gewonden vielen aan beide zijden: twee doden bij de mannen van Adolf van
Bourgondië en 7 à 8 in totaal. Ook in Lissabon waren problemen. Hier was men na de

207 Hipke, Mtnerümfcrie Акт,

l n° 630

208 Häpke, NuArUnJaie

k n° 630, 631, 633, 634

Акт,

209 Vanuit Citfaz waden waarschijnlijk 400 000 dukaten naar Mateo Ortel, de iaktar van de Fuggert in Antwerpen, gestuurd, CJH 23
210 BRK, 26 113 EF 506-120/121/122 Brieven van Adolf van Bourgondië nnurtSevüla aan pnns Filips (Frans) In maart 1553 volgde een tweede
reu naar Spanje, nu van wel honderd hulken en oorlogsschepen Op 22 maart kwam men aan te Lissabon en een ander deel bereikte Cadiz op
27 maart Binnen 17 dagen was men vanuit de Nederlanden in Cadiz gekomen. 25 september was men weer terug in de Nederlanden, met veel
koopwaar en 12.000 dukaten voor Karel V KB Brussel, Handschriften, 14306 (6191), 'Chronique de Flandre ' van Gerard de Salenson, lOlr
Negen schepen met een dubbele bemanning van B8 personen Kard V betaalde de helft van de enra bemanning, dus een kwart van het totaal aantal
bemanningsleden Steeds dus 22 van de 88 Verder vijftien jrhrrrn met elk 72 personen aan boord voor de dubbele bemanning De keizer betaalde
hun dus 18 personen Ze kregen voor twee m^nA^n betaald.
211 Brussel 19-2-1553 Cédulas, 121, 79v-80r
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dood van de admiraal voor Portugal Anthoine de Luu2U blijven wachten, maar zoals
het jaar daarvoor wilde men uit angst voor voedselgebrek vertrekken zonder op
toestemming te wachten.2"
In Andalusië bleef men wachten op de komst van de hofdienaar Juan de Figueroa en
bovendien wilde Filips minstens enkele hulken arresteren om troepen naar Italië te
vervoeren. Adolf wilde nog wel wachten zolang Filips dit van hem verlangde, maar een
aantal schippers had reeds gezamenlijk besloten om met de eerste goede wind uit te
varen. Nog langer blijven zou gebrek aan wijn opleveren en bovendien was er een
muiterij geweest van zeelieden, zowel in Lissabon als in Cádiz.214 Enkele schippers
hadden namelijk beloofd binnen zes weken weer terug te keren, 'disans quilz perdront
la saison de la pescherie dhairens, dont la plupart en vivent'. De vloot zou ook in drie
delen kunnen terugkeren in plaats van allemaal samen, zonder dat dat gevaar zou
opleveren. Haringvisserij en westvaart sloten bij elkaar aan, verbonden door het zout
dat nodig was voor het pekelen van de haringen.215
DE BELASTINGREGISTERS EN DE SCHIPPERS

In de voornoemde registers op de Iberische handel van 1552-1554 is volgens Brûlez in
de Algemene geschiedenis der Nederlanden voor Antwerpen sprake van 90 Hollandse en
Zeeuwse schepen, op een totaal van 115. Verder waren er twintig Iberische
schippers.21' Voor hem een sprekend bewijs van de dominantie van de Hollanders en
de Zeeuwen. De waarde van deze gegevens is echter veel kleiner dan Brûlez ons laat
vermoeden. Zijn cijfers lijken afkomstig te zijn van Leon van der Essen, die vele jaren
eerder een Spaanstalig register gebruikte betreffende de belasting op de uitvoer, betaald
in Antwerpen tussen 1 januari 1553 en 30 juni 1553.217 Het gaat dus maar om een
beperkt deel van de Nederlandse uitvoer. Maar er is nog een probleem. Het gaat in de
door Van der Essen gebruikte gegevens vooral om binnenschippers, die de goederen
vervoerden van en naar de Zeeuwse havens.2" Van der Essen besefte dit nog wel, maar
hij had slechts oog voor de handel en niet voor de scheepvaart. Hij was tot de conclusie

212 Huis van Benagen waf 'en poste et a toute diligence' van Lusabon naar Sevilla gegaan met brieven voor Adolf van Bourgondië ш verband
met het overlijden van Anthoine de Luu, т*ігш-іа1 voor Pomigal Jehan de Sonaure reisde tussen Sevilla en Portugal met het antwoord van de
admiraal
213 Hapke, NwderUndtscbe Akten, I. n° 630, 631 Plier de weigering om te wachten op de vloot uit Andalusië in 15S2 Genoemd wordt
Gheerbrant Zeghers uit Enkhulzen
214 Bij een muiten) ш Spanje was een aantal heden in de gevangenis gekomen Pierre Bouchet, schrijver van de *Α™**βΛ Hendnck Machins,
schipper van de аЛя»г»а1. Zybrant Dincxz. schipper van de admiraal, Steven Diricaz, schipper van de ке-admiraal, Adnaen Huges, schipper van
de 'Cherf volant', Franchau van Steelandt, 'gentilhombre ordinaire', mee op reis naar Spanje, Roelandt van Ghiatele en Comille de Meckeren,
eveneens 'genulhombres'
215 'What Netherlanders called westward sailing grew apace with the herring fishery, and was intimately linked with it' James D Tracy,
'Herring wars. The Hahsburg Netherlands and the struggle {or control of the North Sea,ca 1520-1560' Sixteenth century ¡oimtl 24 (1993), 249 272.
255
216 W Brûlez, 'Scheepvaart m de Zuidelijke Nederlanden', Algemene CedneJena der NederünJen VI (Haarlem, 1979), 123-121, 125
217

Essen, 'Contribution', 62-64

218 De bestudering van de betalingen laat zien dat de meeste schippers m dezelfde periode zowel Ш- ab uitvoer vervoerden Van daadwerkelijke
reizen naar Spanje was vrijwel nimmer sprake.
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gekomen dat het merendeel van deze schippers uit Hollanders en Zeeuwen bestond op
basis van hun eenvoudige patroniemen. Het lijkt echter vooral te gaan om
Antwerpenaren en Zeeuwen. Duidelijk is dat deze cijfers niets zeggen over de betekenis
van de Nederlandse schippers op de route naar Spanje en Portugal. De twintig Iberische
schepen gingen ongetwijfeld allemaal door naar het zuiden, terwijl van de Nederlanders
waarschijnlijk alleen enkele Hollanders doorvoeren. Ook van één Antwerpse schipper,
Jan Michielszoon, die eveneens de haven van Amsterdam bezocht, is bekend dat hij naar
Spanje doorging. Dit blijkt ook uit verklaringen van zeelieden aan boord van zijn
schip.21'
De Nederlandse westvaarders verzamelden zich namelijk in Holland en Zeeland en
ontvingen slechts goederen van de Antwerpse binnenvaart. Voor de grote hulken was
het binnenvaren van Antwerpen onmogelijk. Het is dus belangrijker te kijken naar de
registers van Zeeland en Holland. Bovendien kwamen daar ook de Iberische schepen aan
die eveneens te groot waren om de haven van Antwerpen te bereiken. Zoals we hebben
gezien bij de registers betreffende de wolvloot, kwamen er steeds meer Spaanse schepen
die zoals de Hollanders gebruik gingen maken van overslag van de goederen van en naar
Antwerpen en Brugge.
De Hollandse schippers domineerden in deze jaren de westvaart met hun hulken vol
met bulkgoederen. Behalve Zeeland vervulde ook de haven van Amsterdam daarbij een
sleutelrol als verzamelplaats van schepen en ladingen. Schippers uit vele Hollandse
steden en dorpen, maar ook uit Amersfoort, Deventer, Hindelopen, Harlingen en
vooral Stavoren, frequenteerden de Amsterdamse haven. Al maakten de Friezen ook wel
gebruik van de havens van Enkhuizen en Arnemuiden. Opvallend is dat er geen schepen
uit Kampen in de belastingregisters voorkomen. De Kampenaren, waarvan tot in 1548
schepen in de Middellandse Zee voeren, kozen misschien voor een directe reis naar
Spanje. Bijzonder is dat Karel V in 15? 8 op een Amsterdamse dagvaart liet weten dat
hij rekende op deelname van scb-oen van Kampen aan zijn expeditie naar
Constantinopel.220
Een complete statistiek van alle schippers valt moeilijk te realiseren door het
grootschalige gebruik van patroniemen. De cijfers kunnen wel een indruk geven van de
betekenis van de diverse steden voor de westvaart.221 Ten dele is het ook mogelijk de
resultaten te vergelijken met gegevens op basis van een belasting in de periode 1543-

219 Het gaat om CUes Room van Broek. Gernt Cuyper en Vokkert Janszoon van Enkhiuzen, Jacob Sybrantszoon van Grootebroek, Jacob
Dienczzoon van Landsmeer, Gerrit Wouter· van Medembkk en Cornehs Gerntszoon van Westzaenen. Onder de Кяшпі»п£.І«^и van het schip
van Jan Michielszoon ontstond een vechtpartij ш Cadiz, waardoor vaststaat dat dtt Antwerpse schip *«Л*гЛ**Л tot Spanje u gekomen.
220 De клтеталп- en rentmcatemkemngat der aad Kampen v»n 151Ï-154Q J Nanninga UÏnerdijk ed. (Kampen, 1875) Eerdere voorbeelden
van Kampense scheepvaart op Spanje* In 1494 zat er ш Spanje een burger uft Kampen gevangen. In 1512 lag een Kamper schipper voor Riga en
wilde vandaar naar Spanje gaan Enneus Rupma, De ontvJdteltngsgdng van Клтреп uc ornando 1600. Voorst m de Ustsujeren der zabende eeuw
(Groningen/ Den Haag, 1924), 39, 52 In 1548 verging een schip uu Kampen voor de kun van Gibraltar. Claes Bouwenszoon, die voor de reders
de zaken in Spanje moest gaan regelen, werd door de 'Turken' gerangengenomen. Idem, 69.
221 Er is een lijst aangelegd op baas van de reguten uit Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Holland. ARA Brussel, BRK, 23 4(9 t/m 23 473:
Algemene rekeningen van Gramaye van de -njfugste penning tussen 1 apnl 1552 en 12-8-54 23.474 t/m 23.477: rekeningen Holland. 23 478 t/m
23 481 rekeningen Arnemuiden. 23.483 t/m 23 417. rekeningen Brugge 23.492 t/m 23.494' rekeningen Middelburg 49 86»: kopse van 23 469.
51.438. Spaanstalig regisur, gebruikt door Van der Essen. 26.112 en 26 113 Rekeningen beErerïende de bewapuig van de vloten in 1552 en 1553.
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1545-222 Amsterdam, Enkhuizen en Monnickendam vormden in 1552-54 duidelijk de
voornaamste herkomstplaatsen, maar met 156 vermeldingen wel minder dan 40% van
het totaal. Opvallend is dat Hoorn vooraf wordt gegaan door de dorpen Broek en
Raerop (Ransdorp) en ook dat er nog een groot aantal andere plaatsen was met meer
dan tien schippers. In totaal waren er 45 dorpen en steden in het noorden van de
Nederlanden betrokken bij de handel op Spanje en Portugal.223 Bij deze aantallen dient
opnieuw te worden vermeld dat het ook om binnenschippers zal gaan. Zo wijst het
grote aantal Haarlemmers en Amersfoorters, waarvan er nimmer een in Zeeland is
gesignaleerd, op het regionale karakter van de Haarlemse- en Amersfoortse vaart.224
De belastinggegevens uit de diverse havens maken het ook mogelijk een aantal
schippers te volgen op hun route van en naar het Iberisch Schiereiland. Voor vele
Hollandse schippers vormde Zeeland de voornaamste laad- en losplaats. Bovendien kan
het combineren van de gegevens van de in- en uitvoer inzicht geven in de tijd die
verstreek tussen inladen en uitladen van de vracht. Hiervoor kijken we naar enkele
mogelijke situaties aan de hand van voorbeelden.
De duur van de heen- en terugreis naar Spanje valt af te lezen bij Abbe Goe, die in
april 1552 goederen in Arnemuiden en Enkhuizen inlaadde, om vanaf 19 november
weer uit te laden, eerst in Middelburg en daarna in Arnemuiden. Maar het kon sneller:
De Amsterdammer Claes Hooft was op 11 maart 1553 nog aan het laden in Middelburg,
maar verscheen reeds op 10 juli weer in Arnemuiden met goederen uit Cádiz.
Op die dag was ook Claes Jacobszoon uit Broek weer terug van de reis. Van hem is
verder een reis bekend met terugkomst in december 1552 en vertrek in mei 1553 en een
nieuwe reis in april 1554. Zijn dorpsgenoot Claes Meenszoon deelde de eerste reis met
Abbe Goes, vertrok opnieuw in de lente van 1553, keerde terug in september, om weer
in Arnemuiden in te laden in oktober. Aangezien hij in maart 1554 opnieuw aan het
laden was in Amsterdam en Monnickendam, is hij vermoedelijk daartussen nogmaals
heen- en weer geweest, maar daarover lichten de registers ons niet in.

222 In tegenstelling tot de registers van 1552Ί554 zijn deze vroegere registers, die slle handel beslaan en met alleen de Iberische, TOOT Holland
en Zeeland reeds onderwerp geweest van studie N W Posthumus, De uitvoer tv» A msttrtUm ІІ43 1W (Leiden, 1971), Voor een laatste analyse
van de Hollandse havens, d e Lesger, 'Interregional trade and the port system in Holland, 1400-1700' Economic ляа SOOMI batory m the Netheritndt
4 (Amsterdam, 1993), 185-217, 191 Lesger maakt geen gebruik van de gegevens voor de jaren 1552-1554 Van Posthumus mogen we in deze
période de vaart van Amsterdam op Spanje en Portugal met als belangrijk zien Dit ondanks het feit dat Unger m Zeeland m het register van een
half jaar zestien Amsterdamse schippers u tegengekomen, die naar het zuiden voeren Maar het ging Posthumus vooral om het belang van de
Amsterdamse handel, met om het belang van de schippers Voor de penode tussen 1543 en 1545 komt hij tot 35 Amsterdamse en 18 Waterlandse
schippers, die hun lading hebben vervoerd naar Spanje en Portugal In Vaterland speelden Schelhngwoude, Ransdorp, Purmerend en Monmcken
dam de belangrijkste rot, met een opvallend lage score voor Broek, landsmrer en Edam, die in de jaren vijftig een actievere rol zouden gaan spelen
m de Iberische handcL
223 Hollandse pUaaen met meer ¿лп Um иоіеаш ш de samrngrtrelde lijst met 429 schippers: Amsterdam, Broek, Edam, Enkhinzext, Haarlem,
Hoorn, Upendam, Landsmeer, Monnickendam, Purmerend, Ransdorp; Sclieumgwoude; Suurwoude (Zunderwoude) Verder m HolUnd Akersloot;
Alkmaar, Beets, Buiksloot; Dordrecht, Durkendam (Durgerdam), Gouda, Graft, Grootebroek, Houesloot (Hohjsloot), Jisp; Kwadijk, Medembkk,
Naarden, Neck, Nieuwendam, Oosthuizen, Schei mei hom, Schermerwoude, Sparendam, Uttgeesc Waterganck (Vatergang), Wersum (Unum),
Westzaan, Wormer, Zuiderdorp (Zunderdorp), Vaterland. Anden ptéMsen HI de NtderUnden. Amersfoort; Deventer, Hindelopen, Stavoren (16),
Harlmgen, Veere, Zienkzee, Arnemuiden, Vhssingen, Middelburg, Antwerpen, Mechelen, Shus, Brugge
224 Toch lijkt ook Haarlem direct betrokken te zun geweest Ьц de westvaan 'Simon Geënt en Vybout fV^wlirrrtmy, maestres marineros
naturales de Holanda, nos han informado' Ze hadden vong jaar hun koopwaar verkocht m Lissabon Toen wilden ze inkopen gaan doen in San
Sebastian (San Estevan) De jnstme van Lissabon nam echter 1600 florines van het schip, 'diztcndo que havun cargado en sus naos bsenes y
hazienda de jumos, de que шсеп escan sm culpa ^porque no conocen en este reyno ningimd judio, ш han sabdo que los haya' Verzoek aan Lope
Hurtado de Mendoça, de ambassadeur m Portugal Gemtzone was afkomstig un 'Hilpedan' ш condado de Olanda Het was ongeveer twee jaar
geleden dat ze in 'Haerlen en el dicho condado, panos' en andere koopwaar hadden geladen Nu ging het om 2000 'florines' Speelde and 1549,
begin 1550 Cédulas, 120, 49r 53r
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Het geval van Meynaert Pieterszoon Ossekoet uit Grootebroek laat zien dat de
daadwerkelijke reizen in deze jaren zeer weinig tijd in beslag namen. Tussen mei en
november 1552 en tussen maart en juni 1553 is hij onderweg geweest, de rest van de tijd
heeft hij waarschijnlijk in de havens door moeten brengen. In september was hij
opnieuw aan het laden voor een nieuwe reis.
Een ander voorbeeld voor de opeenvolging van de reizen is dat van Floris Claeszoon
uit Zunderwoude. In april 1553 laadde hij in Amsterdam om in juli terug te keren in
Arnemuiden, waar hij in september weer met het laden begon. Duidelijk wordt ook dat
de gegevens uit de havens van Holland en Zeeland elkaar aanvullen. De Edammer Jacob
Visscher vertrok na 30 maart 1553 uit Amsterdam en dook op 10 juli op in
Arnemuiden, terug van een reis naar Cádiz. Pieter Diericxzoon uit Enkhuizen, schipper
van de 'Sint Pancreas' deed de gehele route: hij laadde voor vertrek: in augustus 1553
zijn goederen in Enkhuizen, in september in Amsterdam, eind september in
Arnemuiden, begin oktober in Middelburg en aan het einde van de maand opnieuw in
Arnemuiden.
Jan Claeszoon van Broek was op 10 juli 1553 nog aan het uitladen en op 15 juli werden de eerste uitvoerprodukten op zijn naam gezet in het belastingregister. Het snelle
herladen na aankomst is ook te zien bij Bernabé de Galdames uit Portugalete, die in
februari 1553 uit Sevilla aankwam in de Zeeuwse havens om er in maart te beginnen
met het inladen voor een nieuwe reis.
Behalve Nederlanders was er een groot aantal Iberische schippers betrokken bij de
Hispano-Vlaamse vaart. Hun aandeel is echter systematisch onderschat op basis van de
gegevens die Van der Essen gebruikte. Voor zijn halve jaar Antwerpen had hij op 115
schippers slechts een twintigtal Iberiërs en een vijftal Engelsen gevonden. De meeste
Nederlanders waren echter binnenschippers met kleine scheepjes, terwijl de Iberiërs wel
allemaal de overtocht maakten. Voor de gehele periode en het gehele gebied van de
belastingheffing zijn er rond de 65 Portugezen, 82 Spanjaarden en 42 waarvan de
precieze Iberische herkomst onzeker is. Samen met de Engelse- en Oostzee-schippers een
groep van 238 vreemde schippers.225 Het aantal Spanjaarden in deze periode is dus niet
geheel bekend, maar zal rond de honderd hebben gelegen. Een deel daarvan valt in te
delen aan de hand van de herkomstvermelding. Van de 82 duidelijk Spaanse schippers
zijn er 51 waarvan ook de herkomst bekend is. Daarbij blijkt het grote belang van de
Biskajers en vooral van de Ría van Bilbao. Toch tellen Laredo en Santander wel degelijk
mee.226 Ook kan men de Spaanse schippers indelen naar de havens die ze gebruikten.
Brugge ontving vijftien Spaanse schippers tegen Antwerpen slechts elf. Duidelijk wordt

225 Het aantal Engelsen lifkt rood de 19. het aantal Oosoee-tchippers rood de 30 gelegen u hebbea Vel zullen er door de problemen rond de
namen Ы) de vreemdelingen meer dubbeltellingen zijn
226
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ook dat Brugge verbonden was met Arnemuiden, terwijl de schepen die Antwerpen
aandeden alleen af en toe ook lading innamen in Middelburg. Zeeland beheerste de
Spaanse aanwezigheid geheel. Van de 82 schepen hebben er 63 geladen of gelost in de
Zeeuwse havens: 77% van de Spaanse schippers kwam in Zeeland tegen slechts 18% in
Brugge en 13% in Antwerpen.227
ARTILLERIE EN WAPENS VOOR SPANJE228
Voor de oversteek van prins Filips vanuit La Coruna naar Engeland in 1554 werd
gebruik gemaakt van een aantal Nederlandse hulken die uit Cádiz waren gekomen. Deze
vloot van 27 schepen kreeg in La Coruna in juli 1554 betaald vanaf 22 maart, datum
van vertrek uit Cádiz, onder leiding van hun provoost Jaques Guiguil. Daarvandaan had
men bevoorrading meegenomen voor de Spaanse schepen die de oversteek naar
Engeland zouden gaan maken. Hoewel er onder deze hulken ook Duitse schepen waren,
bestond het merendeel vermoedelijk uit Nederlandse schepen. Zo ondertekende schipper
Martin Flamenco, 'maestre de mi urca', zijn documenten met 'Merten Eetterson'. 22 '
De vele documenten over de vloot van Filips bieden ook de mogelijkheid om te zien
wie er als 'artilleros' aan boord van zijn schepen gingen. Ook hier hadden Duitsers en
Nederlanders de overhand.230 Als voorbeeld de bemanning van de 'galeaça' van Alvaro
de Bazan: onder de 28 'marineros' waren er zeker vier Nederlanders, onder de 8
'grumetes' drie en van de 27 'lonbarderos' minstens vier Nederlanders.231 Ook de
trommelaars en fluiters op de vloot naar Engeland waren vaak Nederlanders.232
De aanwezigheid van Nederlandse kanonniers op de vloot van Filips hoeft geen
verbazing op te wekken. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw bestond er een
continue stroom van Nederlandse kanonniers en artillerie-specialisten naar Spanje. Deze
migratie hield verband met een grote export van artillerie en aanverwante
benodigdheden vanuit de Nederlanden, waar vele voorbeelden van te vinden zijn.233

227 Wel kwamen er in deze jaren minstens twinug Portugese srhrpen tot Antwerpen
228 Zie voor Mecbelen ab arsenaal В Roosens, 'Het arsenaal van Mechelen en de wapenhandel (1551-1567)' Bi/drtgen tot de gaebtedenu 60 (1977),
175-247 Qaiidc G^icr,/'ifitlWmef ie commerce i/e^rmes^w fa ллгіеплеігтоісдоига M
Miguel
Ribas de Pina, 'Dos remesas de artillería llegadas a Burgos desde Flandes enuempo de Carlos V' Baietùi de U Inaatdaén Fernán GomMex 25 (1946),
161-165 en 231-232 Een bespreking van de moderne literatuur betreffende de amllene bu Kelly DeVries, 'Early modem military technology New
vends and old ideas (a bibliographical essay)', Labcimft t (1992), 73-88
229 CS 1,138, CMC I, 937 De armada stond onder leidng van Bernardino de Mendoza Namens de hulken waren aanwezig de barbiers Martin
de Encusa, Juan de Squidan en Jacobe de Ybic Proost van de hulkenvloot van Jaques Ginguil
230 CS I, 138
231 CS I, 138 Manneros- Xines Flamenco, Adrian Flamenco, Juan de Flandes en Jaques Flamenco Grumetes: Juan Flamenco, Jaques Bramón
en Juan Flamenco. Lonbarderos. Giles Flamenco, Juan Flamenco/ Olandes, Cornells Sirbrans en Cornells Jans Aan boord waren dus drie Juan
Flamenco's
232 CS L 138 Als trommelaars ondermeer Fadnque de Enbcrcs, Pierres Flamenco, Jaques Flamenco, Pedro de Bmjas. Als fluitspelers Pierres
Flamenco, Cornells Desdusa, Jorge Flamenco
233 Bijvoorbeeld uit 1516, 1521, 1527, 1535, 1538, 1548, 1550 en 1552 Ook ten tijde van de Katholieke koningen maakte men in Spanje gebruik
van Nederlandse artillerie Hernando del Pulgar schreef over het beleg van Málaga ш 1487 'Llego asimismo por la mar un cavaliere que se llamava
don Ladrón de Guevara con dos naos armadas que venían de Flandes en las quales el rey de los Romanos, fijo del emperador, enbio al rey ciertas
loábanlas e uros de pólvora, con todos los aparejos que eran necesarios, otrosí, para hazer los pertrechos e proveymientos del artillería, avía
muchos oficiales, herreros, carpinteros, asemadores, hacheros, fundidores, albaniles, pedreros, que suslavan mineros de piedra e otros pedreros que
las labravan e асadoneros, carboneros, que tenían cargo de hazer el carbón para las fraguas, y esparteras que facían sogas y espuertas' Fernando
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De Nederlandse 'artilleros' kwamen mee om deze wapens te bedienen. Al voor de eerste
reis van Karel V maakten de Spaanse edelen gebruik van hun contacten met de
Nederlanden om zich te voorzien van moderne artillerie. Een 'relación' uit 1516 laat
zien hoe de artillerie voor de graaf van Benavente in Mechelen werd gemaakt en
vervolgens via Laredo werd ingevoerd."4
In 1521 liet Adriaan vanuit Spanje aan Karel V weten dat er een groot gebrek was aan
artillerie en kruit en hij verzocht de keizer dit mee te brengen.235 Karel antwoordde
echter dat er voldoende in Spanje aanwezig was, zodat ook de 'condestable de Castilla'
een brief diende te schrijven om Karel te overtuigen. Uiteindelijk nam Karel V behalve
artillerie -'todas fabricadas en Malinas (Mechelen) por el famoso Hans Poppenrinter'ook zijn eigen artilleriemeester Juan de Terramonda mee naar Spanje. Tot diens vertrek
in 1524 zou hij leiding geven aan de Spaanse artillerie. De karavaan waar de artillerie
mee werd vervoerd moet zeer indrukwekkend zijn geweest: 1074 muildierdrijvers, 2128
muildieren en ook nog genoeg munitie, wapens en kogels voor duizend wagens.236
In 1527 kwam er opnieuw een grote lading artillerie uit de Nederlanden. In San
Sebastián en Pasajes de Fuenterrabia ontving de 'contador del artillería' een twaalftal
kanonnen en nog 28 stuks kleiner geschut, compleet met verdere benodigheden.237 In
Fuenterrabia, aan de grens met Frankrijk, waren toen in ieder geval ook Nederlandse

del Pulgar, Cráma de los Reyes Católicos 2 delen, Juan de Mila Carnaio ed. (Madrid, 1943). 291 Zie ook Jorge Vigon, El qêrato de Ics Reyes
Católicos (Madrid, 1968), 146-147 De Katholieke Koningen hadden ook een 'lombardero' ш chenet, 'flamenco, natural de Alemania alta' Bu de
oorlog ш Granada ook Jorge Gnmón, 'natural de Namur, sirviendo en la artillería y se afinco luego en Espa&a' Idem, Иіаопа dt U artillería
tspañoU I (Madrid, 1947), 110 Er was ten uyJe van de KathoUeke koningen ook een wapenexport vanuit Spanje naar de Nederlanden In 14B9
bezat het arsenaal ш Gent 72 Spaanse hindbogen en ook zes jaar eerder was er sprake van Spaanse bogen Oaude Gaier, L'mduttne et lt comment
da armes dim les anciennes pnncipautés belges du Xllïme к U fin du XVmt siècle (Panjs, 1973), 168 Maria van Hongarije ontving ш 1533 een
tweetal Spaanse knusbogen. A Rodríguez Villa, 'EI emperador Carlos V y su corte' Boletín de la Real Academia de la Historia 44 (1904), 393 394,
414 Ze waren via Vitoria naar Bilbao gestuurd. Zie voor Nederlandse artillerie ook В Roosens, 'De keizerlijke artillerie op het einde van de
regering van Karel V', Belgisch tudsebn/i voor múitam geschiedenis 23 (1979), 117-136 Tussen 1525 en 1530 deed men in Brussel proeven om tot
standaardisering van de amllene te komen Dit leidde in 1533 tot het gieten van 12 identieke stukken, de twaalf 'apostelen' of de twaalf
'vuurmonden van Malaga' genoemd. Deze zouden dienst doen als model voor de Spaanse en Nederlandse artillerie Mare Beyaert, 'De algemene
militaire evolutie sinds de bate Middeleeuwen en het Zutd-Nedetiandse landleger der XVIe eeuw', Belgisch tudscbnfi voor müiUtre gesdnedems 20
(1974), 550-573, 567
234 Jose Arantegui у Sana, Apuntes batáneos, 8041, 360
235 Durali, Monona, XXXVU, 36, 315
236 Jose Arintegui y Sanz, Apuntes batáneos, 87, 97-98, 100, 214, 358-359 Bedoeld is Hans Poppenroyter Zie ook Jorge Vigóri, Наготы de la
artillería espinola I (Madrid, 1947), 127, 365 Het ging om 63 stuks amllene Sandoval, Carlos V, Π, 8-9 Sandoval geeft een gedetailleerde
beschrijving van de artillerie
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'artilleros' aanwezig.238 Rond pasen 1529 gingen er 36 Nederlandse schepen met
artillerie uit Brabant naar Spanje om de keizer bij te staan.239 Op 15 mei kwam er een
boodschapper uit Biskaje naar het hof in Barcelona, die wist te vertellen dat deze vloot
was aangekomen, met behalve 40 stuks artillerie en een hoeveelheid buskruit, ook nog
40.000 'fanegas' graan, waar grote behoefte aan was.240 Maar behalve Nederlandse
schepen namen ook Italiaanse en Biskajer schepen kogels mee voor Spanje (Cádiz).241
In 1531 was men opnieuw bezig artillerie uit de Nederlanden en Duitsland te krijgen.
Men verzocht wel goed toezicht te houden op de fabricatie. De vorige zending was niet
goed geweest en, zo schreef men: 'degenen die het hadden ontvangen klaagden veel'.242
In 1534 ging de Burgalees Juan de Santo Domingo naar de Nederlanden om artilleriebenodigdheden te halen voor de galeien in Málaga.243 Luis de Castro had toen in naam
van Diego de Santo Domingo uit Brugge 2696 'ysere busclooten' geladen op het schip
van Jan Alfonso uit Matudinos. Hoewel Castro een papier had waarin stond dat de
kogels bestemd waren voor Karel V en diens legers, wilden de tollenaars van Zeeland
het schip niet zonder betalen laten doorgaan, zodat Santo Domingo ze uiteindelijk weer
had moeten uitladen.244
In december 1535 stuurde men vanuit Spanje de hofdienaar Domingo de la Quadra
naar de Nederlanden met de opdracht om 24 kanonnen uit 'Augusta' naar Spanje te
verschepen. Ze moesten in januari in Málaga zijn. Het liefst in zes of zeven schepen om
het risico te spreiden. Als er schepen waren die niet verder zouden gaan dan San Lúcar,
Cádiz of Puerto de Santa Maria, dan kon dit ook. Vandaar konden de galeien de
artillerie verder vervoeren. Per kanon moesten er 500 kogels bij worden geleverd, met
'grandísima diligencia'. Deze kogels moesten weer in andere schepen worden geladen.
Ten slotte moest Quadra ook zoveel mogelijk kruit meesturen naar Malaga en was er
hout en een aantal specialisten nodig. Dit moest meteen in het eerste schip worden

238

Guerra, 3-212

239 Macquenau, Hutom fjMrtU ÎS27-I529, 161-162 Deze vloot stond onder leiding van de Spume luitenant van de admiraal Behalve negen
grote kanonnen ook nog 900 ton kruit en 12000 kogels, alunede 12000 pieken en 600 haakbuxsen Er waren toen tien Franse oorlogsschepen op
zee die voor gevaar zorgden De Hollandse vloot kon vlak langs de Fransen ontsnappen, maar de Fransen slaagden er wel in een aantal schepen
uit Spanje inte nemen Rond 1528 had Jehan Martin de bacy in zijn schip vanuit Middelburg amüene meegenomen op verzoek van de graaf van
Rotula. GRM, Sentential Ш, '92.
240 A. Rodríguez Villa, 'El emperador Carlos V y su corte' BRAH 44 (1904), 220-221.
241 Guerra, 3-239. In Cadiz. 3000 ijzeren kogels, 15 tonnen met kogels en nog BOOO kogels, gekocht van Italianen uit Мешпа ше het in een
Italiaans schip hadden meegenomen uit Flandes. Ook ijzeren kogels uit Flandes m nave van Mamn de Bdbao la vieja. Ook aangekomen ш Cadiz
kogels uit Flandes met het galjoen van Martin de la Rentería, 164-1529.
242 1531 18-10. 'Arollena y pelotas que su magestad mandara que se probea de Flandes o de Alemania.' EF, 49646. ЕЕ, 2248 Idem, 50-137/138.
'Porque en ellos reynos ay hdta de arollena'. In 1535 werden er ook *tarjas' (deel van de bewapening voor de linkerschouder) vanuit de
Nederlanden naar Spanje gestuurd. ЕЕ, 30-11/12 en Idem, 31-174/175.
243 Guerra, 13-7 'Traslado del asiento que se tomo con Juan de Santo Domingo vecino de Burgos sobre la munición que ha de traer de Flandes'.
Hi) heeft op bevel van Karel V 'cobre, г—*•"*" en pelotas' besteld ш de Nederlanden voor de galeien en hij zal het m Malaga overhandigen volgens
onderhavige condities: er zal in november worden geladen in een 'nao' of m meerdere in de 'ría' van Antwerpen of m Amemujden. Ze kunnen
dan meteen in september weg. '5000 quintales de cobre, 400 quintales de estano, 30.000 pelotas de hierro, 750 coseletes de munición, 1500 rflrrlinas,
1000 alabardas de munición, 300 quintales de sebo para ensebar y despalmar las galeras, 400 plecas de olonas para velas Burgos 8-10-1534. 'para
tninese de Flandes cierto metal y pelotas AGS, Secretarla Estado sueltos 8336 Zonder datering
244

SAA Stryt 1535, 43г-*4 , 67v.
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gestuurd.245 Maar Karel V schreef op 18 januari vanuit Napels aan Quadra dat als men
artillerie uit de Nederlanden wilde, er eerst geld uit Spanje moest komen. Bovendien
wilde men de kanonnen niet versturen vanwege een dreigende oorlog met Frankrijk.
Wel zou men een aantal gespecialiseerde ambachtslieden ('oficiales de artilleria') uit de
Nederlanden meesturen: zes wagenmakers, zes timmerlieden, zes smeden, zes 'gorilleros'
en later nog tien timmerlieden of wagenmakers.246 Bovendien schreef Karel V op
dezelfde dag aan de keizerin dat ze het kruit beter in Spanje kon laten maken, 'het is
daar de helft goedkoper dan in de Nederlanden'.247
Vanuit Brussel reisde Quadra naar Antwerpen om geld te verkrijgen en de verzekering
te regelen. Vervolgens trok hij naar Zeeland, omdat hij had gehoord dat daar een schip
uit Biskaje was aangekomen. Daarop zouden de 'oficiales' kunnen reizen. Uiteindelijk
ontnam hij ook een ander schip uit Bilbao aan de kooplieden die het hadden ingehuurd
en laadde het met kruit voor Málaga.248 Vanuit Zeeland moest hij drie keer naar
Brussel om van Maria een paspoort ('cédula de paso') voor het buskruit te krijgen. Ook
diende hij daarvoor naar Mechelen, Antwerpen en Brugge te reizen. Doch vanwege het
goede weer had hij niet gewacht op de licentie en had hij het schip zonder toestemming
van Maria laten vertrekken. Al op 4 april zou het schip van Arana in Bilbao aankomen
en liet de kapitein aan Recalde weten dat hij verwachtte door het goede weer in twee
dagen in Andalusië te zijn.24' Het geld was toen nog niet in de Nederlanden
aangekomen. Pas op 9 april ontving Quadra een kredietbrief van de keizerin voor
10.000 dukaten.250
Het verdere verloop van de operatie van Quadra verliep minder voorspoedig, al kwam
er op 15 juli nog een schip met kruit en hout aan in Málaga.251 Maar er waren ook
kanonnen nodig, verzuchtte de kapitein van de artillerie van Málaga. En ook de kogels
lieten volgens hem op zich wachten, maar hier had hij meer begrip voor. 'er zijn weinig
meesters en het is zwaar werk'.252 Een maand later schreef hij opnieuw aan Karel V
dat er haast gemaakt moest worden. De Spaanse kruit-industrie in San Sebastián en

245

ЕЕ, 304/5 Zie ook Guerra, 13-34/36.

246 EF, 496-237, 239.
247 ЕЕ, 39-133. Een ongedateerd stuk heeft vermoedelijk betrekking op dezelfde situatie De tijden in de Nederlanden waren veranderd. Door
de oorlogen was bet koper en de munitie veel duurder geworden. Guerra, 5-184.
248 EF, 496-233, 239, 247 t/m 254, 258, 259 Het «chip van Cristóbal de Arana uit Bilbao, 'La Madalcna', was op 26 maart met goed weer
vertrokken m gezelschap van een aantal Portugese schepen en dat van Juan de Teueache uit Deusto, 'Santiago', was op 31 maan vertrokken,
eveneens met Portugezen en goed weer 'Al presente no se allo wmgima otra en este puerto de subditos de su magestad, m de quien se puede fiar,
que la teman tomada mercaderes para sus tropas que se la hizimos dezar paraque llebase la munición' 'La pcJbora por ser tan peligrosa costara
mas el seguro que de otra mercadería'. De documenten bevatten de volledige inventaris van de lading Juan de Teleache had ook veel hout en
andere waren aan boord (ЕЕ, 34-151) 13 maderas de fresno labradas; 63 arboles de fresno y olmo, 28 brazos de madera para hazer timoni; 10 carra
de artillería, 386 leños que son poco mayores, 1 banco de madera; 109 arcabuces, 63 lanternas, 189 barriles de pólvora; 2 barriles de hoja de Milan;
902 piezas de hoja prieta.
249 ЕЕ, 37-56.
250 Deze brief was verstuurd op 23 maart en aangekomen op 9 apnl. Quadra stond vooral m contact met de keizerin, maar schreef ook bneven
aan Karel V en secretaris Juan Vazquez de Molina.
251 ЕЕ, 34-27/28. Het bevatte 959 'quintales' en 24 pond knnt, 'de peso de Bravante, ques mas complicado que el de аса'. Dne vaten, ongeveer
9 'quintales' was naar Cadiz gegaan Verder ook 90 stuks hout aan boord.
252 ЕЕ, 34-45/46
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Navarra was niet voldoende. Volgens hem kon je nergens zoveel, zo goed en zo
goedkoop kruit kopen als in de Nederlanden.253 Toch moet men er uiteindelijk wel
in geslaagd zijn om nog meer artillerie, kruit en kogels uit de Nederlanden over te
sturen. In 1537 beschikte men namelijk voor een expeditie naar Afrika vooral over
Nederlandse artillerie, munitie en kruit. Ook de lanzen waren uit de Nederlanden
afkomstig.254
Ook de aanwezigheid van Nederlandse 'artilleros' in Spanje en de Spaanse legers elders
wijzen op het belang van de Nederlandse contacten voor de vuurkracht van de Spaanse
troepen.255 Een 'relación del artillería' uit 1537 noemt 50 Nederlandse 'artilleros' op
een totaal van 400. Ook moesten er tien makers van tuigage voor de paarden
('guarnicioneros') uit de Nederlanden komen.25* Een jaar later verzocht Karel V
opnieuw de komst van Nederlandse 'artilleros' naar Spanje. Het moesten zeer goede
'oficiales' zijn, want zonder hen kon men niets uitrichten in San Sebastián. Behalve dat
ze hun eigen gereedschappen mee moesten nemen, 'want ze kunnen niet met die van
hier werken, die heel anders zijn in het gebruik', gaf Karel ook de voorkeur aan
Franssprekenden.257
De verzending van munitie, artillerie en mankracht vanuit de Nederlanden blijft ook
in jaren veertig een vast gegeven in de Spaanse defensie. Van de 43 Nederlandse schepen
voor de zogenaamde expeditie naar Constantinopel van 1538 waren er vijf geladen

253 ЕЕ, 34-71/73.
254 José Arantegui у Sanz, Apunta butóncos, 130-137. Francisco de Rojas ging ш 1538 naar Antwerpen om daar twumg stuks andiene te kopen,
klem, 140-141, 361-363. In 1537 kreeg Hugue de la Barre 220.000 gouden dukaten om mumme en andiene te kopen voor Spanje. Inventata ADN,
В 2402 Jehan Martines kreeg 250 dukaten voor het transport van artillerie en mumue op zijn schip vanuit de Nederlanden naar Santander en
Bukaje. inventaire ADN, В 3525 Betaling op 3 mei 153B. Zie ook Guerra, 14-8 (zonder datering). Transport van 26 'piecas de artillería', gemaakt
in Mechelen, 2130 kogels, 26 'cureflas con ruedas', 300 'arcabuces* en 300 'coseletes'. Vanuit Mechelen ging allet TU Antwerpen naar Sluis, Hoewel
het voor Karel V was moest men toch de 'dicono de Flandes' betalen. Verzekering bedroeg 6% tot Biskaje en nog 3% extra voor Cádiz. ЕЕ, 45-49,
zooder datering, maar tussen documenten uu 1539· 'Cuenta en inventano' van de uit de Nederlanden toegezonden amllene:
- 16 piezas de апШепа sacres, muy buenas, que pesan una picca con otra a xv quintales poco mai o menos
- 10 piezas dizen medios sacras que pesan a 7 quintalet,Costó cada quintal de fundación y metal puesto en Malinas a 12 florines y medio de
a 20 placas: totaal 762350 mn.
- Coscaron 26 curvulnas con sus ruedas herradas voor de 26 piecas, en 29 cucharas de cobre con sus bastones para cargar esta pólvora; totaal
105.960 mn.
. ay mas 2130 pelotas de fierro: totaal 21.900 mrs.
- mas 300 arcabuces con sus frascos, moldes y cebaderos: totaal 120.000 mrs.
• 300 coseletesjmos y espalderas y algunas con faldas delanteras y con casa uno su momon para la cabeza: totaal 78.000 mn.
- que se gasto de llevar y traer la dicha artillería y desde Malinas a Enberea,con todas sus carneas y a dieco y de de Enberes hasta Esclusa,
donde se cargaon en las naos.
• gastaron las personas que andubieron es la solicitud dello con sus personas y en pagar los toneles en que vienen las armas y derechos del
pesarlo todo y en otros necesarios: totaal 58.570 mrs.
• derechos de costume que es como аса de diezmo en Flandea aun que se certheo ser para su magestad, lo hizieron pagar: totaal 47.900 mrs.
- nesgo de la mar que se aseguro todo a tres por ciento: totaal 36.000 mrs
• de pagar de mas de lo suso dicho los fletes de todo desde Flandes a Casulla у к ocupación de los dineros del mercadero que podna ser poco
mas o menos: totaal 112 500 mrs.
- Puede vjnt. certificar que el coste es tan barato que los arcabuzes y coseletes valen el doble de lo que cuestan y todo lo otro costana agora
mucho mas.
255 José Arántegm y Sanz, Apunto b&óncas, 127. In 1536 behoorden Vernal Flamenco en Juan Flamenco tot de Spaanse troepen m Italië.
256 José Arántegm y Sanz, Apunta Ыяопеоь, 130 Er waren behalve 160 Spaanse en 90 Duitse ook ved Italiaanse 'агаПегга*.
257 '4 gonlleros, 3 cordeleros, 4 herreros, 2 maestres carpinteros, 2 maestres cameros con 2 mocos, 2 fundidores de pelotas'. Guerra, 11*204.
Guerra, 14*71.: 'Sueldos de «final»« españoles y de algunos flamencos. Los oficiales ordinarios que vinieron de Flandes' (1539): Bourre, herrero;
Jorge Roseo, armero; Enroque de Namur, herrero; Petro Enriques, herrero; Andres de Lobena, herrero; Hernando de Soto, herrero; Arlement
de Malinas, carpintero; Enroque, carpintero; Juan Flamenco, carpintero, Jorge Sobert, burnher, Adriano, cordelero; Quintín, burrfliCT.
Ondertekend door Lays Ortiz op 20-9-1539. Er kwam ook kruit uit Flandes, 21-9-39.
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geweest met artillerie en munitie.258 In 1541 was er koper vanuit de Nederlanden naar
het 'Casa de Artillería' van Málaga gekomen, waar het tot artillerie was verwerkt voor
de forten en steden van Andalusia en Granada. Het koper in de Nederlanden was
namelijk goedkoper.259 Dit koper was door de Fuggers vanuit Duitsland naar
Antwerpen gebracht en vandaar door 'aposentador' Sancho Perez naar Spanje.260 Een
jaar later werd er weer een beroep gedaan op kanonniers ('lonbarderos') uit de
Nederlanden en Duitsland. Vanuit Malaga had men Cobos in Valladolid laten weten dat
men ongeveer vijftig kanonniers nodig had. Cobos besloot dit aantal te verdubbelen
zodat er ook vijftig naar Pamplona, San Sebastián, Fuenterrabía en Estella konden
worden gestuurd. Ook verzocht hij om over zee 'een stevige zending pieken en
haakbussen' te sturen.261
Vanaf 1548 was Juan de Scoriaza in Mechelen, samen met Pedro de La Rrigada uit
Sestao en Pero Perez de Luçuriaga, verantwoordelijk voor de export van een grote
hoeveelheid artillerie. Bij Mühlberg waren namelijk meer dan vierhonderd stuks
artillerie buitgemaakt, waarvan er 106 naar Spanje zouden gaan.262 Het verzamelen en
klaarmaken voor vervoer vond plaats in Mechelen.263 Scoriaza overleed echter voor

258 Guerra, 12 188
259 ЕЕ, 51-2/4/236/237
260 EF, 499-27, 29/30 '-El Rey- Lo que т м Sancho Perez nuestro aposentador aveu de hazer en Flandes y en et viaje despaña u n de bolveys
por uro яі?пАиЬі es lo nguienteJnmeramente о» partireyi y yreu a la villa de Enberes y por virtud de mi cédula que Uevau dirigida a Antonio
Fúcar con quien avemos m*nA*A* hazer un attento cobre teyss mifl qt de cobre pidircys y requinreu a su fator que allí rrende que entregue los
quatto mill y quinientos q t dello dentro del mes de jullio deste present ano por que los otros null y quinientos qi. restante* se an de entregar
en Flandes a quien la ser jna reyna Mana mi hermana ordenare Mirando que el dicho cobre que aa os dieren a de ser bueno limpio y fino para
fundición dandlena de lo de Ungna déla faeton de medias pelotas y del peso de Enberes y para que se vea y hágala yspinençia. лху tomareys doss
fundidores de artillera personas de confianca y declarando aquellos que es de la dicha bondad recitnrloeu por que consto cumple el dicho Antono
Fúcar conforme al auento que con el se hizo' De 4500 qi moesten naar een haven о т ш te schepen ш een goed schip, 'con el mas moderado
presçio que se pueda mirando que pagando el flete аЛ»1апг*Аі se hará con mas ventaja y haziendose asy tomareys suficiente segundad y obligación
del maestre que darà buena quanta con pago de lo que le entregareds y temendo enhorcado el dicho cobre nguireis vuestro viaje derecho a Malaga
y allí lo entregareys a nro mayordomo del artiDena y municiones en presencia de Francisco Verdugo proveedor de nuestras armadas para que le
haga cargo dello que con su carta de pago de como lo recibe y del dicho Francisco Verdugo lo doy por bien dado y entregado y a vos por ubre
y quito dello Y por que el dichocobre vaya con mas recabdo es nuestra voluntad que Lo aseguren desde Enberes basta Malaga y para que se haga
mejor esto del seguro y tanbien lo del flete os ayudareis de Arnaot del Plano a quien mandamos esenvir que os encamine en lo que se oviere de
hazer que asy para lo que montare el dicho seguro como para el flete y otros gastos que se hizieren en llevarlo al puerto se os daran en Enberes
en nombre del dicho Antonio Fúcar doss mill escudos de a setenta y dos gruesos cada uno para lo qual Uevau cédula mía y de lo que с о ю » el
dicho seguro y flete tomareis traslados avtonzados de las esenturas que sobre ello pasaren y de los otros gastos Pecha en Ratubona a (leeg) de
(leeg) de 1541 Instrucion a Sancho Perez de lo que a de hazer e s Flandes de donde a de llevar el cobre a España
261 ЕЕ, 57-232/234 (1542)
262 José Arantegui y Sauz, Apunto botóneos, 363-365 Behalve 17 kanonnen gingen er nog vele kleinere stukken geschut mee naar Spanje Jorge
Vigon, Hutorta de U лтЫІетіл арлАоЫ I (Madrid, 1947)» 371 Na de nederlaag van de landgraaf van Hessen zouden 240 van de 400 stuks andiene
naar Spanje gaan Santa Cruz, Сжтіол V, V, 41 Voor de navolgende paragraaf ARAB, Audiëntie, 1667 ЕЕ, 8116/19/89/90/91/93-97/100/106111/152, 82 79; 83 135/197/198/203/221/228/236 Uit Mechelen kwamen 700 'quintales' Juan de Scoriaza ging ш 1550 vanuit Mechelen met een
w i A n g artillerie naar Spanje, bedoeld voor Burgos en elden in Spanje In Amemuiden bemoeide hij zich met het laden van de schepen Zie ook
Guerra, 44-158/281, 61-2B/31/99/102 In dit jaar ook andiene naar Sicilie en voor henog van Alva Idem, 44-160/162 Getuigenverklaringen te
Mechelen door Martínez Gigante, Joan Sanchez, Sebastian de Güiros, Santiago de Castro, BeruUca de Leon, Miguel Corbalan, Juan Vino de
Villalobos, Marcos de Villalobos, Ximenez Martínez de Belasco, Francisco Bazquez en Joan Sanchez 'En Malinas, que es en tierra de Flandes' en
el mes de jumo proximo pasado' ЕЕ, 83-198
263 De '"'I'"*"* van Pero Perez de Lucunaga hebben betrekking op de penode in Mechelen, maar ook op de nas. Guerra, 39-61 Bruisci 30-61550 Rekeningen van Diego de Torralba, 'escribano de cuentas' Betalingen aan Guben, burger van Mechelen voor buur van een huis, aan Juan
Perez de Baeta voor hulp, aan Clara Desvarea, burgeres van Mechelen» voor huur van een schuur, voor Chnstobal de Monca, Pero de Paredes
en Pedro de Herrera, esenbanos van Karel V Vracbtbnef Paredes voor zeven schepen naar San Sebastian en Santander Betaling aan Herrera voor
vertaling van een testimonio geschreven ш 'alemán' over het kruit, vertaald in het Гдяіід^ш, u n Gdes de Rich, burger van Mechelen voor
huishuur Mosca maakt 3 vrachtbrieven voor 2 schepen naar Cartagena. Aan Clara des Bares, burgeres van Mechelen voor schmirhuur, aan Juan
de la Aya, burger van Bilbao, heeft een schip ш San Sebastian, waarmee hij onderdelen leven aan de twee door storm beschadigde schepen voor
Cartagena p e storm had ш de 'Concha' van San Sébastian gewoed), Ochoa de la Sierra, burger van Portugalete, maestre van su nao 'la Maneta',
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beëindiging van zijn taak en zijn opvolger Luis Picaño, wachtte een zelfde lot tijdens
de inspectie van de wegen van Laredo naar Burgos.264 Door de vertraging moest het
vervoer naar Burgos toen wachten tot het volgend jaar, want in de winter waren de
wegen te slecht.265 Vijf schepen waren in Laredo uitgeladen, twee schepen waren naar
San Sebastian gegaan en een tweetal andere voer onder leiding van kapitein Luxan door
naar Cartagena. Daarin bevonden zich ook enkele nieuwe 'artillerosflamencos'voor die
stad.266 Bovendien waren er ook Nederlandse soldaten aan boord van de schepen voor
de bewaking van het transport. Op de twee schepen naar Cartagena hadden 100 man
gezeten, vijftig per schip. Zou dit voor alle schepen gelden, dan ging het dus om
ongeveer 450 man, maar in Laredo blijkt slechts sprake te zijn geweest van 12
soldaten.267 De schippers eisten in Laredo bovendien een extra betaling voor hun lange
verblijf in de Nederlandse havens.
De schepen naar San Sebastian met het nodige voor Pamplona en Fuenterrabia26*
kregen problemen bij het uitladen. Het kruit moest men wegen 'met het gewicht van
Mechelen', maar men had dit niet meegenomen. Het kruit was tweeënhalf jaar geleden
in Spiers ontvangen volgens het 'gewicht van Spiers'. Bovendien was een deel naar
Cartagena gegaan en was er ook in Mechelen weer kruit bijgekomen, volgens het
'gewicht van Mechelen'. Uiteindelijk besloot men een 'gewicht van Castilië' te laten

vanuit Flandes naar San Sebastian met artillerie. Aan Martin de Amecaga voor 'manil' die Ы] ш Flandei had gegeven Ochoa de la Sierra aan piloot
en loodi die zim schip van de banco· naar buiten loodste Juan de Ribas, burger van Laredo, in zijn nao 'Santiago' heeft hij een tombardero
flamenco Levert hem 25 dagen eten Een flamenco-loods hielp hem bu het uitvaren bj de « " ^ η ί * " Juan Martinez de Unande, burger van
San Sebastian ш aim nao met schade, helpt het schip van Sierra in de storm en er zim meer schepen die hulp bieden
264 Over de sterfdag van Picaño is veel onduuiclijkheid. Recaldc schreef op 30 september vanuit Bilbao dat Ц 'lunes pasado' wal overleden (ЕЕ,
81-111) Volgens zim zoon Sancho Lopez de Recalde op 6 oktober ш Laredo was hij op zaterdag 4 oktober overleden (ЕЕ, 82-203) Op 8 oktober
schreef Recalde vanuit Bilbao dat Picaño 'fálleselo este domingo por la tarde' (ЕЕ, 81-110) Eerder al was ook de 'pagador principal' van deze
amllene Juan de Andres de Maña gestorven
265 In september was het nog de hfdorling geweest dat alles naar Burgos zou worden gebracht, nadat Picaño de wegen nissen Laredo en Burgos
zou hebben onderzocht
266 ЕЕ, 83-193/194 4 artilleros flamencos en 100 soldaten op de twee Sircas' onder bevel van kapitein Luzan 'Capstan Luaan y los artilleros
están muy alegres y contentos por ber el grande aparejo que ay en к dicha casa para poner todo lo que traen. ' In totaal uitgeladen ш.
Csrugen«
¿«redo
GtttfMxcoé
8 culebrinas
12 canone»
13 cafiones
6 medio raft*·*.*»·
18 canone
7 culebrillas
16 medio caftanes
5 cañones pedreros
12 culebrinas medias
20 m—ί«*« culebrinas
12 culebrina!
19 fakonetes
12 sacro
43 medios fakonetes
8 sacres
24 falconai**
5 morteretes
17 Loabardas de metal
4 morare*«
22 falconetti
23 esmeriles
28 medioi falconaci
190 mosquetes
4 esmerila
8 morteretes
289 mosquetes
582 pelotas
16 lombardetes
72 lonbardett*
2 morteretes
715 barriles de pólvora (arcabuces)
1354 barriles de pólvora (cañones)
13 840 pelotas
267 ЕЕ, 83*193/194 Een kapitein kreeg 40 escudos per maand, de 'alferiz' 15 en de soldaten, allen 'arcabuceros', ieder 4 escudos Zie ook Idem,
81-96/152
268 Deze schepen acoden onder leiding тап Pero Perez de Luçunaga, die op 4 september was aangekomen ш Laredo De dag van vertrek m
de Nederlanden, 13 augustus, was men op een Tamttnnlr gevaren Het schip maakte veel water en moest uitwijken naar Engeland Daar de gaten
met zeildoek gestopt en toen 'con harto peligro .huta aquT Guerra, 3940/61 Brussel 29-5-1550/30-6-1550 Pero Perez de Luçunaga declareerde
zim onkosten voor de période van 14-7-1548 tot 30-6-1550, gebaseerd op de rekeningen van Diego de Torralba, 'escribano de cuencas' Luçunaga
stierf later un de Nederlanden, toen hij 'cargo' bezat over de andiene Gucira, 61/28 Bnef van uni weduwe van 23 mei 1555
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halen. Het vervoer naar het front vanuit San Sebastián werd daarna bemoeilijkt door
het ontbreken van goede wielen, 'want de meeste waren slecht afgesteld en slecht
gesmeed'. De late aankomst van de schepen had er bovendien toe geleid dat men de
artillerie lange tijd ongebruikt in de modder had moeten laten staan. De verzending van
de Duitse artillerie laat zien hoeveel problemen een transport met zich mee kon
brengen: van de dood van de verantwoordelijke officieren, de eis van extra betalingen,
slechte wegen, verschillende gewichtsmaten en slechte weersomstandigheden tot wagens
van gebrekkige kwaliteit.
Ook in de laatste jaren van de regering van Karel V bleef men gebruik maken van de
'Vlaamse weg'. In 1551 werden er in de Nederlanden kogels gemaakt, bedoeld voor de
strijd in het noorden van Spanje tegen de Fransen, maar ook als extra artillerie voor de
Spaanse havens.2" De zaakgelastigde van Karel V in Galicië schreef in 1552 aan Maria
om haar toestemming voor de uitvoer van Nederlandse artillerie. Vooral in La Coruna
ontbrak de 'artillería de bronce' en daarom had hij geld gegeven aan Nicolao Jaspe, 'om
twee 'culebrinas de bronce' mee te nemen, want de stad beschikte niet over geld voor
meer'.270 In 1553 bracht Luis de Carvajal grondstoffen voor de artillerie mee uit de
Nederlanden. Het werd in Laredo uitgeladen, maar de eindbestemming was Malaga. Het
is echter onduidelijk hoe de goederen verder vervoerd zouden worden.271 In dat jaar
ging ook ene Corral vanuit Mechelen naar Spanje met artillerie en munitie. Alonso del
Canto zou hem in Mechelen van alles moeten voorzien. In Arnemuiden zou hij
geholpen worden door Garcia de Escalante, Geronimo de Villegas en Juan de Argarcyn,
die al contacten hadden met acht schippers. Het einddoel van de reis was opnieuw
Laredo.272
In 1554 overleed in Pamplona de harnasmaker Jan Albert. Gillis Noots, een soldaat
van 'Pamplonen' van 42 jaar verscheen nu in Antwerpen met diens testament, waarin
diens broer en zus in Antwerpen stonden vermeld. Omdat niemand wist waar deze
woonden, werd er een oproep gedaan. Wie iets wist moest notaris Zeger 's Hertoghen
den Jongen contacteren.273

CONCLUSIE

De aanwezigheid van Spaanse troepen in de Nederlanden gedurende de periode tot 1555
kende een voorzichtige ontwikkeling. Maar toch werd er al aan het begin van de
zestiende eeuw regelmatig gebruik gemaakt van Spanjaarden in de strijd tegen de

269 Rafaela Rodríguez Raio, Muumltirw

ie Ачагщ gobernador ét Cirios Va

EsptfU. Cartes tl empertdor (Madrid, 1963), 271, 218-289

270 ARAB, АшЬетше, 1667, n° 162 In dezelfde periode kwamen er ook 90 000 ijzeren kogels vanuit Mechelen naar Fdips Π in Span)e Idem,
n° 165 Zie TOOT Nicolao Jupe Hoofdstuk Ш, paragraaf over Gakcié
271 Guerra, 49-191 27.211 'plecas de cobre', 500 'tablones para rasas de arallena' en 89 'ruecas de estaño'
272 EF, 505-238
273 SAA, CB DC, 184v 14-8-1554 Samen met de 26-cuige Jan Coster had Gilles Noota ш Antwerpen op alle hocken van straten en op deuren
van parochiekerken en op hoeken van de wijken 'bületekens of bnefkens hebben doen plakken, m onser Brabantse tale gescreven' De broer zou
Nicolaej heten, houtbreker af stratemaker, terwijl de zus Margnete heette De notaris woonde ш de Vaerrstratc, 'anders geheten de Joedestrate'
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Fransen en de hertog van Gelre. De aanvoer van de troepen geschiedde daarbij over zee,
deels verbonden aan de hofreizen van de Habsburgse vorst. Het op zee vergaan van
meer dan 4000 Spaanse soldaten op weg naar de strijd met Gelre is mogelijk het beste
voorbeeld van de problemen die de zeeweg met zich meebracht. Gedurende de jaren
dertig werd voor het eerst duidelijk dat de weg over land mogelijkheden bood. Maar
deze route werd pas gedurende de oorlogen in Duitsland actief gebruikt.
De grootscheepse aanwezigheid van Spaanse troepen leidde aan het einde van de
periode tot grote problemen betreffende het handhaven van de orde en het vermijden
van conflicten met de burgerbevolking. Voordat de eis voor de verwijdering van de
Spanjaarden een rol ging spelen in het verzet tegen de regering van de Habsburgers in
de Nederlanden, kende men dus reeds een traditie van problemen rond de Spaanse
troepen. Toch zal een klein deel van de Spaanse soldaten zich in de Nederlanden hebben
gevestigd. Uit Mechelen is één voorbeeld bekend en ook de achtergrond van Adrianus
Saravia en Michel de Aranda -uit Hesdin en Doornik- lijkt te wijzen op een vader uit
het Spaanse leger. De omvang hiervan valt echter moeilijk in te schatten.274
De betaling van de Spaanse troepen geschiedde met behulp van Spaanse ambtenaren
die gevestigd waren in de Nederlanden. Zij zorgden voor geld en materiaal voor het
onderhoud van de Spaanse troepen en onderhielden ook contacten met de Spaanse
kooplieden in de Nederlanden. De aanwezigheid van de Spaanse troepen heeft er voor
gezorgd dat er in de Nederlanden een Spaanse bestuursorganisatie werd opgezet.
In tegenstelling tot de vele Spaanse soldaten in de Nederlanden, kwamen er vrijwel
geen Nederlandse soldaten naar het zuiden. Dit gebeurde in ieder geval niet op grote
schaal. De Nederlandse bijdrage aan de Spaanse defensie bestond uit twee andere
elementen: het leveren van schepen voor de strijd in de Middellandse Zee en het
voorzien van artillerie en geschoold personeel. Reeds in 1535 werd er op grote schaal
gebruik gemaakt van Nederlandse schepen bij de invasie van Tunis. Vanaf die tijd waren
de Hollandse hulken vaste gasten in de Middellandse Zee. De Nederlandse schepen
waren veelal groter dan de Spaanse, doch konden onderling zeer in grootte verschillen.
Het aantal bemanningsleden lijkt te hebben gevarieerd tussen de vijfentwintig en de
zestig. Het ronselen van deze schepen geschiedde veelal onder dwang en bedreiging,
waarbij vooral de Hollanders hebben geprobeerd de arrestatie te ontlopen. De Biskajer
schippers hadden dezelfde houding bij de vorming van Spaanse vloten. Ook leverden
de Nederlanden een bijdrage in de vorm van roeiers voor de galeien, bestaande uit
criminelen en landlopers.
De oorlog van de jaren vijftig leidde tot een strenge controle van de Habsburgers op
de handelsvloten. Toen ordonnanties niet meer voldoende waren, nam men de gehele
organisatie van de vloten in handen. Zowel in Spanje als in de Nederlanden mochten
de schepen niet meer vertrekken en dienden te wachten op begeleidende oorlogsschepen.
Hiervoor dienden zij een percentage van rond de 2% te betalen. Bovendien kregen de
handelsschepen extra bewapening en manschappen aan boord. Opnieuw proberen de
Hollandse schippers deze regelgeving te ontduiken. Zolang de oorlogsschepen niet klaar

274 Voor Saravu en De Aranda, zie Hoofdstuk IV, Zie ook Philippe Contamine, 'Le problème des migrations des gens de guerre en Occident
durant les demiers siècles de Moyen Age', Le migrazioni in Ет рл. Sete ХШ-XVIfí Simonetta Cavaciocchi ed (Prato, 1994), 459-476.
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waren werd de scheepvaart in beide gebieden geheel geblokkeerd, zeer tot ongenoegen
van de kooplieden en de schippers.
De registers van de heffing bieden de mogelijkheid om de handelsstroom tussen de
Nederlanden en Spanje te bestuderen, maar nieuwe gegevens uit Spanje maken duidelijk
dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies over de handelsbalans.
Verder kan ook de scheepvaart nauwkeurig worden bezien. De overmacht van de
Hollandse hulken bij de vaart op Andalusië blijkt overduidelijk, maar de Spaanse
schepen behielden zoveel mogelijk de heerschappij over de verbinding met de Spaanse
noordkust. Het gebruik van Nederlandse schepen op deze route was ten dele een gevolg
van de tijdelijke oorlogsomstandigheden. De Zeeuwse havens vormden het verzamelpunt
voor de goederen en de schepen, zowel uit Antwerpen en Brugge, als uit Holland. De
veelal Hollandse schippers waren afkomstig uit een groot aantal kleinere plaatsen.
Het tweede element van de Nederlandse bijdrage voor de Spaanse defensie was de
leverantie van wapens en opgeleid personeel. Deze wapenhandel dateerde reeds uit de
tijd van de katholieke koningen en zou gedurende de gehele periode blijven bestaan, dit
ondanks pogingen om Spanje minder afhankelijk te maken van deze import. Afgezien
van de komst van Nederlandse artillerie-specialisten naar Spanje, betekende het ook de
komst van een aantal Spaanse officieren en ambtenaren naar de Nederlanden. In
Mechelen vormde zich een centrum voor de bevoorrading van het Spaanse leger en
vloot.
Zoals gezegd was de betekenis van de noordelijke soldaten in Spanje zeer gering.
Afgezien van het document betreffende de soldaat uit Pamplona beschikken we over de
memoires van een Bourgondische militair die langdurig in Spanje heeft verbleven. Deze
Fery de Guyon nam in 1523 op 16-jarige leeftijd dienst in een Spaanse infanteriecompagnie in Italië.275 Daarvandaan vertrok hij in 1532 naar Spanje, samen met de
'gendarmerie des Pays-Bas' en de Spaanse infanterie. Via deelname aan de aanval op
Tunis in 1535 en een verblijf in Napels en Rome, kwam hij in 1538 opnieuw naar
Spanje, 'à la suite du seigneur de Praet', waar hij tot 1543 verbleef.276 Na in 1546 een
adelsbrief te hebben ontvangen zou hij in de jaren vijftig actief zijn bij de strijd in
Terwaan, Hesdin en Saint-Quentin. Nog in 1570 was hij 'commissaire' van de Spaanse
troepen in de Nederlanden.
In zijn memoires schrijft Guyon uitgebreid over zijn verblijf in Spanje tussen 1539 en
1543.277 Allereerst moest hij in mei over zeer hete wegen naar Toledo om Karel V te
bezoeken. Het hof was nog in rouw gedompeld vanwege de dood van de keizerin. Na
twee maanden kwam hij in dienst als 'archer de corps' van de keizer. In diens spoor
reisde Fery via Segovia, Medina del Campo en Tordesillas naar Valladolid. Daar verbleef
hij vijf à zes maanden. Hoewel niet samen met de keizer, reisde ook hij in 1540 via

275 Mimma de Fery de Guyon A X J . de Robaulx de Soumoy ed. (Brussel, 1158).
276 De Guyon en een compagnon hadden besloten 'd'aller voir les royaumes d'Espagne'. Меяюіт dt Fery de Gvyont ВО. Terwijl de heer van
Praet over гее naar Spanje ging, reisde Guyon via Avignon om daar de zoon van Praet op te halen, lequel venoh de Flandre', ош hem vandaar
mee te nemen naar Barcelona, waar ze vijf a zes dagen moesten wachten op de komst van de heer van Praet.
277 Memotra de Fery de Guyon, I M 3 .
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Parijs naar de Nederlanden.27'
Guyon keerde terug naar Spanje in een Hollandse hulk. Aan land gekomen in
Cartagena vertrok hij naar Murcia, waar hij zich weer aansloot bij Karel V, die eveneens
via Cartagena naar Murcia was gekomen. Karel trok opnieuw door Spanje: Aranjuez,
Madrid, Segovia, Medina del Campo en Tordesillas, om weer in Valladolid te eindigen,
waar hij weer zeven à acht maanden zou blijven.27' Guyon was echter vanuit Murcia
met drie anderen eerst naar Andalusia gegaan om het land te zien en om paarden te
kopen.280 Vanuit Valladolid maakte hij daarna nog een reis met drie anderen naar
Santiago de Compostela. Heen ging de reis via Betanzos en de kust en terug via
Benavente.
Vanuit Valladolid ging Guyon opnieuw paarden kopen in Andalusië. Via Tordesillas,
Medina, Segovia, Toledo, waar hij nog twee zwaarden kocht, naar La Mancha, waar hij
Gonzale Ernandes ontmoette, een kapitein die hij nog uit Italië kende.211 In Ubeda
kocht hij uiteindelijk een paard en vandaar reisde hij naar Baeza. In zijn memoires
schreef hij toen vergezeld te zijn geweest door zijn twee Nederlandse dienaren.2'2 In
Baeza ruilde hij zijn ezeltje met bijbetaling in voor een mooi paard. Via Jaén en Cazorla
kwam hij weer terug in La Mancha2'3 en in Monçon voegde hij zich opnieuw bij het
hof. In Barcelona vernam Karel V van de door Maria van Hongarije gezonden Filips
van Stavele, dat de hertog van Gelre hem de oorlog had verklaard. Van Stavele werd
onmiddelijk teruggestuurd naar de Nederlanden. Terwijl Karel vanuit Barcelona via
Valencia naar Castilië ging, vertrok Fery direct in de richting van Madrid. Daarna
verliet hij Spanje te voet om naar Genua te gaan om daar Karel V weer te ontmoeten,
die over zee was gekomen.
De Guyon is ongetwijfeld niet de enige noorderling geweest die carrière wist te maken
in de Spaanse infanterie. Duidelijk wordt dat hij ook tijdens zijn dienst voor de keizer
deze niet altijd op de voet volgt. Samen met zijn Nederlandse dienaren volgde hij zijn
eigen weg, maar steeds opnieuw kwam hij weer terug bij het hof.
Ook voor de geschiedenis van de zeelieden beschikken we over een enkele
persoonlijke getuigenis. Het betreft een document rond de dood van een Hollands
zeeman in San Lúcar. Adriaen Yemantszoon, een zeeman uit Zierikzee van ongeveer
48 jaar, was als stuurman op 'Den Ingel' van schipper Janne Michiels uit Antwerpen
naar San Lúcar gevaren. Aan boord waren verder ondermeer Gielis Wigghers van
Antwerpen en Wessel van Amsterdam. Drie weken na pasen ging Adriaen met Gielis

278 Het gezelschap van de 'premier sommelier de corps' vertrok vijf of zes dagen na Karel V, maar kwam tegelijkertijd aan m Parus,
279 Guyon meldt dat bet m Madrid zeer koud was. Het was vermoedelijk december of januari 1541, aangezien Karel V op 1 december 1541 wal
aangekomen in Cartagena
2βΰ In Valladolid verkocht bij zijn nieuwe paard weer voor de dubbele pnjs aan een Bourgondisch -Ы"«*«
281 'Je lejournay Li environ sept a huit jours, allant et visitant les heui circonvomns, Ц ou il me dison aUer voir chevaiut, et ne ont pas a toy
que je me mariasse avec nne nenne niepce'
282 'Car selon la mode du pays, u vous faut acheter, et accoutrer vostre disner des le soir, et vostre souper des le duner',
28) Hij bezocht weer Gonzale Emandes, (he een paard van hem leende dat drie dagen later ^n^giwg Daarna werd hij ook zelf ziek, 'Je pensay
mourir, estant a demy desespere des medians' Лап bet hof bad men hem al doodgewaand toen hij pas na meer dan twee H M I W U terugkwam,
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en nog twee zeelieden, de Antwerpenaren Cornells Snoeys van 33 jaar en Claes Diericx
van 20 jaar, naar de stad om wat te gaan drinken. Toen men terug wilde gaan naar het
schip, besloten Snoeys en Claes Diericx ergens 'sallaet' te gaan kopen, terwijl Adriaen
met Gielis doorliep naar het schip. Onderweg ontmoetten ze Wessel, die op een hoek
van de straat met een 'lichte vrouwe' stond te praten. Wessel vroeg ze: 'Waer gaedi',
waarop zij gezegd hadden: 'Wij gaen tschepe'. Daarop zij Wesselj 'lek wil mede gaen'.
Er ontstond een woordenwisseling tussen Wessel en Gielis, toen deze aan Wessel vroeg:
'Waer om hebdi uwe mate in ons gelach gesonden om daer twist te maken'. Wessel
antwoordde met te zeggen: ' Ghij liecht daeraen, ick en hebbe daer nyet gesonden'.
Wessel zei daarop: 'Haddick lanck geweer aen mij als ghij doet, ick soude u op u vlees
houden' en toen gooide Gielis zijn geweer weg en zei: 'Ick en begheere nyet te
mesdoene'. Wessel probeerde toen het geweer te pakken, maar Adriaen was sneller en
nam het geweer in. Daarop trok Wessel zijn 'opsteker' en stak drie of vier keer naar
Gielis. Gielis wist de steken te vermijden en slaagde er toen in Wessel neer te steken en
dodelijk te verwonden.2*4

284 SAA, Ί Hertoghen ar 1552-1553, 0° 2075, 177v Z3-U-53 Andere voorbeelden van gewekt ш Spanje Camelli Rem v u TeaeL, woonachtig
ш Amsterdam, vermoordde rond 1530 ecu collega op een schip op weg van HoUaod naar Andahuie Rond dezelfde tnd ook een moord aan boord
vao een schip ш de buurt van San Lúcar en een moord in Cádiz door een inwoner van Beets. Het betreft steeds geweld tussen Hollandse rfflirden
onderling ADN, В 174t, 271r, 279v Idem, В 1743, 13r
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SLOTBESCHOUWING

DE VREEMDELING

De problemen voor een vergelijking tussen de Spaanse aanwezigheid in de Nederlanden
en de Nederlandse aanwezigheid in Spanje openbaarden zich al bij het formuleren van
de geografische termen. De contacten tussen de Spanjaarden en de Nederlanders vonden
plaats in een periode waarin deze termen volop in ontwikkeling waren. Bovendien moet
er rekening worden gehouden met de perspectivische werking,1 waardoor Spanjaarden
in de Nederlanden een ander groepsbeeld hadden dan hun in Spanje verblijvende
landgenoten.
De term 'Spanjaard ('español') werd in Spanje gebruikt voor onderdanen van de Castiliaanse kroon, maar in de Nederlanden vond er een enigzins andere ontwikkeling plaats.
De scheiding van de Spaanse natie in Brugge tot twee aparte naties leidde er toe dat de
term 'Spanjaard' ook in een beperkte betekenis kon worden gebruikt: alleen de Castilianen en niet de inwoners van Biskaje en de Spaanse noordkust, al dient te worden
gezegd dat deze scheidslijn niet erg scherp was. Handelaren die geografisch bij de Castiliaanse natie behoorden, konden actief zijn in de natie van Biskaje. Tegelijkertijd bleef de
oude bredere betekenis ook bestaan en zou er in de Nederlanden zelfs een verdere ontwikkeling plaatsvinden, waarbij ook de Spanjaarden van buiten de Castiliaanse kroon
als zodanig zouden worden benoemd. Voor de Nederlander bezaten de diverse Spaanse
groepen namelijk meer overeenkomsten dan onderlinge verschillen, al kon soms wel
verwarring plaatsvinden met de Portugezen.2 Nederlandse bronnen, zoals schepenbrieven en procuratieregisters, gebruiken de term voor alle Spaanse groepen. Bovendien
werkten de diverse groepen Spanjaarden zeer veel met elkaar samen, hoewel men
natuurlijk wel de neiging kende om zoveel mogelijk om te gaan met personen uit de
eigen stad van herkomst. In Antwerpen, waar de Spaanse kooplieden nog minder gehinderd werden dan in Brugge door aparte juridische organisaties, lijkt rond 1550 de rol
van de onderverdelingen zelfs uitgespeeld. In die jaren probeerden de Antwerpse
Spanjaarden tot een gezamenlijke organisatie te komen en op een lijst met in de stad
aanwezige Spaanse kooplieden uit 1560 staan Biskajers, Aragonezen en Castilianen zelfs
allemaal onder de noemer 'españoles'.
Ook zullen alle Spanjaarden zich in hun contacten met de Nederlanders vooral van
de Castiliaanse taal hebben bediend. Van het gebruik van Catalaans zijn nauwelijks
sporen te vinden, van Baskisch of Galicisch in het geheel niet. Zoals ook Maravall
aangeeft speelde de taal een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nationaal gevoel.
Volgens hem werd met het benoemen van het Castiliaans als 'español' de basis gelegd
voor een nieuw Spaans nationalisme.5 Voor Spanjaarden in de Nederlanden zal de taal

1

S Groenveld, "Natu en " " " « " Ί gevoel ш de zemendeeeuwie Nederlanden' NderUñJi trcbievmMid 84 (1980), 372-388, 386

2
In Vüvoorde zat in 1535 Anchóme Fernanda gevangen, een koopman uit Antwerpen In Antwerpen werd toen een zekere Emanuel
vasegehouden, 'portugaloii ou etpaignart', een dienaar en neef van Anthcune Fernanda Ook een 'servante monenne' van Femandu zat van.
lmxnurn ADN, В 2 3 »
3

Jesi Antonio Maravall, Esudo materno у таиіиШ

юалі Siglas XVt

439

XVII2 delen (Madrid, 1972) I, 443-473

meer nog dan in Spanje een gezamenlijke band hebben geschapen, versterkt door de
vreemde omgeving en de afstand tot de eigen stad.
Een andere versterkende faktor voor een saamhorigheidsgevoel is het conflict met de
'vreemdelingen'. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de opstand van de Comuneros, waar
de aanwezigheid van de gehate Nederlanders er mede toe leidde dat de steden van
Castilië tot vergaande samenwerking kwamen.4 Zo ontstond een proto-nationaal gevoel
-weer volgens Maravall- gebaseerd op een versterking van het contrast met de buitenstaander, de vreemdeling. Was in de Middeleeuwen de vreemdeling iedereen van buiten
de eigen stad of dorp, in de zestiende eeuw wordt steeds duidelijker dat het nationale
gevoel tot een ander begrip van de vreemdeling leidt. Tegenover de Spanjaarden staan
dan de Italianen, de Fransen, de Bourgondiërs. Deze groepen zijn deels gebaseerd op een
gemeenschappelijke taal, deels op een staatkundige samenhang. De verschillen kristalliseren zich in de cliché-beelden die ontstaan van het karakter van iedere natie.5
Voor de Spanjaarden vielen de Nederlanders niet eenvoudig op basis van hun taal te
onderscheiden van bijvoorbeeld de Fransen of de Duitsers.6 Vooral voor Franstalige
Nederlanders was het een probleem om zich staande te houden in het vaak anti-Franse
Spanje en ook het voornamelijk Franstalige hof van de Habsburgers ontmoette niet
bijster veel sympathie in Spanje/ De Nederlanders in Spanje werden veelvuldig
omschreven als Bourgondiër (borgoués) of Duitser (alemán), maar in de meeste gevallen
gebruikte men de term 'flamenco' voor alle Nederlanders. Dit kon op zijn beurt echter
weer gebruikt worden voor Duitsers en Bourgondiërs. Eenzelfde verwarring bestaat ook
bij de bestudering van de Duitsers en Nederlanders in Italië.'
Maar wanneer de bronnen slechts namen geven wordt het moeilijker de migranten

4

Josi Antonio Marnali, Las Comunidades de Castilla (Madrid, 1984), 6M5.

5
José Antonio Maravall. Los Comunidades de Costilla (Madrid. 1984), 500-510 Zie ook John Hale. The ανάαααοη of Europe in the Renaissance
(Oxford, 1993), 51-93
6
Citarles Douvnn soms aangeduid als 'Alemán', terwijl Francisco Alemán uit Mecbelen stamde Theodor Gustav Werner, Oie Beteiligung
der Nürnberger Welser und Augsburger Fugger an der Eroberung des Rio de la Plata und der Gründung von Buenos Aires' Batrige zur
Wmschafisgesdmhte Nürnbergs 1, 494-592, 588-589
7
Zo het Ferdinand van Aragon zijn afkeer van de Fransen merken door de Franse атЬатяНе een 'disner sans saulse' voor te zetten 'Relation
du deuxième voyage', 444-445 LaUing en een metgezel hadden een vnjgeleide nodig gehad om door Spanje te reizen, 'pour ce quilz estaient de
nation et vestus de sorte franchones' Lalaing, 'Relation', 212 213 Het laken van koopman Juan Mosqueran (Moucheron?) en compagnie was m
Catalorue ingenomen, omdat men dacht dat het Franse kooplieden waren, waartegen men een 'carta de marca' had. Filips de Schone Let echter
weten dat het 'naturales de Brujas' waren en 'mercaderes flamencos' 1497, Torre, Documentos, V, 481-482 Twee kroniekschrijvers zijn het ook
niet eens over de nachtwake na de dood van Fihps de Schone Volgens Mamr was het een 'costumbre de Flandes', terwijl Santa Cruz het op een
'usança de Francia' hield. Mártir, Epistolario, П, 151-152 Santa Cruz, Леув Católicos, П, 59.
8
De Nederlanders in Rome vallen moedijk te onderscheiden van de Duitsers, omdat ze allemaal behoorden tot dezelfde broederschappen en
gilden Clifford W Maas is zich dn onderscheid wel bewust, maar maakt in zun studie geen ondrrsrhfid De Nederlanders zouden vooral bekend
hebben gestaan als wevers en kleermakers, terwijl de Duitsers vooral als bankten, bakkers en kleermakers zouden hebben gewerkt. Clifford W,
Maas, The German community in Renaissance Rome 078 ÍÍ23 (Rome/ Freiburg/ Wenen, 1981) Romische Quartalschnft für christliche Altertumskunde und Kirchengescnichte, 39 Supplementheft 24, 6042,145-146, 148,156,173 In Florence bevond zich m de vijftiende eeuw een aanzienlijke
groep Duitsers en Vlamingen, vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Lucia Sandn, 'Stamen e forestieri nella Firenze del Quattrocento
attraverso ι hhn di ricordi e di entrata e uscita degli ospedali cittadini', Foremen e «tmnien neue cuta Ьаяо-medmiali Am del seminano
internazionale di studio Bagno a Ripoli (Firenze), 4-8 gnigno 1984 (Florence, 1988), 149-161, 151-152, Maureen Fennell Mazzaqul, 'Artisan
1
migration and technology ш the Italian textile industry in the late ""^^* * ages (110O-15O0)'. Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia
medteoale (Napels, 1984), 519-534, 533 авп noemt zelfs Albrecht Durer vaak 'Vlaming' Paul liebten, 'Artistes flamands en Italie pendant la
Renaissance' Bulletin de l'institut historique belge de Rome 1 (1919), 1-100, 8 Zie ook: Alfred Doren, Deutsche Handwerker und
Handwerkhruderschofien im mittelalterlichen Judien (Berlijn, 1903), M Barasuni, La confrérie de Samte-Barbe da Flamands àfíerrence(Brussel, 1931)
Knut Schulz, 'Deutsche Handwerkgruppen in Italien, besonders in Rom (14 -16 Jahrhunden)' Le migrauoni in Estrofa. Sete XübXVlll Simonemi
Cavaclocchi ed (Prato 1994), 567-591
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te onderscheiden. Allereerst is er de achternaam of het achtervoegsel als gegeven. Voor
de Nederlanders in Spanje zijn er vier soorten achtervoegsels terug te vinden: allereerst
in enkele gevallen een duidelijk als Nederlands herkenbare achternaam, zoals Van
Donimele. Hiermee ontstaan geen problemen. Ten tweede de achternamen die
verwijzen naar de stad of streek van herkomst. Vooral bij de ambachtslieden, maar ook
bij de soldaten of de artilleristen is dit de meest voorkomende vorm: 'Flandes,
Flamenco, Holanda, Amberes, Bolduque'. De lijst valt moeiteloos aan te vullen. De
immigrant zal deze naam vaak opgelegd hebben gekregen door de Spaanse omgeving.
Ze blijven bijvoorbeeld wel met hun eigen achternaam tekenen, maar heten in de
documenten 'Flamenco'. Slechts in enkele gevallen lijkt de geografische term wel
verworden tot een vast achtervoegsel. Ook bestaat de mogelijkheid dat men al in de
Nederlanden een geografische achternaam bezat, zodat men die zonder problemen kon
blijven behouden. Dit lijkt het geval geweest te zijn bij de leden van de familie 'De
Bravante' aan het hof van Johanna in Tordesillas. De derde groep achternamen bestaat
uit de volstrekt onherkenbare vormen, waarbij de Nederlandse naam op fonetische
wijze is overgegaan in een Spaanse schrijfvorm. In deze gevallen kunnen alleen externe
gegevens hulp bieden, zoals bij de koopman Deque. De laatste wijze waarop Nederlanders zich in Spanje kenbaar maken is door een vertaalde achternaam. Het beste
voorbeeld hiervan is de familie Van Hof, die in Valladolid door het leven ging als 'De
la Corte'. Ook hiervoor geldt dat dit vaak niet herkenbaar is voor de onderzoeker. Wie
zou in Rodrigo de la Corte de zoon van een inwoner van Son in Brabant hebben
herkend?'
Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre de volgende generaties nog als
vreemdelingen te betitelen vallen. Zo valt het te betwijfelen of de leden van de familie
'De Bruselas' zich nog als zodanig beschouwden. De familie van Gregorio de Ayala laat
daarentegen zien dat de tweede generatie contacten bleef zoeken met landgenoten en
ook in Spanje laten onderlinge huwelijken tussen Nederlanders zien dat men zich
bewust bleef van de herkomst. Er zijn zelfs voorbeelden te vinden van remigratie van
de volgende generaties. De nakomelingen van Gregorio de Ayala bleven echter goed
herkenbaar, in tegenstelling tot de situatie in Spanje, waar de herkenbare geografische
achtervoegsels vaak snel verdwenen. Men koos dan voor een verbasterde versie van de
oude Nederlandse naam of beter nog -in het geval van een gemengd huwelijk- voor de
achternaam van de Spaanse moeder. Dit laatste was een zeer normaal gebruik in Spanje,
waar broers en zusters vaak verschillende achternamen hadden. Ook het gebruik van
de dubbele achternaam, waarvan er vaak maar één vermeld staat -en niet altijd dezelfdekan de onderzoeker op een dwaalspoor brengen. Zo zagen we bij het hof van Johanna
in Tordesillas hoe snel een groep Nederlanders reeds in de tweede generatie volledig
opging in een kleine Spaanse gemeenschap. Een laatste redmiddel is de voornaam. Een
aantal Nederlandse voornamen kan met redelijk vertrouwen gebruikt worden om
Nederlanders op te sporen, al blijft het onderscheid met Duitsers en Fransen vaak

9
Een ander voorbeeld u dat van de Florentijnse horlogemaker Sunone Rosa ш Córdoba, die ш de Spaanse bronnen omschreven staat als
'Ruiz'. Alberto Boicolo, 'Fiorentini ш Andalusia all'epoca di Cristoforo Colombo' Pmmm иаклпл enAndaJtuù, stgios ХІУ-Х І1 Actas del ΙΠ
Coloquio Hupano-Iuliano (Sevilla, 1989), МО, 9.
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moeilijk: Cornells, Hans, Cornelia en Giles zijn nimmer Spaans, Een naam als Arnao
verbergt soms een noordelijke herkomst, maar is ook bekend van de koopman Arnao
del Plano uit Bilbao.
Het terugvinden van de Spanjaarden in de Nederlandse bronnen kent andere
problemen. Wanneer de herkomst er niet bij staat vermeld kunnen Spaanse namen vaak
verward worden met namen van Portugezen en in mindere mate met die van Italianen.
Vooral korte namen zoals Perez/Peris of Lopes/Lopez, die door elkaar worden
gebruikt, maken het vaak moeilijk de achtergrond te bepalen. Een probleem dat
natuurlijk nog sterker geldt bij de Spaans-Portugees-Joodse kooplieden in ondermeer
Antwerpen en Middelburg, die veelal via Portugal naar de Nederlanden kwamen.
Voornamen kunnen ook hier behulpzaam zijn: namen als Sancho en Diego verwijzen
met grote stelligheid naar Spanjaarden. Het grote verschil met Spanje is echter dat in
de Nederlanden de achternamen veel moeilijker verdwijnen. De mannelijke
nakomelingen blijven altijd zichtbaar. Zo zijn er in de 'Nederlanden' nog steeds Spaanse
familienamen die direct terug te voeren zijn tot de zestiende en zeventiende eeuw.
Duidelijk is dat er grotere hindernissen zijn bij het terugvinden van Nederlandse
migranten in Spanje. De vraag is echter waarom de Nederlanders in Spanje zo snel
onzichtbaar werden? Zowel de ontvangende samenleving als de immigrant leveren een
deel van het antwoord.
Spanje vormde in vergelijking tot de Nederlanden een onmetelijk gebied. Daarentegen
waren de Spanjaarden onder de indruk van de korte afstanden in de Nederlanden. In
een lang gedicht dat Sancho Cota voor Rarel V maakte en dat door het hele hof werd
gelezen schreef hij ondermeer de volgende strofe:10
El camino es de dos días
por este pays de Flandes
porque acá no son muy grandes
aquestas sus señorías
son de villas bien pobladas
hermosas a maravilla
pero no es como Castilla
donde ay veynte jornadas.
Op hun beurt vreesden de Nederlanders deze lange reizen. De beweging van
Spanjaarden en Nederlanders vond feitelijk plaats in een trechtervorm, afhankelijk van
de richting van groot naar klein of van klein naar groot. Dit leidde tot een grote verspreiding van de Nederlanders in Spanje en tot concentratie van Spanjaarden in de
Nederlanden. Het lijkt voldoende aangetoond dat er in iedere grotere Spaanse stad
Nederlanders te vinden waren en zelfs in kleinere plaatsen en dorpen duiken her en der
de Nederlanders op. Het aantal handels- en havensteden was in Spanje ook groter dan
in de Nederlanden. Natuurlijk kenden de Nederlanders hun voorkeuren: een hofstad

10
Cao, Метотш, 133 'De roule duurt slechts twee dagen/ door dit land van Vlaanderen/ want hier uni ze met erg groot/ uut heerlijkheden/
Er zun drukbevolkte steden/ wonderbaarlijk schoon/ maar het u niet zoaU ш Casulie/ waar je wel 20 dagen onderweg kunt bujven'
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als Valladolid, een handelscentrum als Sevilla of een haven als San Lúcar de Barrameda,
maar deze plaatsen dienden vaak als standpunt voor het bestrijken van een ruimer
gebied. In de Nederlanden bestond er een enorme concentratie van bewoning en
activiteit op een zeer klein gebied: tussen Leuven, Brussel, Antwerpen, Brugge en
Walcheren waren de afstanden zeer klein. Vestiging binnen dit gebied was feitelijk
voldoende om contacten te onderhouden met personen binnen de gehele Nederlanden.
Zouden alle contacten geheel ongeorganiseerd hebben plaatsgevonden, dan zou als
vanzelfsprekend de verspreiding in de Nederlanden veel geringer zijn geweest dan in
Spanje. Maar de situatie was niet overal hetzelfde.
De vroegmoderne staat kende een uitgebreid systeem van regelingen voor de aanwezigheid van vreemdelingen, zowel voor als tegen. Beide gebieden kenden jaarmarktsteden
waar kooplieden uit andere landen vrijelijk toegang hadden en hun bezittingen
beschermd zagen. In Castilië waren dat de beide Medina's en Villalón, in Brabant
Antwerpen en Bergen op Zoom. Deze steden trokken seizoensgebonden grote groepen
vreemdelingen aan. Doch er ontstond in deze periode één verschil. Terwijl de meeste
marktsteden relatief kleine stadjes bleven, groeide Antwerpen uit tot een metropool
waar gedurende het gehele jaar handel werd gedreven. Dit trok meer permanente
vestiging aan, zodat er een grote groep Spanjaarden in Antwerpen kwam wonen, al lijkt
de veel gebruikte schatting van 300 Spaanse families wel wat overdreven. De andere
jaarmarktsteden lijken geen grote permanente groepen vreemdelingen te hebben gekregen. Zowel in Bergen op Zoom als in Medina del Campo zijn slechts enkele
voorbeelden te vinden van permanente vestiging. De tijdelijke aanwezigheid blijkt veel
moeilijker achterhaalbaar.
Een andere vorm van aantrekingskracht werd uitgeoefend door de ontwikkeling van
naties, waar vreemdelingen samen konden werken binnen hun eigen groep en deels
buiten de ontvangende samenleving bleven staan. Het belangrijkste voorbeeld daarvan
is Brugge, waar zelfs de testamenten van de Spaanse kooplieden volgens de Spaanse
wetten en in het Spaans konden worden opgesteld. Wilde een Spaans koopman
opgenomen worden in de Brugse samenleving, dan diende hij eerst naar Burgos te gaan
om af te rekenen met zijn verleden. Afgezien van Brugge heeft alleen Middelburg een
kleine Spaanse natie gehad, namelijk die van de kooplieden die handelden op Andalusia.
Antwerpen heeft wel geprobeerd dergelijke instellingen op te bouwen, maar de
Habsburgse regering bleef bij de vestiging in Brugge.
De naties waren in eerste instantie onderdeel van de stedelijke politiek en tussen de
handelscentra bestond een grote concurrentiestrijd over het binnenhalen van de naties.
Maar de vorsten speelden hier ook een belangrijke rol. Toen Brugge deelnam aan de
Vlaamse Opstand sommeerden de Katholieke Koningen de kooplieden de stad te
verlaten voor Antwerpen. Daarentegen verhinderden later in de periode de Habsburgers
de stichting van een aparte Spaanse natie in Antwerpen. Hun keuze voor Brugge werd
nog versterkt door de verplichting alle Spaanse wol in Brugge te stapelen.
Het bestaan van deze naties moet echter niet leiden tot een statisch beeld van de
Spaanse kooplieden. Slechts een deel -voor Brugge lijkt dit ongeveer 1/3 deel te zijn
geweest- lijkt zich min of meer permanent te hebben gevestigd. Het grootste deel van
de kooplieden verbleef maar enkele jaren in de Nederlanden of kwam er slechts naar
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toe voor de jaarmarkten of een enkele beperkte onderneming. Over deze grote groep
is relatief zeer weinig bekend. Feitelijk danken we hun gegevens aan het bestaan van de
naties als archiefvormende instellingen en aan hun contacten met de wel sedentaire
Spaanse kooplieden.
Ook in Spanje hebben dergelijke initiatieven bestaan. Zo had de hertog van Medina
Sidonia een Nederlandse natie in zijn stad -San Lúcar- in het leven geroepen. Voor
andere steden in Andalusië zijn er eveneens aanwijzingen dat er Nederlandse naties
hebben bestaan, maar hiervan is weinig bekend voor de periode van Karel V. Bovendien
zouden dit ook vrijwillige organisaties kunnen zijn van aanwezige Nederlanders, zoals
die bijvoorbeeld ook bestonden in Rome of in Barcelona. Daar waren het geen handelsnaties zoals in Brugge, maar stonden ze open voor alle beroepsgroepen.11 Wel
stimuleerde de Spaanse overheid de concentratie van vreemdelingen in Sevilla, door aan
die stad de handel op Amerika toe te wijzen. Dit heeft zonder twijfel grote gevolgen
gehad voor de Nederlandse aanwezigheid. Ook konden de overheden bepaalde vormen
van economische arbeid door vreemdelingen stimuleren. De Katholieke Koningen
probeerden ondermeer door belastingvrijheid lakenbereiders naar Andalusië te lokken.
Iets wat vanaf de jaren twintig gebeurde met Spaanse industriëlen door de Nederlandse
produktiecentra. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk Gregorio de Ayala.
Ook konden de overheden de aanwezigheid van vreemdelingen juist tegengaan.
Voorbeelden hiervan lijken de strenge regels in Jerez de la Frontera en de vele verboden
aan de Spaanse noordkust, waar Nederlandse schepen geen deel mochten nemen aan de
scheepvaart met Spaanse produkten en de Nederlandse kooplieden belemmerd werden
in hun handel. Aan de Cantabrische kust hebben zich om die reden vermoedelijk maar
weinig Nederlanders gevestigd. Maar hoe wordt bepaald wat vreemdelingen zijn en op
welke manier kunnen zij zich eventueel van die status ontdoen? Er lijken twee manieren
te hebben bestaan: het verkrijgen van de 'naturaleza' of van het burgerschap.
Het verlenen van de 'naturaleza' aan vreemdelingen was in Castilië afhankelijk van
de vorstelijke gunst, zoals dit ook in Frankrijk het geval was.12 In Spanje werd hier al
vroeg gebruik van gemaakt door de Genuese en Florentijnse kooplieden, zoals in

11 In de vufaende eeuw had da Ravcnburgcr compagnie ш Valencia een hospitaal en in Barcelona hmrionrerde de 'ссспиМа de Santa Barbara
deli Alenunyi' Jordi Rubo Bakgoer, 'Integración de loa impresora a troiana» en la vidasocial y económica de Carabina y Valencia en loa eglos
Х -Х Г SfUTwdx Fommmgtn der СоищікІЫкф 1 Reibe, 20 (1962), 103-122 Voor de Nederlanden in Rome waren er beharre San Giuliano
ook de suchangen van Santa Maria in Campo Santo en Santa Maria dell' Anima. Door de mrhting San Giuliano werden zowel arme pelgrim»,
kooplieden en атЬм-Ьг»!.^«« ala leden van de cune vertegenwoordigd. Voor de zielzorg was er een Nederlands pnecter aanwezig Ban de Groof,
'Lodging pdgrun» in early modern Rome San Giukano dei Fiamminghi, an ezemple of 'national* aoudarayr*, From molt to ncóe (Londen, 1993),
Э20-ЭЭ4 Guben Knoop en Wilfried Напахшш, £ Mmt dtU'Anune, Du ¿aait
Alstinnattircèt m Лот (Monrhfnglennarh, 1979) Sachter van
de Anuna was Johannes Petn uit Dordrecht rond het *™ЛІ*п van de vijftiende eeuw, In de kerk bevindt zich bet grafmonument van Adnaan van
Utrecht. Met de komst van Adnaan van Utrecht nam ook bet aantal NrrlrrlannVrs en Duiuers dat aan de cune werkte ineens »eer sterk toe Het
was een laatste opleving voor de Duitse broederschappen, nadat ze na de tweede helft van de vuraende eeuw steeds minder nieuwe leden hadden
gekregen. Dit verval valt ook waar te nemen aan de hand van de A*i**A* ?™^.11—« nieuwe bakkers en schoenmakers in de gilden. Maas waagde
zach echter niet aan schattingen over bet aantal Duitsers m de stad, vanwege het grote aantal onzekere factoren. Clifford W Maas, 7be Germen
community in Renetaence Rome 1378-1J23 (Rome/ Freiburg/ Wenen, 1981) Römische Qnartalsr.hnft für christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte, 39 Supplementheft 24,60-62,145-146, 148,156,173 Aantal inschrijvingen nieuwe leden van het arhnrnmakersgilde 1476-1500'
414, 1501-1531 186, 1531-1555 12
12 In Frankrijk bepaalde de plaats van gebod te over de Franje nationaliteit Zo waren ш Franknjk geboren kinderen van vreemdelingen vanzelf
Fransen. гег лД buten Franknjk geboren kinderen van Fransen met als »пЛаяід werden beschouwd. Toch werden er ten tijde van Frans I vele
namraksacte-bneven uitgeschreven In totaal ging het om 549 brieven, waarvan buna 70% naar Italianen ging QaudW Billot, 'Les Italiens
naturalises Français sous le règne de François 1er (1514-1547)', Struttine/лгтіит, epidemie, imerezutm neü'íteíie mnbrmit (Napels, 1984), 477-491
De bron van het onderzoek Слиизеие da шов or Frençou Ar, 10 delen, (Panjs, 1887-1908) Zie voor een recente bespreking van de amane in
Frankrijk, Charlotte С Wells, ¿ew *nd ааыттр in etrfy modem frena (Baltimore/ Londen, 1995)
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Murcia, Málaga en Sevilla waar zij vanaf de late Middeleeuwen vaak ofwel het burgerschap of de 'naturaleza' wisten te verwerven. Het vergeven van de 'naturaleza' aan de
Genuese koopman Baltasar Rey in 1485 laat zien dat er ook vóór de ontdekking van
Amerika kooplieden waren die verzochten om een nieuwe 'naturaleza'. Gebruikelijker
was het echter om het burgerschap van de stad te verkrijgen. Deze manier van integratie
van de Genuezen in Murcia staat in scherp contrast met de situatie van de Antwerpse
Genuezen. Daar was men georganiseerd in een natie, waarvan de leden werden
gerecruteerd uit de 28 adellijke families van Genua. Slechts enkele niet-adellijke
Genuezen verwierven het poorterschap van Antwerpen.13 Dat er ook al Nederlanders
in de vijftiende eeuw de 'naturaleza' wisten te verwerven op het Iberisch schiereiland
bewijst het voorbeeld van de in Catalonië woonachtige Zeeuwse drukker Guillelmus
Helle en dat van Guilarte de Mil in Portugal.14
Na de ontdekking van Amerika werd de Castiliaanse 'naturaleza' extra interessant
voor de vreemde kooplieden in Spanje, die zo konden meedelen in de mogelijkheden
van de Amerikaanse handel. Een andere reden voor het aanvragen van de 'naturaleza'
was het verkrijgen van kerkelijke en bestuurlijke ambten. In Castilië heeft men zich
altijd verzet tegen het verstrekken van de 'naturaleza' door de vorst. De verzamelde
steden in de Cortes verzochten telkens opnieuw aan de koning om er mee op te houden
en de reeds vergeven 'naturalezas' te herroepen. Het onderzoek maakt duidelijk dat men
daar niet in is geslaagd, maar dat het gebruik wel beperkt is gebleven tot een relatief
kleine groep. De toevlucht die het in Frankrijk nam in de zestiende eeuw valt voor
Spanje niet waar te nemen. In de Nederlanden doet het verschijnsel zich veel minder
voor, al bezaten de vorsten wel het recht van naturalisatie tot ingezetene ('natural du
pays'). Maar buiten de gegevens van de Geheime Raad maakt geen enkele bron melding
van de verwerving door een buitenlander van de 'naturaleza' van Brabant, Holland of
Artesië, of van één van de andere onderdelen van de Nederlandse bezittingen van de
Habsburgers.15 Voor de migratie is de toewijzing van 'naturalezas' echter nauwelijks
van belang geweest. Veel van de gelukkigen bleven in eigen land wonen en genoten
slechts van Spaanse inkomsten, terwijl anderen er juist gebruik van maakten om naar

13 Tussen 1528 en 1555 zijn er zeker 123 Genuezen ш Antwerpen actief geween, waarvan er bij Gons maar zestien staan genoemd. Van slechts
zeven Genuezen is bekend dat ze een Nederlandse echtgenote wisten te vinden. Juan Torres Fontes, 'Genoveses en Murcia (Siglo XV)' Miscelánea
Murciana Π (Murcia, 1976), 71-168, 82,162. Angel Luis Molina Molina, 'Mercaderes Genoveses en Murcia durante la época de los Reyes Católicos
(1475-1516)' ¿Sem, 279-312, 285 Jaques Heen, 'Los genoveses en la sociedad andalusa del siglo XV: orígenes, grupos, solidaridades' Actäs del II
coloquio de maona medieval andaluza. Sevilla 8/10 abnl 1981 (Sevilla, 1982), 419-444. Consuelo Várela, 'Vida cotidiana de los Florentinos en la
Sevilla del descubrimiento' Presencia italiana en Andalucía, agios XlV-XVJl Actas del Ш coloque Hupano-Itahano (Sevilla, 1989), 11-22, 16. Jose
Enrique López de Coca Castafier, El mno de Granada en U epoca de los Reyes Católicos 2 delen, Π (Granada, 1989), 28. Colette Deck, 'Elements
зосіаиж et économiques de la vie des mawJurwl« Génois 1 Anvers entre 1528 et 1555' Revue du Nord 64 (1982), 759-784; Paola Stabacchi, 'Italians
in Antwerp in the second half of the surteenth century' Minderheden m Westemropese steden (tide · 70ste eeuw) Hugo Soly en Alfoni K l . Thus
ed. (Brussel/ Rome, 1995), 73-90.
14 Rubio Balaguer noemt als voorbeeld van een vroege Duitse drukker in Catatonie een zekere Guillelmus Helle uit Zeeland, kcenciaat щ de
medicijnen Guillelmus verkreeg in 1476 de 'naturaleza' op basis van zun huweluk met een vrouw uit Gerona en zun 18 jaar verblijf ш Spanje.
Jordi Rublo Balaguer, 'Integración de los impresores alemanes en la vidasocial y económica de Carabina y Valencia en los siglos Х -Х Г Spanische
Forschungen der Cörresgesdlscbafi', 1. Reibe, 20 (1962), 103-122 Volgens Francesco Guicciardini zouden er m Barcelona geen vreemde kooplieden
zijn, omdat de burgers van de stad hen slecht behandelden Zo schreef hu over zijn reu in 1511 ім/е a España de Francesco Guicciardini, embajador
de Florencia ante d Rey Católico José Mana Alonso Gamo ed. (Valencia, 1952), 42 Virginia Rau, 'Pnvuegios e legulacìo portuguesa referentes a
mercaderes estrangeiros (¡¿culos XV e XVI)' Fremde Kaußeulc auf der iberischen Halbinsel Hermann Kellenbenz ed. (Keulen/Wenen, 1970), 15-30,
19
15

ARA Brussel, Geheime Raad Spaanse penode, 1414.
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Amerika te trekken. Van veel groter belang voor de integratie van vreemdelingen was
de verlening van het poorterschap. Dit was gebaseerd op de autonomie van iedere stad
en kent daardoor ook zeer veel verschillende vormen en eisen.
Alle Nederlandse steden kenden de mogelijkheid nieuwe burgers te verwerven door
middel van het poorterschap. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de stad Lyon lijken de
steden hierbij autonoom geweest te zijn ten opzichte van de vorst. Voor het verkrijgen
van het poorterschap van Lyon was eerst een nationalisatiebrief van de Franse koning
16
nodig. De steden trokken in de zestiende eeuw grote bevolkingsgroepen aan en door
het poorterschap konden de vreemdelingen actief deel gaan uitmaken van de stedelijke
samenleving. Dit gold zowel voor immigranten van het omringende platteland als voor
17
verre vreemdelingen zoals de Spanjaarden. Voor bepaalde economische en bestuurlijke
activiteiten was het poorterschap een vereiste. Zo kon men alleen dan lid worden van
een gilde of een stadsbestuur. Ook had het meestal fiscale en juridische gevolgen.
De manier waarop iemand kon toetreden was in Spanje en de Nederlanden vrijwel
hetzelfde, maar het kon per stad toch enigzins verschillen. Een in de stad geboren kind
van vreemde ouders was soms wel, soms niet meteen een lid van de burgerij. Ook het
huwelijk met een poorter of poorteres leidde in de meeste gevallen direct tot verwerving
van het poorterschap. Daarnaast was de stad ook in de gelegenheid om mensen het
poorterschap toe te kennen zonder dat aan deze redenen was voldaan, of wanneer er een
bepaald bedrag werd betaald. De prijs van het poorterschap kon op die manier een
instrument zijn voor de beheersing van het aantal nieuwe burgers, zoals in Antwerpen
waar men in 1544 de prijs verviervoudigde. Voor Spanje is bekend dat men aan een
aantal eisen diende te voldoen om toe te treden tot de burgerij. Men diende in het bezit
te zijn van onroerend goed en bovendien werd verwacht dat men minimaal een aantal
jaren in de stad woonde of beloofde er te blijven wonen. Maar bij Cornells Deque
hebben we gezien dat ook dit niet altijd voldoende was om verzekerd te zijn van de
status van burger.

16 In Lyon stonden de vreemdelingen onder grote druk om zich ш de stad te integreren, maar bleef dit uiteindelijk beperkt tot enkele
individuele gevallen Gascon neemt ab bewijs voor 'enracinement' het verkrijgen van het poorterichap In Lyon diende hier een koninklijke
naturaksauebnef aan vooraf te gaan. Pas gewapend met een dergelijk documenl kon men bij de stadsregering met rucees het poortersekap
verkrijgen Voor de periodes 1567 1571 en 1578-1580 zijn er in totaal 58 naturaktatiebneven \~Ь»пЛ voor Lyon Tegen veertig Italianen stonden
drie Catalanen en een enkele Nederlander Het ging vooral om grote kooplieden, de kleine hnden konden de hoge kosten meestal met opbrengen.
Kond 1500-1510 waren er in Nantes een twintigtal Spaanse namen te vinden Rouaan ontving russen 1450 en 1500 acht Spaanse kooplieden, rassen
1520 en 1520 dertien en tussen 1520 en 1540 negentien. 57% van de naturalisaties door de Franse koning voor Rouaan was voor Spanjaarden De
helft van de Spanjaarden was afkomstig uit Burgos, de andere helft van de Cantarmene kust- Richard Gascon, Grund commerce er ne urbaine au
XVk akte: Lyon et s s marchands (елоглми de 1S20 envmns Je USO), 2 delen (Parut, 1971), 364-369 Michel Molla du Jourdin, 'El Consulado
de Burgos en las ciudades francesas' ACUÌ ad V Centellino <Jd ConmUdo de Burga (1494-1994) I (Burgos, 1994), 303-319, 304-308 Mallat maakt
gebruik van de onuitgegeven studie van Chr Douyere-Demeulenaere, 'Les marchands étrangers a Rouan au léeme siècle (vers 1520л*гв 1580) en
zíjn eigen Le commerce mentirne normand ila fin du Moyen Age (Parus, 1952) En verder van J Mathores: *Note* sur les rapports de Nantes avec
l'Espagne' en 'Notes sur la pénétration des Espagnols en France du ХШе au XVlet' Bulletin Htspamque 14 (1912) en 24, 41-68 Zie ook, Hilario
Casado Alonso, 'La Bretagne dans le commerce «-«nllan aux XVe et XVIe aedes' 1491 La Bretagne, terred'Europe Colloque întemaaonal, Brest,
2-4 octobre 1991 Jean Kerherve en Tanguy Daniel éd. (Brest/ Quunper, 1992), 81-98, 95, Alain Croix, Noma d le pays nantats au XVle suklc
Etude dtmograpbque (Tarns, 1974), 192-198
n

17 Het Nederlands maakt ш tegenstelling tot bijvoorbeeld het Tr?l'P* ' en het Engels geen rmrlfrtrhetrf tussen deze groepen. Het Italiaans kent
de term 'straniero' voor de niet-Italiaanse vreemdeling en 'forestiero' voor de Italiaan van buiten de eigen stad. Pierre Hunubise, 'La présence des
"étrangers" à la cour de Rome dans la première momé du XVle siede', Forestieri e stramen nelle cuti bmsso-medwtU Am del seminano
intemazionale di studio Bagno a Ripoh (Firenze), 4-8 giugno 1984 (Florence, 1988), 5740, 58 In Londen bestond het rjulerscheid tussen de 'Aliens',
die vooral afkomstig waren uit Frankrijk en de Nederlanden en de 'Foreigners', de Engelse onvnjen lan W Archer, Tbe pursuit of'stability. Social
relations tn Elizabethan London (Cambridge, 1991), 131-140, Steve Rappaport, Worlds іиіем wona4 structura of Ufe ut sixteenth century London
(Cambridge, 1989), 42-47
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Vooral uit de voorbeelden van de Nederlandse kunstenaars in Spanje blijkt dat het
verkrijgen van het poorterschap daar vaak een eenvoudige zaak was. Binnen enkele jaren
kon men twee- of driemaal van poorterschap verwisselen. Het lijkt erop dat de Spaanse
stadsmagistraten een belofte vaak voldoende achtten om iemand tot poorter te maken.
Omdat de Nederlanders vrijwel geen organisaties kenden in Spanje en bovendien zich
zeer verspreid vestigden, was het verkrijgen van het poorterschap voor hen van groot
belang. In de Nederlanden hadden de kooplieden van Brugge veelal geen behoefte aan
het poorterschap van de stad. Alleen enkele families die integreerden met de Nederlandse bevolking en zich definitief in de stad vestigden lijken toegetreden te zijn tot de
burgerij. Dit gebeurde meer in Middelburg en Antwerpen dan in Brugge. Vooral in
Middelburg, met een relatief kleine Spaanse kolonie, was men eerder geneigd om toe te
treden tot de burgerij. Voor toetreding tot de gilden was het een vereiste, maar het
aantal Spanjaarden dat zoiets verlangde was zeer klein. We stuiten hier op het verschil
in migranten. Zo lijkt het vooral om Spaanse kooplieden en om Nederlandse ambachtslieden te gaan. Twee verschillende groepen, met ook een verschillende manier van
inburgering en integratie. Van één van de weinige in Antwerpen ingeburgerde
ambachtslieden, de kleermaker Sancho de Annuncibay, is bekend dat hij in 1554
verdacht werd van het verwonden van verscheidene personen 'aan de beurs'.18
Zoals gezegd zijn er voor de grote handelscentra in de Nederlanden vele namen van
Spaanse kooplieden bekend, terwijl voor de Spaanse steden het vooral ambachtslieden
zijn, variërend van schilders tot kanonniers en drukkers. De internationale kooplieden
hadden er belang bij om contacten aan te gaan met de stad van vestiging, maar meer
nog dienden ze hun handelsnetwerk niet te vergeten. Een stabiele vestiging was
noodzakelijk, maar opgaan in de ontvangende samenleving taboe. Dan was uittreding
uit de handel de enige mogelijkheid, zoals ook gebeurde met de enkele SpaansAntwerpse families die actief werden in het bestuur en de handel vaarwel zeiden. Dit
verschijnsel is ook waarneembaar in de Franse steden. Voor ambachtslieden en de
aanverwante kleine kooplieden, was integratie van veel groter belang en ook minder
goed te omzeilen. Dit verschil met de rijke kooplieden is ook door Rubió Balaguer
geconstateerd voor de 'Duitsers' in Valencia en Barcelona in de vijftiende eeuw. Hij
stelde dat de rijkdom ervan houdt om grenzen te benadrukken, terwijl het bescheiden
leven van de ambachtslieden juist de neiging vertoont om deze grenzen uit te wissen."
Maar waren er dan geen Nederlandse kooplieden in Spanje en geen Spaanse

18 'Index der gebodboeken berustende 1er secretary dentad Antwerpen 1489-1794' Antwerpxb ArcbievenbLd 1 (IBM), 120-464 Bij 'sHettoghen
Staat de kleermaker Sancho de АппожЬау al op de datum van 25 maart 1546 ingeschreven ab 'ingcseten pouter der Stadt van Antwerpen' Hij
stond op het punt een reu te ondernemen naar Spanje 'in zijne affairen' en hij zou daarna weer snel terugkeren Zijn winkel, huis en zijn leerlingen
hield hij gewoon aan De Aalsterse kleermaker Joosen de Scheppere zou de winkel open houden en voor hem werken all zijn knecht en dienaar
SAA, 's Hertoghen 1546, 45r In 1549 liet Sancho, de zoon van Jan uit Bilbao zich opnieuw als kleermaker en burger inschrijven in Antwerpen.
SAA Poorterboeken
19 Jordi Rublo Balaguer, 'Integración de los impresores alemanes en la vtdasocul y economica de Cataluña y Valencia en les agios XV XVI'
Spantxbe rvrxbungen der Gàrragpeujebéfi', 1 Reihe, 20 (1962), 103-122, Brunelle, 'Immigration', Ook Jacoby ziet zeer grote verschillen tussen
de migrane van kooplieden en die van Tntwbtrliwl»,, David Jacoby, 'The migration of merchants and craftsmen, a Mediterranean perspective
(12tb-15th century)' Le mtgréziom ui Enron« Stet ХШХ ІІІ Simonetta Cavaciocchi ed (Prato 1994), S3) 560, Paola Subacchi maakt ook een
dergelijk onderscheid voor de Italiaanse aanwezigheid in Antwerpen gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw de njke kooplieden blijven
tijdelijk en badden hun eigen organuaues, de lagere sociale groepen vesngden zich eerder definitief en vermengden zich met de Nederlandse
bevolking Paola Subacchi, 'Italians m Antwerp in the second half of the sixteenth century' Minderheden m WeAeuropae steden (16de 20ste eeuw)
Hugo SeJy en Alíonj K.L Thijs ed. (Brussel/ Rome, 1995), 73-90, 89-90
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ambachtslieden in de Nederlanden? Het aantal Nederlandse kooplieden zal
waarschijnlijk inderdaad lager hebben gelegen dan andersom, al zijn hier geen bewijzen
voor. Het feit is dat de Nederlandse kooplieden veelal kozen voor tijdelijke faktors en
rondreizende kooplieden. Het verzamelen in één handelsnatie vond niet plaats. Dit leidt
tot een grotere verspreiding en maakt het ook moeilijk gegevens te vinden over hun
aanwezigheid. Zo zijn er nauwelijks namen bekend van Nederlandse kooplieden die de
jaarmarkt van Medina del Campo bezocht hebben, terwijl het toch onmogelijk is dat
daar maar zo weinig Nederlandse kooplieden zijn verschenen. De steekproef in
Valladolid heeft laten zien dat het met geduld mogelijk is om Nederlanders te vinden
in de notariële protokollen. Maar ook dan betreft het vooral de enkele gevestigde
Nederlanders. De reizende koopman laat slechts zelden duidelijke sporen na.
Spaanse ambachtslieden waren er in de Nederlanden vermoedelijk nauwelijks. De
registers van gekochte poorters voor Middelburg, Mechelen, Brugge en Antwerpen
tonen maar een zeer klein aantal Spaanse namen en van velen is het beroep niet bekend.
Schilders en beeldhouwers -zo belangrijk in Spanje- zijn er in de Nederlanden niet te
vinden. Het gaat meer om schoenmakers en zilversmeden. Dit zijn echter beroepen die
ook door Nederlanders in Spanje werden uitgeoefend. Het is dus niet mogelijk om een
duidelijke scheiding te zien in de verhoudingen: in Spanje wilde men Nederlandse
schoenen, in de Nederlanden ook wel eens een Spaanse slof.20 Ook de latere overname
van de Spaanse kledingmode21 laat zien dat men in de Nederlanden niet ongevoelig was
voor de voortbrengselen van de Spaanse cultuur. Gaat het nu om push- of om pullfactoren bij de ambachtslieden?22 Veel van de Nederlandse ambachtslieden zijn zeer
jong naar Spanje gegaan, soms zelfs nog als leerlingen. Hetzelfde gold eigenlijk ook voor
de Nederlandse handelaren. Spanje trok aan de Nederlandse jeugd en bood hun de
mogelijkheid een zelfstandige positie te verwerven. De aanwezigheid van landgenoten
in den vreemde zal deze migratie bovendien vereenvoudigd hebben. In de meeste grote
steden waren Nederlandse ambachtslieden actief. In hoeverre kettingmigratie hierbij een
rol heeft gespeeld is onduidelijk. Uit het voorbeeld van Valladolid blijkt dat daar een
hele groep woonde, die afkomstig was uit de omgeving van Den Bosch. De meeste
kooplieden lijken zich echter eerst verzameld te hebben in bijvoorbeeld Antwerpen om
vandaar gezamenlijk te vertrekken. Er valt veel voor te zeggen dat men zich door
Spanje aangetrokken voelde, zodat er dus in ieder geval voldoende pull-faktoren
aanwezig waren. De Spaanse rijkdom en de roep van de Nieuwe Wereld waren in de
Nederlanden alom bekend. Maar Spanje was niet voor alle immigranten een paradijs:
bij de schoenmakers van Toledo, die wegens geldgebrek niet naar huis konden, of bij

20 De schoenmakers van het hof van Karel V ui de Nederlanden kregen in 1553 'cédulas' om 'cuero de cordovanes' uit Spanje te laten halen
Omdat men ze tuet goed controleerde Ь«Ы*ч* ze teveel en bleef er geen leer in Spanje over voor schoenen, 'porque alle ta Allemania los
comencaron a esumar en mucho' Florian de Ocarnpo, 'Sucesos de los aflos 154В я 155В' Biblioteca Nacional, Madrid, nus 9937, 94r De jonge
hertog van Medinaceh moest aan twee zijden ondersteund worden omdat hij een ziekte aan zon benen had opgelopen, als gevolg van het dragen
van schoenen naar de bourgonduche mode * ^-""g, 'Relation', 230 Vital signaleerde ш de Nederlanden Spanjaarden met Nederlandse
puntschoenen Vital, 14B
21 De contacten met Spanje zorgden voor een invloed van Spanje op de Nederlandse mode- mantels, handschoenen, mutsen Henne, tbstoere
V, 223, 225, 226 Terwip Füips de Schone zich al snel naar de Spaanse mode kleedde tijdens zijn Spaanse verbluf, koos Karel V er m de jaren na
1517 voor om geen Spaanse kleding te dragen 7ie de beschrijvingen bij Labung, 'Relation' en Vital, 'Voyage'
22

Carlo M OpoDa, Before the iruiuttrul revolution. Еигорелп society *nd economy, 1000-1700 (Londen, 1976), 177-181
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de achtergebleven familie van overleden Nederlandse kooplieden of hovelingen, kon de
situatie zeer penibel worden. Voor het onderkennen van eventuele push-faktoren zou
de economische situatie in de Nederlanden moeten worden bestudeerd. Maar die zouden
dan in ieder geval niet alleen voor de migratie naar Spanje hebben gegolden. De voorbeelden van Nederlandse ambachtslieden in Engeland en Italië laten zien dat ook daar
voor een deel dezelfde beroepen werden uitgeoefend.
Maar waarom zijn er zo weinig jonge Spanjaarden naar de Nederlanden gekomen om
hun geluk te beproeven? Ook de Nederlandse markt bood immers mogelijkheden op
het verwerven van een zelfstandige positie. Ten dele zal de situatie niet zo duidelijk zijn
geweest als in deze vraag wordt gesteld. De gegevens over de Spaanse ambachtslieden
in de Nederlanden zijn gebaseerd op de aankoop van het poorterschap. Dit was inderdaad nodig om als gildemeester aan het werk te kunnen. Maar wat als we
veronderstellen dat het vooral jonge Spanjaarden zijn geweest, die hier als leerlingen
naar toe kwamen? Tegen de tijd dat zij zich als meester dienden te gaan vestigen,
konden zij besluiten terug te keren naar Spanje, of waren zij -via bijvoorbeeld een
huwelijk- reeds in de stad ingeburgerd. Ook de Spaanse registers van poorterschap zoals
in Valladolid noemen weinig namen van vreemdelingen, terwijl er wel vele vreemde
ambachtslieden gevestigd waren. De aankoop van het poorterschap gebruiken als
graadmeter voor migratie blijft een zeer gevaarlijke onderneming.
Maar laten we even veronderstellen dat er inderdaad minder Spanjaarden naar de
Nederlanden kwamen dan Nederlanders naar Spanje. Wat kunnen daar de oorzaken van
zijn? Hadden de Spanjaarden de Nederlanders niets te bieden, waren ze slecht geschoold,
weinig avontuurlijk, lui? Lodovico Guicciardini beoordeelde de Spaanse ambachtslieden
inderdaad niet erg positief en volgens zijn oom Francesco hielden de Spanjaarden zich
niet bezig met de fabricage van gebruiksvoorwerpen: bijna alles aan het hof van Karel
V zou uit Frankrijk en andere landen komen en zelfs de handel werd nauwelijks
beoefend door de Spanjaarden.23 Vooral dit laatste doet ons twijfelen aan de
betrouwbaarheid van Francesco Guicciardini, terwijl de Spaanse export naar de
Nederlanden duidelijk maakt dat er ook Spaanse eindprodukten naar de Nederlanden
kwamen. Natuurlijk was de handel in grondstoffen belangrijker, maar er was wel
degelijk een vraag naar Spaanse produkten. Echter niet zozeer in opvallende
voorwerpen, zoals schilderijen en beeldhouwwerken, waar dankzij de kunsthistorici veel
over bekend is. De import van een bepaald produkt ging meestal gepaard met de
immigratie van ambachtslieden. Een Spaans kapittel dat glasramen wilde voor de eigen
kathedraal in de nieuwe Nederlandse stijl had de keuze tussen een in Spanje wonende
kunstenaar of import vanuit het buitenland. De beschikbaarheid en de prijzen zullen
bij zulke afwegingen een voorname rol hebben gespeeld. Ook in de Nederlanden zal
men zulke keuzes hebben gehad.

23 Zo schreef Francesco over zim reu ш 1511
це a España de Francesco Guuaatdint, embajador de Йогепаа ante d Rey Cttrf/ico Jose Mana
Alonso Gamo ed (Valencia. 1952). 56 Lodovico stelde dat. 'iw^mma ц può dire che buona parte della Spagna u fornisca da questi paca quasi
di tutte quelle cose che hanno manifattura cotidiana et che consistono nella industria et nelle fatiche dell'huomo, delle quali fauche gli Spagnuoli
di bassa condiuone, almeno nel loro paese, sono іщтпм-і««ті' Lodovico Guicciardini, Dorntnone ш cvm ι Раея Baia Dina Aristodemo ed.
(Amsterdam, 1994), 290-291 Soortgelijke ideeën bij Navagero en Vital Volgens Vital zou de welvaart in Asturie zeer toeoemen als men er even
hard rou verken als in Vlaanderen VnaJ. 'Voyage', 94, Andres Navagero, Vuíje а España del magnífico señar A tu/res Navagetv 1124-i}26, embajador
de ta тернЫкл dt oenecu ante d emperador Carlos V]asè Mana Alonso Gamo ed (Valencia, 1951), 73.
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De Nederlandse markt was ook relatief kleiner dan de Spaanse. Het aantal inwoners
in Spanje groeide aanzienlijk gedurende de zestiende eeuw en er waren vele grote steden.
Rond 1530 waren er ongeveer vier à zes miljoen Spanjaarden in de landen van de Castiliaanse kroon. Jan de Vries gaat uit van bijna zeven miljoen rond 1500 voor alle Spaanse
gebieden. In de Nederlanden bedroeg de bevolking toen nog geen tweeënhalf miljoen.
Een halve eeuw later waren de verhoudingen nog ongeveer gelijk. In Spanje vond
bovendien een versnelde urbanisatie plaats. Rond 1500 waren de verhoudingen zeer
sterk in het voordeel van de Nederlanden: daar waren ongeveer 23 steden met meer dan
10.000 inwoners, tegen Spanje ongeveer 20. Vijftig jaar later waren dat er 24 in de
Nederlanden en 27 in Spanje. Ook de bevolking van de grote Spaanse steden groeide
sneller. Rond 1500 waren er nog meer Nederlandse grote-stadbewoners, maar in 1550
was dit aantal in Spanje beduidend gestegen. Desondanks bleef de urbanisatiegraad in
de Nederlanden veel hoger dan in Spanje.2*
De expanderende Spaanse economie bezat bovendien de uitlaatklep van Amerika.
Jonge Spanjaarden op zoek naar een eigen bestaan zullen in veel gevallen hebben
gekozen voor een tocht naar de Nieuwe Wereld in plaats van een reis naar het noorden.
Onbekend is verder of er onder Spaanse ambachtslieden een aversie bestond tegen de
Nederlanden. Het voorbeeld van de soldaten -is dat eigenlijk niet eveneens een
ambacht?- heeft laten zien dat men reeds ten tijde van Karel V zeer opzag tegen de reis
naar het noorden. Het was voor Spanjaarden geen prettig vooruitzicht om naar de
koude en vochtige Nederlanden te reizen. Daarbovenop komt nog het beeld van de
Nederlanden als een ketterse samenleving. Berichten over het protestantisme zullen de
aantrekkingskracht van het noorden nog verder hebben ondermijnd. Rond 1534 schrijft
Sancho Cota vol afschuw over de religieuze ontwikkelingen in de Nederlanden.25
Voor de meeste groepen reizigers valt op dat er duidelijke verschillen bestaan tussen
de Spanjaarden en de Nederlanders. Spaanse studenten kwamen wel naar de Nederlanden, terwijl er van een tegenbeweging geen sprake geweest lijkt te zijn. Over het
algemeen was het de Spaanse wetenschappelijke wereld die in beweging kwam. Waren
de Nederlandse geleerden en studenten net zo lui als de Spaanse ambachtslieden? De
Nederlanders reisden namelijk alleen naar Spanje als hun functie aan het hof dat
verlangde, of als ze juist een functie in Spanje wilden verwerven, aan het Habsburgse
hof of bij een edelman of geestelijk heer. Lui waren ze echter niet. Hun academische
reizen gingen naar Frankrijk, Duitsland en Italië. Vond men Spanje te ver en te warm,
of zijn er diepere oorzaken? Op militair gebied is het verschil ook zeer duidelijk. Het
zijn de Spanjaarden die als soldaten naar de Nederlanden kwamen, terwijl er andersom
alleen geschoolde militaire specialisten vertrokken, bijvoorbeeld om de kanonnen te

24

Ρ Chaunu, l'Espagne Je OtHes QwM 2 delen (Panjs, 1973), 85-90, 130-131 Jin de Vine), Енъраю «гешшяшп ISOO-IIOO (Londen, 1984).

25 'Asimismo vino nueva que en Olanda y otras provincias hazen otras nuevas eregías de se circuncidar y otras cosas, de que Dios Nuestro Señor
nos libre Cota, Мепитяі, 196 Later schnjft hi) over Munster Sina seta diabolica, mis abominable que la de Luteno' Ibidem, 206-207 De
Nederlanders reageerden andersom ook negatief op het uiterlijk vertoon van de Spaanse katholieken Zo beschrijft een kroniek hoe ten tnde van
het verblijf van Fdips Π ш Brussel wel 150 Spanjaarden en Italianen op wioe donderdag de straat op gingen en zich publiekelijk geselden, zodat
de straten vol bloed kwamen te liggen Ook de patroonheilige van Spanje diende als voorbeeld van de bloeddorst van de Spaanse religie 'te wetene
S Jacob te peerde grouwehjek met eenen blooten messe slaende Turcken ende Mooren' Die шейк отпшиее лп Brtbtndt, oft tvavokb wis de
oude (Antwerpen, 1565/Jan MoUijns), 166, 176, 186-189, 217-218
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bedienen. Bedevaartgangers reisden weer alleen naar Spanje. Van Spaanse pelgrims naar
bijvoorbeeld Onze-Lieve-Vrouwe van Halle lijkt geen sprake te zijn geweest.
De Spaanse samenleving ontving de Nederlanders veelal individueel, verspreid over
vele steden en kleinere plaatsen. De inpassing van deze vreemdelingen gebeurde daarom
vrijwel altijd op individuele basis, waarbij huwelijk en poorterschap de voornaamste
methode hebben gevormd voor de Nederlander om te integreren. De tweede generatie
ging meestal onzichtbaar op in de Spaanse samenleving. De kooplieden trokken
voornamelijk rond of bleven slechts voor een korte periode en burgerden zich niet in.
Wel vormden zich in Spanje kleine groepjes van Nederlanders, al dan niet zoals in San
Lúcar op basis van een vaste organisatie, of via een soort kettingmigratie zoals in Valladolid. In de gevallen dat er sprake was van grote groepen Nederlanders blijkt dat er snel
problemen konden ontstaan. Als voorbeelden vallen te geven de problemen rond de
hoven van Filips de Schone en Karel V, maar ook de problemen in de havensteden als
er veel Nederlandse schepen lagen aangemeerd. Het waren deze tijdelijke
samenklonteringen van vreemdelingen die tot geweld en kritiek leidden. Zo was in 1523
het hof van Karel V in Valladolid, toen daar duizend soldaten uit Valencia aankwamen.
De nacht van sacramentsdag verzamelden zij zich op straat een riepen: 'viva el rey y
mueran los Flamencos!'. Bij het geweld dat volgde zouden ongeveer vier personen zijn
gestorven. In hetzelfde jaar ontstond ook in Bilbao een grote vechtpartij tussen de Spanjaarden en de Nederlanders. De Spaanse soldaten waren op weg van San Sebastián naar
Valladolid, maar raakten in Bilbao slaags met de dienaren van de Nederlandse hovelingen. Achttien Nederlanders stierven hierbij. Alle vreemdelingen sloten zich toen op in
hun huizen en moesten wachten tot de Spaanse edelen de rust weer hadden weten te
herstellen.26
In de Nederlanden vond de Spaanse immigratie vooral plaats in enkele handelscentra.
De kooplieden blijven grotendeels buiten de ontvangende samenleving, zodat de
problemen zich tot een minimum beperken. Doch al krijgen de Spaanse handelaren een
afgebakend hoekje van de samenleving, er zijn wel voorbeelden te vinden van conflicten
met de Nederlandse bevolking. Zo werd in 1491 Claus van Dinther in Antwerpen
veroordeeld wegens laster van de natieleden. Behalve een bedevaart diende hij ook de
consuls en de kooplieden van de natie te smeken om vergiffenis. Hetzelfde gold voor
de knecht van jonker Jan van Ranst, die na een ruzie tussen zijn heer en een Spaans

26 Rodríguez Villa, 'El emperador Cario» V', 43-107 Sandoval, Carlos Κ Π, 21. Mexla beschrijft ook de gevechten ш Valladolid: 'Mataron ocho
o diez Flamencos'. Volgeni Rodríguez Villa waren er alleen gewonden gevallen. Welhcht gaat het om verschillende versies van dezelfde vechtpartij.
Mexla, Cirios V, 327. In Vaüadohd werd een Nederlander door een Spanjaard vermoord. Hoewel deze zach daarna m een kerk verborg, werd hij
daar door Nederlanders doodgestoken. Er werden geen straffen uitgedeeld. Sandoval, CsWof V, L19). Al ten naie van Flhps de Schone (1506) vond
er in Valladolid een vechtpartij plaats tussen de Nederlanden van Filips en de Casnlianen: 'Por que como los Flamencos en corner γ beber tubiesen
consigo aerta manera de presunción para con la jente de Castilla, por bvìanas causas se mataban unos a otros γ hacían muchas afrentas, no abíendo
para los Flame icos tanta justicia como para los Castellanos'. Santa Cruz, Reyes Ctíóheot, Π, 57. In 1518 en 1519 vele preken ш Valladolid tegen
de Nederlanden. Danvúa, Memorial, XXXV, 238-239 Idem, XXXVL 776-777 (1520). Idem, XXXDC, 19). Joseph Perez, 'Moines fondeun et
sermons subversiis en Casulle pendant le premier séjour de Charles-Quint en Espagne' Bulletin Hispanique 67 (1965), 5-24. De srtuatie valt te
vergelijken met de aanwezigheid van het Spaanse hof m Engeland in 1555. Een meute Engelsen was toen een kerk binnengevallen waar de
Spanjaarden aan het bidden waren op Corpus ChrutL Divi. Loades, 7be retgn of Mary Tudor, Potata, government andrdtgioa м England 1S$3-1}}8
(Londen, 1979), 212-216.
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koopman de muts van de Spanjaard in stukken had gesneden.27
Via huwelijk en het verwerven van poorterschap zoekt slechts een klein deel van de
immigranten de status van burger van een Nederlandse stad. Het gaat dan in
tegenstelling tot Spanje niet zozeer om de kleine ambachtslieden, maar om de rijke
kooplieden. De Nederlandse samenleving ontvangt dus slechts een kleine bovenlaag, die
wordt opgenomen in de eigen elite. Wanneer deze Spanjaarden daadwerkelijk grote
invloed verwerven aan het hof, zoals Diego Flores en Juan Manuel, lijkt dit weer wel
tot protesten te hebben geleid. Wellicht enigzins te vergelijken met de problemen van
Beltran de Flomonte aan het hof van Johanna in Tordesillas en de kritiek van de Comuneros op Chièvres en de andere hovelingen van Karel V. Ook in de Nederlanden
ontstaan de problemen pas bij de confrontatie met grote groepen vreemdelingen. Het
belangrijkste voorbeeld zijn de Spaanse troepen in de Nederlanden en hoewel Karel V
alles doet om deze soldaten zoveel mogelijk te isoleren van de Nederlandse omgeving
ontstond er zowel in de Brabantse en Vlaamse steden, als op Walcheren en in de zuidelijke gewesten, veel kritiek op hun aanwezigheid. Ook de aanwezigheid van een aantal
Jezuïeten in Leuven of van een kleine groep soldaten in Mechelen leidde al tot een
confrontatie met de Nederlanders. Een ander voorbeeld was de grote Spaanse vloot van
Johanna in 1496. Ook toen gedroeg de Zeeuwse bevolking zich vijandig ten opzichte
van de grote groep Spanjaarden.
De inpassing van individuele immigranten heeft feitelijk nergens tot problemen geleid.
De aanwezigheid van grote tijdelijke groepen veroorzaakte meer problemen dan de
daadwerkelijke inpassing in de bevolking. In de Nederlanden is duidelijk waarneembaar
dat men streefde naar isolering van zulke groepen, terwijl de aard van de migratie naar
Spanje er voor heeft gezorgd dat dit probleem in Spanje minder heeft gespeeld. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland waar de inpassing van de vreemdelingen tot veel
problemen kon leiden. Cunningham onderscheidt voor deze periode een toename van
de 'jealousy of aliens' bij de Engelsen.28
DE REIZIGER

De reiziger tussen Spanje en de Nederlanden had meestal de keuze tussen de land- en
de zeereis. Voor de Habsburgse hofreizen valt er een duidelijk patroon waar te nemen.
De reis door Frankrijk geschiedde alleen in geval van een klein reisgezelschap. Slechts

27 SAA, V i e n d r a 234, Comcocbock 1414-1S12, 174г. F Melis Taeymans, Orrstufoet H14-1H1 (Antwerpen, 1979). Veroordelingen van
Spanjaarden door het gerecht kwamen vaker voor en meestal werd hun verbanning opgelegd Drie werden er in 1511 verbannen wegens een
vechtpartij op de werf. Tussen 1550 en 1556 verschijnen er vaker Spanjaarden ш de Antwerpse согтвсаеЬоекеп: oneerlijkheden, dieverij, bedelarij
en vagebonden) waren de belangrijkste overtredingen. SAA, Vierschaar 234, correcueboek 1414-1512, 184r. F. Melis Taeymans, Corraaebotk 1414·
1Í12 (Antwerpen, 1979). F Melis Taeymans, Comcnebodt IS 13- 1Ш (Antwerpen, 1981). SAA, Vierschaar 235,105v, llOr, 112v, 116v, 122r, 12Sv,
133r, 133v, 134v. In 1553 vonden er in Antwerpen rond de beurs gewelddadige botsingen plaats tussen de Engelsen en de Spanjaarden, waarbij
de stad harde maatregelen moest uitvaardigen De huizen van de Spanjaarden waren met stenen bekogeld. Oskar de Smedt, De Engelse nutie te
Antwerpen οι de toomde eeuw (1496-15)2 I (Antwerpen, 1950), 117-188 en Idem, Π (Antwerpen, 1954), 165 'Inda der gebodboeken berustende
ter secretary dernad Antwerpen 1489-1794', Antwerpse ArchmcnbUd 1 (1864), 120-464.
28 Dit leidde tot diverse ordonnanties tegen de vreemdelingen. In 1517 kwam het m Londen tot een uitbarstmg tegen de 'Aliens' (Evil May
Day) Ian W Archer, 'Responses to alien immigrants ш Londen, с 1400-1650' Le migreziont m Еигорш. Sere ХШ-Х 1П Simonella Cavaciccchi
ed. (Prato 1994), 755-774, Idem, The ритм ofsuMtty. Social TeUaons ш Elatbahtn London (Cambridge, 1991), 131-140. Zie ook V Cunningham,
Ahen immigration in EngUnd (Londen, 1897), 128, 141 en Steve Rappaport, Worlds wtänn worlds: structures o//ye m sixteenth century London
(Cambridge, 1989), β, 43. Ook de komst naar Engeland van het Spaanse hof met Filips Π veroorzaakte grote problemen. D M . Loades, 7e« ragn
ofAUry Tttdor. Palmes, government and religion in EngUnd 1ÍSJ-155S (Londen, 1979), 245. Volgens een kroniek zouden er m augustus 1554 wel
2000 Spanjaarden in Engeland geweest zijn. De Spaanse ambachtxheden hadden er hun winkels moeten sluiten omdat ze geen vnje burgers waren.
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de eerste reis van Filips de Schone en Johanna vormt hierop een uitzondering. Een
reden hiervoor zal hebben gelegen hebben in de pro-Franse politiek van een aantal raadgevers. Bovendien was er geen sprake van een reis van de Spaanse koning. Filips was
slechts de beoogde troonopvolger. De zeereis noodzaakte daarentegen goede contacten
met Engeland. Zeereizen zonder de Engelse kust aan te doen waren moeilijk uitvoerbaar
en kostten bovendien veel meer tijd. Naarmate de eeuw vorderde probeerde men het
ongemak van de zeereis te beperken door altijd door middel van een korte oversteek
via Engeland te reizen en de wintermaanden te mijden. Vanaf ongeveer 1530 zal de
gecombineerde land-zeereis via Italië (Barcelona-Genua) steeds belangrijker worden voor
de Habsburgers.
De ambassades kozen eveneens meestal voor de zeereis. De aard van hun opdrachten
zal reizen door het vijandige Frankrijk vaak ongewenst hebben gemaakt. Bovendien
dienden diplomaten vaak zowel Engeland als de Nederlanden aan te doen. Koeriers
hebben gedurende de periode daarentegen een voorkeur gehad voor de landreis. Voor
een individu was de landreis eenvoudiger te organiseren. Er bestond een officiële postdienst van de Tassis, maar er werd ook gebruik gemaakt van hovelingen en dienaren.
De kooplieden van Burgos hadden hun eigen dienst. Uit de rekeningen van Burgos
wordt duidelijk dat de koeriers vaak in Spanje woonachtige Fransen zijn geweest. Zij
konden de reis volbrengen zonder op te vallen. Ten slotte was er nog een koeriersdienst
over zee. In San Sebastian en later Bilbao beschikten de Habsburgers over een goed
georganiseerde dienst van kleine scheepjes (zabras), die de contacten met de Nederlanden
en Engeland uitstekend konden onderhouden. Wel was dit vooral in de wintermaanden
zeer moeizaam. Bovendien was het uitrusten van een schip een kostbare en tijdrovende
aangelegenheid. De reistijd over zee was -in tegenstelling tot de koeriersdienst over landmoeilijk vast te stellen. Het kon zeer snel gaan, maar het weer kon een overtocht ook
lange tijd belemmeren. Ondanks het gevaar voor een Franse arrestatie, lijkt de landroute
meestal veiliger te zijn geweest en er zijn slechts enkele voorbeelden bekend van de
gevangenneming van een koerier. In tijden van oorlog werd er ook wel gebruik gemaakt
van Engelsen of Portugezen. Uit veiligheidsoverwegingen kon er soms voor gekozen
worden een bericht zowel over land als over water te versturen. De kans op slagen werd
zo verhoogd.
Zoals gezegd was de landroute wel goed mogelijk voor kleine groepjes reizigers. De
'Cédulas de paso' geven een aantal voorbeelden van zulke kleine reisgezelschappen:
zowel paarden, muildieren als ezels konden hiervoor worden gebruikt, afhankelijk van
de status of de rijkdom van de reiziger. Ook pelgrims maakten gebruik van de landweg,
al zijn er ook vele voorbeelden bekend van pelgrimages naar Santiago de Compostela
per schip. Op die manier werd de boetetocht soms niet meer dan een vakantiereisje. Bij
strafbedevaarten staat daarom een enkele keer expliciet vermeld dat men over land
diende te gaan. Ook voor de kooplieden stonden beide wegen open. Hoewel het
aannemelijk is dat de meeste kooplieden over zee reisden, samen met hun handelswaar,
zijn er ook voldoende bewijzen voor reizen over land. Zoals gezegd was de zeereis
beperkt tot een deel van het jaar en lag de zeeweg in de wintermaanden vrijwel stil.
Bovendien lagen er niet altijd schepen in de havens klaar voor de reis. Men was aan het
laden of er was net een konvooi vertrokken. Uit het proces rond Juan de Estella wordt
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duidelijk dat er soms een lange tijd voorbijging, voordat er een schip naar de
Nederlanden vertrok. De vele embargo's op de vaart die door de vorsten werden
uitgevaardigd om de organisatie van een grote vloot mogelijk te maken, legden het
scheepvaartverkeer vaak zelfs gedurende vele maanden lam.
Mede door de embargo's en de invloed van het weer en de seizoenen is het moeilijk
om de scheepvaart tussen Spanje en de Nederlanden voor de gehele periode te
kwantificeren. Hoge cijfers betreffende het aantal schepen wijzen niet altijd op een
bloeiperiode voor de scheepvaart. Zowel aan Spaanse als aan Nederlandse kant kon het
ook betekenen dat er lange tijd geen schepen waren uitgevaren. Het is dus moeilijk gegevens voor een bepaald jaar te vermenigvuldigen voor de gehele periode. Wellicht zou
een gemiddeld aantal van ongeveer tachtig schepen tot de mogelijkheden kunnen
behoren. Hiertoe zouden dan de volgende vloten gerekend dienen te worden: de
Burgalezen met hun wol in ongeveer vijfentwintig schepen, de onafhankelijke Baskische
schepen en de schepen van de Nederlanders en de Bretonnen. Deze twee laatsten lijken
elkaar gaandeweg min of meer vervangen te hebben. Het aantal betrokken personen zou
uitgaande van ongeveer vijfentwintig personen per schip uitkomen op tweeduizend.
Maar van groter belang is de enorme geografische verspreiding van de betrokken
personen en de gebruikte havens. De scheepvaart was niet beperkt tot enkele grote
havens, maar strekte zich in Biskaje en Guipúzcoa uit over een groot gebied. Dit gold
ook voor Zeeland en het noorden van Holland. De internationale contacten vonden
door de scheepvaart dus ook plaats op het niveau van de kleinere dorpen. De Spaanseen Nederlandse kust was intensief betrokken bij de Hispano-Vlaamse wereld. Alleen in
Andalusië lijkt het vooral om een beperkt aantal grote havens te gaan. De bevolking van
deze kuststreek was ook minder actief in de scheepvaartverbinding op de Nederlanden.
Wel dienden zij bijvoorbeeld als loodsen voor de Italiaanse schepen op weg naar het
noorden. 2 '
De kuststreken waren niet alleen betrokken bij het scheepvaartverkeer. Handelaren,
ambachtslieden, maar bijvoorbeeld ook studenten kwamen vanuit de Spaanse
kuststreken naar de Nederlanden. Deze vormen van contact waren echter minder
geografisch beperkt. De Spaanse handelaren in de Nederlanden waren afkomstig uit het
gehele land, zoals ook vanuit alle Nederlandse gewesten kooplieden naar Spanje
trokken. Wel is het aantal Nederlandse steden dat kooplieden leverde kleiner geweest
dan in Spanje. Onder de naam van de naties van Castilië, Aragón, Biskaje, Navarra en
Andalusië kwamen kooplieden uit vele steden en stadjes naar de Nederlanden. Vele
Nederlandse kooplieden kwamen uit de belangrijkste handelscentra (Brugge, Antwerpen,
Bergen op Zoom en Middelburg). Ook hier weer lijken enkele Nederlandse steden als
sluizen gediend te hebben voor de rest van de Nederlanden. De kleinere afstanden
zullen deze concentratie duidelijk hebben bevorderd. Vanuit een relatief klein gebied
kon men de gehele Nederlanden bestrijken. Uit de rest van de Nederlanden kwam men
wel daar naar toe om te handelen, of de Spaanse koopman stuurde zijn

29 Juan de Arola, Juan Ramu, Bartolomé de Recabare en Gregorio de Rechio, burgen таи Cadiz, hadden gemeld dat de 'gaLeacas' van Venene*
die jaarlijks naar Engeland en FUndes gingen, alujd in Cadiz vier loodsen innamen om hen 'por las mares del poniente en la yda e venida' te
loodsen, afkomstig van een 'cofradía' in Cádiz. Omdat er verdenkingen waren van pert, mochten ze volgens de regels van de broederschap met
van boord. Ze waren nu m Venene en verlangden een gunst Ze Kregen ieder 10 000 mrs 1519 Cédulas, 49, Эі
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vertegenwoordiger op pad.
De Spaanse soldaten die naar de Nederlanden kwamen waren afkomstig uit een zeer
uitgestrekt gebied. Op deze manier raakten niet alleen de kustgebieden en de steden,
maar ook de kleine dorpen in het binnenland betrokken bij de Hispano-Vlaamse wereld.
Dit in tegenstelling tot de Nederlanden, waar het binnenland grotendeels weinig heeft
deelgenomen aan de reizen naar Spanje. De aanwezigheid van de Spaanse soldaten in de
Nederlanden zorgde er echter wel weer voor dat ook het Nederlandse binnenland niet
ontkwam aan de contacten met de Spanjaarden.
De conclusies vallen wellicht als volgt samen te vatten: de Spaanse samenleving kreeg
te maken met de komst van individuele Nederlanders, verspreid over vele steden en
kleinere plaatsen. De aard van deze sedentaire immigranten maakte dat zij spoedig
werden opgenomen in de ontvangende samenleving. De reizende Nederlanders waren
maar voor korte tijd in Spanje en zijn zeer moeilijk terug te vinden. Grote groepen
tijdelijke miganten leverden problemen op, maar afgezien van de hoftreinen en de
zeelieden heeft Spanje weinig grote groepen Nederlanders ontvangen.
De Nederlandse samenleving bundelde de Spaanse immigranten in een beperkt
kerngebied. De sedentaire Spanjaarden konden door middel van de handelsnaties ten
dele buiten de samenleving blijven. Slechts een kleine kerngroep integreerde daadwerkelijk in de Nederlandse elite. Ook de reizende kooplieden bleven gebonden aan deze
vaste centrale naties. Grote concentraties van tijdelijk aanwezigen leidden in de
Nederlanden zoals in Spanje tot problemen. Vooral de aanwezigheid van Spaanse
soldaten -waarvoor geen tegenvoeters in Spanje bestonden- lijkt de oorzaak te zijn van
de conflicten tussen de Spanjaarden en de Nederlanders.
De zeer diverse aard van de contacten heeft er toe geleid dat de Hispano-Vlaamse
wereld zich heeft uitgestrekt over de gehele bevolking van Spanje en de Nederlanden,
hetzij actief als reizenden, hetzij passief als deel van de ontvangende samenleving. De
Spanjaard was een bekende verschijning in het Nederlandse land, terwijl de Nederlandse
ambachtsman in alle Spaanse steden kon opduiken. Ook zijn alle sociale lagen bij deze
contacten betrokken geweest. Het kende een bovenlaag van rijke edelen, hovelingen en
handelaren. Daaronder bevond zich een groter middenkader van kleinere handelaren,
ambachtslieden, studenten, schippers en koeriers. Maar ook de onderlagen van de
bevolking waren zowel actief als passief betrokken. Actief als soldaat en matroos,
wasvrouw of dienstknecht, passief als bevolking bij de inkwartiering van de hoftreinen
en de soldaten.
De oude historische vormen van contact die reeds uit de Middeleeuwen dateerden,
werden in deze periode gecombineerd met de contacten als gevolg van de samenwerking
vanwege de Habsburgse dynastie. Zo onstond er een internationale relatie tussen twee
ver van elkaar verwijderde gebieden, waarvan de omvang, de intensiteit en het belang
ver uitsteeg boven die tussen de meeste andere Europese gebieden in de vroegmoderne
tijd. De Hispano-Vlaamse wereld was geen beperkte subcultuur gebleven, maar was een
wezenlijk onderdeel van de gehele Spaanse en Nederlandse samenleving geworden.
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Op 12 april 1555 stierf Johanna van Castilië en eind oktober gaf Karel V het bestuur
over de Nederlanden op. Temidden van de rouwdoeken in het Brusselse paleis kwam
een nieuwe generatie aan het woord: Filips Π, die de regering overnam van zijn vader
en de prins van Oranje, steunpilaar van Karel V in zijn laatste regeringsjaren. Zij zouden
de nieuwe hoofdrolspelers worden in de Hispano-Vlaamse wereld.30

Fig. 6 - De "Patron" (kapitein) van het schip.

Î0
H « meest recente Nederlandse overzichtswerk o»tr de opstand befit« met de regeringsoverdracht ш 1555, Anton van der Uta, De opsuad
in dt Ш е А я в ц (ISSS1609) (Utrecht/ Antwerpen, 1995), 33. Dit in tegenstelling tot Jonathan Israel, die weinig betekenis hecht a u de abdicatie.
Jonathan L brad, Tie Daub тфіЫк. ¡и rise, ршпж, tnJfiUt 1477-1106 (Oxford, 1995), 135.
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BIJLAGEN HOOFDSTUK I
1. ONDERHANDELINGEN TUSSEN DE SPAANSE NATIE EN ANTWERPSE SPANJAARDEN
(1551)
Bron: Ayuntamientos 1548-1648 SAB, SC, 43-46.
Señores,
Los que son diputados y mas los que el clerque nombrare se hallen oy domingo a la una
hora en acabando de comer a la casa de la nación a comunicar cosas que mucho
cumplen avisándoles que el que faltare le llebaran cinco sueldos de gruesos de peña, en
Brujas a xi de otubre de 1551- firmado/ Diego de la Peña.
Las personas que se nombraron para el dicho ayuntamiento allende de los diputados son
los seguientesAlonso de Salinas
Diego de Tordomar
Juan de Matança
Lorençio de Spinosa
Diego Pardo
Hernando de Curiel
Hernando de Matute
Lope de Gauna
Luis de la Bega
Juan de la Peña
La qual dicha cédula mostro el clerque a los sobredichos nombrados e a los diputados
e se juntaron todos en la casa de la nación a los quales se les propuso como heran
venidos de Emberes los señores Baltasar de Haedo y Fernand Lopez del Campo, sobre
que querrían tener los señores españoles que rresiden en Enveres una cabeca que los
gobernase e juzgado como aqui le tenemos, y que viesen si sera bien oyrlos primero,
antes que dixesen sus pareçeresLos quales fueron todos de parecer que primero entrasen en la cámara e les oyesen lo
que demandavan y que después podrían dezir mejor su parecer sobre ello.
Después que entraron los dichos señores se les dixo que diesen lo que querían proponer
los quales en sustancia propusieron lo arriba dicho y se les demando por escripto para
que mejor sobre ello pudieses dar nuestro parecer- Los dichos señores del ayuntamiento
fueron todos de acuerdo que el negocio serre sumiese en cinco personas que se
nombrasen para ello para que con nosotros les diésemos el parecer e rrespuesta que
mejor nos paresçese- y los señores que para ello se nombraron son los siguientes.
Diego Pardo
Fernando de Matute
Luis de la Bega
Juan de la Peña
Fernando de Curiel
E luego nos rresumimos que fasta lo que avian de dar por escripto que no se podia
tomar parecer ni darles respuesta.
La petición que dieron los dichos señores es la siguiente:
+Muy magníficos señores+
Lo que los señores españoles que rresiden en la villa denberes nos dieron cargo
dixesemos de su parte de palabra las deximos ayer e pues la voluntad de vs. ms. es que
se lo demos por escripto lo reptiremos aqui en breve-
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Ya vs. ms. saben como nuestro trato de la mercadería no buenamente se puede
conserbar syn aber alguna orden ayuntamiento e cabeça que lo gobierne, e como los
privilegios e libertades que esta nuestra nación tiene no se estiende en mas de en el
condado de Flandes, querríamos procurar de lo estender en el condado de Bravante, para
lo qual no buenamente se puede venir del primer voleo como vs. ms. bien lo saben.
Seria bueno comunicado por otros medios que tirasen todos a este fin, por lo qual
querríamos tener un aynuntamiento e cabeça en la villa de Enberes que gobernase el
bien general de la mercadería e para esto hallamos a su magestad de la rreyna ynclinada
a nos hazer toda merced con justicia e a los señores del gobierno de la dicha villa en
toda voluntad para nos ayudar e favoreen esto, e vista esta buena comodidad les a
parecido a todos los españoles que en Enberes rresidimos ansy de Castila como de
Andaluzia y Bizcaya unanimes e conformes de lo seguir e Uebar en efeto para que todos
estemos en una congregación.
Y asy mismo les a parecido que pues los que aqui y alli residen somos de una patria e
naturaleza y estamos en tierra estraña que se comunicase con vs. ms. para que sy fuese
bien e honrra de todos nos a uñásemos con toda conformidad e amor como rrazon lo
rrequiere e para venir a este efeto que tan general bien de todos es, suplicamos a vs. ms.
rreçiban nuestra comunicación con aquella voluntad que nosotros se la ofrecemos e nos
den su consejo e vencejo en lo que se nos pudiere hazer merced.
La qual dicha petición se copio e se dio a cada uno de los dichos señores nombrados su
copia para que viesen en ello y nos diesen pareçerE otro día seguiente nos juntamos en nuestra cámara de nación con los dichos cinco
señores y en lo que nos rresumimos se rrespondiese a los dichos Baltasar de Haedo y
Fernando del Campo, es lo seguiente:
Que bisto lo propuesto por ellos y lo que avian dado por escripto toda la nación les
agradecía la buena voluntad que nos muestran la qual no menos ay de nuestra parte y
que en todo lo que les pudiéremos faboreçer lo haremos, pues todos somos unos y de
una misma nación y que oigamos mucho de que tengan tan buena voluntad de querer
estender los pribilegios que tiene esta nación en Brabante, lo qual deseamos todos y
querríamos que asy se hiziese, pero que para poder les dar mejor parecer nos dixesen
e declarasen mas de que manera entendían este estendímiento de los pribilegios, para que
les pudiésemos dar el ayuda e fabor que nos demandan siendo bien e honrra de todos.
A lo qual rrespondieron que al presente no tenían tanto ojo al estender los pribilegios
por que no hera cosa que asy buenamente se podría azer. Que lo que ellos pretendían
agora es tener una cabeça e juzgado como en muchas naciones para que el trato de la
mercadería de alli se gobernase por ella y todas sus causas y pleitos viniesen ante ella,
de lo qual se les seguiría grand probecho e tendrían mejor gobierno en sus negocios que
hasta aqui y teniendo la dicha cabeça e juzgado podrían, andando el tiempo, tratar con
la villa de Enveres de aver pribilegios lo qual no buenamente podían azer agora, no la
teniendo, e asy nos suplicaban les diésemos sobre ello nuestro parecer e consejo de los
medios que debían tener para venir a este efetoA lo qual le rrespondimos que el negocio hera de mucha sustancia e calidad como bien
lo veyan y que para dar nuestro consejo e parecer sobre ello se rrequeria muy larga
comunicación con los señores de la nación y otras personas. Lo qual no se podía azer
tan brevemente como lo demandavan y que despues que lo ubiesemos muy bien
comunicado e tomado el parecer de los dichos señores se lo escriviriamos a Enberes
dentro de 15 o 20 días, o antes sy pudiésemos y que tubiesen por muy cierto que en
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todo lo que pudiésemos ayudar y favoresçer a su yntençion lo haríamos y que el dilatar
la rrespuesta hera solamente por no dar nuestro parecer sin que primero tomemos mas
nuestro consejo y se les de tal que sea honrrado probecho de todos.
Diego de la Peña
Juramiento que hizo Fernando de Castro:
Oy, doze de otubre de 1551 años mandamos a nuestro clerque que llamase a Fernando
de Castro, el qual vino ante nos en la cámara de la nación y allí le rremostamos que los
señores de la nación avian ordenado como parece en el ayuntamiento de xxxi de marco
de darle una pension de 10 sueldos de gruesos cada año por el tiempo que los dichos
señores de la nación pareciese
En 27 de otubre nos juntamos en nuestra casa de la nación con los cinco nombrados
para comunicar sobre lo del consulado que demandan los de Enberes, a los quales se les
propuso lo seguiente:
Que les haríamos saber como los señores de la villa tenían una carta de la magestad de
la rreyna y con ella una rrequesta que dieron los dichos señores de Enberes, en la qual
carta la rreyna escrivia a los de la villa que viesen aquella rrequesta y la comunicasen
con nosotros y la escriviesen su parecer i si les venia algún perjuizio de lo que en ella
se contenia, para lo qual fuimos llamados para comunicar sobre ello en la cas del burgomaestre mayor, Francois Petit, donde fuimos el qual con otros tres o quatro esclavines
y un pensionario nos propuso lo que la rreyna avia escripto y que sobre ello nosotros
diésemos nuestro parecer a lo qual le respondimos que hera necesario nos diesen la copia
de la rrequesta y de la carta de la rreyna, para que pudiésemos comunicar con nuestros
diputados, para dar sobre ello el parecer que nos demandavan, lo qual asy lo hizieron
y la copia de la rrequesta e carta de la rreyna se tomo y esta en nuestro archivio con
otras escripturas, la qual les mostramos y sobre ello rrespondieron todos de un parecer
lo seguiente:
Que fuésemos a comunicar con los señores de la villa con dos de los nombrados y que
primero antes que les dixesemos nuestro parecer les demandásemos e supresemos el suyo
y conforme a lo que ellos dixesen les rrespondiesemos dándoles la mejor e mas amigable
rrespuesta que nos pareciese, para lo qual siguiendo lo dicho nombramos a los señores
Diego Pardo e Juan de la PeñaE después de lo suso dicho en 29 del dicho mes y año suso dicho fuimos con los dichos
señores Diego Pardo e Juan de la Peña a casa del dicho burgomaestre mayor, el qual
hallamos con tres esclavines y el escótete y un pensionario para comunicar sobre la
rrequesta e carta de la rreynaE luego el pensionario dùco que los señores de la villa esperaban nuestro parecer sobre
el negocio que nos avian tratado conforme al mandamiento e carta de la rreyna a lo qual
le rrespondimos que para mejor dar nuestro parecer hera necesario que oysemos
>rimero el suyo para que supiésemos la menerà como lo entendían, y después nosotros
es diriamos lo que sobre ello nos pareçiese-
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A lo qual después de aver comunicado entre ellos nos respondieron que bisto que en la
rrequesta que los denveres davan no contenia otra cosa syno demandar un consulado
como aqui le teníamos como en otras partes de España e Ytalia le avia, les parecía que
esto tocaba lo primero a su magestad del emperador de lo qual no avia que tratar pues
su consejo veria sobre esto lo que el conbeniese- Lo segundo tocaba a esta villa de lo
qual si en efeto viniese les parecía les vendría muy grand daño e disminuyçion asy por
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que agora y en los tiempos pasados muchos de los denveres venían aqui a azer sus
mercaderías por rrespeto de estar aquí el consulado el qual sy tan bien estubiese alia no
solamente no bendrian aqui muchos de los que allí rresiden, pero los mas de los de aqui
se yrian alia, de lo qual vendría gran perjuizio a su villa allende de otros muchos
ynconbinientos que avia, los quaíes no dezian pues sabían que los entendíamos y
alcançabamos como ellos- Y lo otro tocaba a nosotros y a nuestra autoridad en lo qual
no querían dezir el perjuizio e ynconbinientes se nos haría, pues cada uno en su propia
causa sabe y entiende de lo que le cumple.
A lo qual después de aver comunicado con los dichos señores a parte les rrespondimos
lo seguiente:
Quanto al primer punto que no avia que tratar η el, pues tocaba a su magestad- Quanto
al segundo de lo que tocaba a la villa que todos los ynconvenientes que nos dezian avia
e muchos mas y que ni mas ni menos en ello lo entendíamos- Quanto al otro de lo que
tocaba a nosotros les deximos que en lo que se quexaban en su rrequesta que a causa de
no tener cabeça ni consulado no se probeyan las cosas de la navegación ni mercaderías
como convenia, que tenían sin rrazon de rimostrarlo ansy, pues toda la culpa avia sido
suya por no querer subjetarse y obedecer a este consulado, pues en los tiempos pasados
se les a probeydo de naos como se hizo quando se enbiaron las 8 huleas en el año de
543 e ni mas ni menos se les ubieran dado depues аса las naos que ubieran demandado
y que en demandar cabeça mas de la que aqui tenían hera bien escusado pues esta y a
estado aqui siempre sin averia en otra ninguna parte en estas tierras. Diego de la Peña.
Tanbien se les dixo que visto que ellos lo entendían asi y que las cabsos eran tantos que
no se porian dezir sin mucha scriptura como cosa muy ardua que era proveyesen a corte
en el negocio como allosen por su consejo y nos abisasen que pasabos y siendo
necessario demos comunicación nuestra hallarían prestos para tenerlos cada y quando
que quisiesen y que fasta haverlo que se hazia no trataríamos ninguna cosa lo qual se
les rrespondio asi por parezer de todos por no nos hazer mas parte en este negocio sin
ocuerrir otra mayor neçessidad, dicho Dios. Diego de la Peña.
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2. CONSULS VAN DE SPAANSE NATIE (1502-1555)
Bron: 'Ayuntamientos', SAB, SC.
1502
Pedro de Salamanca
Belasco de Bejar
Francisco de Carrion
1503
Gonçalo de Salamanca
Diego Perez de Soria
Felipe de Carrion

Pedro del Castillo
Pedro Lopez
Pedro de Miranda

1504
Pedro de Salamanca
Alonso Pesquier
Francisco de Covarrubias

Gonçalo de Salamanca
Belasco de Bejar
Francisco de Salamanca

1505
Diego Perez de Soria
Alonso de Medina
Silvester Pardo

Pedro de Salamanca
Felipe de Carrion
Juan de Adurça

1506
Gonçalo de Salamanca
Alonso de Castro
Diego de Basurto (de Villasante)

Silvester Pardo
Francisco de Castro
Garcia Xuarez

1507
Pedro de Salamanca
Belasco de Bejar
Francisco de Lerma

Pedro de Salamanca
Belasco de Bejar
Francisco de Lerma

1508
Juan de Adurça
Diego de Castro
Fernando de Vernuy

Gonçalo de Salamanca
Alonso de Castro
Geronimo de Vega

1509
Pedro del Castillo
Pedro Lopez
Francisco de la Torre

Pedro de Salamanca
Francisco de Carrion
Juan de Santurze

1510
Juan de Adurça
Alonso de Castro
Gomez de Quintanadueñas

Pedro del Castillo
Pedro Lopez
Pedro de Covarrubias

1511
Silvester Pardo
Felipe de Carrion
Francisco del Rio

Diego Perez de Soria
Francisco de Pamanes
Pedro de Salamanca
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1512
Juan de Adurça
Gonçalo Gomez
Juan de Enzinas
1513
Silvester Pardo
Pedro de Covarrubias
Diego de Vega
1514
Pedro de Salamanca
Francisco de la Torre
Diego de San Vitores
1515
Felipe de Carrion
Francisco de Pamanes
Ynofio Pardo

Francisco de Carrion
Francisco del Rio
Francisco de Cisneros

1516
Pedro Lopez
Diego de Vega
Alonso de Santa Gadea

Silvester Pardo
Francisco de la Torre
Gabriel Ximenes

1517
Diego Perez
Francisco de Pamanes
Pedro de Torquemada

Felipe de Carrion
Francisco del Rio
Yñigo del Espita!

1518
Garcia de Aresti
Francisco Fernandez (de Villegas)
Geronimo de la Plata

Pedro Lopez de Calatayud
Francisco de Pamanes
Juan de Muxica

1519
Silvester Pardo
Alonso de Santa Gadea
Francisco Garcia

Diego Perez de Soria
Bernaldino del Castillo
Alonso Paiz

1520
Felipe de Carrion
Francisco del Rio
Alonso de Espinosa
1521
Francisco de Pamanes
Francisco de Cisneros
Fernando de Çuaço

Francisco del Rio
Jerónimo de la Plata
Juan de Medina
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1522
Alonso de Castro
Alonso de Santa Gadea
Cristóbal de Avila
1523
Diego Perez
Francisco de Cisneros
Andres Gutierres (de San Vítores)

Francisco de Pamanes
Alonso Paez
Juan de Matança

1524
Garcia de Aresti
Alonso de Salinas
Gregorio Pesquier
(bolsero: Juan de Madaria)

Diego Perez de Burgos
Juan de Mendieta
Pedro de la Torre
(bolsero: Diego de Carrion)

1525
Diego Perez de Burgos
Alonso de Santa Gadea
Sancho Gallo
(bolsero: Bernaldino de Vallejo)
1526
Francisco del Rio
Rodrigo de Gauna
Gaspar de Muxica
(tesorero: Diego de Ugraide)
1527
Francisco de Pamanes
Juan de Matança
Pedro de Jaén

Francisco de Villegas
Juan de Medina
Cristobal de Miranda

Alonso de Santa Gadea
Cristobal de Avila
Bernaldino de Salamanca
(tesorero: Garcia Alonso Gallo)
Francisco del Rio
Rodrigo de Soria
Juan de Madaria
(tesorero; Diego Benyto)

1528
Alonso de Santa Gadea
Fernando de Çuaço
Diego de Carrion
(tesorero: Diego Francisco de Gaona)

Francisco de Cisneros
Juan Pardo
Diego de Avila
(tesorero: Felipe de Castro)

1529
Francisco Fernandez (de Villegas)
Hernando de Escobar Sahagun
Jerónimo Pardo
(tesorero: Jerónimo de Carrion)

Alonso de Santa Gadea
Francisco Garcia
Antonio de Cuellar
(tesorero: Luis del Sello)

1530
Diego Perez de Burgos
Gaspar de Muxica
Francisco de Gaona
(tesorero: Diego Ortega de Burgos)

Francisco de Cisneros
Jerónimo de Lerma
Alvaro de Maluenda
(bolsero: Martin de Bertendona)
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1531
Alonso de Santa Gadea
Rodrigo de Soria
Diego de Santa Cruz Salamanca

Alonso de Santa Gadea
Juan de Medina
Antonio de Santa Cruz

1532
Juan de Matança
Juan de Medina
Juan de Paredes

Alonso Paez
Diego de Carrion
Geronimo de Carrion

1533
Juan de Camargo
Diego Benyto
Franciso de Enciso

Alonso de Santa Gadea
Rodrigo de Soria
Diego Benyto

1534
Alonso de Salinas
Juan de Camargo
Pedro de Porres

Alonso de Santa Gadea
Juan de Camargo
Juan Lopez Gallo

1535
Francisco de Cisneros
Fernando de Matute
Luis Gallo
1536
Juan de Medina
Diego Ortega de Burgos
Gaspar de Muxica
(tesorero:Fernando de Curiel)

Juan de Medina
Diego de Santa Cruz
Fernando de Muxica
(tesorero: Geronimo Lopez de Gaona)

1537
Juan de Matança
Geronimo de Carrion
Miguel de Lerma

Juan de Matança
Juan de Camargo
Miguel de Lermarma

1538
Alonso de Salinas
Pedro de Porres
Garcia de Quintanadueñas

1539
Juan de Medina
Antonio de Villafranca
Lope de Carrion
^Tesorero: Francisco de Sandoval)

1540
Pedro de Porres
Diego de Astudillo
Juan de Matança
(tesorero: Martin Fernandez)

1541
Diego Pardo
Gonçalo de Aguilera
Diego de Tordomar
(tesorero: Fernando de Valladolid)

1542
Juan de Camargo
Juan Lopez Gallo
Juan de Quintanadueñas

1543
Juan de Matança
Pedro de Porres
Fernando de Curiel
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1544
Juan de Camargo
Diego de Astudillo
Francisco Bonifaz

1545
Diego Pardo
Pedro de Porres
Juan de la Peña

1546
Juan de Matança
Diego de Astudillo
Diego de Lerma

1547
Juan de Medina
Juan Lopez Gallo
Juan de Agüero

1548
Juan de Camargo
Diego de Astudillo
Lope de Gaona
(tesorero: Juan de Calvete)

1549
Pedro de Porres
Juan de la Peña
Jerónimo Ximenez
(tesorero: Diego del Espinar)
(mayordomo de las probas y mandas:
Juan de Medina)

1550
Diego Pardo
Luis de la Vega
Lorençio de Lerma
(tesorero: Venturao de Medina)
(mayordomo: Simon van der Marte)

1551
Juan de Camargo
Gonçalo de Aguilera
Diego de la Peña
(tesorero: Juan Alons del Castillo)

1552
Juan de Medina
Juan de la Peña
Fernando de Curiel
(tesorero: Juan Gallo Descalada)

1553
Juan Lopez Gallo
Gonçalo de Aguilera
Diego de Lerma
(tesorero: Lope Gallo del Campo)

1554
Juan de Medina
Juan de la Peña
Diego del Espinar
(tesorero:Francisco del Peso)

1555
Juan Lopez Gallo
Diego de Tordomar
Francisco de la Maca
(tesorero: Juan Ortega de Burgos)
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3.

AANWEZIGHEID OP DE VERGADERINGEN VAN DE SPAANSE NATIE TE BRUGGE

(1502-1555)
Bron: SAB, SC, 'Ayuntamientos'.
1. Juan de Abanza
2. Juan de Adurça
3. Diego Aguado
4. Juan de Agüero
5. Gonçalo de Aguilera
6. Sancho de Agüito
7. Luis de Almaras
8. Francisco Garcia Almaraz
9. Francisco de Ángulo
10. Francisco de Aranda
11. Juan de Aranda
12. ? Arbieto
13. Juan de Arçes
14. Miguel de Ardara
15. Garcia de Aresti
16. Garcia de Arestigui
17. ? Arlançon
18. Diego de Astudillo
19. Cristobal de Avila
20. Diego de Avila
21. Diego de Basurto
22. Francisco de Bejar
23. Pedro de Bejar
24. Velasco de Bejar
25. Diego Benyto
26. Fernando Bernuy
27. Martin de Bertendona
28. Francisco Bonifaz
29. Geronimo Bonifaz
30. Antonio de Burgos
31. Antonio Burgos Medina
32. Juan Bautista de Burgos
33. Gregorio de Cabezón
34. Bernaldo de la Cadena
35. Diego de la Cadena
36. Juan de Calvete
37. Bernaldino de Camargo
38. Juan de Camargo
39. Fernando del Campo
40. Diego de Carrion
41. Felipe de Carrion
42. Francisco de Carrion
43. Jerónimo de Carrion
44. Lope de Carrion
45. Luis de Carrion
46. padre Carvajal
47. Bernaldo Casallo
48. Francisco de Casas
49. Bernaldino de Castillo

50. Diego del Castillo
51. Juan del Castillo
52. Pedro del Castillo
53. Rodrigo del Castillo
54. Ventura del Castillo
55. Adrian de Castro
56. Alonso de Castro
57. Alvaro de Castro
58. Bernardino de Castro
59. Diego de Castro
60. Felipe de Castro
61. Fernando de Castro
62. Francisco de Castro
63. Garcia de Castro
64. Juan de Castro
65. Luis de Castro
66. Pedro de Castro
67. Alonso de Cerezo
68. Diego de Cerezo
69. Nicolas de Cerezo
70. Pedro Cerezo
71. Gonçalo Chacón
72. ? Cisneros
73. Francisco de Cisneros
74. Fernando de Contreras
75. Lope de la Corona
76. Gabriel de la Costa
77. Pedro Cotar
78. Francisco de Covarrubias
79. Pedro de Covarrubias
80. Diego de Çuaço
81. Fernando de Çuaço
82. Francisco de Çuaço
83. Francisco de Cucho
84. Antonio de Cuellar
85. Diego de Cuellar
86. Luis de Cuellar
87. Fernando de Curiel
88. Geronimo de Curiel
89. Fernando de Daca
90. Fernando (el mayor) de Daca
91. Fernando (el joven) de Daca
92. Bernardo Diaz
93. Juan Diaz
94. Alonso Diez de Aguilar
95. Juan de Doña Maria
96. Juan de Encinas
97. Agustín Enrique
98. Francisco de Ensuso
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99. Diego del Espinar
100. Alonso de Espinosa
101. Fernando de Espinosa
102. Lorencio de Espinosa
103. Alonso del Espital
104. Gabriel Garcia del Espital
105. Juan del Espital
106. Yñigo del Espital
107. Francisco Fernandez de Villegas
108. Alonso Fernandez de Espinosa
109. Martin Fernandez
HO. Juan de Fuica
111. Pedro de Gaen Qaen ?)
112. Andres Gallo
113. Garcia Gallo
114. Lope Gallo
115. Luis Gallo
116. Sancho Gallo
117. Lope del Campo
118. Juan Gallo de Escalada
119. Juan Gallo de Modoya
120. ? Gaona
121. Diego Francisco de Gaona
122. Francisco de Gaona
123. Juan de Gaona
124. Lope de Gaona
125. Rodrigo de Gaona
126. Francisco Garcia
127. Gonçalo Gomez
128. Gonçalo Gomez Mendieta
129. Antonio Gomez de Saldaña
130. Luis de Gomiel
131. Juan Gonçalez Gallo
132. Jerónimo Guerra
133. Pedro Guerra
134. Alonso Gutierrez
135. Andres Gutierres de San Vítores
136. Juan de las Heras
137. Pedro de Herrera
138. Matheo del Hoyo
139. Sebastian del Hoyo
140. Francisco de Lantadilla
141. Francisco de Leon
142. Diego de Lerma
143. Francisco de Lerma
144. Geronimo de Lerma
145. Gregorio de Lerma
146. Lorencio de Lerma
147. Miguel de Lerma
148. Fernán Lopez
149. Juan Lopez
150. Pedro Lopez
151. Garcia Lopes de Burgos

152. Juan Lopez de Calatayud
153. Pedro Lopez de Calatayud
154. Fernán Lopez del Campo
155. Alonso Lopez Gallo
156. Fernán Lopez Gallo
157. Juan Lopez Gallo
158. Geronimo Lopez de Gaona
159. Juan Lopez de Vega
160. padre Juan de Ludueña
161. Francisco de la Maça
162. Bernaldino de Madaria
163. Juan de Madaria
164. Francisco de Madrigal
165. Alvaro de Maluenda
166. Francisco de Maluenda
167. padre Jerónimo de la Mancha
168. Juan Mandianez
169. Juan de Marquina
170. Bartolomé Martinez Sumero
171. Andres Martinez
172. Fernando de Matança
173. Garcia de Matança
174. Juan de Matança
175. Fernando de Matute
176. Fernando (menor) de Matute
177. Alonso de Medina
178. Bernardino de Medina
179. Diego de Medina
180. Fernando de Medina
181. Francisco de Medina
182. Gaspar de Medina
183. Juan de Medina
184. Juan Alonso de Medina
185. Ventura de Medina
186. Pedro de Melgar
187. Juan de Mena
188. Juan de Mendieta
189. Cristobal de Miranda
190. Diego de Miranda
191. Francisco de Miranda
192. Juan de Miranda
193. Pedro de Miranda
194. Sancho de Miranda
195. Juan de Miranda la Loo
196. Juan de Montenegro
197. Diego de Montenegro
198. Alonso Moreno
199. Pedro Moreno
200. ? de la Mota Villegas
201. Alvaro Moxica
202. Fernando de Moxica
203. Gaspar de Moxica
204. Juan de Moxica
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205. Fernando de Najera
206. Antonio de Navarete
207. Pedro de Navarete
208. Rodrigo de Navarete
209. ? Nebreda
210. Antonio de Olabe
211. Francisco de Olabe
212. padre Pedro de Ortega
213. Andres Ortega de Burgos
214. Diego Ortega de Burgos
215. Juan Ortega de Burgos
216. Juan Ortega de Herrera
217. Juan Ortega de San Roman
218. Gonçalo de Palençuela
219. Francisco de Pamanes
220. Alvaro Pardo
221. Diego Pardo
222. Jerónimo Pardo
223. Juan Pardo
224. Silvestre Pardo
225. Ynofio Pardo
226. Antonio (klerk) de Paredes
227. Garcia de Paredes
228. Juan de Paredes
229. ? de Patiencia
230. Alonso Payz
231. Andres de la Peña
232. Diego de la Peña
233. Francisco de la Peña
234. Gregorio de la Peña
235. Juan de la Peña
236. Juan Perez
237. Diego Perez de Burgos
238. Alonso Perez de Castro
239. Antonio Perez de Castro
240. Geronimo Perez de Castro
241. Diego Perez de Soria
242. Francisco del Peso
243. Gregorio Pesquer
244. Ochoa de Pesquera
245. Alonso Pesquier
246. Juan de Pineda
247. Andres de Pinozo
248. Jerónimo de la Piata
249. Pedro de Plazencia
250. Bernaldino de Porres
251. Pedro de Porres
252. Francisco de Quintanadueñas
253. Garcia de Quintanadueñas
254. Gomez de Quintanadueñas
255. Juan de Quintanadueñas
256. Francisco del Rio
257. Juan del Rio

258. Alonso de Rosales
259. Fernando de Sahagun
260. Andres de Salamanca
261. Bernaldo de Salamanca
262. Bernardino de Salamanca
263. Diego de Salamanca
264. Francisco de Salamanca
265. Garcia de Salamanca
266. Geronimo de Salamanca
267. Gonçalo de Salamanca
268. Miguel de Salamanca
269. Pedro de Salamanca
270. Alonso de Salinas
271. Alonso Samillan
272. Luis de Samillan
273. padre Samillan
274. Bernaldino de San Estevan
275. Juan de San Roman
276. ? San Vicente
277. Gregorio de San Vicente
278. Pedro de San Vicente
279. Alonso de San Vítores
280. Diego de San Vítores
281. Francisco de Sandoval
282. Gaspar de Sandoval
283. Antonio de Santa Cruz
284. Diego de Santa Cruz Salamanca
285. Alonso de Santa Gadea
286. Francisco de Santa Maria
287. Pedro de Santiago
288. Francisco Santo Domingo
289. Diego de Santo Domingo
290. Juan de Santo Domingo
291. ? Santo Domingo
292. Juan de Santurze
293. Luis del Sello
294. Antonio de Soria
295. Pedro de Soria
296. Rodrigo de Soria
297. Juan de Teca
298. Francisco el Tio
299. ? Torquemada
300. Pedro de Toquemada
301. Diego de Tordomar
302. Alonso de la Torre
303. Diego de la Torre
304. Francisco de la Torre
305. Garcia de la Torre
306. Juan de la Torre
307. Pedro de la Torre
308. Rodrigo de la Torre
309. Diego de la Torre Allende
310. Diego de Ugraide
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311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.

Pedro de Valencia
Fernando de Valladolid
Gregorio de Valladolid
Pedro de Valladolid
Bernardino Vallejo
? Valmaseda
Juan de Valmaseda
? Vega
Diego de Vega
Hieronimo de Vega
Luis Vega
Melchior de Vega
Rodrigo de la Vega
Francisco Velez
Pedro Velez
Juan de Velorado

327. Ortega de Vidas
328. Antonio de Villaíranca
329. Juan de Villareal
330. Pedro de Villareal
331. padre Villavicencio
332. Francisco Villegas
333. Pedro de Villegas
334. Juan de Villena
335. Diego de Villoslada
336. Geronimo Ximenez
337. Grabiel Ximenez
338. dotor Xuares
339. García Xuares
340. Cristobal Xuarez de la Concha
341. ? Buytrago
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с = consul; χ = diputado; a = aanwezig; t « tesorero

№
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

02-09
10-19
20-29
30-39
40-49
23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
χ
-xxcxxcx excx
XXXX--X
XXXXXCXX
xx-xx xcxxxxxxxx
-axxx-xaaa .
χ

χ
XXX

χ--

50-55
012345

XX
xcxcxx

xxxxx-xxaa-xa

XX
x-xxx
xxxx--xxxxxx---xcx----c----xa--------- -.-------. ......
23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345
-X
X-- XXX--XX
xx
x cxxxcxcxc
Χ-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ-χ
xx
ex χ
χ--- χ
--XC--X- --xxxxxx
a
excx-cx- χ
txxx-xc
c- χ
t
xaxxcxxx
xxx
a xx a
.
--XX--X-X-X- X
-X
X- XX xx-xx X-- . . - — .
23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345
aax
χ
a
-x
xx χ
axtx xxxxxx
a
x xxxcccxcxx xxcxcxxxcx xc-x---axxxa-axta--xxxxcx
xc-c
с
cxcxx с
axxax
ex — xxc χ
c x - x - -x
xt xacxxxxc
xcxx
........ .....χχ.χ- ..χχ....
....... .......... ..
23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345
02-09
10-19
20-29
30-39
40-49
50-55
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46
47
48

02-09
10-19
20-29
30-39
40-49
50-55
23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345
a
χ
X--X

49

XX--CX

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

χ
-χ

χ

a

XCCX-X-X

-xxcxxcx с

-х-х

--XX
-x-x-a

χ

-

axxxa-

a
XXX t x x x - a---

a --x
a - x a x - - x x a x x x x --x
-χ
-xxxxxcx
x-x
-Х--Х
ta
-23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345
xxxxx
xa
C--XX
XXXX -XXX
X
XX--XX
χ
-χ
xxxx xxx
- - - — -.....
. -- aaa a--xa-xx xxxxxx
xx
xx
cxxxx - c x c - x x x c x cxx-xcx-x — xxxx
xx
......χ. .χ....
. —.
.. -χ.
χ--- —
23456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345
a
-χ
-xcx
--χ
χ cxxc
a
x-xxxcx
- с - xxxxxxx
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4. VERDELING VAN DE SPAANSE WOL (1540)
Bron: SAB, SC, 'diversen 1428-1549', n° 16.
'memoria de las sacas que ay en Brujas oy biernes 6 de hebrero de 1540'
Document gedeeltelijk afgebroken.
...y Hortuno de Salazar
...la Corona
...de Villafranca
...do de Muxica
...do de Valladolid
...pez Gallo
...do de la Rrea

..Ilo
...Lopez y Diego Gallo
..tin Fernandes
...de Lerma
...o de Pores
..e Sandobal
...ndo de Curiel
...Camargo
...la Maça
...e Ysunça
...no de Paredes
.. .Quintanadueñas
...Sedano
..allo
...Ilo de Modoya
...ega
_
...ellar
...Rio
...Millan
...Pardo Lerma
...e Lujando
..sunça
...ntenegro
...rte
...ina
...daria

...nosa
...pinosa

132
167
330
357
246
12
144
124
18
108
8
477
457
150
14
350
40
16
55
70
650
58
53
1144
50
558
800
28
150
50
39
429
40

...Soria
...lbete
...a
...de Burgos
...
...des
···
...Vicente
Francisco de Porres
Hernando de Orosco
Martin de Aguirre
Juan de Cuchu
Sancho de Libano
Gomar Boduyn
Juan de Arrieta
Juan Mantel
Geronimo de Morebal
Juan de Matança
Diego Pardo
Diego de Tordomar
Diego de Astudillo
Pedro de Balencia
Diego de Peralta
Juan de la Torre
Gonçalo de Aguilera
Fernando de Matute
Pedro de Villasana
Alonso del Castillo
Sancho de Arvieto
Arnao del Plano
Juan Baneque por Martin Lopez
Diego de Santa Cruz
Jaques le Baysur
Juan Frusquixe padre e hijo
Francisco de Montesa
Fransues Bandenova
Clais Bandai a
Francisco de Sesma
Miguel de Salamanca
totaal: 77 personen.
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1940
48
133
155
70
24
60
155
120
18
649
200
180
900
130
740
56
205
ИЗ
130
115
348
255
42
25
141
18
27
137
45
5
14
205

5. KERNGROEP VAN DE SPAANSE NATIE (1502-1555)
Bron: 'Ayuntamientos', SAB, SC.
Kerngroep van personen die tussen 1502 en 1555 meer dan tien jaar genoemd staan of
meer dan één keer consul zijn geweest:
№ — verwijst naar de namenlijst.
X — aantal jaren aanwezig.
С - aantal jaren consul.
№

Naam

№

X

С

Naam

30 15 - Antonio de Burgos
57 19 - Alvaro de Castro
102 19 - Lorençio de Espinosa
175 27 - Fernando de Matute
233 12 - Francisco de la Peña
311 12 - Pedro de Valencia
125 11 1 Rodrigo de Gaona
4 12 1 Juan de Agüero
188 13 1 Juan de Mendieta
225 15 1 Ynofio Pardo
321 21 1 Luis de Vega
319 11 2 Diego de Vega
153 11 2 Pedro Lopez de

235
241
157
41
224
251
73
174
269
219
256
38
285
183
40
43
52
79
142
42
150
203
284

16
14
17
15
16
20
24
33
15
20
25
24
28
36
9
10
7
5
9
10
10
8
5

4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Juan de la Peña
Diego Perez de Soria
Juan Lopez Gallo
Felipe de Carrion
Silvestre Pardo
Pedro de Porres
Francisco de Cisneros
Juan de Matança
Pedro de Salamanca
Francisco de Pamenes
Francisco del Rio
Juan de Camargo
Alonso de Santa Gadea
Juan de Medina
Diego de Carrion
Jerónimo de Carrion
Pedro del Castillo
Pedro de Covarrubias
Diego de Lerma
Francisco de Carrion
Pedro Lopez
Gaspar de Moxica
Diego de Santa Cruz
Salamanca
Alonso de Castro
Velasco de Bejar
Diego Perez de Burgos
Diego de Astudillo

248
332
126
81
87
15
296
301
230
5
221
304
270
2
267

X

11
12
13
14
15
16
20
21
18
20
20
24
39
11
12

С

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

Calatayud
Jerónimo de la Plata
Francisco de Villegas
Francisco Garcia
Fernando de Çuaço
Fernando de Curiel
García de Aresti
Rodrigo de Soria
Diego de Tordomar
Alonso Payz
Gonçalo de Aguilera
Diego Pardo
Francisco de la Torre
Alonso de Salinas
Juan de Adurça
Gonçalo de Salamanca

56 10 3
24 7 3
237 6 4
18 10 4
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6. VERKOOP VAN DE WOL VAN JUAN DE ESTELLA 1504-1514
Bron: ARCV, Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1.
jaar

aantal balen

afwijking gemiddelde

199
436
396
438
248
376
328
296
235
266
190

- 111
+ 126
+ 86
+ 128
- 62
+ 66
+ 18
- 14
- 75
- 44
- 120

Totaal: 3408
Gem. : 310

per jaar

1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514

7. OPBRENGST VAN DE WOLVERKOOP VAN JUAN DE ESTELLA 1504-1514
Bron: ARCV, Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1.
Bedragen in ponden en omgerekend in dineros (penningen). Pond Vlaams had een
waarde van 1200 maravedís of 240 penningen.
jaar
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514

balen
199
436
396
438
248
376
328
296
235
266
190

netto
671-16-4
1632- 9-1
1565-16-2
1789-19-1
987-19-7
1500- 8-2
1435-154
1387-18-6
1059-16-3
1084- 6-5
978- 2-9

in dineros
161.236
391.789
375.794
429.589
237.115
360.098
344.584
333.102
254.355
260.237
234.753
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per baal
810,23
898,60
948,98
980,80
956,11
957,71
1050,56
1125,35
1082,36
978,34
1235,54

8. REKENINGEN VAN JUAN DE ESTELLA 1511-1514
Bron: ARCV, Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1.
Bedragen in ponden en dineros.
Tabel A
Betaling in Brugge van de 'fleyte y averías' voor de wolzendingen 1511-1514 (in
dineros).
datum

aantal

fleyte, averías/
dineros

per baal

296 balen verstuurd in 1511:
20-10-11
5-11-11
5-11-11
5-11-11
20-12-11
20-12-11
20-12-11
28- 2-12
28- 2-12
9- 5-12

20
40
30
35
31
31
45
33
28
3

1338
2610
1942
1890
1674
1566
2846
1848
1498

178

66,9
65,25
64,73

54
54
50,5
63,24

56
53,5
59,3

235 balen verstuurd in 1512:
28- 1-12
28- 1-12
11- 2-12
11- 2-12
26- 2-12
26- 2-12
4-3-12
4-3-12
28- 3-12
16-4-12
22-4-12
22-4-12
22-4-12

29
12
27
15
4
27
И
21
20
38
И
10
10

1713
722,5
1799,5
1065

252
1646

783
1501
1367,5
2859

647
765
578

59,06
60,20
66,45

71
63
60,96
71,18
71,48
68,38
75,24
58,82
76,5
57,8

265 balen verstuurd in 1513:
2- 9-13
17- 9-13
17- 9-13
8-11-13
12-11-13
18-11-13
6-12-13
6-12-13
29-12-13
29-12-13
29-12-13

25
35
17
22
15
23
23
6
29
10
15

1519
2074
1039
1374

60,76
59,26
61,12
62,45
65,6
64,09
64,30
62,66
72,10
63,8
64,13

984
1474
1479

376
2091

638
962
482

datum

aantal

fleyte,
averías/
dineros

5
6
5
30

13- 3-14
27- 4-14
9- 5-14
15- 7-14

per haal

293
399
348
19

58,6
66,5
69,6
1763,9

1267
1155

63,35

190 balen verstuurd in 1514:

20
21
11
5
5
25
33
30
6
10
10
15

27-10-14
27-10-14
27-10-14
27-10-14
8-12-14
8-12-14
25- 4-15
25- 4-15
25- 4-15
27- 4-15
27- 4-15
10- 5-15

605
285
305
1515
2323
2055

419
662,5

635
1296

55
55
57
61
60,6
70,39
68,5
69,83
66,25
63,5
86,4

jaar

aantal balen

totaal bedrag

gem. per ïbaal

1511
1512
1513
1514

296
235
265
190

17.390
14.698,5
16.967
12.522,5

58,75
62,55
64,03
65,91

1511-1514:

987

61.578

62,39

Tabel В
Opbrengst van de wolverkoop 1511-1514 (in dineros).
jaar
1511
1512
1513
1514

aantal balen
296
235
266
190

opbrengst
363.029
282.521
319.554
272.775

gem. opbrengst
1226,45
1202,22
1201,33
1435,66
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Tabel С
Verhouding onkosten aan 'averías у fleyte' en opbrengst 1511-1514 (in dineros).
jaar
1511
1512
1513
1514

averías

opbrengst

17.390
14.698,5
16.967
12.522,5

% Averías/opbrengst

363.029
282.521
319.554
272.775

4,79%
5,20%
5,31%
4,59%

Tabel D
Netto opbrengst wolverkoop na aftrek 'fleyte y averías' 1511-1514 (in dineros).
jaar
1511
1512
1513
1514

opbrengst-averías

gem. netto opbrengst

345.639
267.822,5
302.587
260.252,5

1167,70
1139,67
1137,55
1369,75

Tabel E
Verdere onkosten in de Nederlanden 1511-1514 (in dineros).
1 - kosten voor 'Lonjas, muestras, lonjas muertas y cámara'
2 - kosten voor vervoer en wassen balen
3 - wol van andere dan verwachte kwaliteit
4 - vervoer
5 - persoonlijke onkosten
6 - kleding en schoeisel van Juan en bedienden
7 - ziektekosten
jaar
1511
1512
1513
1514

1
1440
1440
1620
1320

2
904
776
1026

3

4

5

6

7

977
928
931
2292

834
834
800

6390
6390
7140
7285

1992
2034
2280
2520

6918
3744

5 - Persoonlijke onkosten (eten etc.)
1511: Van 31-12-1512 t/m 31-1-1513
1512: Van 31- 1-1513 t/m 31-1-1514
1513: Van 31- 1-1514 t/m 31-1-1515
1514: Van 1 - 3-1515 t/m 15-6-1517
In totaal 15480 in 25,5 maanden: jaargemiddelde: 7285
jaar
1511
1512
1513
1514

onkosten(-post 7)
12.537
12.402
13.797
13.417

per baal
42,36
52,77
51,87
70,62

onkosten(+post 7)
idem
idem
20.715
17.161
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Tabel F
Netto opbrengst per baal wol 1511-1514 (in dineros).
jaar
1511
1512
1513
1514
Jaar
1511
1512
1513
1514

opbrengst

averias/fleyte

1226,45
1202,22
1201,33
1435,66

58,75
62,55
64,03
65,91

onkosten

netto

42,36
52,77
51,87
70,62

1125,35
1086,90
1085,68
1299,13

% netto-bruto per baal
91,76%
90,41%
90,37%
90,53%

Tabel G
Totale netto opbrengst 1511-1514 (in dineros).
jaar
1511
1512
1513
1514

opbrengst

Avarias/fleyte

363.029
282.521
319.554
272.775

17.390
14.698,5
16.967
12.522,5

onkosten

netto

12.537
12.402
13.797
13.417

333.102
255.420,5
288.790
246.835,5

Tabel H
Totale netto opbrengst 1511-1514 (in rekenmunt, ponden Vlaams).
jaar

per baal

totaal

1511
1512
1513
1514

4-13-9
4-10-7
4-10-7
5- 8-2

1387-18-6
1064- 5-Î4
1203- 5-10 (-ziektekosten 28-16-6)
1028- 9-7V4 (-ziektekosten 15-12-0)
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9. WOLVERKOOP VAN JUAN DE ESTELLA NAAR WOLKWALITEITEN 1511-1514
Bron: A R C V , Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1.
In dineros p e r clavo/nagel.
kwaliteit

mi

Floreta
Floreta
Floreta
Fina de las tres águilas
Fina de la águila negra
Fina de la águila negra
Fina de la águila negra
repacada
Tercera y YA c° de Floreta
Segunda
Segunda
Segunda
tercera
tercera repacada
+ media quarta
1513
Floreta de tres águilas negra
Floreta
Floreta
Floreta
Floreta
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina de tres águilas
Fina
Fina
Segunda
Finas dañadas
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Tercera
Tercera
Quarta

prijs/aantal

47
46
45
40
39
38

18
42
4
71
90
3

37
33
33
32
3VA
23

1
1
1
43
1
17

22VS

2

48
48
47
46
45
43
42
40a
40
40
39V4
39
35
34
33V4
33
32
31
30
21V4
21
13

8
6
7
18
2
7
15
32
71
27
2
9
1
2
3
1
4
11
11
2
19
1

kwaliteit
1512
Floreta
Floreta
Fina de tres águilas
Fina
Fina
Fina repacada
D e tres suertes (un peso de
floreta, u n peso de fino
e u n peso de tercero)
Segunda
Segunda
Segunda
Tercera
Tercera
Tercera
1514
Floreta del árbol negro
Floreta del árbol negro
Floreta del árbol negro
Floreta del árbol colorado
Floreta del árbol colorado
Floreta del árbol colorado
Floreta
Floreta del árbol colorado
Fina repacada
Fina
Fina de las tres águilas
Fina
Fina de las tres águilas
Fina de las tres águilas
Fina de las tres águilas
Segunda de la águila y
dos rosas
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Tercera de flor de lises
Tercera
Tercera flor de lises
Tercera
Tercera
A ojo
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prijs/aantal

47
45»¿
40
40
39
39

37
3
34
100
5
2

34
33
32
31
24
23
22

1
8
23
1
17
1
3

60
58
56
54
50И
50
50
49
48
47
46
46
45V6
45
44

13
1
12
1
1
7
1
1
1
3
10
80
1
5
21

44
40
38
37V4
37
36
36
34
33
31
30

1
2
9
1
3
1
1
4
1
1
5
1

?

kwaliteit

prijs/aantal

Dos suertes (un peso fino
del árbol colorado
+ dos de segundo
Segunda
Totaal aantal balen wol:
jaar

flor.

64
40
41
37

1511
1512
1513
1514

fina

165
141
165
121

ter. quarta

"S-

45
32
31
18

18,5

totaal

0,5
—

21
21
12

1
—

293
234
259
178

In percentages van de totale verkoop:
jaar
1511
1512
1513
1514

flor.

fina

21,84
17,09
15,83
20,79

56,31
60,26
63,70
76,98

seg.

ter. quarta

15,36
13,68
11,97
10,11

6,31
8,97
8,11
6,74

0,17
0,00
0,39
0,00

Gemiddelde prijs (dineros per nagel):
jaar
1511
1512
1513
1514

flor.
46,22
46,89
46,81
55,77

fina

seg.

39,40
39,95
39,86
45,65

32,01
32,22
31,21
38,27

ter. quarta
22,96
23,66
21,05
32,17
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22,50
~У~

13,00
~»~

totaal

100
100
100
100

10. WOLVOORRAAD JUAN DE ESTELLA 1511-1514 (PER MAAND)
Bron: ARCV, Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1.
maand aankomst

verkoop

voorraad

1511
oktober
november
december

20
105
107

18
37
28

2
70
149

1512
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

41
134
52
69
3
—
-

56
11
34
24
14
17
8
5
0
16
10
0

134
257
275
320
309
292
284
279
279
263
253
253

1513
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

—
71
—
60
83

11
76
1
99
15
4
22
22
42
29
14
44

242
166
165
66
51
47
25
3
38
9
55
94

1514
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

5
6
5
30
57
—
30

27
4
20
47
7
6
28
0
0
46
2
31

69
63
48
7
5
-1
1
1
1
12
10
9
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1515
januari
februari
maart
april
mei
juni
totaal

—
89
15
-

7
1
0
71
26
6

988

986

2
1
1
19
8
2

De negatieve waarde van de voorraad (-1) in juni 1514 is wellicht veroorzaakt door de
verkoop van oude voorraad, niet behorende tot de zendingen van 1511 tot en met 1514.
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11. VERGELIJKING AANKOMST VAN 'FLEYTE Y AVERÍAS* EN VERKOOP VAN JUAN DE
ESTELLA 1511-1514
Bron: ARCV, Fernando Alonso, fenecidos С 1344/1 en С 1345/1.
maand

aantal

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

4
134
57
164
23
0(3)
30(3)
0(3)
77
77
165
220

totaal

988

% averias balen % verkoc
14,15%
13,56%
5,77%
16,60%
2,33%
0,00%
3,04%
0,00%
7,79%
7,79%
16,70%
22,27%

11,54%
10,40%
6,29%
27,54%
7,09%
3,77%
6,63%
3,09%
4,80%
12,46%
6,06%
11,77%

100,00%
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BIJLAGE HOOFDSTUK Ш
12. NEDERLANDSE DOPELINGEN IN VALLADOLID, 1550-1561

bron: ADV, Doopregisters.
Datum

kind

vader

moeder

getuigen

Kerk

13-1-50
23-3-50
23-3-50
xx-x-50
xx-x-51

Juan
Melchior
Antonio
Paulo
Anna

María Dz di Vega
Ysabel
Ysabel
Caterina Alemana
Elena Tudesca

Rafael Achyoli
Cristina de Bruxuelas
Cristina de Bruxuelas

A
S
S
Ρ
Ρ

xx-x-51
xx-x-52

María
Juan Villegas

Cornicles del Vosque
Antonio de Viras
Antonio de Viras
Bartolomé de Real
meester Jacob
Milanes, herrador del
rey de Bohemia
Adrian, de la guarda

2-3-52
1-6-52
18-12-52
xx-x-53

Francisco
Francisco
Juan
Felipe

10-2-53

Antonio

18-5-53

Polonia

28-8-53
8-10-53
27-2-54
18-3-54

Roque
Francisco
Geronimo
Josepe

31-3-54
20-5-54
10-6-54

Ana
xxxx
Juan

9-7-54
17-7-54
7-11-54
2-12-54
2-2-55

Juan
Juan
Bauptista
Alonso
Catalina
Alonso

4-11-55
1-12-55

Simon
Geronimo

2-2-56
7-6-56

Juana
Cristobal

28-6-56
18-8-56

Juliana
Ursula

Ysabel, Alemanes
echtg. Rodrigo de
Fl andes

Francisco de Breda
Jyles de Comies
Diego de Aranda
Todos Santos
Flamencos
Simon de Amberes

María de Dueñas
Ana de Enzinas
María de Henberes
Felippa

Geronimo Crome,
flamenco
Carlos Flamenco
Juan de Borgoña
Diego de Aranda
Francisco Fase di
Rocha, portero de
cámara de SM
Periquin Faser
Juan Flamenco
Mateo Flamenco

María Luis

Francisca

S
S
SS
Ρ

s
J

María
Juana Lopez
María de Gueldres
Ana Roepela

M

ss
ss

Ana Repol

Mariana Faser

ss
M

Matia, flamencos

Juan Flamenco
Rreynaldo Tenzande
María Cortes, todos
flamencos

N

Giles Columes
Juan Flamenco

Ana de Enzinas

Ana de Peti Juan
Francisca

11-10-56 Geronimo

Amao, platero
Ximon Flamenco
Baltasar Flamenco,
artesano y sastre
Pedro de Amberes
Cristobal Lopez y de
Flamenco
Jaques
Mase Juan Flamenco,
sastre
Üario Estrangero
Geronimo Crome,
flamenco
Simon de Amberes

19-10-56 Ysabel
xx-x- XX

Francisco Brabo
XX

Damiana Sarmiento

56
6-2-58

Francisco de Bobin

María de Roma

Philipe

Francisco de Aranda
Felippo, conde
flamenco
Guillermo de
Santforte
Juana Matia

A
Ν

sM
Justo Balte

ss
s

M

s
ss

Ana
María Lopez
María Gutierres
Ysabel Lopez

Juan Flamenco
Joan Flemingo,
flamenco

ss

Barbula
María Luis
Francisca de Leon
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M
M

J
Guillermo de
Santforte
Madalena de Robles
Juan Flamingo
Juan Flamenco
Gonçalo de Cuenca,
andante en corte

s
J

M

s

Catalina Vanaranst
Pero Gonçalez

21-2-58
18-9-58
20-11-58
9-1-59

Diego
xx
xx
Andres

Maria de Bruselas

Juan de Mone

Juana Ydalga

26-1-59
8-9-59
17-10-59
22-10-59
29-12-59
xx-x-60
28-1-60
27-6-60

Antona
Juan
Juan
xx
Catherina
Juan
Agostina
Catalina

Juan de Cambray
Juan de Aras
Juan de Anberes
xx
Giles Colones
Juan de Cambray
Agostin de Flandes
Cristobal de Amberes

Ysabel de Gragal

A
S

Catalina
Ana de Peti Juan
Ana de Enzinas
Isabel de Cambray
Catalina
Madalena

J

27-4-60
1-9-60
xx-x-61

xx
Bartolomé
Francisco

xx
Juan Flamenco
Adrian Flamenco

Juana Hernandez
Juana Duleta

xx-x-61

Ysabel

Hemando de Olanda

Maria de Valencia

XX
XX

Juan Flamenco
Denis de Casimberga
Martin de Talasera,
andante en corte

Juan Falcon
Luis Alberto
Maria de Robles
Diego de Borgoña
Juanes Subbine»
Maria Mons
Ana de la Cabey

A-La Antigua; N-San Pedro; Ν-San Nicolas; J-San Julian; M-San Miguel; AN-San Andres;
S-Santiago; SS-San Salvador.
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S
S
S
S

S
S
A
M
S
S
AN
Ν
SS

BIJLAGEN HOOFDSTUK IV
13. DE SPAANSE VLOOT VOOR KAREL V (1516)
Bron: EF 496-61/62 en CS Π, 23.
Relación de los navios del armada que va a Flandes en que su magestad ha de venir a
estos sus reynos de la quai va por general Pedro Menendez de Aviles que son ocho naos
y seys sabras-y de las once naos que van con lanas.
*La galeaza del general Pedro Menendez que va por capitan es de 540 toneles nueva del
primer viaje es echo a posta de muy grueso y buen maderamiento con gran curiosidad
para resistir a las tormentas y para resçevir menos daño del artillería de los enemigos
es muy bien cosido y obrado y de los mejores navios que se han echo en esta costa
como se entenderá quando se vean y en este viaje se vera que tales de la vela.
*la nao de Sancho de Veurco que va por almirante es de 420 toneles ha echo 3 viajes
con este.
*la nao de Telleache es de 335 toneles y de dos viajes con este.
*la nao de Lope del Casal es de 225 toneles y de tres viajes con este.
*el galeón del general Pedro Menendez es de 130 toneles y por ser de buenas manas se
hizo de nuevo hasta la cinta aura 10 meses.
*la nao de Sancho de Alquiza es de 420 toneles y nueva del primer viaje.
*la de Miguel de Londres es de 300 toneles y de 2 viajes con este.
*la de Anton de Liçarraga es de 240 toneles y de 2 viajes con este.
Estas 3 naos postreras son de la provincia pescan 2 codos de agua largos mas que las
naos de esta costa mas son muy gentiles y buenos navios.
Las seys zabras son:
"la de Ochoa de Capitulo, nueva del primer viaje
*Anton de Vallejo, renovada
"Juan de la Rea, renovada
"•Lope de Liendo, a echo 3 viajes
*Lope de Liendo, su hijo, nueva del primer viaje
*del general Pedro Menendez que ha echo algunos viajes
Las 3 zabras primeras son mayores y las 3 postreras son echizas para el remo y vela y
todas 6 son las mejores de la costa, y mas aproposito para pasar los vancos en ellas que
en navios grandes.
Las 11 naos que van con lanas son:
*la de Juan de Oruna es de 550 toneles a echo 2 viajes
*Ochoa de la Torre es de 500 toneles a echo 2 viajes
"la de Rodrigo del Castillo es de 400 toneles nueva del primer viaje
"la de Francisco de Volibar es de 400 toneles nueva del primer viaje
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"la
"la
"la
"la
"la
"la

de Bernave de Galdames es de 350 toneles a echo 4 viajes
de Juan de Vallecula es de 350 toneles a echo 4 viajes
de Ochoa de la Rea es de 330 toneles, nueva del primer viaje
de Juan Martinez de Mendia es de 300 toneles nueva del primer viaje
de Pedro de Santurze es de 300 toneles nueva del primer viaje
de Antonio de Bertendona es de 300 toneles, a echo 2 viajes

Estas 11 naos son muy gentiles navios y todas las que van con la armada de las mejores
de toda la costa.
Los toneles que se ponen que tienen las naos llaman аса machos y quando arquean los
navios les dan veynte en cada ciento de ventaje y porellos les pagan el sueldo.
Va la nao de Martin de Otanes que es de 300 toneles machos y es nueva del primer
viaje. Esta se avia olvidado de las once que van con lanas.
Esta relación ago viviendo tomado ymformacion la mas cierta yo he podido de maestre
Domingo de Busturia que haze naos y de otras personas practicas, mas en lo que toca
a los toneles machos que se ponen de las naos en caso que su magestad las tome para
su servicio es menester que se arqueen muy bien porque podría yr a dezir mucho de la
medida cierta a la que va en esta relación. Op de omslag: relación del armada y naos con
lanas que va a Flandes que embia Diego Lopez de Castro alcalde mayor de Burgos cuya
es la villa de Sanyuste
Relación de las 7 naos que ay en el puerto de Santander afletadas por el prior y cónsules
de Burgos para yr a Flandes con sacas de lana:
"la galeaza de Martin de Otanez de Castro de Urdíales
"otra nao de Rodrigo de Castillo del Puerto de Laredo
"Otra nao de Ochoa de la Rea
"otra nao de Francisco de Bolívar de Santander
"Otra nao de Anton Perez de Coscojales de Portugalete
"otra nao de Juan de Oruna de Santander
"otra nao de García de Escalante y Ochoa de la Torre de Laredo
Las de Bilbao y Portugalete son 4 naos:
"la de Ochoa de la Rea y Catalinaga
"otra de Martin y Pero de Santurze
"Otra nao de Antonio de Bertendona
"otra de Martin de Mendia
In totaal: 2.830 toneles.
Armada voor Karel V, 1516
Bron: CS Π, 23
Armada van Gomez Gonzales de Buytron, capitan general:
"Juan Perez de Arsilla, capitan de la nao Santa María: 16-9-1516 hasta 26-10-16
"Juan Ortiz de Ares, nao San Lázaro de 520 toneles: 16-9-16 hasta 26-10-16
"Pedro de Oñate, nao Santa Maria, nao 235 toneles: 16-9-16 hasta 26-10-16
"Juan Ortiz de Ozama: 16-9-16 hasta 26-10-16
"Juan de Uriburi,v° Plazencia en Vizcaya, caravela Santa Maria de Plazencia, sirvió 19-616 hasta 25-10-1516
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BIJLAGEN HOOFDSTUK V
14. VLOOT VAN KAREL V IN ZEELAND VOOR MALAGA EN CARTAGENA (1535)

Bron: BRK, 26.108.
Rekening van de heer van Bossu voor de uitrusting en twee maanden gage van 44
schepen, hulken en karvelen. Jaques Simonss. de jonge voer met de Julien, de oude met
de St. Jaques. KOP - aantal bemanningsleden; LT - Leertijd van het schip in jaren.
Schipper

Schip

Herkomst

Kop

Lu

Willem Cost
Claes Claesz.
Wybrant Cornells
Floris Claess.
Jehan Pietrss.
Jan Janss.
Dirck Meenss.
?
Pierre Sibaltss.
Henry Ysbrantss.

Morien
George
Le Bourg
Jourdan
Sant Olofi
Marie
Michiele
St. Jehan
Christoffel

Vere
Wormer
Zuerwouwe
Rarop
Zierikzee
Ilpendam
Amsterdam
—
Wormer

61
38
36
29
40
33
39
42
30
33

3
—
2
2
—
3
3
—
3

Pierre Gerbrandtss.
Cornille Jacopss.
Gerard Arentss.
Jaques Simonss.*
? Gerits
Pierre Pieters
Cornille Bont
Pierre Geertss.
Pieterss. de Quadique
Pierre Houck

Sampson
Esperii Volant
Pelicaen
Julien
Jehan Baptiste
Dame de Nopces
Vache
Christoffel
Magdaleene
Pellican

Enkhuizen
Wormer
Hoorn
Purmerend
Gouda
Enkhuizen
Purmerend
Ilpendam
Edam
Edam

46
31
39
35
31
29
36
36
41
34

6
4
—
7
8
3
4
2
7
3

Pierre Guerards
Jaques Simonss.
?Recx
Pierre Renierss.
Cornille Dol
Guerard Pieter
Luytgens
?
Jaques Janss.
Diericq Jacopss.
Volckart Meynerts

St. Pierre
St. Jaques
Jesus
St. Pierre
S. Michiele
Salvator

Buiksloot
Purmerend
Oosthuizen
Enkhuizen
Enkhuizen

29
35
32
38
49
34

7
2
5
2
2
12

?
Gabriel
Michiele
St. Jehan

?
Amsterdam
Enkhuizen
Enkhuizen

27
42
41
30

_
1
2
4

? Pieterss.
Geer art Wouterss.
Nicolas Blauhulcq
? Dircx
Jan Dobber
Fredericq Janss.
Pierre Hillebrantss.
Frederick Abs

St. Jaques
Pellican
St. Jaques
Christoffel
Barbie
St. Andrieu
St. Barbie
St. Martin

Enkhuizen
Enkhuizen
Enkhuizen
Enkhuizen
Purmerend
Enkhuizen
Enkhuizen
Enkhuizen

43
37
63
40
32
37
31
38

_
3
1
3
6
—
5
8
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Cornille Hermanss.

St. Jaques

Enkhuizen

36

Nicolaes Aemss.
Nicolaes Claess.
Bastian Jaques
Coman Jaques

Mertin
Souldan
Nicolas
Nicolaes
Gabriel

Enkhuizen
Rarop
Marken
Hoorn
Enkhuizen

47
36
33
36
37

496

1
8
2
—
2

15. REKENING VAN DE 41 HULKEN IN CADE (1539)
Bron: Guerra, 16-118; 12-188.
Relación de los mrs. que se restan deviendo a los quarenta y un maestres flamencos
capitanes de las quarente y una urcas que vinieron de flandes para servir en el armada
de su magestad del tienpo que sirvieron conforme a sus asientos hasta doze de mayo de
quinientos y treynta y nueve años que fueron despedidos en Cáliz por mandado de Su.
mt. de los quales dichos mrs. van descontados a los dichos maestres los dos meses de
sueldo que abieron en Flandes y seys quentos y ochocientos y treynta mil y veynte y
un mrs. y medio que rrecibieron en Malaga en dineros y bastimientos y asi mismo van
descontados sesenta ducados que recibieron tres maestres de los suso dichos en la corte
por mandado de su Magestad y lo que parece que se les resta deviendo todo lo suso
dicho es lo siguiente.
n'

maestres

ureas

deudas

MáUga

resto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pedro Garvaran1
Juan Perez de Areste
Comelis Dol 2
Enderique Roclaes
Huybran Cornells
Zeguer Petrison
Petri Petrison van Quadic
Flores Clacson
Pietre Sibolson
Yacob Simonso
Folcart Maynart
Bastian Balrrex
Petri Gueriçon de Olpendam
Federique Yanson
Claes Claeson de Marca
Yan Dovar
Guerid Arison
Yan Petrison de Rrarep
Yerar de Petri Lucas
Cornells Bontar
Paulus Rrep
Claes Claeson de Bruque
Comelis Hermanson
Coman Yacob Albert
Claes Amson
Dirique Meuson
Petri Rreniersen
Yacob Simonse de Premerenda
Petri Helebranse
Cornells Yacobson
Federique Abson
Yan Yanson de Sirquesea
Guerert Utreson
Yacome Yanson
Dirique Yacobson Pax
Petri Hue

La Sansona
San Martin
San Miguel
San Miguel
Den Burque
Santiago
Madalena
S. Margarita
S. Juan
Santiago
S.Juan
San Niculas
S.Christobal
San Andres
San Niculas
Santa Barbara
Pelicano
Jordan
S. Salvador
La Vaca

429.700
363.095
400.042
368.426
297.727
317.261
329.327 V4
272.260'/*
285.565
288.41 Ш
231.17Ш
236.587V4
337.096
275.899
226.681
230.884Й
325.248V4
351.424*4
265.265*4
295.619V4
275.874*4
313.235*4
251.281
273.494V4
238.882
353.152
296.370
299.396
236.394V4
280.806*4
305.717
299.167
283.711*4
330.566
315.654*4
288.423

229.19114
199.762*4
215.517V4
202.240*4
169.390*4
178.637*4
184.172V4
157.806*4
163.995*4
165.333*4
138.850*4
141.348*4
187.747*4
159.483*4
136.825*4
138.74914
182.339*4
194.368V4
154.655*4
168.650*4
159.477*4
176.727*4
148.152'/*
158.402*4
142.404*4
195.224*4
168.957*4
170.374*4
141.232V4
161.804*4
173.291'/4
170.245*4
163.124*4
184.755V4
177.876*4
165.277*4

193.008*4
163.332*4
177.024*4
166.185*4
128.336*4
138.623*4
145.155
114.454
121.569*4
123.078
92.321
95.239
149.352*4
116.415*4
89.855*4
92.135
142.909
157.056
110.610
126.969
116.397
136.508
103.128*4
115.092
96.4774
157.927*4
127.412*4
129.021*4
95.162
119.002
132.425*4
128.921*4
120.587
145.810*4
137.778
123.145*4

Jhs.
San Jorge3
Santiago
San Gravici
El Soldán
Santa Maria
Santi Petro
San Julian
Santa Barbara
Espíritu Volante
San Martin
San Loure
Pelicano
San Gravici
San Miguel
Pelicano

1 Ontving aan het hof 20 ducados, waardoor hij samen met de 229.191 W tura, uit Malaga al 236.691 V4 had ontvangen,
2 klem. Zijn totaal beliep 223.017 И.
3 Henricus Addaci", nauti Anuteredamua, diende Karel V met zijn schip 'Georgius'. SAA, Stiyt 1540, 2B3v.
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maestre!
37
38
39
40
41

Frans Martinson de Memeleque
Petri Piques
Enrrique Ysbrançon
Comelis Gueriçon
Petri Gueriçon de Buscaslot

4

La Liberta
De Brut
San Xpobal
S. Juan Bautista
San Pedro

Totaal

deudas

Màlaga

213.031
244.487
255.5684
257.4924
236.537

126.8204
142.2394
147.5034
148.3784
138.6874

resto
79.3104
102.2474
108.065
109.114
97.8494
5 ахах 125013

6 cuentos 830.0214

η"

16-118

um

Navios

Gente

Comida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pedro Garvaran
Juan Perez de Areste
Comelis Dol
Enderique Rockes
Huybran Cornells
Zeguer Petrison
Petri Petrison van Quadic
Flores Claeson
Pietre Sibolson
Yacob Simonso
Folcart Maynart
Bastian Balrrex
Petri Gueriçon de
Olpendam
Federique Yanson
Claes Claeson de Marca
Yan Dovar
Guerid Arison
Yan Petrison de Rrarep
Yerar de Petri Lucas
Comelis Bontar
Paulus Rrex
Claes Claeson de Bruque
Cornells Hermanson
Coman Yacob Albert
Claes Amson
Dirique Meuson
Petri Rreniersen
Yacob Simonse de Premerenda
Petri Helebranse
Cornells Yacobson
Federique Abson
Yan Yanson de Sirquesea
Guerert Utreson
Yacome Yanson
Dirique Yacobson Pax
Petri Hue
Frans Martinson de
Memeleque
Petri Piques
Enrrique Ysbrançon
Comelis Gueriçon
Petri Gueriçon de Buscaslot

Pietre Guerbaranson
Juan Perez
Comelis Dol
Dirique Rroclas
Huybran Comelis
Zeguer Petrison
Petri Petrison van Quadique
Flors Claeson
Pietre Sibolson
Yacob Simonson
Folcat Maynarte
Bastian Valrrex
Petri Guerichen

228.000
191.666 Vi
195.000
172.666
133.000
141.000
162.000
133.000
135.334
135.000
98.000
99.000
169.583

98.0994
83.1084
102.362
100.940
79.307
87.081
77.5074
74.7404
74.591
75.7114
68.6114
65.0674
89.733

103.600
88.320
102.680
94.820
85.420
89.180
89.820
64.520
75.640
77.700
64.540
72.520
77.780

Federique Yanson
Claes Claesen de Marca
Yandovar
Gueri Derison
Yan Petrisen
Yerarde Petrelucas
Comelis Bontar
Paulus Rrex
Claes Claesen de Bruc
Comelis Ermanson
Coman Yacob Albert
Claes Amson
Dirique Meuson
Petri Rreniersen
Yacob Symonse

126.500
103.500
103.500
154.000
166.250
121.333
137.500
121.500
147.250
111.1664
128.3334
101.1664
171.000
144.000
49.333

74.159
66.801
62.7444
86.4484
94.254
71.8324
79.8594
79.5944
79.6254
67.5344
70.241
66.7354
91.952
76.670
75.343

75.240
56.880
75.240
84.800
90.920
72.100
78.260
74.780
86.360
72.580
74.920
60.980
90.200
75.700
74.720

Petri Helebranse
Comelis Yacobson
Federique Amson
Yan Yanson de Sirquesea
Guirart Utreson
Yacome Yanson
Dirique Yacobson Pax
Petri Hue van Quadic
Martin Costenson ?

103.500
130.661
145.6664
152.000
121.4164
147.000
147.000
135.000
95.332

70.2944
78.7454
79.5504
72.907
87.445
97,047
84.7944
75.723
60.139

62.600
71.400
80.500
74.260
74.850
86.520
83.860
77.700
58.160

Pietre Piqus
Enrrique Ysbranson
Comelis Gueriçon
Petri Guerichen de Bue

110.000
112.000
112.000
103.000

71.327
76.6884
76.8724
69.337

63.160
66.880
68.620
63.700

1 quento
248.607

1 quento
206.040

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2 quentos
125.748

Totaal

4 Idem. Had in totaal retai 134.320 W m n ontvangen.
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16. HET KONVOOI VAN 1552: OORLOGSSCHEPEN EN HANDELSVLOOT
Bron: BRK, 26.112 en CJH, 23.
Heenreis:
Schip

Kapitein

Sampson de Lubeke
Salvator de Rosticq
Dragon

Adolf van Bourgondië
Gerard de Meckere
Anthonie de Leu
admiraal voor Biskaje
Popins Sybrants
admiraal voor Portugal
Jehan Gillot
Joos Meyne
Adrien Crol
Martin Cornells
Robert Cuyper
Arent Stekelinck

Corbau
Laigle
Cherf volant
Vliegende Grijp
Tflesken dudit Vlissingen
Larondelle
Le roy dyver

Troepen aan boord

104
100
100
62
59
40
29
1001

Totaal oorlogsschepen
Schip
Nieuwenburch
Nieuwegans
St. Martin
St. Esprit
Viel Óyson
St. Pierre
Rouge Lyon
Baghine
Salvator
Pellican de Purmerende
Morian
St. Jacques
Vliegende geest
Julian
St. Michiel
St. Catherine
Bontekoe
Larck van Waterlant
Jedeon
Pellican denchuysen
St. Martin
Ysaacq
St. Michiel
Zwane
Burch vander Gysp
St. Sebastian
St.Jehan denchuysen
Trois rois
David

370
337
120

Schipper
Jehan Borlut
Claes Janss
Fermer Anthonisz.
Willem Martenss.
Franchois Mathijs
Jehan de Leyen
Anthonie de Ruyge
Adrien Adrienss
Steven Diricxz
Jan Heynss.
Sebastian vander Gracht
Willem Claisz. Enkhuizen
Dirick Corneliss. A'dam
Meens van Hoorn
Pieter Hillebrantsz
Adrien Adrienss.
Noel Gillot
Adrien Hugensz.
Sybrant Poert
Servaes Ackerman
Claes Geritsz Naarden
Dirick Jansz.
Willem Peeterss.
Nicolas Couzin
Jehans Berrens Veere
Jehan Bastardi de Catz
Evert Martenss.
Arent de Hamstede
Jehan Diricxs
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Troepen
60
70
50
51
50
70
53
50
57
50
40
50
50
44
59
50
66
70
70
40
30
79
60
40
60
50
41
60
72

Gabriel denchuysen
Salvator
Olifant
Croon van Edam
Sampson van Rarop
Pellican damsterdam
Papegay
Trois roys damsterdam
Jonas
St. Martin
Berklatine
Selvendaghe
Loopende hert

Jan Corneliss.
Frederick Pieterss.
Enkhuizen
Pieter Janss Lackertant
Antwerpen
Eraert van Loreten
Brun Govartsz.
Dirick Gertss.
Pieter Corneliss.
Ulrick Thijsz.
Pieter Janss.
Hedde Sybrantss.
Focx Sybrantsz
Syvert Sybrantsz
Bartholomey Carrasse

Totaal handelsvloot

50
60
60
40
69
64
60
94
60
50
18
13
14
2244

Geldtransport vanuit Spanje 1551·
Bron: CJH 23.
Schip

Schipper

Papagayo
San Juan
San Sebastian
Pelicano
San Gabriel
El Asne
Pelicano
Elefante
Burgo
Ysac
Jonas
Sanson
Tres Reyes
Morían
David
Sant Miguel
Sant Saltador
Gedeon
Sant Martin
Ciervo Bolante
Águila
Sant Francisco
Corona
Sant Salbador
Sant Juan Evangelista
Los 3 Reyes
Sanson

Cornieles Ullenson Hoff
Adam
Gerar Vigarson
Ancusa
Cornelis Simonson
Helpendam
Martin Uiterson
Ancusa
Gerardt Simonson
Ancusa
Cías Diriquison
Brug
Juan Ullenson Hofft
Adam
Cornieles Pietresan
Adam
Pietre Cornelis
Grespa
Alberto Goo
Ancusa
Jacobi Segerson
Ancusa
Jaco Janson
Rrarop
Nicolas Roeclas
Adam
Nicolas Meoson
Bruc
Petro Yantic
Grotenbrug
Siber Jançon
Grotenbrug
Pero Dol
Ancusa
Jaco Jançon
Burgerslot
Matis Jançon
Grotenbrug
Jost Mein
Neyporte
Juan Gilot
de Unquerc
Menarte Pietresan
Grotebrug
Juan Enson
Esdam
Gerar Mechel, admirante
Adrian Lautr.
Xeriquexea
Diric Meus
Horne
De la Cápela, capitan general

Herkomst
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17. HET KONVOOI VAN 1553: OORLOGSSCHEPEN EN HANDELSVLOOT
Bron: BRK, 26.113. Manschappen.
Oorlogsschepen
Dragon
laigle de Duynkercken
Cherf volant

Aantal heen
Adolf ν. Bourgondië
Gherard de Meckere
Anthonie de Luu
vice-admiraal voor Portugal

Schepen met 88 man
Symon Jacobss van Oisthuysen
Jacob Janssoene van Scellincwoude
Wybrant Cornelissoene van Wormer
Clais Rooclais van Amsterdam
Zyvert Janss van Grootenbroeck
Dirick Meessoen
Peter Jan Thijsz
Jacob Meenss
Peter Diricxz

130
100
100

Aantal terug
St. Pierre
Jedeon
Nyeuwen burch
Trois Roys
St. Michiel
Trois Roys
David
Nyeuwen gans
Rouge Lion

92

92
90

Schepen met 72 man
Thijs Janss
Cornells Zymonss
Cornells Claiss
Jacop Zegerss
Zegher Potterss
Peter Dol
Claes Meeuss
Gerrit Wiggerss
Martin Neterss
Gerrit Cuyper
Jan Wouterss
Peter Cornells van Ghisp
Gerrit Symonss denchuysen
Claes Moensz van Hoorne
Jehan Machielss danvers

St. Martin
St. Sebastien
Pellican
Jonas
St. Michiel
Salvator
Morian
St. Jehan
Pellican
St. Jacob
St. Martin
Burch van Ghisp
Gabriel
St. Christoffel
Ingel

73
54
70
73
73
70
73

Bij terugweg ook:
30
35
43
36
32
21

Jacobkin van Rarop
Martin Frericxz
Ysbrant Corneliss
Gerrit Diricxz
Symon Gerritsz (Corbau)
Jacob Arentsz
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KAARTEN
Kaarten van de voornaamste in de tekst genoemde plaatsen, gebaseerd op Theatrum orbis
terrarum van Abraham Ortelius (Antwerpen, 1570).
A.

DE NEDERLANDEN I

1.
2.

Buiksloot + Zunderdorp
Scheliingwoude, Nieuwendam
+ Broek in Waterland
3. Ransdorp (Rarop), Hollesioot
+ Durgerdam
4. Monnickendam + Zunderwoude
5. Marken
6. Edam
7. Кwadijk
8. Neck
9. Purmerend
10. Upendam
11. Landsmeer + Watergang
/
12. Westzaan
\
13. Jisp + Wormer
1
14. Graft + Schermerhom
VJ. Beets + Oosthuizen
16. Wersum (Unum)
/
17. Hoorn
j
18. Grootebroek
с
19. Enkhuizen
i
20. Medemblik
\
Alkmaar
\
zv,
2Z Akersloot
23. Uitgeest
24. Haarlem + Spaarndam
j
25. Amsterdam
26. Leiden
27. Den Haag
28. Delft
29. Gouda
30. Utrecht
j
31. Naarden
/
32. Amersfoort
/
33. Harderwijk
/
34. Stavoren
/
35. Hindelopen
/
36. Harlingen
/
37. Gorinchem
/
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В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

α
13.

DE NEDERLANDEN Π
Dover
Calais
Grevelingen
Duinkerke
Nieuwpoort
Brugge
Sluis
Diksmuide
leper
Poperinge
Terwaan
Hesdin
Belle
Dran outer
Kemmel
Nieuwkerke

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3Z
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

14.
15.
16.
17. Zillebeke
18. Sint Oraaars
19. Armentiers
20.
21.
22.

Rijsel
Halewijn
Komen

Wervik
Menen
Kortrijk
Kaprijke
Geni
Oudenaarde
Antoing
Doornik
Dowaai
Atrecht
Kamerijk
Valcncijn
Fresnes
Bergen (Hen.)
Binche
Aat
Pamele
Edingen
Brussel
Vilvoorde
Antwerpen
Lier

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
5Z
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Mechelen
Leuven
Waver, OLVTienen
Diest
Hasselt
Luik
Maastriebt
Vedo
Son
Maarheeze
Den Bosch
Breda
Bergen op Zoom
Hulst
Reimerswaal
Middelburg
Arnemuiden
Zierikzee
Geervliet
Dordrecht
Veere

Kaart В

Dow
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С.

SPAANSE NOORDKUST VAN FUENTERRABÍA ТОТ SANTANDER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pasajes de Fuenterrabía
Rentería
San Sebastián
Orio
Guetaria (Geuria)
Deva (Deba)
Motrice (Mutriku)
Ondarroa
Lequeitio (Lekeitio)
Mundaka

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Benneo
Plasencia (Plentzia)
Urduliz
Berango
Guecho (Geno)
Enndio
Deusto
Bilbao
Batacaldo

20.

Sestao

21. Ponugalete
22. Santurze (Santurzi)
23. Somonosuo +· Ciervena
24. Musquis (Muskiz)

25.
26.
27.
28.
29.

Ontón
Castro Urdíales
Laredo
Puerto de Santoña
Santander

D. SPANJE
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

San Vicente de la Barquera
Oviedo
La Coruna (A Coruna)
Santiago de Compostela
Noia
Muros
Orense (Ourense)
Lugo
Zamora
Tordesillas
Valladolid
Medina de Rioseco
Benavente
Villalón
Sahagún
León
Palencia
Burgos
Ampuero
Santo Domingo de la
Calzada

50. Najara

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Logroño
Alberile
Orduna
Vitoria
Elgoibar
Azcoitia (Azkmtia)
Estella
Pamplona
Sangüesa
Calatayud
Longares
Zaragoza
Cuellar
Medina del Campo
Salamanca
Avila
Segovia
Madrid
Alcalá de Henares
Cuenca
Toledo
Plasencia

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
9a
91.
92.
93.

Badajoz
Trujillo
Guadalupe
Almagro
Avamonte
Lepe
San Juan del Puerto
Trigueros
Sevilla
Córdoba
Sabiote
San Lucir de Barrameda
Puerto de Sana Maria
Jerez de la Frontera
Cádiz
Marbella
Málaga
Granada
Guadix
Cartagena

Kaart С
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18

1
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Kaart D
-18

l Strand«

31
37

45

44

43
42
36

46
41

.38
64
66

,65

69

70

72
7lTbtado

74
'84
92
79

81

(82 S n *

91

87

90
89
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AFKORTINGEN
ADB
ADN
ADV
AHN
ΑΗΡ
AHPB
AHPV
AM
AMV
ARA
ARAB
ARCV
BGN
BRAH
BRK
CB
CC
Cédulas
CJH
CMC I
CMC Π
CMC Ш
CODOIN
CS I
CS Π
CYSR
ЕЕ
EF
GA
Gerecht
GRM
Guerra
KB
Paredes
Procuraties
RA
RAA
RBPH
's Hertoghen
SAA
SAB
SB
SC

— Archivo de la Diputación de Burgos. Archivo del 'Consulado del
Mar' / de 'la Universidad de Mercaderes'.
- Archives Départementales du Nord, Rijsel. Serie В.
— Archivo Diocesano de Valladolid.
- Archivo Histórico Nacional, Madrid.
- Archivo Histórico Provincial.
- Archivo Histórico Provincial de Burgos.
- Archivo Histórico Provincial de Valladolid.
- Archivo Municipal.
— Archivo Municipal de Valladolid.
- Algemeen Rijksarchief.
- Algemeen Rijksarchief, Brussel.
- Archivo de la Real Cnancillería de Valladolid.
« Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden.
- Boletín de la Real Academia de L· Historia.
- Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief van de Rekenkamer.
- Certificatieboeken.
- Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla.
- Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, Libros de
Cédulas.
— Archivo General de Simancas, Consejo y juntas de Hacienda.
— Archivo General de Simancas, Cámara Mayor de Cuentas, I a
época.
- Archivo General de Simancas, Cámara Mayor de Cuentas, II a
época.
- Archivo General de Simancas, Cámara Mayor de Cuentas, HI a
época.
— Colección de Documentos Inéditos para L· historia de España 112
delen (Madrid, 1842-1895).
- Archivo General de Simancas, Contaduría del Sueldo, I a época.
- Archivo General de Simancas, Contaduría del Sueldo, П а época.
— Archivo General de Simancas, Casa Real, Casa y Sitios Reales.
— Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado, España.
- Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado, Negociación
de Flandes.
- Gemeentearchief.
- Register van het Haarlems Gerecht.
» Grote Raad van Mechelen.
- Archivo General de Simancas, Guerra y Marina.
- Koninklijke Bibliotheek.
— Stadsarchief Brugge, Spaans Consulaat, Register van notaris Pedro
de Paredes.
- Stadsarchief Brugge. Registers van Procuratieën.
- Rijksarchief.
- Rijksarchief Antwerpen.
- Revue Beige de Philologie et d'Histoire.
- Stadsarchief Antwerpen. Registers notaris 's Hertoghen sr. en jr.
- Stadsarchief Antwerpen.
= Stadsarchief Brugge.
- Schepenboeken/ -brieven.
- Stadsarchief Brugge, Archief van het Spaans Consulaat.
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SR
Stryt
TvG
Vroedschap
VSWG

-

Stadsrekeningen.
Stadsarchief Antwerpen. Register van notaris W. Stryt.
Tijdschrift voor Geschiedenis.
Vroedschapsresoluties, Gemeentearchief Haarlem 1518-1534.
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
ARCHIEVEN

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

- Expedientes de Hacienda.
- Patronato Real: Poderes e Instrucciones, Mercedes Antiguas, Capitulaciones con la
Casa de Austria.
- Escribanía Mayor de Rentas, Privilegios y Mercedes de Hidalguía.
- Secretaría de Estado. Estado España; Estado Flandes; Sueltos.
- Cámara de Castilla. Memoriales; Libros Generales de Cédulas: 11, 36-50, 120-121,
315bis, 318 I; Diversos de Castilla.
- Contaduría del Sueldo (І-Па época).
- Consejo y Juntas de Hacienda.
- Contaduría Mayor de Cuentas (І-Ша época).
- Casa Real, Casa y Sitios Reales.
- Registro General del Sello.
- Guerra y Marina.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, MADRID

- Inquisición de Toledo.
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

- Ejecutorias.
- Sala de Hijosdalgo.
- Pleitos Civiles: Fernando Alonso, Antonio Zarandona y Walls, Alonso Rodríguez,
Eusebio de la Puerta, Francisco de Paula Masas, Pérez Alonso.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CANTABRIA, SANTANDER

- Diversos.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BURGOS

- Notarisregisters Asensio de la Torre, Pedro de Espinosa, Alonso Villafañe.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VALLADOLID

- Notarisregisters Juan de la Rúa (Medina del Campo), Mateo de Amberes (Medina
de Rioseco), Antonio Cigales, Simón de Cabezón, Bartolomé Palacios, Domingo
Santamaria, Cristóbal de Montesino, Gonçalo Rodríguez Valencia, Pedro de
Portilla, Pedro Azcoitia, Alonso Salamanca, Pedro Coperò (Valladolid).
- Notarisregisters Tordesillas: n° 4395, 4397, 4398, 4399, 4405, 4421, 4430, 4435,
4436, 4439, 4454, 4455, 4479, 4496, 4502, 4521, 4525, 4528, 4533, 4537, 4676, 4751.

ARCHIVO DIOCESANO DE VALLADOLID

- Libros de Bautismos Valladolid.
- Libros de Bautismos Tordesillas.
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A R C H I V O DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS

- Registers van de 'Universidad de mercaderes'/ 'Consulado del mar', Libros de
cuentas de la Universidad.
A R C H I V O MUNICIPAL DE SANTANDER

- Libro de Artas 1528-1539.
A R C H I V O MUNICIPAL DE VALLADOLID

- Cajas 314, 322, 335, 344, 388.
- Libros de Actas 1499, 1517, 1540-1547.
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL

-

Audiëntie.
Rekenkamer.
Geheime Raad Spaanse periode.
Grote Raad van Mechelen.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF D E N H A A G

- Staten van Holland voor 1572.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK

- Fonds vander Gracht d'Eeghem.
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN

- Manuscriptenverzameling.
- Notarisregisters De Platea.
- Schepenbrieven.
RIJKSARCHIEF BRUGGE

- Familiearchief Van der Gracht d'Eeghem.
STADSARCHIEF BRUGGE

-

Familiearchief De La Maça.
Familiearchief Salamanca-Pedraza.
Familiearchief Pardo.
Spaans Consulaat 'Divers dossier' 1576-1595.
Spaans Consulaat 'Divers dossier' 1550-1567.
Spaans Consulaat 'Divers dossier' 1428-1549.
Spaans Consulaat 'Ayuntamientos' 1548-1568.
Spaans Consulaat 'Ayuntamientos' 1522-1547.
Spaans Consulaat 'Ayuntamientos' 1502-1522.
Spaans Consulaat 'Libro de Caja' Juan de Castro 1534-1535 /'Libros diarios' 15351538.
Spaans Consulaat 'Registro de Testamentos, Pedro de Paredes'.
Spaans Consulaat 'Libro de Visitaciones' 1552-1558.
Spaans Consulaat 'Collectie Charters'.
Spaans Consulaat 'registers notaris Pedro de Paredes'.
Spaans Consulaat 'Libro de Pleytos' 1545-1561.
Spaans Consulaat 'Libro de rétulos'.
Civiele Sententiën van de Kamer, 1521-1523.
Civiele Sententiën van de Kamer, 1465-1469.
Hallegeboden.
Stadsrekeningen.
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-

Brugse Wet.
Vierschaar.
Staten van Goederen.
Privé-oorkonden.
Schepenboeken.
Registers van Procuratieën.
Wezenregisters Sint Niklaas 1532-1552.

STADSARCHIEF ANTWERPEN

-

Certificatieboeken.
Stadsrekeningen.
Schepenboeken.
Genealogische aantekeningen Donnet.
Notarisregisters 's Hertoghen sr. en jr..
Vierschaar.
Handschrift Andries van Valckenisse.
Notarisregisters Willem Stryt.
Privilegekamer 1079. Fonds Handel en Scheepvaart, Spaans Consulaat.
Collectanea.
Notarisregister Claeys van Lóemele n° 548 (1569).
Nota's Bisschops.
Poorterboeken.

GEMEENTEARCHIEF U T R E C H T

- Notarisregisters Splinter van Hamersfelt, Willem Brecht, Bartholomeus van Eek.
GEMEENTEARCHIEF HAARLEM

- Register Haarlems Gerecht.
- Vroedschapsresoluties.
- Stadsrekeningen.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU N O R D , RIJSEL

- Serie В (Rekenkamer).
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LE MONDE HISPANO-FLAMAND
LES CONTACTS ENTRE L'ESPAGNE ET LES PAYS-BAS
1496-1555

A la fin du XVe siècle se crée un lien dynastique entre les Pays-Bas et l'Espagne. Les
contacts internationaux entre les deux régions deviennent de ce fait considérables. Les
principaux protagonistes en étaient les représentants du commerce et de la politique. Π
y avait déjà eu des contacts antérieurs, notamment par l'intermédiaire des pèlerins à
Saint-Jacques de Compostelle ou des artistes flamands travaillant en Espagne. Ces
derniers ont développé un style plus connu sous le nom de style hispano-flamenco. En
peinture, il est très souvent impossible de déterminer si l'artiste était un 'flamenco' ou
un 'hispano'. Ce processus de mélange culturel ne se limite pas à la peinture mais
s'étend aux autres manifestations artistiques. A la base, on trouve des contacts
personnels entre artistes. Il ne s'agit pas à vrai dire seulement d'artistes, car vers 1500 il
n'y a pas une frontière bien nette entre les représentants des arts plastiques et les autres
gens de métier, comme les tailleurs et les cordonniers. Ici aussi il y a mélange hispanoflamenco, tant il est malaisé d'attribuer des caractéristiques stylistiques. Dans les PaysBas, le mélange culturel se manifeste par exemple sur le plan des idées religieuses.
Pensons à l'influence d'Erasme et de la Réforme sur les Espagnols résidant aux Pays-Bas.
Nous pouvons finalement étendre cette notion de mélange à tous les contacts personnels
qui se sont établis entre habitants des Pays-Bas et Espagnols, même ceux qui n'ont pas
laissé de traces visibles. Il existait entre les deux cultures un amalgame que nous
définirons de préférence comme un monde "hispano-flamand".
Le point de départ consiste en deux groupes qu'il faut clairement distinguer : les
habitants des Pays-Bas et les Espagnols. Bien que ces groupes ne forment pas une entité
cohérente, ils se différencient clairement l'un par rapport à l'autre. Les sources du XVIe
siècle elles-mêmes utilisent souvent une pareille distinction : 'español' est utilisé pour
tous les habitants de l'Espagne, tandis que le terme 'flamenco' désigne les habitants des
Pays-Bas, natifs de ou résidant à Atrecht, Anvers ou Amsterdam. Telle est la
signification du terme 'flamand' tel qu'il est utilisé dans le présent ouvrage.
Le travail peut se subdiviser en trois questions principales : d'abord de savoir qui sont
ceux qui ont eu effectivement des contacts avec l'autre culture; ensuite, quelles furent
les difficultés encourues du fait de la distance géographique et culturelle entre les deux
régions; enfin, d'établir une comparaison entre la situation espagnole et celle des PaysBas. Les dates termini iront du double mariage de 1496, entre Philippe le Beau et Jeanne
et don Juan et Marguerite, jusqu'à l'abdication de Charles-Quint. La suite concerne une
autre phase des relations entre l'Espagne et les Pays-Bas. Pour les Pays-Bas, le cadre
géographique est celui du Brabant, de la Flandre, de la Zelande et de la Hollande; pour
l'Espagne, les territoires de la couronne de Castille. Diverses raisons pratiques sont à la
base de cette délimitation.
Les deux groupes principaux qui font l'objet de l'étude sont les commerçants et les
personnes au service de la cour des Habsbourg. Ils ont laissé la plus grande part du
matériel archivistique. Il sera également question d'autres groupes apparentés, comme
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les marins, les courriers et les militaires. Entre les deux régions, il y a tout un trafic de
personnes. Les voyageurs ont dû faire face à des problèmes causés par la distance : la
route maritime était dangereuse et le passage terrestre via la France ennemie présentait
tout autant de difficultés. Il fallait en outre surmonter la distance culturelle : les
voyageurs étaient toujours des intrus. Une première possibilité était de rester à
l'intérieur d'un groupe protégé, comme par exemple les marchands espagnols à Bruges.
La bourgeoisie ou la naturalisation offraient aussi à l'étranger la possibilité de s'intégrer
à la société. Comment ce processus se déroulait-il de part et d'autre ?
Le premier chapitre traite de la présence des marchands espagnols aux Pays-Bas. Us y
sont étudiés en tant qu'individus et comme membres d'une famille, d'un réseau et d'une
nation au sens commercial du terme. Les nations servaient de cadre statique aux
marchands mobiles et dynamiques. L'édification de son réseau donnait en première
instance au marchand l'occasion de sortir du cercle de sa famille et de ses concitoyens.
Pour permettre à son commerce international de bien fonctionner, il avait besoin d'un
réseau très étendu. Les familles espagnoles avaient souvent un représentant aussi bien
à Bruges qu'à Anvers. Les nations semblent avoir joué avant tout un rôle juridique, car
les marchands ne se limitaient pas à ces cadres. Les réseaux professionnel et social
coïncidaient en grande partie.
Il n'y a pas de données précises quant au nombre de marchands espagnols à Anvers
et à Bruges. Les registres notariaux indiquent en tout cas que quelques centaines de
marchands espagnols fréquentaient annuellement ces villes. A l'inverse de la littérature
existante, l'attention sera portée sur l'importance des marchands voyageurs. Seule une
fraction des Espagnols avait choisi de se fixer pour une longue période dans une ville
des Pays-Bas pour s'y intégrer partiellement. On pouvait trouver encore un autre groupe
de marchands, qui séjournaient quelques années aux Pays-Bas, par exemple pour achever
leur formation.
Il apparaît clairement que les Espagnols étaient originaires de toutes les régions de
l'Espagne. A côté des Castillans, on en trouvait beaucoup d'Aragon, de Navarre ou de
Biscaye. Actifs dans la plupart des nations, les marchands de Vitoria et de Logroño
jouaient un important rôle d'intermédiaires entre les Castillans et les autres groupes
espagnols. Les Aragonais entretenaient surtout des liens avec les firmes italiennes.
Trois firmes espagnoles seront étudiées en détail dans ce chapitre : la firme de la
famille de Estella, de Vitoria, au début du XVIe siècle, celle de Juan de Castro de
Muxica, dans les années trente, avec des représentants à Bruges et à Anvers, et la firme
de la famille arragonaise Simon. Les données relatives à cette dernière permettent de
constater que les sources notariales dont on dispose pour Anvers ne nous donnent pas
la possibilité de lever une carte de la présence espagnole. Nous ne conservons plus les
registres d'une série de notaires spécialisés dans les marchands espagnols.
Un élément ultérieur concerne l'intégration des familles espagnoles. Les recherches
relatives à l'entrée dans la bourgeoisie et à l'exercice de charges administratives indiquent
que seul un petit nombre est concerné. C'est plus le cas à Middelbourg et à Anvers qu'à
Bruges, où les Espagnols possédaient leurs propre organisation. La colonie espagnole de
Middelbourg est particulièrement active dans la gestion de la ville. Il s'agit presque
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toujours de représentants de la deuxième ou de la troisième génération, souvent de mère
néerlandaise.
L'industrie textile des Pays-Bas était une importante occasion de contacts entre
marchands des Pays-Bas et d'Espagne. C'est surtout vrai pour la Hollande et la Flandre.
Les contacts commerciaux avaient cependant lieu à Bruges, où les producteurs se
rendaient pour acheter la laine espagnole.
Enfin, il est également question dans ce chapitre du commerce maritime. Grâce aux
archives de Y Universidad de Mercaderes de Burgos, de la nation espagnole de Bruges et
des registres aux impositions des années 1552-1554, il est possible de tracer une esquisse
du commerce entre l'Espagne et les Pays-Bas, et des navires dont on disposait. Nombre
de petits villages de la côte septentrionale de l'Espagne et au nord d'Amsterdam
procuraient les équipages qui assuraient ces liaisons. Les marins hollandais s'occupaient
toujours de ce trafic occidental dans les années vingt, mais la documentation disponible
permet de parler d'une reprise partielle des communications occidentales par les navires
des Pays-Bas à partir des années trente. Par suite de mesures protectionnistes, la
navigation sur les côtes nord de l'Espagne était en grande partie entre les mains de
marins espagnols.
Le second chapitre étudie de façon circonstanciée la famille de marchands espagnols
de Ayala. Le protagoniste en est Gregorio de Ayala qui sut développer au cours des
années vingt et trente un très large éventail d'activités économiques. Π fonda une
entreprise de draps à Haarlem et à Bergen-op-Zoom, reçut des subsides de la ville de
Haarlem pour l'exportation de drap, prit à ferme l'important tonlieu d'Iersekeroord,
traita en compagnie d'autres marchands espagnols avec les Fugger et servit les
Habsbourg comme bailleur de fonds. Les activités de ses frères et l'histoire de la seconde
génération sont approfondis dans ce chapitre. Gregorio mais surtout son frère Diego
eurent beaucoup d'enfants. Suivre cette seconde génération a donné la possibilité
d'étudier à plus longue échéance l'intégration des Espagnols dans les Pays-Bas. Quelquesuns seulement ont poursuivi l'activité commerciale. La seconde génération a été
fortement attirée par l'université et, un peu plus tard, par l'administration. Enfin, pas
mal d'enfants trouvèrent également leur voie dans la vie conventuelle.
Le troisième chapitre traite de la présence de natifs des Pays-Bas en Espagne. Les
données relatives aux marchands des Pays-Bas en Espagne sont très maigres. Quelques
récits de voyage de lafindu XVe siècle laissent entendre que les marchands des Pays-Bas
visitaient surtout diverses villes espagnoles au cours de leur périple. L'éparpillement
géographique et le caractère peu sédentaire de ces marchands ont empêché la
conservation de documents d'archives. Des découvertes épisodiques, comme le procès
du marchand Cornells Deque à Valladolid, font entrevoir qu'il y avait bien un certain
nombre de marchands des Pays-Bas installés en Espagne. Le procès de Cornells Deque
portait sur la question de savoir si son admission à la bourgeoisie de Valladolid
permettait de le considérer encore comme ressortissant des Pays-Bas. Un Espagnol était
en fait en possession d'une lettre de représaille contre les gens des Pays-Bas et avait fait
saisir les biens de Deque.
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La démarcation entre marchands et gens de métier n'est pas toujours très claire dans
le cas des natifs des Pays-Bas en Espagne. Pensons par exemple aux imprimeurs et aux
bijoutiers qui écoulaient eux-mêmes leur propre marchandise. Vu la rareté et la
dispersion des sources relatives aux marchands, il a semblé préférable de partir des villes
espagnoles et de s'occuper de tous les ressortissants des Pays-Bas qui puissent y être
trouvés. On étudiera donc aussi les artistes sur la base des données traitées par les
historiens de l'art.
La description étendue des procès autour de la personne de Cornells Deque est suivie
par un paragraphe sur la présence de gens des Pays-Bas à Valladolid. Jusqu'à présent, on
ne disposait pas de données relatives à la période de Charles-Quint, ce qui était assez
surprenant étant donné que la ville a longtemps été le siège de la cour des Habsbourg
pendant cette période. Un certain nombre de cas de ressortissants des Pays-Bas a
néanmoins pu être mis en lumière grâce aux données fiscales, aux registres de baptêmes
et aux protocoles de notaires. On est surpris de constater qu'il ne s'agit pas de
marchands d'Anvers ou de Bruges, mais surtout de marchands-artisans de Malines et de
Bruxelles, sièges de la cour des Habsbourg aux Pays-Bas. A la fin du XVe siècle, il y
avait à Valladolid un groupe de natifs des Pays-Bas originaires principalement des
environs de Den Bosch, sur lesquels on possède des données grâce à un dossier
judiciaire.
Les renseignements que nous possédons sur un certain nombre de villes de moindre
importance en Castille et sur la côte nord de l'Espagne, montrent à suffisance qu'un
certain nombre de personnes des Pays-Bas y ont séjourné au cours de cette période. Π
s'agit surtout d'artistes mais il semble justifié de croire que c'est révélateur de la présence
d'autres gens de métier des Pays-Bas. Les archives de l'inquisition à Tolède offrent la
possibilité de mieux étudier quelques artisans des Pays-Bas en cette ville. A l'inverse des
marchands, beaucoup d'artisans ont opté pour une résidence définitive en Espagne.
Souvent protégés par le droit de bourgeoisie d'une ville espagnole, la plupart d'entre eux
se sont rapidement fixés. Leur travail les obligeait souvent après quelques années à
changer de résidence pour entamer un nouveau projet ailleurs.
La présence des Pays-Bas en Andalousie a déjà été étudiée par Eddy Stols mais peut
être approfondie et illustrée de quelques exemples. Pour autant qu'on le sache, la seule
nation des Pays-Bas connue à l'époque de Charles-Quint se trouvait à San Lúcar de
Barrameda. On peut relever beaucoup de noms de marchands et d'artisans des Pays-Bas
principalement à Seville, mais aussi à Cadix. L'émigration vers l'Amérique se faisant
aussi via l'Andalousie, on jettera brièvement un coup d'oeil sur ce phénomène.
H est évident que les ressortissants des Pays-Bas se sont largement répandus dans toute
l'Espagne, dans un grand nombre de cités. La nature de leur présence - souvent
temporaire, sans structures et pas en vue du grand commerce - rend encore plus
aléatoire la découverte de données intéressantes. Alors que les riches marchands
espagnols avaient pignon sur rue aux Pays-Bas, la plupart des natifs des Pays-Bas
entraient dans la société espagnole par l'intermédiaire du mariage ou de la bourgeoisie.
En ce qui concerne les lieux d'origine, on constate qu'ils étaient originaires d'un grand
nombre de villes et de villages. Essentiellement du Brabant et de Flandre, Anvers et
Bruges fonctionnant comme principaux centres.
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La cour des Habsbourg est au centre du quatrième chapitre. Pour donner forme à la
cohérence dynastique, il était nécessaire de déplacer entre les deux pôles pas mal de
personnes. C'était vrai en tout premier lieu pour les princes et leur suite. Les grandes
compagnies voyageaient principalement par mer. Quelquefois, une petite compagnie put
traverser la France. Au début de la période envisagée, une escale en Angleterre
constituait la manière la plus simple d'accomplir la traversée. Plus tard, on faisait la
traversée vers l'Italie pour prendre ensuite la route terrestre. Cela coïncidait
partiellement avec le chemin espagnol suivi ultérieurement par les soldats à l'époque du
soulèvement. L'organisation de grandes flottes pour les voyages de la cour signifiait
souvent un obstacle pour le commerce. Les navires étaient souvent réquisitionnés pour
des mois et ne pouvaient donc pas être utilisés pour le négoce.
Mais les ambassadeurs aussi et d'autres représentants du souverain faisaient le va-etvient. Un autre type de personnes se rendait à la cour dans l'espoir d'obtenir du prince
une fonction rémunérée ou toute autre faveur. Ces quémandeurs étaient fort critiqués
par leurs contemporains, tout autant les Espagnols qui se rendaient aux Pays-Bas que les
courtisans des Pays-Bas qui accompagnaient les princes en Espagne. Pour obtenir emploi
ou faveur, il fallait le plus souvent être "naturel" d'un des deux pays. Pour y satisfaire,
les souverains utilisaient des lettres de naturalisation, fort critiquées principalement en
Castille. Mais jusqu'à présent il semble seulement s'agir ici d'un nombre limité de
personnes, dont une partie ne s'est même jamais rendue en Espagne. Pour toute la
période de Charles-Quint, il y a au moins un évêché espagnol avec un évêque originaire
du nord.
Étudier la cour de Charles-Quint dans son ensemble est une entreprise utopique, si
bien qu'on ne prendra en considération que les mouvements vers et à partir de la cour,
ainsi que nous l'avons dit. On ne fera exception que pour la petite cour de Jeanne de
Castille à Tordesillas. La mère de Charles-Quint y était entourée d'un petit groupe de
natifs des Pays-Bas. Les comptes de la cour permettent de suivre de près ce groupe.
Un groupe à part est formé par les courriers. Les Habsbourg avaient fait établir un
service de postes par la famille de Tassis mais ils faisaient aussi usage des courriers des
commerçants internationaux. Pour activer le trafic par mer, il y avait en .permanence
un certain nombre de petits bateaux à Bilbao, qui pouvaient faire la traversée vers
l'Angleterre ou les Pays-Bas. Ce service a été pendant longtemps entre les mains du
marchand Juan Martínez de Recalde, de Bilbao. Les marchands de Burgos avaient aussi
leur propre service de courriers. Les comptes de leur "Consulado" attestent qu'on
utilisait le plus souvent des courriers d'origine française.
La dernière partie de ce chapitre traite des étudiants et des lettrés : ecclésiastiques,
secrétaires et médecins. A cette époque, le monde lettré formait encore une
communauté internationale homogène dont faisaient partie tant les habitants des PaysBas que les Espagnols. Même si Paris avait la préférence, des étudiants espagnols
venaient souvent aux Pays-Bas pour leurs études. Les ressortissants des Pays-Bas
semblent avoir été étudier fort peu en Espagne; ils se rendaient plutôt en Italie. La cour
était responsable de nombreux contacts; on voyageait parce qu'on travaillait à la cour
ou qu'on voulait y travailler.
Les Pays-Bas ont attiré nombre d'Espagnols célèbres comme l'humaniste Luis Vives,
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Ignace de Loyola et Francisco de Osuna. Dans bien des cas, ils ont recherché la
protection de leurs riches compatriotes. Des jésuites et des ecclésiastiques espagnols sont
aussi venus aux Pays-Bas pour assister les commerçants espagnols.
Le dernier chapitre est consacré à la guerre et se subdivise en deux parties : le
mouvement en direction des Pays-Bas et le mouvement en direction du sud. Dès
l'époque bourguignonne, il y avait eu des Espagnols au service des Pays-Bas. A partir
de Philippe le Beau, des troupes espagnoles se sont rendues aux Pays-Bas pour prêter
main-forte contre la France et la Gueldre. A partir des années vingt, il s'agit souvent de
forces armées considérables qui sont transportées par mer. Dans les années cinquante,
le nombre de soldats va croissant, parallèlement aux problèmes. On portera une
attention particulière à l'organisation du payement des troupes espagnoles et à la
présence de soldats espagnols dans la ville de Malines.
Le mouvement en direction du sud est dominé par le transport d'armes et de
munitions, avec des spécialistes de la question et des gardes. Pendant toute cette période,
des convois d'artillerie sont organisés aux Pays-Bas à destination de l'Espagne. A
l'époque de la Reconquista, on allait se battre individuellement en Espagne, et plus tard
il est seulement question de plusieurs milliers de soldats allemands. On garde ainsi les
mémoires écrits en Espagne par un soldat bourguignon au service de Charles-Quint.
Une autre contribution importante à la défense de l'Espagne était l'utilisation de navires
de transport des Pays-Bas en Méditerranée. A partir de 1535, les convois des Pays-Bas
sont de toutes les grandes expéditions et les archives espagnoles sont loin d'être muettes
à ce sujet.
Au cours des années 1552 et 1553, le commerce des Pays-Bas fut entravé par la guerre
avec la France. Aussi bien en Espagne qu'aux Pays-Bas, on décida finalement de la
perception d'un impôt supplémentaire sur le commerce avec la péninsule ibérique. Une
coopération entre les deux pôles des possessions habsbourgeoises semble avoir été très
difficile à réaliser. Pour cette période également, il est possible d'étudier les bateaux
utilisés. En même temps, les registres donnent des informations sur les mouvements
commerciaux entre l'Espagne et les Pays-Bas. Bien que ce ne soit pas le but de la
présente étude, on tentera de montrer qu'il convient de se montrer très prudent avec
les données chiffrées.
La conclusion fournira une comparaison entre la situation des Pays-Bas et celle de
l'Espagne. En tout premier lieu, il sera question des données qu'il est possible de trouver
sur les étrangers dans chacun des deux pays et sur la terminolgie employée pour
désigner les groupes en présence : flamenco et español.
Suivre les traces des Espagnols aux Pays-Bas paraît d'un abord plus facile que
l'opération inverse. La nature des contrées aussi bien que des immigrants y contribue.
Il faut compter avec la disparité entre les petits Pays-Bas et la grande Espagne. En outre,
les résidents espagnols aux Pays-Bas sont concentrés dans quelques grandes villes tandis
que la dispersion des natifs des Pays-Bas en Espagne est bien plus grande. Les Espagnols
aux Pays-Bas avaient leurs propres organisations, qui ont laissé des archives intéressantes
comme à Bruges. Pour une grande part, ils conservaient leur propre identité. Il s'agissait
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surtout de riches marchands.
Les ressortissants des Pays-Bas en Espagne avaient plutôt tendance à s'intégrer dans
la société espagnole. Le fait qu'il s'agissait principalement de petits marchands et
d'artisans a certainement joué un rôle. Le mariage avec une Espagnole et le droit de
bourgeoisie y afférent ont constitué l'expédient le plus utilisé pour les étrangers
s'installant en Espagne.
Les autorités ont également joué un rôle dans l'organisation de la présence étrangère.
Dans les deux contrées, on trouve des exemples d'attitude négative et positive vis-à-vis
des étrangers. Les villes pouvaient offrir parfois des avantages ou des droits, ou le
contraire. Ces mesures avaient souvent un arrière-plan économique.
Dans tout ce phénomène d'immigration, il est bien peu aisé de déterminer un
caractère national. L'opinion de quelques contemporains italiens à propos de l'indolence
des Espagnols ne vaut en tout cas pas pour les marchands et les étudiants. Les
divergences s'expliquent plutôt par les différences dans la nature des divers groupes
d'Espagnols et de natifs des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, des étudiants, des marchands et des
soldats espagnols; en Espagne, des artisans et des pèlerins des Pays-Bas.
L'intégration d'individus étrangers ne semble avoir soulevé nulle part de problèmes;
les manifestations de xénophobie sont surtout perceptibles lors de la présence
temporaire de groupes importants : soldats, marins et courtisans.
Le voyage entre les deux pays se faisait par terre aussi bien que par mer. On préférait
la voie maritime pour les groupes importants, comme la cour ou les troupes. Les petites
compagnies penchaient pour la voie terrestre. La durée du voyage était très variable. La
voie terrestre offrait plus de sécurité quant à la durée, tandis qu'un voyage par mer
pouvait être très rapide ou très lent, en raison d'un grand nombre de facteurs. Les
services postaux employaient souvent les deux chemins par souci de sécurité et dans un
but d'efficacité. La poste que les Habsbourg avaient créée fonctionnait bien, tant par
mer que par terre.
On peut conclure qu'une part importante des deux contrées est entrée en contact avec
les ressortissants de l'autre culture. De façon active, en tant que participants à ce trafic
international, et de façon passive, comme société-hôte. Le flamenco en Espagne et
Yespañol aux Pays-Bas constituent des figures bien connues. Toutes les couches de la
population étaient concernées par le monde Espagne-Pays-Bas : les riches courtisans de
la cour des Habsbourg et les marchands internationaux, une classe moyenne de petits
commerçants, d'artisans et d'étudiants, et un prolétariat de marins, de servantes et de
soldats.
Les types de contact plus anciens, qui dataient déjà du moyen âge, sont combinés
maintenant avec des contacts consécutifs à la coopération dynastique entre les deux pays.
C'est ainsi que prend forme une relation internationale entre deux contrées très
éloignées, qui se distingue nettement des contacts qui ont pu s'établir entre la plupart
des autres pays européens au début des Temps Modernes. Le monde Espagne-Pays-Bas
n'est pas resté une sous-culture particulière mais est devenu un courant essentiel de
l'ensemble de la société espagnole et des Pays-Bas.
La présente étude est basée pour la plus grande part sur des sources d'archives
conservées en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas actuels ; il s'agit aussi bien
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d'archives relatives au commerce dans les villes que des archives centrales des
Habsbourg. On trouvera en annexe un certain nombre de listes de marchands espagnols
établis à Bruges ainsi que divers tableaux concernant le commerce de la laine par le
marchand Juan de Estella à Bruges. Un troisième groupe de tableaux traite des bateaux
qui ont pris part à la navigation vers l'Espagne. Les annexes se clôturent par trois cartes
où se retrouvent les noms de lieux les plus importants repris dans le texte.
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Aalst, Pieter van, 216
Aarschot, Zie Croy.
Abanzo, Jerónimo, 373
Abel, 259
Aberasturi, Juan de, 24
Abiñon, Diego de, 244; Julian, 244
Acevedo, Alonso de, 288
Achayoli, Rafael, 234
Achelen, Enrique van, 268
Acuña, Vasco de, 389-390, 392, 394
admiraal van Vlaanderen. Zie Bourgondië,
Filips en Adolf van,
Adriaan van Utrecht, 142, 290, 298-300, 307,
334, 338-340, 350, 369, 377, 384, 427
Adriaanszoon, Mattheus, 122, 359, 373
Aelbrechtsz., Willem, 127
Aertsz., Comelis, 264
Affaitadi, familie de, 94
Aga, Beltran, 223
Agricola, Alexander, 307
Agrimo, Juan de, 350
Agüere, Anthonie de, 35
Agüero, Juan de, 130
Águila, Juan de, 268
Aguilar, Alonso de, 384
Aguilar, Pedro Ramírez de Arellano, graaf van,

Alcocer, Francisco de, 404
Alcus de Fluides, Comelis, 269
Aldrete, Maria, 349; Ysabel, 347
Alemán, 72; Anrique, 235; Jacome, 270, zie
Jacob Cromberger, Justo (Cañan), 270;
Regina, 239
Alfonso, Jan, 428
Aliaga, Francisco, 79, 90, 175
Allemand, Jan Γ, 195
Almagro, Alvaro de, 395
Aimaras, de, 69, 71, 108-110; Alvaro, 71, 85,
108-110, 113, 120; Anna, 110; Clara, 109-110;
Diego, 103; Filip, 109; Francisco, 109, 120;
Luis, 60, 109-110
almirante de Castilla. Zie Enriquez.
Alonso de Burgos, Pedro, 357
Alonso, Hernando, 244; Luis, 131
Alva, hertog van; Fadrique de Toledo y
Enriquez, 322; Fernando Alvarez de Toledo,
hertog van Alva, 103, 118, 186-187, 203, 302,
341, 380, 397, 401
Alvarez, Maria, 110
Amante, Ber, 229-230
Amberes, Andres de, 254; Adrian, 254; Beltran,
254; Cornelis (Cornelio), 243, 253; Crespian,
263; Cristobal, 238, 240; Domingo, 244;
Francisco, 257-258; Hans, 253; Jerónimo,
257; Joana, 253; Juan, 240, 258-259, 35Φ,
Maria, 240; Mateo, 247; Niculas, 238; Pedro,
238, 240; Simon, 240
Amerstorff, Enrique, 336
Amiguet, Antonio, 79, 90
Ampuero, Sancho de, 185
Anarte, Juan de, 291
Anberes. Zie Amberes
Ancelmus, 261
Anda, Juan de, 254
Andares, Juan de, 398
Andrade, Hernando de, 292
Andres, Juan, 161
Andrieu, koerier, 310
Angoulême, Louise de Savoie, hertogin van,

307; Alonso Ramírez de Arellano, graaf van,
322
Aguilar Porres, Francisco de, 407
Aguilera, 76; Gonçalo de, 19, 362
Aguirre, de, 38; Baltasar, 26; Juan, 107; Martin
(schipper), 157; Martin (koopman), 24-26, 28,
31-32, 34, 38-39; Melchior, 23, 26
Agurto, Sancho de, 32, 65-66
Ahedo, Juan Bautista de, 188; Pedro, 404
Ainckhum, Augustin, 189
Alaba, Pedro de, 54
Alava, Ana de, 45
Albersona, Bauquen, 62
Albert, Jan, 433
Albertszoon, Jacob, 141
Albio, Jayme de, 324
Alburquerque, hertog van; Francisco Fernández

310
Annes, Anthonie de, 35
Annuncibay, Sancho de, 447
Anthuenis, Jan, 134

de la Cueva, 288; Beltran de la Cueva, 322,
341
Alcalá, Pedro de, 244
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Antwerpen, Nicolaas van, 297
Anveres. Zie Amberes.
Anzeman, Clais, 65
Aquino, Thomas van, 363
Aragón, Juan de, 297 (zie ook Rribagorca, graaf
van)
Aragón, kardinaal Lodewijk van, 2S7
Aragoyte, Juan de, 74; Martin, 75
Arana, Cristóbal de, 91, 429; Juan, 93; Martin,
75
Anuida, Diego de, 92, 94, 240; Juan, 60, 92;
Michel, 368, 434; Pedro, 240
Aranda Madrid, familie de, 72
Arbieto, Cristóbal de, 89; Martin, 170
Arbolancha, Martin de, 32
Ardara, Pedro de. Zie Dardare, Piere.
Ardemburch, Jehan van, 29; Jehenne, 29
Aresti, Francisco de, 92, 398, 404-405
Argarcyn, Juan de, 433
Argitensis, Gaspar, 334
Arianse, Jos, 62
Ariete, Juan de, 33, 35
Armerstorff, Pablo de (Armastorf), 298, 336
Amao, meester, 254
Arras, Elias de, 254
Arrere, koerier, 312
Arrieta, Catalina de, 254
Arrones, Alvaro de, 294
Arroyo, Antonio de, 273
Artiaga, Juan de, 306
Artieta, Francisco de, 394; Niculas, 297, 313
Artues, Jaques de, 291
Assendelft, Floris van, 303; Gerrit, 410
Astorga, Alvaro Pérez Osorio, markies van,
341
Astudillo, 356; Diego de, 19, 65-66, 80, 357
Austate, Juan, 334
Auxtruyes, Jan, 174
Avellaneda, Juan de, 396
Avellanosa, Isabel de, 243
Avila, Estevan de, 326; Luis de, 402
Avifion, Diego de, 319-320
Avont, Peeter vander, 195
Avonts, Bemaert, 264
Ayala, de, 355; Agnete (Agnes), 200-203;
Alvaro, 383; Andrés, 183-185, 197-198; Anna,
200-202; Anthonia, 200-201; Antonio, 185,
206; Baltasar, 200-201, 203; Barbe, 202;
Bonaventura, 200; Christoffel (Cristóbal),
170, 183-185, 187-189, 192, 194, 197-201, 203;
Clara, 200; Diego, 8, 164, 166, 182-193, 198206; dona Francisca, 179; Elvira, 74, 192-195,

202-203; Emanuel, 192, 197, 199; Ferdinand,
199; Filips, 187, 200-203; Francisco, 184, 201;
Françoise (Francisca), 191, 200, 203; Frans,
191-196, 199, 202; Gabriel, 192, 194-195, 199;
Gaspar, 200-201, 203; Gregorio, 8, 74, 101,
123, 159, 164-186, 188-189, 191-207, 355, 441;
Helena, 205; Isabel, 183, 201; Jacob, 192,
200-201; Jan, 167, 191-192, 194-197, 199-201,
206; Judoca, 192-194, 204; Katlijne
(Catharina), 200-201, 203; Mathilde, 192;
Mechtelt, 192, 194; Melchior, 200-201, 203;
Michel, 186-187, 200, 202-204; Michelle, 192,
194; Pedro (Piere), 167, 183-184; Suzanna,
200-201, 203
Ayala Satelles, Francisco, 201
Aygnes, Fernando, 103
Azcoytia, Pedro de, 305
Azebes, Juan de, 352
Azevedo, Diego de, 402
Bachgracht, Jarme van, 265
Baeça, Alonso de, 393, 403-405; Pedro, 406-407
Baena, Garcia de, 101
Baignaerts, Cornells, 141
Baldeloraar, Alonso de, 237
Baldux (Bolduque), George, 273
Baien, Clais, 63
Balhoboque, Gilles, 273
Banane, Comelis, 62
Bandebruque, Catalina, 270
Banf (Banhof), Amao, 230-231
Baracaldo, Alonso de, 93-94
Barbier, Pierre, 333, 369
Barco, Bartolomé del, 77
Barlaymont, Juan de, 100-101, 190
Baron, Jerome, 32
Baronaige, Marie de, 201; René, 201
Barres, Guillaume des, 309-310
Bart, Comieles, 152
Bartholomeuszoon, Klaas, 303
Bartolini, Guerardo, 234
Bastiaen, Claeys, 125; Nidaes, 35, 125
Bastino, familie de, 73
Baudestien, Juan, 56
Bayçaval, Sancha de, 226
Baysur, Luis de, 105
Bazan, Alvaro de, 390-391, 393, 426; Ana, 245
Beaugrant, Guiot de, 212, 253-254; Jerónimo,
254; Juan, 253-254; Mateo, 254
Becarini, Catalina, 100
Beelen, Jans, 243
Bega, Fernando de la, 243
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Bíjar, Velasco de, 104
Bíjar, hertog van; Alvaro de Zúñiga y
Guzmán, 341; Francisco de Zúñiga y
Sotomayor, 363
Bekestein, Wouter van, 174
Belduque, Zie Bolduque.
Belén, Francisco de, 270
Beiget, Juan, 85
Beltran de Vascones, Luys, 241
Benavente, Alonso Pimentel, graaf van, 341,

Bogaerts, Justo, 267
Boisot, Pierre, 336
Bolduch, Hans de, 253
Bolduque (Belduque), Mateo de, 248; Pedro,
248; Roque, 248, 273
Bolesques, Jorge, 285
Bollo, Nicolas, 273
Bombergen, Francisca van, 186; Liesbeth
(Isabella), 108, 370
Bonita, Esteban de, 106
Boodt, Pieter de, 35
Borda, Juan de la, 268; Pedro, 106
Bordincx, Mayken, 200
Borgofta, Cristobal, 238; Juan, 238, 258; Üben,

427
Benson, Ambrosius, 56
Ber, Amao, 229, 231
Bergen, Antoon, markies van, 176-177; Jan,
heer van, 288, 300; Hendrik, aartsbisschop
van Kamerijk, 288; Maximiliaan, heer van
Zevenbergen, 299
Bemagien, Anna van, 269
Bernal, maestro, 243
Bernardt, Nicolas, 267
Bemoul, 268
Bemuy, de, 371, 377; Cornelia, 370; Diego,
277, 315; Fernando, 71, 101, 108-109, 190,
277, 370, 404
Berteles de la Goes, Cornici, 303
Bertels, Bartolomeo, 266; Enricque, 266
Bertendona, Juan de, 27; Martin, 189
Bettenszoon, Jacob, 117
Beuckelaer, Philips de, 112
Beuckelaers, Cornells, 202; Nicole, 202
Beurre (Beauraing), heer van, zie Adriaan de

239; Ysabel, 239
Borgoñon, Alonso, 392; Juan, 392; Lorenzo,
253; Pedro, 351
Bona, Joan de, 158
Bosch, Jeroen, 327
Bossche, Karel vande, 121
Bossu, Jan van Henin, graaf van, 310, 410
Bouchout, Anna van, HO
Bourgondië, Adolf van, 140, 274, 296, 309, 336;
Adolf van Bourgondië-Wakken, 421-422;
Boudewijn, 294-295, 328; Filips, 290, 300,
379; Maximiliaan, 291
Bovelles, Charles de, 368
Boys, Matias de, 216, 234
Bravante, de, 441; Ana, 352; Guillen, 352; Luis,
352
Breda, Hans van, 264
Bredemers, Henri, 307
Breton, Andres, 53, 319; Jan (Juan). 243, 319
Bricarde, Joana, 253
Brooman, Jan, 261
Broussaulx, Magdalena, 108
Brajas, Carlos de, 215; Diego, 243-244;

Croy.
Biber, Pietre, 62
Bibero, Hemando, 85
Biçente, Andres, 234
Bien, Cornille de, 412; Bien, le, 105
Bilbao, de, 73; Juan, 77, 103; Martin, 32, 223
Bilborde, Enrrique de, 238
Bilbos, Jos, 269
Bilbrot, Juan de, 239
Bilfet, Giraldo, 245
Binane, Antonio, 246
Biscayno, Juan, 75
Bisschop, Filips de, 416
Blanquis, Comincia de, 270
Bli, Bartolomé de, 127
Blinque, Juan de, 159
Blioul, Laurent du, 112, 298
Bobadilla y Mendoza, Francisco, 357
Boel, Hubrecht, 76
Boelaers, Anna, 109
Boels, Cornells, 247

Guillermo, 263; Hans, 257; Juan, 244;
Nicolas, 257; Rodrigo, 243-244
Brun, Geronima, 348
Brunei, Peti Juan, 234
В ninnai rt, Joachem. Zie Joachim Pruner.
Bruselas, de, 237-238, 240, 441; Alvaro, 229,
238, 241; Amao, 253-254; Barbóla, 237;
Cibrian, 254; Comelis, 237-238; Crestina,
237; Cristobal, 277; Diego, 237; Francisco,
237; Giralte, 254; Jerónimo, 237, 276-277;
Juan, 237; Melchior, 237
Bruzas, Juan de, 240
Bruxelas, Juan de, 258
Bruxuelas, Catalina de, 238; Diego, 238
Bues, Guillermo de, 266
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Bulduy, (Baldoyque) Gutiere de, 229, 231; Juan,
229
Buren, Zie Egmond.
Burgo, Andrea del, 296
Burgos, Antonio de, 135
Burguian, Francisco de, 270
Burlamacchi, Paulo, 95
Busleyden, Frans van (aartsbisschop van
Besançon), 296, 300, 312; Jeroen, 298, 368369
Buxao, Petre, 97

Castelyns, Adriaene, 105
Castilla, Bernardino de, 28; Juan, 184
Castillo, de, 78; Catherina, 194; Christoforo,
180; Francisco, 99; Juan (Joannes), 101, 357;
Rodrigo, 160; Ventura, 113; Ynes, 197
Castro, de, 56, 78, 356; Alonso, 57, 274;
Alvaro, 132, 354; Diego, 66; Gregorio, 184;
Hernando, 23; Jaspar, 357; Juan, 135; Juana,
185; Luis, 185, 428
Castro de Muxica, Juan de, 41, 56-57, 59, 60,
66, 131, 167
Catalina van Aragón (dochter van de
Katholieke Koningen), 328
Catalina van Castilië (dochter van Filips de
Schone en Johanna van Castilië), 342-343,
350
Catalinaga, Omino de, 32
Cátanos, Silvestre, 406
Cavillerò, Diego, 124
Cazalla, Agustín, 360-361
Centurion, Gaspar, 95
Cerda, Luis de la, 325
Cereceda, Miguel de, 234
Cereryne, 300
Cerezo, Pedro, 131, 366
Cervantes (Cervant), Clara, 37, 357
Chalón, Filibert de, prins van Oranje, 336, 381
Chaqui, Jerónimo, 234
Charles, Martin, 333
Chavan, Juan de, 65-66
Chibalot, Anton, 352
Chievres, heer van, Zie Croy; Madame de,

Cabanas, Juan de, 32, 34
Cabeza de Vaca, Luis, 359
Cabezón, Simón de, 235, 237
Cachopín, de, 155; Bartolomé, 155; Francisco,
155; Jan, 329, 404; Pedro (Pieter), 155, 329;
Sancho, 115, 329; Thomas, 329; Cachopín
Somado, Juan, 155
Cadena, Diego de la, 358
Caluwe, Lieven de, 249
Calvete, Juan de, 23, 132, 134
Camarena, Jehan, 79; Middel de, 79
Camargo, de, 72; Juan, 80, 102, 404
Cambray, Francisco de, 277; Juan, 237-238,
257; Pedro, 277
Campaña, Pedro de (Flamenco, de Kempeneer),
273-274
Campo, Fernando del, 80; Hernando, 407
Çamudio, Antonio de, 53
Canciller, Juan, 216
Cañete, Guillermo, 219
Cano, Sebastian del, 369
Canpion, Barnaldo, 241
Canpo, Lorençio del, 85
Canto, Alonso del, 398, 403, 433
Cañas, Juan de, 75
Capata de Cardenas, Juan de, 389, 403; Luis,

Marie van Hamal, 291
Chinchilla, Francisco de, 66
Chisma, Francisco de, 32
Cifuentes, Femando de Silva, graaf van, 383
Cilly, Claude de, 296-297, 341, 379
Cisneros, Francisco Jiménez de, 297-298, 312,
335, 342, 368, 372, 374; Francisco, 32
Claeszoon, Floris, 425; Claeszoon, Jan, 425;
Ciáis, Pietre, 62; Claisz., Ciáis, 62; Clayson,
Cornieles, 152
Clenardus, Zie Cleynaerts.
Clerck, Aerdt de, 264
Cleynaerts, Nicolaas Beken (Clenardus), 112,
371-372
Cobel, Anna, 370-371; Francisais, 370
Cobliure, Jayme, 79
Cobos, Francisco de los, 237, 304, 319, 431;
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Capelle, Pierre, 373
Capitulo, Ochoa de, 75
Capre, Clays, 63
Carne, Agustín de, 405; Diego, 304
Carbajal, 361; Luis de, 418-419, 421, 433
Carlos van Spanje (zoon van Filips Π), 356
Caro, Ferry, 333
Carranza, Bartolomé de, 358
Carrela, Pedro de la, 292
Carrion, de, 69; Ana, 34; Diego, 89; Filips, 184;
Francisco, 24, 197; Josine, 167; Judoca, 196
Casella, Miguel, 42
Castejon, Diego de, 28

Pedro, 304
Cock, Boudewijn de, 174
Codina, 78; Francisco de, 79; Gaspar, 79
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Colin, 334
CoUartat, Drodocus, 249
Colón, Diego, 336, 371; Fernando, 371
Colonia, Alberto de, 236-238
Columbus, Christoffel, 275, 336
Comanel, Giralte, 350
Comitis, Ν., 100
Conchillos, Lope de, 296; Ximeno, 36
condestable de Castilla, Iñigo Fernández de
Velasco, 299-300, 341, 380, 427
Conpludo, Alonso de, 143, 156, 418
Contanes, Jofré de, 337
Cools, Filip, 37, 104-106; Jan, 264
Copin, Diego, 258
Coquelar, Jacop, 267
Corckt, Anna, 114
Corda, Nicolas de, 239
Cordero, Juan Martín, 364-366, 377
Cordir, Niculas, 85
Cordova, Luys de, 383
Corias, Miguel de, 270
Cornelia, 344, 350
Cornelisz., Cornells, 127; Comelisz., Vincent,

Karel, heer van Fiennes, 336; Karel, prins
van Chimay, 287; Michel, heer van Sempy,
287; Willem, aartsbisschop van Toledo, 331,
333-334, 338, 340, 357-358; Willem, heer van
Chièvres, 119, 283, 291, 308, 325, 332, 334335, 452
Cruieghem Anthoniszone, Niclaes, 265
Crul, Ans, 62
Cruzat, 33-35, 156; Carlos, 33; Esteban, 33-34;
Francisco, 34; Geronimo, 32-34; Juan, 33-34;
Luis, 33-34; Martin, 33-34
Çuaço, Juan de, 42; Mateo, 32
Cuchu, de, 24, 38; Fernando, 24; Francisco, 2324; Juan, 22, 24-25, 32, 39
Cuellar, de, 73; Juan, 101, 362
Cueninck, Adriaan de, 134
Cueva, Beltran de la, Zie Alburquerque, hertog
van; Pedro, 312, 322
Çumaya, Antonio de, 52
Cune, Copin de, 254
Cunget, Jaspar, 269
Cuon, Alberto, 84-86, 88, 90-91, 93-95, 101,
103, 241
Cuper, Heerquen, 141
Cupre, Clais, 62
Cuquiller, Pero, 349
Curiel, de, 72; Fernando, 65-66, 189; Jerónimo,
130, 202
Curol, 344, 351

174; Comeliszoon, Frederick, 120; Comieles,
Sebastian, 246
Corona, de la, 72; Adriane, 135; Francisco, 134;
Guillen, 135; Josine, 135; Loupes, 103, 132135
Coronel, Luis, 358
Corral, 433
Corrales, Pedro, 342
Corsini, Francisco, 234
Corte, de la, 212, 228-229, 237, 241-242, 441;
Beatriz, 232; Catalina, 233; Gaspar, 232-233;
Guillen, 233; Juan, 229-232; Pedro, 232;
Rodrigo, 226, 229-233, 441; Ysavel, 232
Cortenays, Guillermo de, 253
Cortes, Maria, 240
Corteville, Pierre de, 310
Cortinas, Francisco de, 304
Costa, Peter, 79
Cota, Sancho, 324
Coulon, Diego, 85

Dabux, Guillermo, 266
Dacre, Ruberto, 268
Daguerra, Antoine, 33
Daguirre, Juanot, 102
Dale, van, 308
Dales, Filips 296-297
Damhoudere, Josse de, 147
Danilla, Pierre, 395
Dannez, Antonio, 72
Dantiscus, Johannes, 281, 356; Juana, 356
Daques, Cornells. Zie Deque.
Dardare, 38; Michiel, 33, 36; Piere, 24, 33, 36,
38-39, 102
Darego, kapitein, 290
Darnedo, Petro, 197
Datini, Francesco, 82
Dauxy, Jehan, 132
Daza, 73, 96, 99; Fernando Daza Medina, 96100; Gracia, 96; Isabel, 97-98, 188, 234;
Jerónimo, 98; Fernando mayor, 79, 96-99,
101, 103; Daza Medina, Juan, 98; Fernando
menor, 79, 96-100, 102; Pedro, 88

Cousin, Diego, 267-268; Juan, 267; Pedro, 268
Covarrubias, Cristóbal de, 321; Juan, 321
Crampe, Josine, 19
Crespini, Cristofol, 79
Cromberger, Jacob (Alemán), 258, 270, 272
Crome, Geronimo, 240
Croy, Adriaan de, heer van Beauraing en later
heer van Roeulx, 336-337, 385; Filips,
hertog/ markies van Aarschot, 301, 305, 385;
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Eleonora van Frankrijk (dochter van Filips de
Schone en Johanna van Castilië), 291, 299300, 308, 324, 336-338, 342, 373
Eist, Barbara van der, 109
Emberes. Zie Amberes.
Enckevoort, Willem van, 339-340
Ende, Vitor ban, 63
Enrique, 229-230, 344
Enriquez, Alonso, almirante de Castilla, 286;
Fadrique Enriquez y Velasco, almirante de
Castilla, 286, 299-300, 324, 341; Juan, 223;
Enriquez de Guzman, Alonso, 383
Ense, Harman, 65
Enuesia, Gabriel, 367
Enzinas, Francisco de, 265, 356, 360; Jayme,
360
Erasmus, Desiderius, 112, 281, 353-354, 358359, 368, 377
Erçilla, Fortuno de, 325
Ernandes, Francisco, 395; Gonzale, 436
Erque, Nicolas de, 229, 233
Escalante, de, 155; Escalante Barrote, Juan, 155;

Daza Chacón, Dionisio, 373
Decker, Claes, 197
Delft, Matheus van, 125
Deltari, Maria, 239
Deque, Catalina, 226; Comelis, 211, 216, 219229, 232, 241, 260, 441, 446; Luis, 226
Derique, Pietre, 143
Descobar, Fernando, 229, 232
Desparsa, Comielis, 63
Despinoy, Francisco, 351; Maria, 351; Nicolás,
351; Pedro, 351
Despleghem, George, 309
Desquivel, Diego, 44, 55
Dherbi, Comelis, 143
Dianes, Fernando, 168
Días, Jaques, 264
Diaz, Francisco, 198; Diego, 352; Ynes, 352
Diericic, Claes, 437; Diericxzoon, Pieter, 425
Diez, Juan, 56
Dilft, Frans van der, 369-370
Dingana, 266
Dinther, Claus van, 451
Dobrin. Zie Douvrin.
Doedensz., Pieter, 189
Dol, Simon, 62
Dominee, Bonaventura, 79
Domingo, mase, 259
Dommele, Jacome van. Zie Vándemele.
Doña Maria, Juan, 34
Dort, Jaques van, 264
Douvrin, Juan, 92, 234
Doypa, Juan de, 24-25, 32
Drabbe, Adriaan, 303
Driessche, Juan van der, 100-101
Duarte, Feman, 286; Francisco, 394-395
Duchy, Gaspar, 103
Dueñas, Juan de, 75
Duinen, abt van Тег, 303
Dumon, Juan, 244
Duo, Joan de, 103
Durant, Jehan, 310
Duri. Zie Douvrin.

Garcia, 155, 433; Juan, 65, 155; Mateo, 155
Escocia, Juan de, 319
Escorre, Guillermo, 245
Esgrasers, Orten, 111
Esmez, Francisca, 327
Esmit, Jerónimo, 88
Espinal, Juan del, 159
Espinar, Diego del, 131
Espindola (Spinola), Bartolomé, 49; Leonardo,
95; Vincendo, 95
Espinosa, Pedro de, 243-244
Espinoy, Guillermo del, 351, 376
Esquibel, Antonio de, 398
Estasart, Juanin, 234
Estella, Alonso de, 42, 44-45, 54; Diego, 41, 4344, 55; Juan (Garcia), 25, 41-50, 52-55, 59,
134, 453; Martin (Garcia), 41-50, 52-55
Estevan, Francisco, 79
Estrada, 362
Estripe, Juan, 60
Estroçi, Angelo, 234; Juan Bautista, 99;

Eetterson, Merten, 426
Egas, Anton, 258; Egas de Acevedo, kapelaan,
258; Enrique, 251, 257-258; Juan, 257-258
Egmond, Karel van, hertog van Gelre, 382;
Lamoraal, graaf van Egmond, 302;
Maximiliaan, graaf van Buren, 103, 397
Elbeo, Elmeritu, 287

Reynaldo, 99, 234
Etten, Magdalena van, 202
Eyck, Jan van, 327
Eynde, Rombaut vanden, 269
Faber, Antonio Ie, 235
Fahe, babel, 239-240
Falces, Francisco de, 28
Fase, Perequin, 234-235
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Favoillia, Matheo de, 197
Feibre, Olivier de la, 132
Felipe, maestro, 252
Felipiur, Luys, 338
Felippo, graaf, 240
Fels, Hans, 113
Ferador, Juan, 229
Ferdinand van Aragón. Zie Katholieke
Koningen.
Ferdinand van Oostenrijk (zoon van Filips de
Schone en Johanna van Castilië), 174, 180181, 282, 292, 318, 321-322, 351, 373, 385

240, 243, 257, 272, 277; Juana, 272;
Margarita, 272; Pedro, 257; Rodrigo, 240;
Tomas de, 392
Flemingo, Joan, 240
Fletes, Juan de, 352; Maria de, 352
Flieshuer, Jean, 273
Flomonte, Bautista de, 346; Beltran, 342-346,
350-351, 377, 452; Josepe, 345-346; Juan, 345346; Maria, 346; Sebastiana, 345; Ysabel, 346
Florbecq, Damien de, 298
Flores, 86; Alonso, 85, 87; Catalina, 85, 87;
Diego, 84-88, 90, 93, 101, 297, 328-330, 452;
Guiomar, 84-86, 88; Pedro, 84-86, 88
Fonqxel, Comielles, 270
Fonseca, Alonso de, 370; Antonio, 299, 329;
Juan, 214, 218
Forros, Michel de (de Emberes), 344, 350, 376
Fosse, Eustache de la, 210-212
Fox Morcillo, Francisco, 367; Sebastian, 367
Francia, Maria de, 244
Francisca, Leonor, 263
Francisco, Lobo, 246
Franco, Guillermo, 272
Frans I van Frankrijk, 386
Franzes, Juan, 319

Feria, Pedro Fernandez de Córdoba, hertog
van, 341
Fernandes, Alonso, 168, 171; Antonio, 94;
Beatriz, 230; Marie, 105; Pedro, 104
Fernandes Granada, Jehan, 269
Fernández, Juana, 346
Fernández de Çamora, 398
Fernández de Navarette, Pedro, 29; Diego, 29
Fernández de Oviedo, Gonçalo, 135
Fernández de Yrraçabal, Juan, 290
Ferran, Guillen, 274
Ferrer, 78; Belenguer, 79; Dismas, 79, 94; Luis,
342
Fiennes, Zie Luxemburg.
Figueroa, Juan de, 422
Filips de Schone, 1, 7, 128, 216-219, 223, 225,
281-283, 286-289, 291, 296-297, 306-307, 311312, 321, 323-328, 331-333, 338, 341, 343,
345, 347, 351-352, 367, 369, 373-374, 376,
379-380, 382, 451, 453

Frescobaldi, Jerónimo, 253; Johanna, 253
Frisa, Juan de, 254; Pedro, 254
Fromista, Fernando de, 56; Francisco, 66, Ynes,
56
Frysa, Sisto de, 251
Fugger, 84, 181-182, 206, 318, 407, 431; Anton,
180
Furiò, Fadrique, 367
Fürstenberg, Wolfgang, graaf van, 289

Filips Π van Spanje, 3, 6, 78, 143, 186-187, 195,
200-201, 203-204, 206, 234, 247, 261, 282,
302, 307, 314, 317, 321-322, 327, 353, 356,
360, 365, 373, 378, 380-381, 391-393, 397,
402, 41M19, 421-422, 426, 456
Fique, Jaques, 268
Flamenca, Catalina, 238
Flamenco, Adrían, 240; Alo, 259; Antonio,
252, 259; Carlos, 240; Cornelis, 265, 269;
Cornialis, 258, 272; Cristiano, 258, 272;
Francisco, 238; Fugo, 251; Guillen, 344, 350351; Hans, 258-259; Jacome, 263; Jardin, 240;
Juan, 238-240, 243, 251-254, 259, 277; Leonis,
263; Manin, 426; Mateo, 240, 244; Michel
(Miguel), 214, 239; Nicolas, 352; Pedro
(Pierres), 251, 273, 319, 352; Rodrigo, 238;
Simon, 240, 258-259

Gabre, Catalina de, 338
Galarça, Joan de, 419
Galdames, Bernabé de, 425
Galindez de Carvajal, Lorenzo, 367
Gallego, Pedro, 239
Gallo, 72; Garcia, 59
Galypense, Michel (Miguel) de, 36, 72
Gante, Esteban de, 277; Juan, 273; Pedro, 275,
302
Gaona, Lope de, 49
Garban, Pero, 408-409, 413
Garcia, Francisco de, 131; Madalena, 238;
Miguel, 44, 54; Pero, 44
Garcia de Aimaras, Francisco, 60, 101, 109, 357
García del Hoyo, Fernando (Hernán), 224-225;
Lope, 189
García de la Loo, Pieter, 115-116, 179

Flandes, Adrian de, 239; Agostin, 240; Anton,
238, 240; Amao, 244-245; Catalina, 352;
Cobos (Jacob), 257; Isabel, 257; Juan, 214,
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Gant, Enrique, 97
Gamica, Francisco de, 398
Gascon, Juanot, 52; Simon, 319-320
Gasto, Miguel del, 234
Gattinara, Mercurino di, 297
Gauchalgui, Pedro de, 158
Gaytan, Juan, 286
Geerart, Jaques, 189
Gelanda, Comielis de, 263
Geldersman, Herman die, 261
Geldres (Gueldres), Maria de, 240
Gel re, Willem Π van Gulik en Gelre, hertog
van Gelre, 436
Georg van Oostenrijk, 339-340, 359, 365, 372
Geralde, 239
Gerbrantsz., Pieter. Zie Garban.
Gerritsdochter, Machtelt, 178
Ghemart, Adrian, 246
Ghijsbrechtsdochter, Aechte, 116
Gii, Juana, 349; Teresa, 347, 349; Ysabel, 347,

Gras, Pedro, 266; Rolan, 266
Grases, Ana, 112
Grassiers, Anne, 110
Grave, Comelis de, 307
Grillo, Bamabé, 75
Grimaldi, Georgio, 95; Grimaldi Mulasana,
Johan Baptista, 91, 95
Groot, Hugo de, 202
Grota, Margarita de, 235
Grudius, Nicolaus, 370
Gruzpan, Bemalde, 273
Guevara, Diego de, 299, 326-327; Elena, 233;
Felipe, 327; Juan, 397-398, 401; Ladrón, 287,
326; Pedro, 60, 327
Guiberlorça, 50
Guicciardini, Juan Bautista, 95
Guierbrant, 62
Guiguil, Jaques, 426
Guillen, Diego, 243; Ysabel, 239
Guillen de Lorduy, Francisco, 344, 351
Guillermo, 350
Guida, Matías de, 246
Gutierrez, Donís, 258
Gutierrez de Ayala, Alonso, 205
Gutierrez Egas, Juan, 258
Gutierrez de Padilla, Pedro, 268
Guyon, Fery de, 435-436
Guzman, Antonio de, 87, 103, 184, 188; Pedro,

349
Gil Punzet, Tome, 348
Gilabeite, Luys, 297
Gillis, Michiel, 369
Gillon, Jaques, 130; Jehan, 130
Giralte, Francisco, 257
Girón, Pedro, 305
Glanet Borgoña, Juan, 244
Goes, Abbe (Goe), 424; Aert van der, 126, 178
Goetheyns, Nicolaes, 264
Goetsone, Gillis, 134
Goignies, Guillen de, 310
Gombert, Nicolaas, 307
Gomes, Pedro, 368
Gomez, Alvaro, 32, 367, 404; Juan, 340; Pedro,

373, 389-390, 392
Haarlem, Juan de, 270
Haeck, Olivier, 249
Haedo, Baltasar de, 81
Halewijn, Simon de, 310
Hallarte, Nicolas, 352
Halmale, Catherina van, 190
Hane, Hendrik de, 112
Haneton, Filips, 299, 333, 336; Jan, 195;
Margareta, 108
Human, Jean, 341
Hannoye, Carlos, 406
Haro, 69, 108-109, 113, 119, 371, 377; Beatriz,
327; Cristóbal, 313, 369; Diego, 69-71, 111,
113-114, 119, 219, 313, 369; Franchoysen
(Francisca), 114, 369-370; Juan (fan), 103,
108, 114, 329; Rodrigo, 69
Hartstein, Margarita, 373
Heali, Francisco de, 25
Heetvelde, Adriaan van, 181, 193; Hubert, 181,
193
Helle, Comelis, 268
Helt, Hugo, 372
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Gomez de Avila, Hernando, 326, 382
Gomez de Buitrón, 383
Gomez Dalmaras, Pero, 110
Gomez de Fuensalida, Gutierre, 295, 311
Gomez de Herrera, Pero, 404
Gomiel, Luis de, 156
Gonçalez Descebar, Andrés, 229, 231; Pero,
229, 231-232
Gonçalez de Escalante, Pero, 147, 155
Gonsales, Baltasar, 196
Gorostiaga, Domingo de, 288
Gorp, Jan van, 373
Graçian de Alderete, Diego, 89, 93-94, 356
Gramaye, Gerard, 150, 190, 196, 416
Granvelle, Antoine Perrenot de, 207; Nicolas
Perrenot de, 371
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Hemericourt, Hendrik van, 297
Hendrik IV van Frankrijk, 201
Henricxzoon, Coman, 141; Hendricxsoen,
Gheeraert, 125
Henriquez, de, 69, 78; Juan (Jan), 50, 61, 127
Heque, Cornells de. Zie Deque.
Heimeile, Juan de, 411
Hermua, Juan de, 243
Hernandez, Catalina, 274; Juana, 239; Maria,
351
Hernandez de Arbieto, Juan, 285
Hernandez Galindo, Martin, 325
Herrera, de, 72; Alonso, 278; Juan, 367
Hertoghen, Zeger 's sr., 73, 78, 83, 99-100, 102103, 105-107, 164, 189, 236, 250, 266; Zeger
*s jr., 83, 100, 105, 164, 433
Hertz, Jacob, 90
Hertzen, Adriaan, 110
Hessen, Filips, landgraaf van, 397-398
Heude, Gerart van, 267
Heyns, Geronimo, 103
Heyst, Michiel van, 103-104
Hilst, Janne van, 256
Hiniosa, de, 114; Beatrice, 118; Juan, 114-115;

babel van Castilië (dochter van de Katholieke
Koningen), 296
Isabella van Portugal (echtgenote van Karel V),
142, 303, 429, 435
Jacobe, Juan, 251
Jacobszoon, Claes, 424; Jacopzon, 141;
Jacubson, Petri, 159
Jafe, Juan Clais, 63
Jan van Oostenrijk (zoon van Karel V), 202,
356
Jançe, Pedro, 264; Janse, Federique, 63; Janse,
Hulleme, 63; Janss., Dierick, 124; Janszoon,
Peter, 209; Janszoon, Willem, 416
Janes, Anse, 65
Jaques, Juan, 239; Jaques, meester, 236
Jase, Esteban de, 334
Jaspe, Nicolao, 433
Jaspers, Nicolas, 250-251; Pieter, 250-251
Jerez, Gonzalo de, 180
Joannius, Honoratus, 356
Johanna van Castilië (dochter van de
Katholieke Koningen, eveneens 'de
Waanzinnige' genoemd), 1, 137, 179, 212,
282-285, 287-289, 295-296, 324, 328, 342-351,
353, 374, 376-377, 441, 452-453, 456
Jonerius, Francis, 367
Joossen, Lodewijk, 249
Juan, meester, 344, 351
Juan van Castilië (zoon van de Katholieke
Koningen), 1, 226, 286-287, 295
Juana van Oostenrijk (dochter van Ferdinand
van Oostenrijk), 403
Jubert, Anton, 239
Jugo, Juan de, 407
Juni, Juan de, 237

Pieter, 114-115
Hoefnagels, Joris, 266 ?
Hogelande, Maria van, 117
Hogendorp, Nicolas, 127
Holanda, Copin de, 258; Cornells, 251-252,
260; Guillen, 237, 253-254
Hooft, Claes, 424
Hoolck, Heinric van, 115
Hove, Jan van, 267
Hoyo, Fernando del, 211, 217-226
Hoyo Somado, Arnao del, 155
Hoz, Pedro de, 43
Huberts, Jehan, 250
Hugenszoon, Jan, 209; Willem, 209
Hulst, Frans van der, 358
Huque, Juan, 63

Karel de Stoute, 287, 294
Katholieke Koningen (Ferdinand & Isabella),
12-13, 135, 142, 211, 214, 217-218, 220-226,
246, 256, 258, 276, 281, 284, 286-287, 289,
292, 294-297, 306-307, 312-313, 322, 325-327,
329, 331, 333, 342, 367, 374, 382, 443-444
Kempeneer, de. Zie Campaña, de.
Keyt, Pierine de, 38-40
Kleef, Adolf van, 336

Hurtado de Mendoza, Ponthe, 397
Hurtado, Lope de, 299
Huys, Jehan, 247
Ido, Cornelia, 186, 192, 199
Imberto, Juan, 253
Immerseele, Jan van, 112
Infantazgo (of infantado), Iñigo Lopez de
Mendoza, hertog van, 341
Iorio, Martin, 292
babel la Católica. Zie Katholieke Koningen.

Laguna, Andres, 373
Lalaing, Antoon van, graaf van Hoogstraten,
112, 341
Lanaja, Martin de, 53
Lanberte, 229, 231
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Langde, 338
Langues, Juan de, 244
Lannoy, Anton de, 264, 279; Jan, heer van
Molenbeek (Molembaix), 400; Karel, heer
van Sanzelles en Mingoval, 301, 336-337, 383
Lanthuysere, Ghoosen de, 264
Lanuza, Juan de, 297, 328
Lapostoli, Anthoni, 261
Lare, Pedro (Petrus) van, 85, 96, 101-102, 106,
113, 178, 40&407; Willem, 63
Larrea, Ochoa de, 189
Lascando, Ramos de, 106
Laso, Martín, 367
Lathem, Jacob van, 214
Laurense, Juan, 65; Laurenszoon, Willem, 115
Laurin, Jaques, 305, 335
Lavocante, Diego de, 292
Leçama, Fernando de, 157; Maria, 253
Leclercq, Giles de, 412
Lejon, Felipe, 344, 351
León, bisschop van, 368
León, kabel de, 351
Leopold van Oostenrijk, 340
Lerma, de, 356; Diego, 101, 196; Juan, 103;
Lorençio, 127
Lerma Polanco, Francisco de, 42, 313
Leyva, Sancho de, 391
Lezcano, Juan de, 292, 384
Libano, Sancho de, 32
Liçery, Felipo, 74
Liedena, Martin de, 34
Lieja, Juan de, 259
Lila, Juan de, 220, 228
Limai, Enrique de (de Flomonte), 344, 346
Lipsius, Justus, 201
Liquet, Jaques, 105
Lizaiza, Miguel de, 152
Lobaina, Pedro de, 85
Lóemele, Clays van, 186
Lombaerts, Marie, 195
Lom biers. Zie Lum bier.
Lomel, Juan, 334

Lopez, 73, 78; Francisco, 404; Geronimo, 102;
babel, 239; Josine, 107; Martin, 79, 90, 92,
96-97, 99, 103
Lopez de Ayala, Diego, 382-383; Inés, 180
Lopez de Bilbao, Sancho, 27
Lopez de Calatayud, Alonso, 92; Anton, 97;
Juan, 112
Lopez del Campo, Fernand, 81; Hernán, 404,
406407
Lopez de Castro, Diego, 69
Lopez Coronel, familie, 72
Lopez Gallo (de Vega), Juan, 19, 58, 404
Lopez de Larrauri, Sancho, 25
Lopez Ran, Jayme, 99
Lopez de Recalde, Sancho, 314
Lopez de Toledo, Agnes, 341
Lopez de Urueña, Mari, 97-99
Lopez de Valpuesta, Magdalena, 243
López Zúñiga, 358 ?
Losa, Alfonso de, 249
Loyola, Ignatius van, 353, 356, 362-363, 377
Lucas, Ciáis, 152; Luys, 235; Pero, 235
Lucena, de, 295; Loys, 104
Ludueña, Joan de, 361
Luetere, Adríaen, 197
Lullus, Raymundus, 368
Lumbier (Lombiers), Michel de, 33, 35
Luna, Alvaro de, 234
Luna, Francisco Fernández de Quiñones, graaf
van, 302
Luther, Maarten, 281
Luu, Anthoine de, 421-422
Luxan, kapitein, 432
Luxemburg, Jakob van, heer van Fiennes, 308;
Jan, heer van Ville, 288, 328, 332
Luycks, Heyndrick, 113
Luys, Alexo, 143
Luzes, Juan de, 292
Macries, Gillis de, 134; Pierre, 134
Madaria, de, 26-28; Diego, 26; Juan, 26-27, 31;
Pedro, 26-28, 32, 198
Madrigal, Gregorio de, 318
Magellaen, Fernâo de Magalhâes, 369
Malaparte, Antonio, 407
Male, Antonio van, 73, 76, 87-88, 91-92, 94-95,
102-103, 106; Carlos, 234
Malinas, Juan de, 238, 259; Ysabel, 216, 235
Maluenda, de, 73, 356; Alonso, 170; Alvaro,
106-107; Pedro, 356
Manaert, Jaspar, 268-269; Jeronimus, 268-269

Lomelin, Cornells, 267; Francisco, 234
Loo, Alonso de la, 115; Luis, 115
Looman, Gaspar, 278
Lopes, Catalina, 232; Pieter, 124
Lopes de Arriaga, familie, 72
Lopes de Ayala, Juan, 183, 196; Julián, 183
Lopes de Urueña, María, 99
Lopes de Villanova, Eleonora, 118
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Mancha, Jerónimo de la, 362
Manricque, 209; Alonso, 324; Andres, 92, 103,
105, 135; Iñigo, 328
Manrique de Lara, Alonso, 367
Mantel, Jan, 35
Manuel, Alonso, 272; Diego, 328; Elvira, 328;
Felipe, 324, 328; Francisca, 206; Juan, 206,
295, 324, 327-328, 330, 335, 341, 452;

Lorenzo, 328; Maria, 328; Marina, 295, 328
Mar, Symon de la, 259
Marcus, Loys, 264
Mardones, Sancho, 397, 403
Margaren van Oostenrijk (madama), 1, 52, 85,
111-112, 114, 169, 214, 225-226, 282, 287,
295-298, 310, 324, 328-329, 385
Maria van Hongarije, 82, 117, 174, 251, 314315, 321, 373, 386, 392, 398, 402, 408, 416417, 421, 429, 433, 436
Mark, Everhard van der, 339-340
Marnix, Jan van, 329; Pierre de, 309
Marretz, Nicolas de, 262
Martens, Dirk, 249
Martensz., Frans. Zie Memeleque.
Martin Enbes, Petri, 159
Martines de Nagere, Jehan, 39
Martines de Ybarra, Juan, 285
Martinez, Luis, 367; Maria, 240; Melchior, 79;
Vemal, 243
Martinez de Ayztarbe, Joan, 158
Martinez Desquivel, Pasquala, 44
Martinez de Estella, Garcia, 44
Martinez de Hurista, Juan, 320
Martinez de Recalde, Juan, 74-76, 112, 119, 313,
314-317, 359, 375, 387-388, 429
Martinez de Ysunça, Maria, 24
Marzilla, Jacome de, 85
Masías, Quino de, 344, 350, 376
Matança, de, 72; Diego, 211; Juan, 34, 102, 366
Mateo, koerier, 320
Mathijsz., Jan, 124
Matte, Jehan de la, 37
Matute, de, 38, 72; Catalina, 38; Fernando, 1819
Maximiliaan van Oostenrijk, 138, 217-219, 223225, 287, 294, 296-297, 304, 324, 326-327,

339-340, 345, 369, 372, 376, 379
May, Adriaan, 171
Mayllart, Tomas, 337
Mayner, Alejandro, 237
Maytin, Anton, 93-94

Medina, de, 38; Antonio, 176; Diego, 120;
Francisco, 244; Juan, 28, 39, 66, 102, 167;
Lope, 96; Luis Alonso, 101; Pedro, 139, 147
Medina Sidonia, hertog van, 263, 444; Juan de
Guzman, hertog van, 289
Medinaceli, Juan de la Cerda, hertog van, 325
Meenszoon, Claes, 424
Melanen, Peter van, 251
Melgosa, Ortega de, 406
Memeleque, Frans de, 409, 413
Mena, Gregorio de, 184
Menar, Jaco, 63
Menchaca, Sancho de, 157
Mendes, Diego, 57, 76, 86; Emanuel, 57, 76
Méndez, Ruy, 241
Mendoza, Mencia de, 60, 74, 76, 101, 193, 301,
305, 313, 359, 368; Yñigo, 317, 324
Menendez de Aviles, Pedro, 290
Mesa, Catalina de, 269
Metteneye, Jean de, 298
Mey, Conrad de, 227
Meynhaerdt, 105
Mica, Juan de la, 297
Michielszoon, Jan, 423, 436
Middeler, Henri, 421
Mierdmans, Steven, 360
Miguel van Castilië (zoon van kabel van
Castilië en kleinzoon van de Katholieke
Koningen), 296
Migúete, Antonio. Zie Amiguet.
Mil, Guilarte de, 445
Mimenza, Pero de, 159
Mingoval (Maingoval), Zie Lannoy.
Miranda, de, 367; Cristobal, 60
Mitingue, Antonio. Zie Maytin.
Moeskroen (Mouscroun), Antoine de la Barre,
heer van, 310
Molenbeek (Molembaix), Zie Lannoy.
Molenbroeck, Jan van, 268-269, 279
Molkeman, Aert, 421
Molmar, Copin, 271
Moneada, Hugo de, 383
Mondragon, Catalina de, 239; Juan, 223
Monte, Cornielis (Comialis Flamenco), 258,
272
Montemayor, Alonso de, 324
Montenegro, Cristobal de, 404
Montfoort, heer van, 310; Willem van, 305
Montforte, Nicolao, 338
Montón, Loran de, 244
Moran, Bartolomé, 268
Morante de Ayala, Diego, 202

Morante de Carrion, Diego, 202
Morejon, Francisca, 347
Moreo, Felipe de, 349-350; Gaspar, 350
Morete, Guyno (Moreo), 344, 349
Morillo, Baltasar, 79
Morillon, Guido de, 111, 358, 369
Moro (Mor van Dashorst), Antonio, 21.5
Morrilon, Zie Morillon.
Mota, de la, 119
Moys Anthonisz., Pieter, 182
Moys, Lambrecht, 269
Mulok, Anthonis, 140
Muñoz, Juana, 248
Mus, Thijs, 261
Mussche, Josine, 66
Muxica, de, 58-59, 61, 69, 78; Alvaro, 58;
Antonio, 56-58, 65-66; Bernardo, 58;
Fernando, 56-59, 63-67; Francisco, 56, 58, 6566, 111-112; Gaspar, 56-59, 66; Juan, 56, 58;
Maria, 56; Melchior, 56; Yncs, 56

Nuremberger, Lázaro, 270
Nutius (Nuyts), Martin, 270, 366
Ober, Arnao, 229
Obeson, Peter, 127
Oçio, Francisco de, 25
Ocon, Alonso de, 32
Odebelse, Andres, 274
Odeur de Eidre, Anselm, 262
Ogo, Jorge, 268
Olabe, de, 22-23, 32, 34; Agustín, 22-23, 25;
Antonio, 22-25, 27, 37; Clara, 23; Francisco,
22-25; Pedro, 23
Olanda, Comelis de, 236-237, 246; Nicolas, 247
Olarte, Omino de, 74
Oliver, Pedro Juan, 340, 358-359, 364
Olivier, Bernard, 363
Ollacaresquieta, 35; Martin de, 35-36, 41, 76
Olosa, Rafael de, 79
Ona, Pedro de, 97
Oqueron, Pedro, 333
Oranje, prins van, Zie Nassau.
Orense, bisschop van, 60
Orozco, de, 27-30, 38, 40; Fernando, 24-25, 27-

Nabas, Jan de, 35
Nagere, de, 28, 36, 38-40; Anne, 40; Anthuenis,
25, 3840, 125; Barbara (Barbe), 26, 38;
Beatrix, 40; Clara, 36, 38; Diego, 29, 38-39;
Elisabeth, 38; Francisco, 38-39; Gommes, 40;
Kathelijne/ Catalina, 24, 38-39; Maria, 37-38,
104; Piere, 40
Najera, de, 340; Diego, 77; Fernando, 39
Nájera, Juan Esteban Manrique de Lara, hertog
van, 301, 341
Nan, Pietre, 62-63
Nassau, Hendrik Ш, graaf van, 60, 74, 193,
290, 301, 312-313, 318, 335-336, 342, 383;
Jan, 2%; Willem de Rijke, graaf van, 311;
Willem, prins van Oranje, 3, 456
Navarette, de, 29-30, 40; Antonio, 29; Pedro,
29, 31; Rodrigo, 29, 40
Navarro, Juan, 402-403
Negron, Gregorio de, 241
Negroni, Niculas de, 95
Neli, Alfonso, 234
Nicote, Juan, 314
Niculas, maestre, 272
Nieustrate, Fernando van den, 249
Nis, Juan de, 268
Nivelle (Nivela), Andres de, 229, 239
Noguerol, 305
Noot, Adolf van der, 112; Anna van der, 202
Noots, Gillis, 433
Notas, Pauwels, 264
Nuñez, 373; Marcos, 406

29, 31-32, 34, 40, 66, 125; Francisco, 32;
Maria de, 348; Pedro, 25
Ortega, Fernando de, 66; Pero, 362
Ortel, Mateo, 405, 407
Ortiz, Alonso, 121, 206; Andres, 346; Beatrix,
120; Francisco, 385
Ortiz de Landaçuri, Pedro, 76
Ortiz de Luyando, Diego, 44, 52-54
Ortiz de Vitoria, Pero, 50, 53
Ortiz de Vivria, Pero, 290
Orto, Petronila de, 345-346
Osuna, Francisco de, 363-364, 377
Oviedo, Gaspar de, 84, 86-91
Oysel, Anna, 132
Paeschen, Dierik van, 248
Paez, Juan, 141; Rodrigo, 141
Palacios, Pedro de, 92
Palevisino Basadonio, Jacobo Domenico, 95
Pallade, Guillaume de, 29
Palma, de la, 78, 116, 118-119; Alonso, 118;
Garcia, 118; Juan, 118; Marcus, 118; Pieter,
118; Salvador, 118; Willem, 118
Pamele, Adolf van, 135; Franchoise, 132
Pamenes, Francisco de, 41-42
Pausarte, Guillermo, 334
Pape, Jan de, 125, 127
Papenbruch, Hans, 262
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Paulo, 69, 72, 185, 356; Jan, 107, 184; Nofio,
60; Pedro, 161; Silvester, 107, 185
Pardo de Tavera, Juan, 370
Paredes, Antonio de, 105; Emanuel, 105, 121;
Juliane, 105; Pedro, 17-19, 22-24, 26-30, 3234, 37, 58, 61, 65, 100, 103-105, 157, 160-161,
164, 205, 267, 278
Paris, Juan de, 253; Nicolas, 244
Parma, Alessandro Farnese, hertog van, 202
Parra, Juan de la, 373
Parys, Baltasar de, 392
Patilla, Juan de, 88, 90
Paul, Gerard, 262
Payz, familie, 72
Pedralbes, Francisco Luis, 37
Pedriza, Sancho de la, 32
Pedro, maese, 244
Peña, Diego de la, 66; Francisco, 27, 60; Juana,

Pino, Andries de, 124
Pinto, Pedro, 101
Piti Juan, 252
Plaça, Gregorio de la, 89
Plano, Amao del, 16, 32, 35, 60, 73-77, 96-97,
101, 103, 167, 181, 183, 189, 193-195, 313,
442; Gregorio, 195
Platea, Jacobus de, 100-101
Platpays, Jacobus, 370
Polanco, de, 356; Andres de, 185, 417;
Antonio, 77, 92, 191-192; Gregorio, 184
Polfliet, Fransoys van, 262
Ponce de la Fuente, Constantino, 360-361
Ponce, Juan, 88
Pont, Jan du, 177
Poorters, Anne, 38
Poppenruyter, Hans, 427
Porres, de, 72; Francisco, 129; Pedro, 24
Poupet, Charles (heer van La Chaulx), 290,

246
Peralta, de, 34-35; Antonio, 403; Juan, 20, 34-35
Peralte, Alonche de, 35
Perez, 73, 78; Gonçalo, 89, 353; Luis, 79, 99,
103, 123, 168, 171; Marcos, 406; Sancho, 76,
431
Perez de Anda, Joana, 23
Perez de Aresti, Juan, 75, 120, 266
Perez de Arzila, Juan, 51
Perez de Ayala, Martin, 367
Perez de Burgos, Diego, 18
Perez de Calatayud, Francisco, 97
Perez de Castro, Juan, 198
Perez de Coscojales, Anton, 155
Perez de Luçuriaga, Pero, 431
Perez de Recalde, Martin, 314
Perez de Salazar, Juan, 407
Perez de Vargas, Luis, 389
Peris, Diego, 108; Jan, 69, 108
Perrenot, Nicolas, Zie Granvelle.
Persoens, Enrrique, 334
Pesquera, Antonio de, 199; Elvira (Sanz de

293, 296, 298-300, 332, 341, 384
Poyo, Pedro del, 47, 113
Poyte, Anthoinette, 131-132
Poza, markies de, 372
Poza, Martin de, 197
Pozo, Domingo de, 367
Praet, heer van, Zie Vlaanderen.
Praet van Moerkerken, Wilhelmina, 117
Prats, Esteban, 330
Prevoost, Juan, 253
Prévost, Nicolas, 266
Pronders, Joachim. Zie Pruner.
Pruner, Joachim, 169, 172, 178, 264
Prys, Esteban de, 216
Punçon, Andrés, 349; Bartolomé, 344, 347-348,
376; Cristóbal, 347; Filibert, 347; Guillen
(Guillermo), 344, 346-349; Niculás, 344, 347348
Punzón Cuquiller, Juana, 349
Pycardia, Jaques de, 220, 228
Pyo, Jaques, 236; Martijn, 236

Pesquera), 167, 183, 195, 198
Pesquere, Andries de, 167
Peti Juan, 52, 306, 319, 352, 376
Peullain, Jacome, 310
Picaño, Luis, 399, 432
Picardo, Juan, 277
Piçarro, kapitein, 384
Picart, Adrian, 307
Pieterse, Pietre, 63; Pietersz., Jan, 127; Pietersz.,
Peter, 179; Pieterszoon Ossekoet, Meynaert,
425; Pietre, Simon, 63; Pietre, Tomas, 62
Pijnappels, Johanna, 114

Quadra, Domingo de la, 428-429
Quellar, Juan (Keller), 407
Quibetet, Francisca, 225-226
Quintanadueñas, de, 20, 72; Francisca, 34;
Francisco, 20, 34, 49
Quixade, Luis, 399
Quoxa, Domingo de, 36
Raes, Jacob, 37, 104
Ramales, Martin de, 243
Rami, Pedro, 303
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Ramires, 197
Ramirez, 235
Ramirez de Arellano, Alonso, Zie Aguilar,
graaf van.
Ramirez de Salamanca, Michel, 367
Ramirez de Villaescusa, Diego, 353
Ran, Benito, 98; Leonor, 96, 98; Luis, 97
Ranst, Jan van, 451
Ranyes, Jover, 273
Rea, Andres de la, 127; Juan, 32, 55; Martin,
160, 292; Pedro, 160
Rebonça, Diego de, 292
Recalde, Fernando de, 101; Francisco, 313, 359
Rechte rgem, Maria van, 111-112
Regersona, Goris, 62
Rem, Salomon, 407

Rossem, Maarten van, 182
Rot, Conrrado, 407
Rousee, Pierre, 262
Rribagorca, Juan van Aragon, graaf van, 383
Rrigada, Pedro de la, 431
Rua, Diego de la, 159
Ruandio, Francisca de, 252
Rue, Pierre de la, 307
Ruiz, Francisco (de Vergara?), 23, 25
Ruiz, Francisco, 366; Miguel, 158; Simon, 82,
206
Ruiz de la Mota, Pedro, 324
Ruiz de Vergara, Juan, 25
Rutinck, mr. Pieter, 179
Ruts, Valerius, 197
Ruys de Castañeda, Bartolomé, 221
Ruyz, Alonso, 404; Ana, 233; Maria, 233
Rycke, Anna de, 110; Jóos de, 275
Ryette, Jehan de la. Zie Arieta, Juan de la.
Ryskens, Gertrud, 76

Renialme, Agnes de, 186, 200-201; Karel, 186
Rentería, Martin de la, 36
Requeséns, Luis de, 302
Rey, Baltasar, 445
Reynebolt, Regina de, 240
Ribera, Andres de, 328
Riere, Petro, 79
Rio, del, 28, 73; Antonio, 194; Francisco, 28,
97, 194-195; Hieronimo, 194; Juan, 56, 127,
194-195
Rio Ayala, Antonio del, 194-195; Geronimo,
195
Ri os, Gaspar de, 235
Roch, 264-265
Rochamora, Johan, 79
Rocus, Adrian, 96
Rodrigues, familie, 72
Rodrigues de Haro, Juan, 219
Rodríguez de Ayala Patencia, Juan, 180, 183,
195, 198
Rodríguez de Fonseca, Juan, 294, 296
Rodríguez Gallo, Lope, 184
Rodríguez de Patencia, Pedro, 180
Rodríguez de Valencia, Gonçalo, 232
Roeubt, heer van, Zie Croy.
Rogendorff, Willem van, heer van Molenberg,
381
Rojas, Francisco de, 294-295
Rojas Sarmiento, Juan de, 367, 372
Romero, Julián, 402
Ronquillo, 'licenciado', 299
Ronsa, Catalina de, 226
Ros, Simon, 250
Rosalis, Alonso de, 116
Rosen, Digna, 199
Rosimbos, Pierre, heer van, 309-310

Saboya, Juan de, 319-320
Sabre, Atis, 152
Sadomil, Francisco, 79, 94; Juan, 79, 94;
Miguel, 91
Sailly, Nicolas de, 407
Saksen, Johan, hertog van, 397
Salamanca, bisschop van, 60
Salamanca, de, 69, 356; Gabriel, 180-181, 291,
329, 337; Garcia, 49; Geronimo, 103, 404406; Pedro, 21
Salazar, Cristóbal de, 198; Juan (fan), 235, 294,
379
Salces, Martin de, 54
Saldaría, Juan de, 77
Salinas, de, 28, 30-31, 69, 356; Agustín, 104;
Alonso, 17, 30; Christoffel (Cristóbal), 14,
28, 30-31, 39-42; Domingo, 267; Jaqueline,
132; Juan, 20, 306; Pieter, 128; Salinas Rretes,
Martin, 30-31, 60, 131
Salzedo, Francisco de, 403
Samodio, Martin de, 31
San Esteban, Alonso de, 382
San Juan, Diego de, 69-70, 113-114, 119
San Julian, Luys de, 404
San Mateo, Anton de, 34
San Millan, Alfonso, 361-362
San Roman, Francisco de, 360
San Vicente, Maria de, 254
San Vítores, de, 73; Catharina, 183; Francisco,
190, 198, 366
Sanches de Urueña, Rodrigo, 98
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Sanchez, Diego, 292
Sanchez de Avila y Bacca, Día, 405
Sanchez de Oropesa, Garcia, 246
Sancta María, Barnabas de, 101
Sande, Alvaro de, 389-390
Sandelin, Jerónimos, 103, 197
Sandobal, Maria de, 233
Sandoval, Francisco de, 188
Sandoval y Rojas, Bernardo de, markies van
Dénia, 342-344
Sans, Michiel, 37
Sans de Lombier, Michiel, 36
Sans de Tena, 28, 38; Martin, 35-39, 79, 104;
Maria, 28; Joannes, 37
Sant Polo, Felipe de, 239
Santa Cruz, Antonio de, 103; Diego, 94, 101,
190
Santa Cuar, Pedro de, 238
Santa Gadea, Alonso de, 21, 66, 99, 101-102,
167, 169, 180-181, 404
Santamaria, Domingo, 236-237; Francisco, 156
Santander, Agustín de, 406
Santfort, Jehan, 268
Santiago, aartsbisschop van, 302
Santiago, Diego de, 340
Santo Domingo, Diego de, 428; Juan, 93, 428
Santotis, Ana de, 245
Sanz de Pesquera, Zie Pesquera; Sanz de

Segruense, Aguerbranse, 152
Segura, Isabel de, 121
Selva, Giles de la (van den Bossche?), 92
Senat, Juan, 268
Sendubael, Gommer de, 124
Sema, Alonso de la, 69, 71, 87, 119
Sesto, Blas de, 104-105
Sevilla, Pedro de, 241
Sigue, Donisio de, 85
Siloe, Diego de, 244-245; Gil, 244-245
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CURRICULUM

ГГАЕ

Raymond Paulus Fagel is geboren op 25 juni 1962 in Katwijk aan Zee, ZuidHolland. Doch een echte Hollander is hij niet. Zijn grootouders zijn afkomstig uit
Utrecht, Zeist, Sneek en Bergen op Zoom. Bovendien verliet de familie al na enkele
weken zijn geboorteplaats. Via Bunnik (Utrecht), kwam hij in Valkenswaard,
Noord-Brabant, waar hij zowel de Lagere School als de Middelbare School met goed
gevolg wist af te maken. Voor zijn studie keerde hij terug naar zijn geboortestreek
en in 1987 studeerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden af in de Vaderlandse
Geschiedenis. Na een korte periode als leraar op het Gymnasium Haganum in Den
Haag vertrok hij in 1989 naar Spanje om daar archiefonderzoek te doen voor het
inmiddels aangevangen proefschrift. Dankzij enkele studiebeurzen van het ministerie
van Buitenlandse Zaken van Spanje en van de Franstalige- en Nederlandstalige
gemeenschappen van België, kon hij gedurende drie jaar onderzoek doen in Spanje
en België. Na afloop van deze periode kreeg hij in 1992 een tijdelijke aanstelling als
docent bij de Vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij sinds
1 september 1995 aangesteld is als universitair docent in de Nieuwe Geschiedenis.

STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT VAN
RAYMOND FAGEL
DE HISPANO-VLAAMSE

WERELD

DE CONTACTEN TUSSEN SPANJAARDEN EN NEDERLANDERS 1496-1555

гЛ#§Щ?&*

Het itinéraire hof van Karel V fungeerde als publiciteitsplatform voor de luxeprodukten van de internationale handel. Als voorbeeld dient de verbreiding van
het Haarlemse laken in de diverse landen onder Karel's soevereiniteit via de
contacten van de in de Nederlanden verblijvende Spaanse koopman en
ondernemer Gregorio de Ayala met het Habsburgse hof. Dit proefschrift,
hoofdstuk II.
Het eten van haring en wittebrood op 3 oktober in Leiden, ter herdenking van
het Leids ontzet, lijkt gebaseerd te zijn op een ouder gebruik dat reeds in 1492
door de Spanjaarden in ere werd gehouden, toen zij in Antwerpen de val van
Granada vierden. Behalve het aankleden van het beeld van Onze-Lieve-Vrouwe
en het rondgaan in een processie, deden de Spanjaarden 'wittenbrooden en
haringen aen de arme menschen uyt deelen'. KB Brussel, Handschriften, 6199 (5350),
'Chronyk van Antwerpen 1081-1512', 43v-44v.
Het feit dat Karel V in 1516/17 de Spaanse kronen kon overnemen is minder
vanzelfsprekend dan in de Nederlandse historiografie wordt verondersteld. De
meeste historici lijken de overtuigingskracht van de Habsburgse
publiciteitsmachine niet te hebben kunnen weerstaan.
Het monopoliseren van de term 'Europa' door de zogeheten 'Europese Unie',
in imitatie van de gewoonte om de term 'Amerika' te gebruiken voor slechts
een deel van dat continent, belet de mogelijkheid van een perceptie van eenheid
die de staatkundige structuren overtreft. Zo behelst de Amerikanistiek in Spanje
overigens juist de andere helft van dat continent. De eerste Amerikaanse
nederzetting met een Nederlandse naam was ook niet Nieuw-Amsterdam, maar
het in 1523 door Francisco Fernández de Córdoba gestichte 'Bruselas' (Costa
Rica), wat enkele jaren later echter is verdwenen als gevolg van onderlinge
rivaliteit tussen de 'conquistadores'. Enciclopedia Universal Ilustrada IX (Madrid, 1988),
1151. Vgl. Allons Lammen, Franklin D. Rooseveil, de rechters en de Democraten, 1936-1938.
Proefschrift RU Leiden, 15 december 1977. Stelling П.
De huidige onderwaardering in Nederland van de smakelijke en gezonde
groente 'bernagie' is geheel ten onrechte. Pedro Mejía, Dialogos o coloquios Margaret L.
Mulroney ed. (Iowa City, 1930), 77, 123. 'Que en Flandes la primera vez que fuystes, que porque
el emperador para su salud usava comer borrajas, començaron todos a dar tras las borrajas: de
manera que no avia mesa sin ellas de dos o tres maneras: y juravan todos que no avia tal manjar
en el mundo, haziendo al uso señor del gusto'.

6.

Het succes van de Nederlandse eenwording onder Karel V valt ten dele toe te
schrijven aan de door Filips de Schone en Karel V gebruikte Spaanse soldaten.
Dit proefschrift, hoofdstuk V.

7.

10% van de Spaanse soldaten in de Nederlanden was roodharig. Dit
proefschrift, hoofdstuk V.

8.

Om de weerstand van Erasmus jegens Spanje te illustreren, wordt altijd zijn
uitspraak 'non placet Hispania' aangehaald. De grote humanist legt elders
echter beter uit waarom hij die mening is toegedaan: de Spanjaarden poetsten
h u n tanden m e t urine. Op citaat John Hale, The civilization o/Europe in the Renaissance
(Londen, 1993), 56. De Civilitate morum puerilium libellus Brian McGregor ed. (Toronto, 1985),
276; Erasmus aan Thomas More, Epistolae Erasmi P.A. Allen ed. Ш ер. 628, reg. 53.

9.

De historische promotor moet niet op de stoel van de uitgever gaan zitten.
Voor de uitgever moet het niet te dik, goed leesbaar en met een pakkende titel.
Vooral de wanhopige zoektocht naar het brede publiek is een vorm van
vertrossing van de geschiedenis. Het wetenschappelijk proefschrift is hier bij
uitstek niet voor geschikt.

10.

De meervoudige term 'Koninkrijk der Nederlanden', voor Nederland en de
(ex-) koloniën, zorgt voor verwarring met de historische Nederlanden. In het
Nederlands is dit ondervangen door gebruik van de term 'Nederland', maar in
vreemde talen leidt het tot misverstanden en tot het gebruik van de foutieve
benaming 'Holland'. Te pleiten valt voor export van de enkelvoudige term
'Nederland'. Bv: Engels: Netherland (vgl. Scodand); Spaans: País Bajo of Bajatierra (vgl.
Inglaterra); Duits: Niederland (vgl: Rheinland); Frans: Le Pays Bas.

11.

Vakhistorici doen ten onrechte veelal lacherig over de waarde van
herdenkingen. Herdenken en gedenken behoren tot de belangrijkste functies
van de geschiedenis.

12.

Te onderzoeken valt of de komst van Belgische wetenschappers naar
Nederlandse universiteiten voldoet aan de ideeën over de mobiliteit van
cultuurdragers. Vgl. W. Blockmans, Mobiliteit van cultuurdragers (Zutphcn, 1981).

13.

Het is niet zozeer de vraag of Sinterklaas bestaat, maar waarom hij uit Spanje
komt.

