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Inleiding 

Een uitgesproken interesse voor de vroegmoderne tijd en dan vooral de relaties tussen de 

Nederlanden en Spanje zorgden ervoor dat ik besloot om tijdens mijn derde bachelor een 

jaar op Erasmus te gaan naar Sevilla. Daar moest natuurlijk ook een bachelorproef 

geschreven worden. In mijn geval ging dit zeer toepasselijk over de Vlamingen in Sevilla 

tijdens de 16de eeuw. Dit onderwerp kon me zeker bekoren en daarom besloot ik om voor 

mijn masterproef hierop verder te bouwen. Dit leidde tot volgend resultaat, namelijk een 

onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de functie van consul van Zuid-

Nederlandse handelsnaties in Spanje tijdens de 16de en de 17de eeuw.  

1. Vraagstelling en opbouw 

Deze masterproef is opgebouwd uit twee grote delen. Een eerste deel is inleidend van 

aard en schetst in een eerste hoofdstuk de historische context van de 16de en de 17de eeuw 

in het kader van deze masterproef. In een tweede hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de 

vraag wat een handelsnatie is en waar er Zuid-Nederlandse handelsnaties waren in Spanje. 

Het tweede deel gaat over de consuls zelf. In het derde hoofdstuk wordt de vraag gesteld 

wat een consul precies is. Daaraan verbonden zijn er de vragen hoe die functie ontstaan is, 

of het een functie was die pas opgericht werd in de vroegmoderne tijd, of er een evolutie 

merkbaar is in de functie ? Wat de functies en bevoegdheden van de consul waren wordt in 

het vierde hoofdstuk uitgelegd. In relatie hiermee kon men zich afvragen of er 

bevoegdheidsconflicten waren met andere personen of instanties. Daarna wordt er ingegaan 

op de vraag waar er Zuid-Nederlandse consuls waren en vooral wie ze waren in hoofdstuk 

vijf. In hoofdstuk zes wordt de vraag gesteld of de consul er alleen voor stond of dat hij kon 

rekenen op de steun van andere mensen. Een laatste vraag was of de consuls zich 

geïntegreerd hadden in de Spaanse maatschappij en of ze een hoge levensstandaard 

hadden. Dit komt ten slotte in het zevende en tevens ook laatste hoofdstuk aan bod. 
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2. Afbakening 

Een onderzoek is altijd afgebakend in tijd en ruimte en dat is bij dit onderzoek niet 

anders. In periode heb ik mij beperkt tot de 16de en de 17de eeuw. Hoewel er al voor de 16de 

eeuw sprake was van handelscontacten tussen de (Zuidelijke) Nederlanden en Spanje 

ontstaan de eerste handelsnaties pas echt in de loop van de 16de eeuw. Het einde van de 

Habsburgse dynastie en dus ook de Spaanse overheersing over de Zuidelijke Nederlanden, 

was een goed eindpunt. 

Geografisch gezien is dit onderzoek beperkt tot Spanje in haar huidige vorm, met de 

nadruk op Andalucía.  

3. Bronnenmateriaal 

Het geraadpleegde bronnenmateriaal is zeer divers. Het grootste deel bestond uit 

consulten van de Consejo de Estado die geraadpleegd werden in het Archivo General de 

Simancas. Van deze consulten bestond het merendeel uit benoemingen. Niet alleen in 

Spanje werd er informatie gevonden, ook in het Algemeen Rijksarchief  te Brussel. Hier 

werden memorialen van verschillende personen aangetroffen in het archief van de 

Rekenkamer en de Manuscrits divers. In het archief van de Conseil d’Etat werd nuttige 

briefwisseling en adviezen aangetroffen.  

4. Methodologische problemen 

Tijdens dit onderzoek tekenden er zich twee methodologische problemen af. Een eerste 

ging over de term flamencos/Flandes en de vertaling hiervoor. Voor een Spanjaard was 

Flandes gelijk aan de Nederlanden en vanaf het moment van de splitsing de Zuidelijke 

Nederlanden. Historisch gezien is het niet juist om dit te vertalen door Vlaanderen. Op dat 

moment, zijnde de 16de en de 17de eeuw, sloeg de term Vlaanderen op het graafschap 

Vlaanderen, terwijl Antwerpen bvb. weldegelijk in het hertogdom Brabant lag. 

Aangezien het grootste deel van de literatuur deze term gebruikt in de Spaanse zin van 

het woord, dus doelend op de volledige (Zuidelijke) Nederlanden in plaats van het 

graafschap, leek het mij het meest gepast om dit ook te doen. 
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Een tweede methodologisch probleem was het Spaans. Vele van mijn bronnen zijn 

geschreven in het Spaans. Omdat een vertaling vaak stroef is en de nodige nuanceverschillen 

niet altijd juist kunnen worden weergegeven, heb ik er voor gekozen om de citaten in de 

originele taal te laten staan. Dit geldt ook voor de namen. Nederlandstalige eigennamen 

waren voor de Spanjaarden zeer raar. Zo komt het dat een achternaam op verschillende 

manieren geschreven werd of dat ze letterlijk naar het Spaans vertaald werden. Zo is “de 

Montefrio” waarschijnlijk de Spaanse versie van “Van Cauwenbergh” en zal “Banaquen” 

waarschijnlijk “Van Aken” zijn. 
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Munten, maten  en afkortingen 

Munten1 

1 real de vellón 34 maravedís 

1 real de Plata 2 reales de vellón 

68 maravedís 

1 ducado 11 reales de vellón 

375 maravedís 

1 peso2 8 reales de Plata 

544 maravedís 

 

Maten  

1 tonelada 8 codos reales³ 

= 1,518m³ 

 

Afkortingen 

AGS  : Archivo General de Simancas 

 E. : Secretaria de Estado 

 Prov. :  Secretarias Provinciales 

ARA  : Algemeen Rijksarchief Brussel 

 CdE : Conseil d’Etat 

 

                                                      
1
 www.rae.es  

2
 J. EVERAERT, De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma’s te Cádiz 1670-1700, Brugge, De 

Tempel, 1973, p. XLVII. 

http://www.rae.es/
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Deel I. Spanje en de Nederlanden 

Hoofdstuk 1. Spanje en de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw 3 

1.1. Verenigd onder één vorst 

Het jaar 1492 was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Spanje. Het was niet 

alleen het jaar van de ontdekking van Amerika of el Descubrimiento door Christoffel 

Colombus, maar ook dat van de val van Granada en bijgevolg de territoriale eenmaking van 

Spanje.   

Op dat moment hadden de Katholieke Koningen, Fernando van Aragón en Isabel van 

Castilië, de touwtjes in handen in Spanje. Hoewel Castilië en Aragón door dit huwelijk 

verenigd werden en er dus een politieke eenheid was, bleven zij elk hun eigen instellingen, 

recht, geld en gewoontes behouden. Zo bleven de beide parlementen, ook wel Cortes 

onafhankelijk van elkaar vergaderen. Een ander belangrijk verschil tussen Castilië en Aragón 

was dat vrouwen wel op de troon mochten komen in Castilië, maar niet in Aragón.  

Fernando en Isabel hadden vijf kinderen waarbij hun huwelijken een belangrijke rol 

speelde in de Europese buitenlandse politiek : de trouwpolitiek van de Katholieke Koningen.  

Eén dubbelhuwelijk had belangrijke gevolgen voor de Nederlanden. Juan, hun enige zoon, 

trouwde met Margaretha van Oostenrijk, de zus van Filips de Schone die hertog van 

Bourgondische Nederlanden was. Deze trouwde met Juana , de zus van Juan. Op deze 

manier ontstond er een alliantie tussen de huizen van Trastámara en Habsburg. Aangezien 

Juan de enige zoon was, werd hij in 1480 door de Cortes erkend als eerste troonopvolger van 

Castilië en Aragón, maar hij overleed in 1497, zonder nakomelingen. Isabel, zijn oudste zus 

sterft een jaar later en ook haar man en zoontje sterven in 1500. Zo komt het dat Juana en 

Filips de Schone troonopvolgers werden in Castilië. Op dat moment hadden zij één zoon : 

Karel. 

                                                      
3
 Dit deel is gebaseerd op volgende werken : A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, “El Antiguo Régimen : los Reyes Católicos y 

los Austrias” In : M. ARTOLA (red.), Historia de España Alfaguara, Madrid, Alianza Editorial, 1978, 492 p. ; A. 
FLORÍSTAN (red.), Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ariel, 2004, 764p. ; J. LYNCH, Spain under 
the Habsburgs, vol. 1 en 2, Oxford, Basil Blackwell, 1965, 374p. en 297p. ; R. VERMEIR (red.), Een inleiding tot 
de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, Wommelgem, Van In, 2008, 317p. 
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In het testament van Isabel stond dat Juana troonopvolgster was, maar wanneer ze niet 

wilde of kon regeren, dan zou Fernando regent worden tot Karel twintig jaar zou zijn. Door 

deze maatregel werd Filips de Schone achteruit geschoven omdat ook Isabel wist dat 

Fernando meer ervaring had in het besturen van Castilië dan Filips. Hoewel Juana niet 

onbekwaam werd verklaard, zoals vereist was om een regent aan te stellen en de wet, in het 

geval van een getrouwde vrouw, de echtgenoot boven de vader als troonopvolger verkoos, 

werd Fernando toch regent in Castilië na de dood van Isabel in 1504.  

In april 1506 kwam Filips de Schone met een klein leger aan in La Coruña om zijn plaats op 

de troon op te eisen. Hij verkreeg de steun van de Castiliaanse adel en steden die hoopten 

dat ze meer macht zouden krijgen onder zijn bewind. Fernando moest zich terugtrekken en 

vluchtte naar Napels, waar hij eind september te horen kreeg dat Filips de Schone overleden 

was. Aangezien Juana nog mej,er symptomen van krankzinnigheid vertoonde na de dood van 

haar man en de verwachte troonopvolger Karel nog minderjarig was, namen zijn grootvaders 

het regentschap op zich. Maximiliaan van Oostenrijk in de Bourgondische Nederlanden en 

Fernando van Aragón in Castilië en Aragón. In afwachting van Fernando’s aankomst in 

Castilië, was Kardinaal Cisneros tijdelijk regent in Castilië. Toch was Karel’s positie nog niet 

helemaal veilig. Fernando was na de dood van Isabel getrouwd met Germaine de Foix, zij 

kregen in 1509 nog een zoon Juan, maar die stierf enkele uren na zijn geboorte.  Daarnaast 

had Karel nog een jongere broer, Fernando (de latere Keizer van het Heilig Roomse Rijk) die 

als enige opgevoed werd in Spanje. Om die reden wilde zijn grootvader dan ook dat hij zijn 

troonopvolger zou zijn in plaats van Karel die geboren en getogen was in de Nederlanden. 

Karel werd in 1515 meerderjarig verklaard waardoor hij reeds in de Nederlanden op de 

troon terecht kwam.  Wanneer Fernando van Aragón stierf in 1516 proclameerde Karel 

zichzelf tot koning van Castilië en Aragón. Tot zijn aankomst in Spanje in september 1517 

was Kardinaal Cisneros weer tijdelijk regent in Spanje.  

De komst van Karel als koning van Spanje werd niet overal op gejuich onthaald en zeker 

niet in Spanje. Hij werd er beschouwd als een vreemdeling vanwege zijn opvoeding in de 

Nederlanden en omdat hij geen woord Spaans sprak. Pas in 1518 werd hij erkend door de 

Cortes van Valladolid als koning van Castilië en Aragón, maar zij stelden een aantal 

voorwaarden. Namelijk dat hij Spaans moest leren om met zijn onderdanen te 
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communiceren en dat hij geen hoge functies aan buitenlanders zou geven.4 Door het feit dat 

Karel koning van Spanje was, werden alle verschillende erfenissen onder zijn persoon 

verenigd.    

Wanneer zijn grootvader Maximiliaan in 1519 sterft, heeft hij de mogelijkheid om keizer 

van het Heilig Roomse Rijk te worden. Normaal werd de opvolging van de keizer reeds 

geregeld wanneer die nog in leven was door de verkiezing van een Rooms koning. Zo was 

Maximiliaan reeds in 1518 bezig om Karel  tot opvolger te laten verkiezen. Door zijn plotse 

dood in 1519 lag de verkiezingsstrijd weer helemaal open. Karel’s tegenkandidaten waren 

Frans I en Hendrik VIII. Dankzij veel propaganda en de financiële steun van verschillende 

bankiers kon hij keizer worden en was hij voortaan niet meer Carlos I de Gante, maar Keizer 

Karel V. 

Algemeen kan men zeggen dat de geschiedenis van Spanje tijdens de 16de en de 17de 

eeuw twee grote fases kent. De 16de eeuw is een periode van expansie en groei, de 17de 

eeuw is een periode van crisis. Deze periode komt overeen met de dynastie van de 

Habsburgers en ook de Nederlanden zullen onder het bewind van Karel I/V, Filips II, Filips III, 

Filips IV en Karel II deel uit maken van de Spaanse monarchie. In wat volgt worden kort de 

belangrijkste punten van deze periode met nadruk op de band met de Nederlanden 

aangehaald. 

1.2. De rol van Amerika 

Dankzij het zilver en in beperkte mate het goud dat uit de Indias naar Sevilla kwam, 

beleefde Spanje zijn gouden eeuw in de 16de eeuw. Daarvoor moest men vooral een beroep 

doen op de mijnen van Zuid-Duitsland en Sudan voor het winnen van goud en zilver. Vooral 

vanaf 1530 begon de zilverstroom vanuit Amerika goed op gang te komen die een 

hoogtepunt kende door de ontdekking van de mijnen van Potosí in 1545. Maar er was ook 

een omgekeerde beweging. Tussen 1493 en 1600 emigreerden zo’n 200 à 250 000 inwoners 

uit Spanje (vooral Andalucía en Extremadura) naar de Indias. Dit waren mensen van allerlei 

slag en soort. Handelaars, edellieden, ambachtslui, maar ook missionarissen.  

                                                      
4
 M. ALVAR LÓPEZ, “La lengua del imperio carolino”, In : F. SÁNCHEZ-MONTES, La incorporación de las Indias al 

mundo occidental en el siglo XVI, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2000, p. 15. 
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De Katholieke Koningen wilden de handel met Amerika, of de Carrera de Indias 

monopoliseren om verschillende redenen. Eerst en vooral was er de fiscale reden. De Kroon 

wou controle hebben over de rijkdom die uit Amerika kwam en er zelf rijker van worden. 

Onder andere door middel van el quinto real. Dit wil zeggen dat de Kroon recht had op 20% 

van de opbrengst van de zilvermijnen in Amerika. Daarnaast waren er nog een hele reeks 

andere belastingen of douanerechten zoals het Almojarifazgo. Dit was een douanerecht dat 

betaald werd op alle inkomende of uitgaande handelswaren in Spanje en voor de 

handelswaar die van de ene naar de andere haven binnen Spanje verhandeld werden.5 Er 

was ook een politieke reden. Men wilde waken over de emigratie en de export van wapens 

en boeken om te vermijden dat nieuwe theologische elementen een voet aan de grond 

zouden kunnen zetten in Amerika.6  

Om al deze redenen kozen de Katholieke Koningen ervoor om het monopolie te vestigen 

in de haven van Sevilla. Deze had als groot voordeel dat ze gesloten was, dit in tegenstelling 

tot de haven van Cádiz en dat er reeds de nodige mensen en administratie waren. Daarnaast 

was Sevilla reeds een bestaand handelscentrum voor handel met Europa en Barbarije. Tot 

1503 was het monopolie niet beperkt tot een enkele stad, maar tot de hele regio van de 

vallei van de Guadalquivir. Zo werd Cádiz in 1495 benoemd tot vertrekhaven. Maar vanaf de 

oprichting van de Casa de Contratación in 1503 was Sevilla de enige haven waar men mocht 

vertrekken of aankomen en kwam het monopolie daar te liggen. In 1529 werd er een edict 

uitgevaardigd waarin gestipuleerd stond dat Sevilla niet meer de enige haven was van 

waaruit men naar Amerika mocht vertrekken, men mocht ook vertrekken vanuit La Coruña, 

Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastían, Málaga, Cartagena en Cádiz. Sevilla bleef wel 

de enige haven waar men mocht aankomen.7 Volgens Chaunu is het monopolie van Sevilla er 

geleidelijk aan gekomen  door historische gegevens en technische en geografische factoren.8  

De oorsprong van het monopolie lag eigenlijk bij Colombus en de andere ondernemers. 

Zij waren het die voor het Andalusische havencomplex kozen. Dit bestond uit twee gebieden 

: dat van de Río Tinto en de Odiel met als belangrijkste havens Niebla en Palos de la 

                                                      
5
 www.rae.es geraadpleegd op 20 april 2009. 

6
 P. CHAUNU, Séville et l’Atlantique 1504-1650. Tome VIII - Les structures, Parijs, S.E.V.P., 1957, p. 189. 

7
 CHAUNU, Séville et l’Atlantique, p. 196. 

8
 CHAUNU, Séville et l’Atlantique, pp. 177-178. 

http://www.rae.es/
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Frontera9 en dat van de Guadalquivir met als belangrijkste havens Cádiz, Puerto de Santa 

María, Sanlúcar de Barrameda en Sevilla. Aanvankelijk vertrok men vanuit het eerste gebied, 

maar naarmate er meer en grotere expedities kwamen, koos men voor het tweede.   

Er waren ook verschillende redenen waarom men voor het Andalusische havencomplex 

koos. Dit waren vooral geografische factoren. De wind en stroming in het zuiden waren veel 

gunstiger dan in het noorden (Bilbao, La Coruña). Daarnaast bestond het hinterland van het 

noorden uit bergen en daarom was het moeilijk toegankelijk. Het enige wat Noord-Spanje te 

bieden had, zijn schepen en ijzer. Dit stond in fel contrast met het zuiden. De vallei van de 

Guadalquivir was een agrarisch vruchtbare regio. Hier vond men Spanje’s belangrijkste 

exportproducten : wol, zout, olie, wijn en citrusvruchten. De Noord-Spaanse kust had ook 

last van Engelse en Franse kapers, maar ook de Andalusische kust ten oosten van Gibraltar 

ontsnapte niet aan de piraterij van Barbarije.  

Het was onvermijdelijk dat dit monopolie onaangetast zou blijven. De vele buitenlanders 

die in Andalucía aanwezig waren wilden ook van de handel met Amerika profiteren, maar 

mochten niet omdat ze uitgesloten werden van het monopolie. Tijdens de 16de en de 17de 

eeuw was er onenigheid  over de precieze invulling van de term “buitenlander”.  Volgens 

Fernando van Aragón werden buitenlanders “die onroerende goederen hadden te Sevilla, 

Cádiz of Jerez; vijftien of twintig jaar getrouwd waren en gevestigd waren in deze 

koninkrijken en hun kinderen die hier geboren waren” beschouwd als oorspronkelijke 

inwoners.10 Toch zal men het onderscheid blijven maken tussen kinderen van Spaanse 

ouders en kinderen waarvan een ouder vreemdeling was. Deze laatste werden jenízaros 

genoemd.  Filips III kondigde in 1620 af dat “ieder kind van een vreemdeling, geboren in 

Spanje een oorspronkelijke inwoner van haar is”.11 De jenízaros werden ook door Filips IV 

benadeeld. Zo zouden ze zich geen kandidaat meer mogen stellen voor ambten bij het 

Consulado en ook niet meer mogen deelnemen aan verkiezingen hiervoor.12 Dit leidde tot 

veelvuldige conflicten in de 18de eeuw.  

                                                      
9
 Zie kaart in bijlage 

10
 M. GARCÍA MAURIÑO MUNDI, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros por las exportaciones a 

Indias (1720-1765), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, p. 41. 
11

 GARCÍA MAURIÑO MUNDI, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros, p. 43. 
12

 Over het Consulado ut infra p. 11.  
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In 1526 stond Karel V toe dat alle onderdanen van zijn rijk mochten deelnemen aan de 

Carrera de Indias. Deze maatregel werd later door Filips II teniet gedaan. Voor en na deze 

periode moesten buitenlanders zich behelpen met andere manieren om naar Amerika te 

gaan, de ene al wat legaler dan de andere. Onder de legale manieren verstond men de 

licentie en de naturalisatie. De licentie was een uitzonderlijke toelating om als vreemdeling 

tijdelijk en onrechtstreeks handel te drijven op Amerika of er een korte periode te 

verblijven.13 Ze werd verleend door de Casa de Contratación of door de Consejo de Indias. 

Deze had een maximale geldigheidsduur van twee jaar, vanaf de datum van uitreiking.14 In 

tegenstelling tot wat Everaert zei, liet volgens García-Mauriño Mundi een licentie niet toe 

om zich als buitenlander in Amerika te vestigen.15 Daarvoor moest men een 

naturalisatiekaart hebben. Om die te verkrijgen moest men een lange en kostelijke 

procedure doorlopen. Een naturalisatie betekende dat men dezelfde rechten verwierf als 

een onderdaan van de Castiliaanse kroon en bijgevolg naar Amerika mocht gaan. Er waren 

twee manieren om een naturalisatie te bemachtigen. De eerste manier is “por via de 

justicia” of op de gewone juridische manier. Om op deze manier genaturaliseerd te worden 

moest men aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze werden doorheen de tijd steeds 

strenger en strenger.16 Ten tijde van de Katholieke Koningen moest men als vreemdeling 

onroerende goederen hebben en vijftien of twintig jaar getrouwd zijn met een Spaanse. 

Tijdens de regering van Filips II moest men al tien jaar effectief in Spanje wonen, een vaste 

domicilie hebben , eigendommen hebben en getrouwd zijn met een Spaanse. In 1618 werd 

de omvang van de onroerende goederen gespecifieerd : die moesten minstens 4000 dukaten 

bedragen. Bovendien moest het eigendomsrecht gestaafd worden door authentieke 

documenten. De tweede manier was “por via de gracia” of bij wijze van gunst in ruil voor de 

bewezen diensten en vaak ook geldelijke schenkingen aan de staat. Zowel bij de eerste als 

bij de tweede manier was het de koning die de uiteindelijke beslissing nam. Volgens Everaert 

ging 1/3 van de Cartas de naturaleza naar Vlamingen. Dit wees op het belang en het stabiele 

karakter van de Vlaamse kolonies in Spanje.17 De minder legale mogelijkheden waren handel 

door middel van een Spaans tussenpersoon. Hierbij vertrouwde men een lading handelswaar 

                                                      
13

 J. EVERAERT, De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma’s te Cádiz 1670-1700, Brugge, De 
Tempel, 1973, p. 173. 
14

 GARCÍA–MAURIÑO MUNDI, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros, p. 41 
15

 GARCÍA-MAURIÑO MUNDI, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros, p. 42. 
16

 EVERAERT, De internationale en koloniale handel, pp. 174-179. 
17

 EVERAERT, De internationale en koloniale handel, p. 180. 
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toe aan een genaturaliseerde landgenoot in ruil voor een deel van de winst. Men kon ook 

zijn lading toevertrouwen aan een bemanningslid van een schip dat naar Amerika ging. 

Daarnaast was er ook nog smokkel zoals naar Amerika gaan zonder naturalisatiekaart of het 

clandestien aan boord brengen van goederen.  

Het monopolie was relatief, Sevilla was niet de enige plaats die schepen en afgewerkte 

producten leverde en er waren niet alleen daar emigranten. Daarnaast dreven niet enkel 

haar inwoners handel en het was niet de enige stad die zich met kostbare metalen 

verrijkte.18 Vooral het noorden van Spanje speelde geen  onbelangrijke rol. Vizcaya leverde 

het grootste deel van de schepen die ingezet werden in de Carrera, La Coruña streed duchtig 

tegen piraten en ook een groot deel van de manschappen kwam vanuit het noorden. 

Om het monopolie in goede banen te leiden, werden er door de staat een aantal 

instellingen opgericht. Het Casa de Contratación, het Consulado en de Consejo de Indias 

waren de belangrijkste.  

Het Casa de Contratación werd door middel van een koninklijk decreet opgericht in 1503 

te Sevilla. Het was een semi-politiek en semi-mercantiel orgaan dat als taak had alles wat 

aan de handel en de scheepvaart naar Amerika gerelateerd was te ordenen, dirigeren en 

superviseren.  Ze had bevoegdheden op drie grote gebieden : administratief-controlerend, 

juridisch en technisch-wetenschappelijk.19 De administratief-controlerende functie behelste 

de organisatie van de handel met Amerika, de inning van belastingen en douanerechten en 

controle over wie naar de Indias vertrok en terugkwam.  Als juridisch orgaan had zij 

jurisdictie over burgerlijke en criminele geschillen in verband met handel en navigatie.20 De 

hogere rechtspraak was voorbehouden voor de Consejo de Indias. Ze had een rechtbank met 

magistraten en een eigen gevangenis. De wetenschappelijke functie bestond eruit dat ze 

wetenschappelijke kennis over de Indias verzamelde, zoals zeekaarten, maar ook een 

opleiding verschafte tot zeekapitein.  Ze had een bijhuis in Cádiz ook wel het Juzgado de 

                                                      
18

 F. MORALES PADRON, La ciudad del quinientos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1977, p.176. 
19

 A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Andalucía y la Carrera de Indias 1492-1824, Granada, Editorial Universidad 
de Granada, 2002, p. 35. 
20

 EVERAERT, De internationale en koloniale handel, p. 187.  
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Indias genoemd dat werd opgericht in 1535.21 Karel V richtte in 1522 ook een Casa de 

Contratación op in La Coruña dat specifiek gericht was op de specerijenhandel met de 

Molukken.22 

Het Consulado of de Universidad de Cargadores a Indias was een corporatie van lokale 

handelaars die zich specialiseerden in de koloniale handel. Haar oprichting dateerde van 

1543 en ze had een dubbel karakter.  De leiding over het consulado was in handen van een 

prior en twee consuls. Volgens Everaert was het enerzijds een gilde die de belangen van de 

Amerika-handelaar verdedigde en anderzijds een handelsrechtbank die de juridische functie 

van het Casa de Contratación moest ontlasten.23 Volgens Heredia Herrera kwamen daar nog 

twee andere functies bij.24 Namelijk een financiële activiteit en activiteiten gerelateerd aan 

de handel zoals hulp bij het laden en lossen van handelswaar. De financiële activiteit 

bestond uit donaties geven aan de Kroon wanneer deze erom vroeg. Haar actiegebied reikte 

tot aan Cádiz. 

De Consejo de Indias  was één van de territoriale raden die de Spaanse politiek rijk was. 

Het werd opgericht in 1524 en was een belangrijke politieke en administratieve instelling. 

Het had een drieledige bevoegdheid. Op bestuurlijk vlak regelde ze de algemene organisatie 

van de koloniale administratie en besliste ze over de toerusting van de vloten naar Amerika. 

Ze had ook een wetgevende functie, namelijk de uitwerking van decreten en van de 

commerciële wetgeving. De derde bevoegdheid was juridisch. Het was het opperste 

gerechtshof voor geschillen uit of in verband met de kolonies.25 

Men kan niet rond het feit dat Spanje een groot deel van zijn macht te danken heeft aan 

het zilver dat uit Amerika kwam. Maar toch was de 16de eeuw niet alleen rozengeur en 

maneschijn. Deze eeuw kende qua economische conjunctuur verschillende fases volgens 

Chaunu. Er waren twee fases van expansie, namelijk van 1504-1550 en van 1562-1592 die 

van elkaar gescheiden werden door de zogenaamde grote intercyclische recessie halverwege 

                                                      
21

 B. BERNAL GÓMEZ, “La política comercial maritima de España en Indias” In : Homenaje a Jorge Barrera Graf, 
I, México, UNAM, 1989, p. 216. Geraadpleegd op http://www.bibliojuridica.org/libros/2/644/9.pdf op 
08/04/2009. 
22

 CHAUNU, Séville et l’Atlantique, p. 193. 
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 EVERAERT, De internationale en koloniale handel, p. 189.  
24

 ABADÍA FLORES, Los flamencos en Sevilla en los siglos XVI-XVII, Gent, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 
UGent, 2007, p. 22. 
25

 EVERAERT, De internationale en koloniale handel, p. 186.  
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de 16de eeuw. Tijdens de eerste expansiefase vertrokken er steeds meer en grotere schepen 

naar Amerika. Op een bepaald moment kon Amerika niet meer aan de vraag voldoen, 

waardoor de schepen niet terug konden gaan naar Sevilla. Zo ontstond er zowel een stock 

aan schepen in Amerika als een stock aan exportgoederen in Spanje. Zolang de hoge prijzen 

een stimulans gaven aan de export was er geen probleem. Maar eens de prijzen vielen of 

stagneerden, volgde er een crisis omdat de terugkerende schepen de vraag van de 

verminderde export overschreden. De gevolgen lieten niet op zich wachten. Tijdens de 

intercyclische recessie daalde het aantal schepen dat naar de Indias ging van 133 in 1550 

naar 23 in 1554. Het feit dat Amerika niet meer aan de vraag kon was onder andere een 

gevolg van het einde van de plundereconomie van de conquistadores. Rijkdom lag niet meer 

voor de hand.  Daarnaast waren er ook nog de oorlogen tegen Frankrijk en de Turken die 

veel eisten van de Spaanse schatkist. Al deze financiële moeilijkheden kenden een 

dieptepunt met het bankroet van 1557.  

Volgens Chaunu hadden de economische moeilijkheden een weerslag op het politiek 

beleid van dat moment.26 Daarnaast deden er zich twee belangrijke veranderingen voor op 

het dieptepunt van deze recessie. Zo was er een verandering van vorst en een verandering 

van zwaartepunt in de Spaanse monarchie. Van een “Vlaamse” vorst ging men naar een 

Castiliaanse vorst en van een reizende vorst naar een statische vorst.27 Omwille van de 

activiteiten in Amerika kwam het zwaartepunt van het Spaanse rijk niet meer in de 

Nederlanden te liggen zoals bij Karel V het geval was, maar in Castilië.  

Vanaf 1559 was er een geleidelijk verbetering merkbaar in de economische conjuctuur en 

die manifesteerde zich volledig vanaf 1562. Het aantal schepen en het volume nam vanaf 

dan tot en met 1608 weer toe. Ook dit was merkbaar op politiek gebied, in 1559 sloten 

Spanje en Frankrijk de vrede van Cateau-Cambrésis. Dit betekende een periode van relatieve 

rust in Europa die ook wel de Pax Hispanica genoemd wordt. 

                                                      
26

 P.CHAUNU, “Séville et la Belgique. 1555-1648” In : Revue du Nord, XLII, 1960, pp. 259-292. 
27
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1.3 De Opstand van de Nederlanden 

Eén van de belangrijkste politieke wapenfeiten van de 16de eeuw was de Opstand van de 

Nederlanden of de Tachtigjarige-Oorlog. Er waren niet alleen politieke motieven voor deze 

opstand, maar ook religieuze en economische.  

Na Amerika was Vlaanderen de belangrijkste economische regio voor Spanje. Omwille van 

de textielindustrie was het de belangrijkste afzetmarkt voor de Spaanse wol. Ook vele 

producten uit Amerika gingen naar Antwerpen om van daaruit over de rest van Europa 

verspreid te worden. Hout en graan uit het Balticum kwamen ook naar Antwerpen om zo 

naar Spanje geëxporteerd te worden. Kortom, Vlaanderen en vooral Antwerpen was een 

belangrijk knooppunt in de handel tussen het noorden en het zuiden van Europa. Maar vanaf 

de jaren 1550 kenden de Nederlanden een periode van economische malaise, waarin een 

aantal grote tegenslagen verwerkt moesten worden. Eerst en vooral was er het bankroet van 

de Spaanse staat die vele kleine spaarders op de Antwerpse beurs trof. In 1563 werd er 

besloten om de stapelmarkt voor Engels laken uit Antwerpen terug te trekken met een 

massale werkloosheid als gevolg. Een derde grote tegenslag was de grote misoogst door de 

strenge winter van 1564-1565 die leidde tot een hongersnood. 

Deels door de economisch mindere periode kreeg het protestantisme voet aan de grond 

in Vlaanderen. Door de hoge verstedelijking in deze gebieden kende deze “ketterij” een 

grote en snelle verspreiding. Karel V trad reeds streng op tegen de protestanten maar zijn 

zoon die in 1555 op de troon was gekomen, was hier nog veel volhardender in met als 

gevolg dat ook voor de Inquisitie drukke periode aanbrak, vooral tijdens de jaren 1560-1565. 

Dit tot groot ongenoegen van de bevolking. Zij waren deze repressieve mentaliteit helemaal 

niet gewoon. 

Er waren ook politieke spanningen. Hoewel Filips II de zoon was van Karel V en in Brussel 

benoemd werd tot nieuwe vorst, beschouwden vele mensen in de Nederlanden hem als een 

vreemde vorst. Hij had een Spaanse opvoeding genoten, kon amper Frans en had geen 

voeling met wat er zich afspeelde in de Nederlanden. Daarnaast hadden de binnenlandse 

edellieden zoals de graven Egmont, Hoorn en Willem Van Oranje in de Raad van State 

moeite met de absolutistische maatregelen die door Filips II genomen werden. Wanneer hij 

in 1559 terug naar Spanje vertrok, stelde hij Margaretha van Parma aan als landvoogdes van 
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de Nederlanden. Daarnaast benoemde hij nog drie vertrouwelingen die haar raadgevers 

moesten zijn. Antoine Perrenot de Granvelle was hiervan de belangrijkste. Met deze 

maatregel probeerde hij het medezeggenschap van de hoge adel te fnuiken en dit zorgde 

voor heel wat spanningen.  

Eén van de streefdoelen van de binnenlandse adel was een verzachting of intrekking van 

de plakkaten verkrijgen en de afschaffing van de Inquisitie. Zij vreesden namelijk dat de 

strenge toepassing ervan de situatie bij de gewone bevolking zou doen escaleren. Daarom 

overhandigden ze in de naam van het Eedverbond der Edelen in april 1566 een 

verzoekschrift aan Margaretha van Parma met deze vraag. Zij wilde hierop ingaan maar Filips 

II wilde van geen toegeven weten. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Op 10 

augustus 1566 brak in Steenvoorde de Beeldenstorm los. In een tijdsspanne van enkele 

weken verspreidde die zich over de hele Nederlanden. 

Filips II was zwaar verontwaardigd door de gebeurtenissen en stuurde hierop de Hertog 

van Alva vanuit Italië met een groot leger naar de Nederlanden met de bedoeling om orde 

op zaken te stellen. Maar wanneer die een jaar na de feiten aankwam, was de rust al lang 

teruggekeerd en werd dit eerder gezien als een provocatie. Hij richtte de Raad van 

Beroerten op die al snel de bijnaam Bloedraad kreeg. Zelfs de graven Egmont en Hoorn 

werden niet gespaard, hoewel ze terug trouw aan de koning hadden gezworen. Zijn 

optreden leidde tot veel protest en opstand. Zo kwam het in mei 1568 komt het voor het 

eerst tot een treffen tussen de Opstandelingen, onder leiding van Willem van Oranje en het 

Spaanse leger in de Slag van Heiligerlee. Dit wordt beschouwd als het begin van de 

Tachtigjarige Oorlog. Op ongeveer tien jaar tijd veroverden de Opstandelingen quasi heel de 

Nederlanden. De legers van zowel Alva als Requesens konden hier weinig aan doen. Deze 

laatste kreeg zelfs te maken met muitende troepen die Antwerpen plunderden in 1576. Pas 

met de komst van Alexander Farnese in 1578 kwam er een geleidelijke verandering. Hij 

kreeg zelfs de steun van Artesië en Henegouwen en tegen 1585 behoorden Vlaanderen en 

Brabant weer toe aan de Spaanse vorst. Deze besloot om Farnese in te schakelen in Frankrijk 

om te vermijden dat er een protestantse koning op de troon terecht zou komen. De 

gedeeltelijke verovering van de Nederlanden door Farnese had de splitsing ervan als gevolg. 

Deze splitsing werd nog door twee andere dingen in de verf gezet. Het zuiden was katholiek 
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en bleef trouw aan de Spaanse vorst. Het noorden was protestants en erkende het gezag 

van de koning niet meer sinds 1581 door middel van het “Placcaet van Verlatinghe”. 

Kort voor zijn dood in 1598 nam Filips II het besluit om de Zuidelijke Nederlanden af te 

staan aan zijn dochter Isabel Clara Eugenia en haar man Albrecht van Oostenrijk. Hiermee 

wilde hij een eind maken aan de financiële en militaire aderlating en het machtsverlies van 

de Spaanse kroon beperken.28 Aan deze overdracht waren een hele reeks voorwaarden 

gekoppeld. Eén van de belangrijkste hiervan was dat als het aartshertogelijk paar kinderloos 

zou blijven, de Zuidelijke Nederlanden terug onder Spaans bewind zouden komen.  Voor de 

Zuidelijke Nederlanden was dit een periode van relatieve voorspoed en rust. Wanneer 

Albrecht in 1621 overleed, waren er geen nakomelingen en werd Filips IV hun nieuwe vorst. 

Filips III was namelijk enkele maanden eerder overleden. Vanaf dat moment werd Isabel 

landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden. 

De Opstand van de Nederlanden had ook grote gevolgen voor de handel. Al vanaf het 

begin maakten de Zeegeuzen en de Engelse piraten de handel met Spanje moeilijk. Spanje 

speelde met het idee om een blokkade tegen de rebellen en andere vijanden op te stellen, 

zodat ze niet meer naar de Middellandse Zee en de Oostzee zouden kunnen gaan. De eerste 

effectieve maatregels werden pas in 1585 genomen wanneer Filips II te Lissabon Hollandse 

en Zeeuwse schepen in beslag liet nemen.29 Daarnaast waren er ook verschillende 

embargo’s. De Opstandige Provincies reageerden hierop met de opschorting van de uitvoer 

van graan en munitie.   

Filips II besefte maar al te goed dat hij niet zonder de Zuid-Nederlandse kooplui kon, 

wilde hij de rebellen omzeilen. Meer zelfs, men moest hen op zijn minst gelijke kansen geven 

en zelfs bevoordelen. Een bloeiende handel en nijverheid zouden zeker de gehoorzaamheid 

en economische leefbaarheid van de Spaanse Nederlanden bezegelen.30 Hier stond wel een 

volledige uitsluiting van de Hollanders tegenover. Dit zal leiden tot een economische oorlog 

tussen Spanje en de Republiek. 
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Wanneer Filips III in 1598 op de troon kwam, kondigde hij meteen een verbod af van de 

handel tussen de Spaanse kroonlanden en de rebellen. Een jaar later volgde het 

Aartshertogelijk paar hem hierin en ze schakelden zelfs de Duinkerkse kapers in om jacht te 

maken op Hollandse schepen die naar Spanje gingen. Dit verbod gold voor iedereen, zowel 

voor scheepslui die Hollandse goederen zouden vervoeren als voor handelaars die ze in 

ontvangst zouden nemen. Toch werd hier weinig rekening mee gehouden en kwam de 

Vlaamse bemiddeling al snel aan het licht.  

Aan het begin van de 17de eeuw werden plakkaten tegen de Hollandse handel nog 

verscherpt. De aanwezigheid van Hollanders en vreemdelingen die verwanten in de 

Republiek hadden, werd niet meer getolereerd in de havens van het Iberische Schiereiland. 

De Opstandelingen reageerden hierop met het blokkeren van de haven van Duinkerke. 

Hiermee ontdekten ze het zwakke punt van de Spaanse Nederlanden. Ze moesten de 

Vlaamse havens versperren.31 Toch waren er nog uitwegen voor de Vlaamse handel. Zij 

konden gebruik maken van de Franse havens zoals Calais en Rouen.  

In 1608 werden de embargo’s stopgezet en door middel van een real cédula werd de 

handel voor de rebellen terug volledig opengesteld.  

Deze economische oorlog was zeker niet helemaal negatief. De scheiding tussen de 

Hollandse smokkel en de Zuid-Nederlandse handel met Spanje werd zichtbaar en er 

ontstond een contact tussen de Nederlandse kooplui op het Iberisch Schiereiland en de 

Brusselse hofkringen. 32 

1.4. De crisis van de 17de eeuw 

De 17de eeuw werd naast de vele oorlogen vooral in Spanje gekenmerkt door een 

diepgaande crisis op economisch, politiek-institutioneel en demografisch gebied.  

Verscheidene pestepidemieën troffen Spanje. Vele steden verloren zo tot de helft van 

hun bevolking. Minder bevolking betekende minder inkomsten voor de schatkist. Dit zorgde 

ervoor dat er een aantal uitzonderlijke maatregelen genomen werden om deze terug te 

vullen zoals de verkoop van functies en monetaire wijzigingen. Vanaf 1602 begon men 
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kopergeld of vellón te slaan. Daarvoor bestond geld altijd uit een legering met zilver. Zo 

veranderde de intrinsieke waarde van het geld, maar de nominale waarde veranderde niet.  

Beiden bleven samen in omloop waardoor er eigenlijk goed en slecht geld ontstond en 

producten twee prijzen hadden. Op bepaalde momenten lag de prijs in kopergeld drie keer 

zo hoog als de prijs voor zilver.  

Ook op politiek gebied was de 17de eeuw een keerpunt. Na een periode van twee sterke 

en machtige vorsten, brak er nu een periode aan met zwakkere vorsten. Filips III (1598-

1621), Filips III (1621-1665) en Karel II (1665-1700) waren dan wel koning, maar de eigenlijke 

macht lag in handen van een valido, een soort eerste minister. Lerma en Olivares waren de 

belangrijkste validos tijdens de 17de eeuw.   

Toch begon de 17de eeuw niet slecht. Vanaf 1607 was er een feitelijke wapenstilstand met 

de Verenigde Provincies die in 1609 officieel bekrachtigd werd : het Twaalfjarig Bestand. Dit 

gaf Spanje de gelegenheid om op adem te komen in Europa. Hoewel in Europa alles rustig 

was, werd er overzee nog fel strijd geleverd, vooral tegen de Republiek. Dit was dan ook de 

reden voor Spanje om in 1621 het bestand niet te vernieuwen.  

De Pax Hispanica wordt beëindigd door het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog in 1618. 

Dit was een conflict tussen de Keizer en de protestanten, vooral calvinisten die gesteund 

werden door verschillende rijksvorsten. Al snel raakten de andere Europese mogendheden 

betrokken in het conflict. Spanje, dat altijd al een verdediger van het katholicisme geweest 

was, steunde de Keizer. De protestanten konden rekenen op de steun van Frankrijk, 

Denemarken en Zweden. De oorlog werd besloten in 1648 met de Vrede van Osnabrück dat 

een deel van de Vrede van Westfalen was. Een grote verwezenlijking van deze vrede was dat 

het calvinisme nu ook erkend werd als godsdienst in het Heilige Roomse Rijk, naast het 

lutheranisme en het katholicisme.  Het tweede deel van de Vrede van Westfalen was de 

Vrede van Münster. Deze vrede maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog die na het 

Twaalfjarig Bestand weer in alle hevigheid begonnen was. Door deze vrede werd de 

Republiek als onafhankelijke staat erkend door Spanje inclusief met al haar veroveringen op 

dat moment, zowel in Europa als overzee. De vrede met de Republiek zorgde ervoor dat er 

nog maar één vijand overbleef voor Spanje : Frankrijk.  
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Door al deze oorlogen kreeg de Vlaamse handel met Spanje het opnieuw hard te 

verduren. Daarom wilde men de konvooieringsvloot terug oprichten, gebaseerd op het 

systeem dat gebruikt werd voor de handel met Amerika.  Het brein achter dit initiatief was 

een edelman uit Artesië : Gabriel de Roye. Samen met andere Vlamingen stelden ze voor om 

een “Almirantazgo mercantil de las naciones flamenca y alemana en Sevilla y costa de 

Andalucía y Granada”  of de Admiraliteit op te richten in Sevilla. Dit werd goedgekeurd en 

bevestigd door de koning met de real cédula van 4/10/1624. Het doel was de grote terugval 

die de handel tussen Vlaanderen en Duitsland enerzijds en Andalucía anderzijds kende te 

herstellen.33 Alle kooplui, zowel Spaans, Vlaams als Hanzeatisch, die handel voerden met het 

noorden van Europa werden tot het Almirantazgo toegelaten. Het bestuur bestond uit een 

voorzitter en zeven personen met de grootste voldoening en intelligentie, met veel 

bezittingen en vermogen, gevestigd in Spanje en ervaren en intelligent in de Europese 

handel.34 Zij werden juez of toezichter genoemd en mochten criminele en civiele rechtspraak 

uitoefenen, bijgestaan door een Koninklijke ambtenaar van de Casa de Contratación.35 

Regelmatig hield het Almirantazgo een vergadering die door iedereen die handel met het 

noorden wilde voeren, bijgewoond moest worden. Men mocht ook een belasting van 1% 

heffen op de waarde van de goederen die vanuit Andalucía naar het noorden gingen om een 

vloot op te richten van 24 schepen, oorlogs-en handelsschepen met een totaal van 6 à 7000 

toneladas.36 Een admiraal en vice-admiraal stonden aan het hoofd van de vloot. Om efficiënt 

te kunnen werken, werd er ook een Almirantazgo voor het noorden opgericht, maar dat 

kende weinig succes. De Admiraliteit in het zuiden was ook geen lang leven beschoren. Er 

was weinig eensgezindheid, de konvooiering werkte eigenlijk niet en omwille van enkele 

schandalen distantieerde de Vlaamse natie in Sevilla zich  van het Almirantazgo, ze pleitte 

zelfs voor de afschaffing ervan.37 Deze kwam er uiteindelijk in 1635. Stols haalt verschillende 

redenen aan voor de mislukking. Er was een gebrek aan schepen en betrouwbare 

bemanning, verschillende ambtenaren waren corrupt en ook kooplui bleven smokkelen.  

Ook de grote Vlaamse handelaars droegen bij tot de mislukking. Zij maakten van het 
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Almirantazgo een repressieve organisatie waarmee ze de smokkel van kleinere concurrenten 

mee konden afromen.38 

Kenmerkend voor de 17de eeuw was de rivaliserende strijd tussen Sevilla en Cádiz in de 

Carrera de Indias. Sevilla’s glorie was tanende en een zware pestepidemie had haar 

bevolking bijna gehalveerd. Geleidelijk aan verschoof het monopolie van Sevilla naar Cádiz. 

Dit had verschillende redenen. Sevilla was een binnenlandse haven en werd voor grotere 

schepen steeds moeilijker bereikbaar. Ter hoogte van Sanlúcar de Barrameda lag er namelijk 

een zandbank in de Guadalquivir. Vele buitenlanders hadden een voorkeur voor Cádiz. Het 

was een open haven, wat de smokkel vergemakkelijkte, de administratie was er minder 

omslachtig als in Sevilla en de douanerechten waren er lager. De neergang van Sevilla leidde 

dus tot de opkomst van Cádiz.  

Vanaf 1593 tot 1622 stagneerde de handel met Amerika, hoewel er nog een hoogtepunt was 

in 1608. Maar vanaf 1623 kwam ze terecht in een grote depressie, om ze pas een eeuw later 

terug te boven te komen. Dit wordt duidelijk aan de hand van het aantal schepen dat naar 

Amerika ging. Tussen 1606-1610 waren dit er 965, tussen 1646-1650 waren dit er slechts 

366. Wat is de oorzaak voor deze grote terugval? De verschillende mijnen raakten uitgeput 

en de decimering van de autochtone bevolking zorgde ervoor dat vele gebieden leeg waren. 

Volgens Lynch was de ineenstorting van de Amerikaanse handel het gevolg van een 

verschuiving in de koloniale economie. De kolonies voedden de handel niet meer als 

vanouds omdat ze zelf hun kapitaal gebruikten in publieke en private investeringen.  De 

crisis ontstond niet omdat de Amerikaanse economie in elkaar stortte maar omdat ze zich 

aan het ontwikkelen was en zich aan het losmaken was van het moederland. Het was de 

eerste emancipatie van Spaans-Amerika.39 

1.5. Het einde van de Habsburgse dynastie 

Na de vrede van Münster bleef Spanje nog in conflict met Frankrijk. Deze oorlog werd 

beëindigd door de vrede van de Pyreneeën. Een belangrijk gevolg hiervan voor Spanje was 

dat Maria-Theresia, dochter uit het eerste huwelijk van Filips IV uitgehuwelijkt werd aan 
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Lodewijk XIV. Dit zorgde ervoor dat Frankrijk iets in de pap te brokken had bij mogelijke 

opvolgingskwesties. 

Uit een tweede huwelijk had Filips IV nog een zoon : Karel, de latere Karel II. Dit was een 

concurrent voor Maria-Theresia, daarom lokte Lodewijk XIV de Devolutieoorlog (1667-1668) 

uit. Toch kwam Karel II op de troon. Hij had geen kinderen en met zijn dood in 1700, die voor 

een nieuw Europees conflict zorgde – de Spaanse Successieoorlog -  kwam er dan ook een 

einde aan de Spaanse tak van de Habsburgse dynastie. 
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Hoofdstuk 2. Vlaamse naties in Spanje 

2.1. Inleiding 

Vanaf de late middeleeuwen bestonden er handelscontacten tussen Spanje en de 

Nederlanden die zich in de loop van de 16de en 17de eeuw verder zouden consolideren 

omwille van de handel met Amerika. Er waren twee belangrijke handelsroutes naar de 

Nederlanden. De eerste liep van Burgos, langs de Cantabrische en Baskische havens naar de 

XVII Provincies. De tweede verbond de Andalusische havens met de Nederlanden. Vanuit het 

noorden van Spanje werd wol en ijzer geëxporteerd. Vanuit het zuiden waren de 

Nederlanden de belangrijkste bestemming voor de Andalusische olie.40 Daarnaast werd er 

nog zout, aluin, gedroogde vruchten, citrusvruchten en zeep richting Lage Landen 

geëxporteerd vanuit het zuiden. Wanneer de handel met Amerika goed op dreef kwam, 

werd er van daaruit ook nog leer, kleurstoffen, tabak, suiker en gember geëxporteerd naar 

de Nederlanden.  

De XVII Provincies exporteerden aan het begin van de 16de eeuw vooral graan naar 

Spanje. Daar was op dat moment een groot gebrek aan omwille van verschillende 

misoogsten. Laken kwam op dat moment nog van Groot-Brittannië, maar hier kwam tijdens 

de 16de en de 17de eeuw verandering in. Vanaf dat moment was textiel het belangrijkste 

exportproduct van de Habsburgse Nederlanden geworden. Andere producten die de 

(Zuidelijke) Nederlanden nog exporteerden waren bier, boter, kaas en kunst.  

Aan het eind van de middeleeuwen en tijdens de vroegmoderne tijd waren er 

verschillende mogelijkheden om handel te drijven met het buitenland.41 Ten eerste kon men 

zelf met de handelswaren op reis gaan en ze zelf aan de man brengen.  Dit was primitief en 

werd in de 16de eeuw enkel nog gebruikt voor regio’s waar geen handel op regelmatige basis 

mee was, of gebieden waarmee men handel wilde opstarten. Ten tweede kon men een 

vaste vertegenwoordiger of factor hebben in het buitenland, maar dit was zeer duur 

aangezien die vaak met zijn familie wegtrok en men die moest onderhouden. Vaak was dit 

een familielid. Het voordeel was wel dat men kon handelen aan de voordeligste 
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voorwaarden. Ten derde kon men participeren in een compagnie. Dit betekende dat een 

koopman een aandeel nam in de verzending van waren van een ander. De laatste 

mogelijkheid was de commissiehandel. Hierbij stuurde een handelaar zijn waren op naar een 

handelaar die ergens anders verbleef en die de waren verkocht of de bestelling inkocht in 

ruil voor een vast percentage.  Dit maakte een commerciële expansie mogelijk en het zorgde 

ervoor dat men overal tegelijk vertegenwoordigd kon zijn. 

Al deze mogelijkheden zorgden ervoor dat er mensen uit de Lage Landen naar Spanje 

trokken en er zich geleidelijk gingen groeperen of naties vormden. Toch waren het zeker niet 

alleen handelaars die naar Spanje trokken, maar ook ambachtslui en kunstenaars. 

2.2. Wat is een natie? 

Het begrip natie kan verschillende betekenissen hebben. In de context van deze 

verhandeling gaat het om een koopliedengemeenschap. J.A. Goris omschrijft een natie als 

een vereniging van handelaars van eenzelfde nationaliteit.42 H. Sánchez de Sopranis geeft 

een meer genuanceerde mening : een natie bestaat niet uit één etnische groep, maar uit een 

conglomeraat van verschillende etnische groepen die samen een militaire missie hebben.43  

J. Everaert zegt dat een natie een vreemde koopliedenkolonie is die een eigen organisatie, 

een interne structuur en een apart statuut heeft.44 Een laatste mening is deze van Stols die 

zegt dat een natie een organisatie van vreemdelingen was die openstaat voor alle beroepen 

maar gedomineerd wordt door kooplieden.45 

Een handelsnatie kon volgens Goris slechts ontstaan door een octrooi of door een 

zwijgende goedkeuring van de heer van het land end e toestemming van de vorst waar de 

handelaars deel van uitmaakten.46 Xenofobie was mogelijk een andere reden die ervoor 

zorgde dat er naties zouden ontstaan. Het leidde tot vervreemding met als gevolg dat de 

(Zuid-) Nederlanders zich gingen verenigen in een natie. 
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De Vlaamse natie was eigenlijk het perfecte voorbeeld om Goris’ definitie van natie te 

weerleggen. Zijn mening was dat het om handelaars van eenzelfde nationaliteit gaat. Bij de 

Vlaamse natie was dit niet zo. Noch de taal, noch de politieke samenhorigheid omgrensden 

haar volledig. Deze natie bestond naast emigranten uit de XVII Provincies ook uit 

Bourgondiërs, Artesiërs en Plat-Duitsers.47 Dit zorgde ervoor dat zij vaak “la nacion flamenca 

y alemana” genoemd werd.  

Naast dit nationaliteitskenmerk had de natie ook een juridisch kenmerk. Goris zei dat de 

juridische immuniteit de basis van de natie vormde, hoewel deze beperkt was tot burgerlijke 

zaken binnen de natie.48 Volgens Stols had een natie pas een rechtspersoonlijkheid als er 

broederschappen en consulaten aan verbonden waren.49 

De Vlaamse broederschappen die aan een natie gekoppeld waren werden genoemd naar 

Sint-Andries. Dit was de patroonheilige van de Bourgondische hertogen en later ook van hun 

opvolgers.50 Het broederschap had een sociale en religieuze functie : opvang en begeleiding 

van nieuw ingeweken Vlamingen, zorg voor wezen, verzorging van zieken in het hospitaal, 

herbergen van arme reizigers en pelgrims, het repatriëren van mensen met heimwee en 

geestesgestoorden en het zorgen voor een waardige begrafenis. Vaak, en zolang het 

mogelijk was, werd men in de kapel van de natie begraven. In een memoriaal over Jacques 

Vermolen51 schreef Goswin de Wynants dat het heel natuurlijk was dat mensen van 

hetzelfde land zich in het buitenland  verenigen, een goede onderlinge relatie hadden en zo 

een soort van vereniging en congregatie van vrienden vormen onder de titel en het 

patronaat van Sint-Andries om elkaar te helpen en aalmoezen of vrijwillige bijdragen geven 

voor de armen, weduwen en wezen van de natie.52 

De natie werd op verschillende manieren gefinancierd. Een eerste mogelijkheid bestond 

uit de “nationale rechten”. Volgens Everaert waren dit heffingen die gebeurden uit naam en 

ten voordele van de naties. Zo waren er drie verschillende rechten : een vergoeding voor de 

                                                      
47

 STOLS, De Spaanse Brabanders, vol. 1, p. 81. 
48

 GORIS, Étude sur les colonies marchandes, p. 36. 
49

 STOLS, De Spaanse Brabanders, vol. 1, p. 81. 
50

 J. FINOT, Étude historique sur les relations commerciales et maritimes entre la Flandre et l’Espagne au 
Moyen-Âge, Parijs, Picard, 1899, p. 84. 
51

 Vlaams consul te Cádiz aan het begin van de 18
de

 eeuw. 
52

 ARA, Manuscrits divers 2167, Mémoire touchant les difficultés que sieur Vermolen, consul de S.M. à Cadix, , 
Séville, etc. a proposes à S.E. Monseigneur le Comte de Kinnigsee [Königsegg], ambassadeur de S.M., fol.3. 



29 
 

nationale consul of derecho de consulado, een vergoeding voor het onderhoud van de kapel 

of derecho de capilla en tenslotte een vergoeding voor het spijzen van de nationale hulpkas 

of derecho de la nazion.53 Een laatste mogelijkheid was een kleine heffing op de koopwaar 

die door alle Zuid-Nederlanders ter plaatse verhandeld werden.54 In Sevilla was dit el uno/ 

blanca al millar of de duizendste penning. 

Aan een natie was er vaak ook een consulaat verbonden, maar dit was niet noodzakelijk. 

Andersom was ook mogelijk, namelijk dat er een Vlaamse consul was, zonder dat er echt 

sprake was van een Vlaamse natie. Hierover meer in deel II.  

2.3. Vlaamse naties in Spanje 55 

Volgens R. Fagel waren er al vanaf de 15de eeuw Vlamingen in Spanje. Dit waren dan 

vooral kunstenaars en ambachtslui. Toch was hun aantal gering. Kunstenaars werden 

aangemoedigd door de Katholieke koningen om naar Spanje te komen. Zij verleenden hen 

een belastingsvrijheid van tien jaar.56 Over handelaars ten tijde van de Katholieke koningen 

en Karel V is op een enkeling na, weinig geweten. Ze verschijnen pas in de documentatie 

tijdens het derde kwart van de 16de eeuw. 

2.3.1. Vlaamse naties in Andalucía  

De Vlaamse naties in Andalucía waren de grootste en de belangrijkste. Dit bewijst ook de 

literatuur.57 Zowel in Sevilla als in Cádiz was er een grote Vlaamse natie, maar ook in andere 

Andalusische steden waren er Vlamingen.  

Hun grote aanwezigheid in Andalusië is te danken aan de Carrera de Indias. Zoals reeds 

eerder gezegd was Andalusië een belangrijke regio in verband met de handel met Amerika 

en de Vlamingen, als zijnde onderdanen van de Spaanse monarchie, wilden hier een graantje 
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van meepikken. Men heeft een vermoeden dat er al vanaf de 15de eeuw Vlamingen waren in 

Andalusië, maar er is pas echt bewijs van vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. 58  

2.3.1.1. De Vlaamse natie te Sevilla 

Dankzij de handel van Spanje met de Nieuwe Wereld zouden er al vanaf het einde van de 

15de en vooral vanaf het begin van de 16de eeuw Vlamingen in Sevilla zijn.59 Deze zouden 

eerst een gemeenschappelijke kapel met de Biscayers, Genovezen en Catalanen gehad 

hebben in het klooster van Sint-Franciscus waar verschillende Vlamingen in begraven 

lagen.60 Daarnaast was er nog  het hospitaal van het broederschap van Sint-Andries in de 

parochie van San Martin aan het begin van de 16de eeuw.61 Van Filips II hadden ze ook een 

huis gekregen voor het Dominicanenklooster van Sint-Thomas waar ze een kapel bouwden.62 

Volgens een real cédula van 8/04/1604 mocht men een “uno al millar” of een duizendste 

penning heffen op koopwaar en acht maravedíes per tonelada van een Vlaams schip om de 

bouw van een hospitaal, kapel en het houden van kapelanen te bekostigen. Bovendien 

accepteerde Filips III in dat jaar ook het patronaat over het broederschap.  Het bestuur van 

de kapel en het hospitaal was vanaf 1604 in handen van een administrador, twee consuls, 

twee mayordomos en een tesorero.63 De Vlaamse natie te Sevilla beschikte ook over een 

eigen rechtspraak door middel van een juez conservador. Dit was altijd een Spanjaard en een 

functionaris van de Audiencia de Sevilla, de hoogste rechtbank en kwam tussen bij 

onderlinge geschillen. De Vlamingen vormden de grootste handelsnatie in Sevilla.64 

Belangrijke Vlaamse families in Sevilla waren : De Neve, De Coninck en Jacobs of Jacome.  

Verschillende Vlamingen die in deze stad gevestigd waren, kregen te maken met de 

Inquisitie. Dit waren vooral zeelui en ambachtslieden. Ze verschenen vooral in de periode 

voor 1570 en tussen 1583 en 1586 voor de Inquisitie.  De laatste Vlaming werd er 
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veroordeeld in het jaar 1617.65 Uit een tabel van W. Thomas blijkt dat er te Sevilla in totaal 

91 Vlamingen veroordeeld werden voor de Inquisitie.66 

2.3.1.2. De Vlaamse natie te Cádiz 

Volgens H. Sánchez de Sopranis waren er al in de 15de eeuw Vlamingen in Cádiz omwille 

van de handel in wijn en rozijnen.67 Toen de stad in 1596 door de Engelsen geplunderd werd, 

bestond één van de militaire compagnies volledig uit Vlamingen. Deze militaire compagnie 

met een kapitein aan het hoofd lag aan de basis van de oprichting van de Vlaamse natie in 

Cádiz. Nog volgens Sánchez de Sopranis zijn er vier Vlaamse kapiteins geweest aan het begin 

van de 17de eeuw : Lorenzo Simai, Pedro de la O, Pablo de Lutzen en Ricardo Hoguen.68 De 

consul stond op dat moment nog in de schaduw van de kapitein. Gaandeweg werd er aan 

deze militie een sociaal-religieuze functie toegekend en richtte ze daarvoor instellingen op. 

Zo was er een kapel van Sint-Andries, een gemeenschappelijke grafkelder, een hospitaal en 

een steunfonds. Belangrijke Vlaamse handelsfamilies hier waren de familie Colaert, of 

Colarte in de gehispaniseerde vorm en de familie Lille. Ook in Cádiz was de Vlaamse natie de 

meest stabiele en de grootste van alle buitenlandse naties.  

2.3.1.4. Vlaamse naties in de rest van Andalucía. 

Een voorafgaande opmerking : het gaat hier om de aanwezigheid van Vlamingen. De 

aanwezigheid van Vlaamse consuls komt later aan bod. 

Een aantal dingen wijzen op een Vlaamse aanwezigheid te Málaga. Volgens Hye-Hoys was 

er een kapel van de Vlaamse natie in het klooster van de Trinitariërs. 69 De vermelding van 

“Sevilla y otros puertos maritimos de la dicha provincia de Andalucia y reino de Granada” in 

een ordonnantie in verband met de oprichting van de Admiraliteit van de Zuidelijke 

Nederlanden in Andalucía wijst erop dat er Vlamingen in Málaga aanwezig waren. Málaga 

was namelijk de belangrijkste haven van het Reino de Granada.70 
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Ook in Sanlúcar de Barrameda waren er Vlamingen. Dit was de hoofdstad van het domein 

van de hertog van Medina Sidonia. Fagel meende dat er al vanaf het einde van de 15de eeuw 

waren maar M. Bustos Rodríguez vermeldt dat er al tijdens de middeleeuwen een mobiele 

Vlaamse kolonie was die zich vanaf het einde van de 15de eeuw ging vestigen en zelfs 

assimileren.71 Vanaf de jaren ’30 van de 16de eeuw kwam hun aantal in een 

stroomversnelling terecht. De stad was gunstig gelegen en de Vlamingen genoten er de 

bescherming van de hertog. Bovendien was het ook een ideale plaats om te smokkelen in 

tegenstelling tot Sevilla. Sanlúcar lag namelijk aan de monding van de Guadalquivir, een plek 

waarlangs alle boten die van of naar Amerika gingen, moesten voorbij komen.  

 Nog volgens Fagel verscheen er in 1483 in Jerez de la Frontera een ordonnantie waarin 

“Flamencos” vermeld werden. Vlamingen werden er aangetrokken door de 

septembermarkten en de wijnoogst. Ook hier genoten ze bescherming, maar dan van de 

stedelijke autoriteiten.72 Een andere ordonnantie uit 1530 maakte dan weer vermelding van 

het feit dat de Vlamingen niet meer in de stad mochten.73  

Ten slotte was er nog sprake van een Vlaamse natie in een aantal kleinere steden, 

namelijk Gibraltar, Motril en Puerto de Santa María.  

2.3.2. Vlaamse naties in de rest van Spanje 

2.3.2.1. De Vlaamse natie op de Canarias 

Vanaf het einde van de 15de eeuw was er een beperkte Vlaamse aanwezigheid op de 

Canarische Eilanden. Pas vanaf halverwege de 16de eeuw gingen ze een rol van betekenis 

spelen, met name in de suikerhandel. Ze hadden zelfs een suikermonopolie en vormden er 

de oligarchie van de eilanden.74 Het suikermonopolie hield in dat ze zowel suikerplantages 

hadden en dus aanwezig waren in het productieproces, maar ook dat ze de suiker naar 

Antwerpen verhandelden. Daarnaast verhandelden ze ook nog andere goederen zoals 
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panela75, orchilla, remiel, wijn, ingelegde vruchten, fruit en dieren.76 Ze waren ze ook 

belangrijk voor de binnenlandse handel.  Ze hadden een geprivilegieerde juridische situatie 

en waren belangrijke aanvoerders van commerciële, financiële en technologische 

instrumenten.77 Er waren ook Vlaamse ambachtslui op de Canarias, maar hun aantal was 

eerder beperkt. 

De Vlaamse natie als organisatie had geen sociaal-religieuze instellingen. Wel stichtte 

Lodewijk Van de Walle een hospitaal en een armenhuis op La Palma.78  

Ook op de Canarische Eilanden verschenen er verschillende Vlamingen voor de Inquisitie. 

Qua tijdsbestek lag de nadruk ook hier op de tweede helft van de 16de eeuw. Er waren twee 

belangrijke redenen waarom men voor de Inquisitie moest terecht staan : handel voeren 

met piraten en afkomst uit een land waar het protestantisme wijdverspreid was. Er waren 

verschillende processen tegen Vlamingen, maar slechts zelden kwam het tot een zware 

veroordeling.79 Opmerkelijk is wel dat het hier vooral handelaars waren die voor de 

Inquisitie verschenen terwijl het op het vasteland vooral ambachtslui waren.  

2.3.2.2. De Vlaamse natie te Madrid 

In Madrid was er ook een Vlaamse natie gevestigd. Vlaamse handelaars bezochten 

Madrid sinds het einde van de 15de eeuw.80 Vanaf het moment dat Madrid de hoofdstad van 

de Spaanse monarchie werd, vestigden ook raadsleden en mensen uit de administratie zich 

te Madrid, later kwamen er soldaten en officieren en natuurlijk ook handelaars en 

bankiers.81 Madrid was voor handelaars een economisch centrum waar de gilden sterk 

aanwezig waren. Deze gilden domineerden het Spaanse commerciële systeem.82 
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Verschillende handelaars uit de Zuidelijke Nederlanden vestigden zich in Madrid tijdens de 

17de eeuw. De familie Clemente kwam naar Madrid in de eerste helft van de 17de eeuw en 

kon  er zich met succes bijna veertig jaar handhaven in de handelswereld.83 Andere 

belangrijke handelsfamilies waren : Cocquel-Galle, Dupont, Manier, Truyens en Marines. Een 

bewijs dat de handelaars toch goed vertegenwoordigd waren in Madrid was het feit dat de 

Vlamingen een handelsgilde hadden met eigen identiteit.84 Enkele Vlamingen zullen ook deel 

uitmaken van de “gremio de la Espiciería”. 

In 1594 deed een zekere handelaar Carlos, die later Carlos de Amberes genoemd zal 

worden, een schenking aan de Vlaamse natie : “Carlos de Amberes, natural de la ciudad de 

Amberes en el ducado de Brabante, vecino de este ciudad hizo en seis de Agosto 1594 

donacion a la nacion flamenca y sus pobres de unas casas que tenia (…)”85 Hij stelde enkele 

huizen ter beschikking die na zijn dood moesten dienen als hospitaal en herberg voor armen 

uit de XVII Provincies. Wanneer Carlos de Amberes stierf in 1604 richtte men een hospitaal 

op in één van de huizen onder de benaming van San Andrés.86 Hier werd nog een kapel aan 

toegevoegd. Filips III aanvaardde vanaf 1609 het patronaat over de kapel en het hospitaal. 

Bovendien kon het hospitaal genieten van dezelfde privileges als het koninklijk hospitaal. Het 

beheer van dit hospitaal was in handen van een commissie van afgevaardigden van de 

natie.87 

In Madrid verschenen er verschillende Vlamingen voor de Inquisitie. Rond 1603 raakten 

verschillende Vlaamse knechten betrokken bij een proces.88 In totaal werden er 24 

Vlamingen veroordeeld voor de Inquisitie te Madrid volgens Thomas.89 

2.3.2.3. Kleine Vlaamse naties in de rest van Spanje 

Volgens enkele geraadpleegde bronnen was er in de 17de eeuw ook een Vlaamse natie 

aanwezig in Galicia, meerbepaald in Vigo.90 Hierover werd in verdere literatuur geen 
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vermelding van gemaakt. Ook in Valencia, Alicante en Cartagena was er sprake van “una 

nacion flamenca”.91 

2.5. Besluit 

Men kan besluiten dat de Vlamingen zich over gans Spanje verspreid hebben. Hun 

aanwezigheid was het grootst en het opvallendst in Sevilla en Cádiz, de twee belangrijkste 

haven in Spanje tijdens de 16de en de 17de eeuw, maar toch waren ze ook aanwezig in 

kleinere, minder belangrijke steden. 
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Deel II. Het Vlaams consulaatswezen in 
Spanje tijdens de 16de en de 17de eeuw 

Hoofdstuk 3. Wat is een consul? Ontstaan en evolutie van de 

functie 

3.1. Wat is een consul? 

Wanneer men het woord consul hoort, denkt men vaak aan de periode van de Romeinen 

waar het de hoogste functie was die men kon bekleden in de cursus honorum of men denkt 

aan wat een consul nu is, namelijk een gevolmachtigd vertegenwoordiger van een vreemde 

regering in een land of stad, ter waarneming van de handelsbelangen van de onderdanen 

van die staat.92 Slechts weinigen weten dat deze functie, weliswaar met gewijzigde inhoud, 

ook bestond tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.  

Verschillende auteurs geven een omschrijving van de functie of doen een poging om een 

definitie te geven maar er is weinig eenvormigheid. Hieronder volgt een overzicht. 

Een eerste mening is die van E. de Vattel93. Hij zei dat  de consul moest waken over 

het behoud van de rechten en privileges van zijn natie en de geschillen tussen de 

handelaars moest beëindigen. Het consulaat was volgens hem de nuttigste instelling die 

er bestond in verband met de handel.94  

Volgens F. Borel gaf men de titel van consul aan handelaars en kooplui die gekozen 

werden als rechter om alle handelsgeschillen tussen de handelaars op te sporen en 

daarover te oordelen binnen een consulaire rechtspraak.95 

Ten derde is er  A. Girard die zei dat een consul iemand was die aan het hoofd van 

een groep buitenlanders stond, die in hun naam praatte, hen verdedigde bij de 
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autoriteiten en erover waakte dat de verdragen nageleefd werden.  Daarnaast fungeerde 

hij ook als arbiter tussen hen.96 

Een andere mening is die van J. Ulbert. Volgens hem bestonden er in die periode vier 

soorten consuls. Namelijk consul des marchands, consul de la mer, consul sur la mer en 

consul d’outre-mer.97 

De consul des marchands was een gemeentevertegenwoordiger die moest 

voorzien in de handelsbelangen en gemachtigd was met rechtspraak.98 Welke 

soort rechtspraak wordt bij deze auteur niet vermeld.  Volgens  A. von Miltitz was 

een consul marchand een rechter van een handelsrechtbank die tijdens de 

middeleeuwen overal in het zuiden van Europa geïnstalleerd werden. Bijgevolg 

moest hij dus oordelen over handelsgeschillen.99  

De consul de la mer ontstond in de 12de  en 13de eeuw in de Italiaanse 

republieken Pisa, Venetië en Genua. Het was iemand die deel uit maakte van de 

gemeentelijke administratie en moet waken over de belangen van de scheepvaart. 

Daarnaast moet de consul de la mer ook toezicht houden over de kanalen en de 

wegen die naar de zee leiden. Aangezien hij bevoegd was om te bemiddelen in 

handelsgeschillen, kwam hij vooral in Frankrijk en Spanje terecht in het vaarwater 

van de juridische bevoegdheden van de juge consul.100  Zowel de consul des 

marchands als de consul de la mer verdedigden de handelsbelangen in de stad 

waar ze vandaan kwamen.  

De consul sur la mer daarentegen hield zich bezig met de handelsbelangen 

van de kooplui tijdens het vervoer van de handelswaar.  Hij scheepte mee in op 

het schip en waakte over de goederen vanaf het vertrek tot en met de aankomst 

op de bestemming en ook hij had juridische bevoegdheden.101 Geleidelijk aan ging 
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de consul sur mer gezag uitoefenen over de handelaars die zich in het buitenland 

gevestigd hadden, hoewel deze functie normaal toebehoorde aan de consul 

d’outre-mer.102  

De consul d’outre-mer werd benoemd door het hoofd van de stad waar hij 

vandaan kwam. Verder was hij voorzien van provisiebrieven waardoor hij toezicht 

kon houden en jurisdictie had. Hij stond aan het hoofd van een gemeenschap van 

handelaars die uit hetzelfde land afkomstig waren.103  

Von Miltitz voegde hieraan toe dat de consul d’outre-mer ook consul à 

l’étranger genoemd werd. Volgens hem was een consul à l’étranger een 

ambtenaar die gezonden werd door een onafhankelijke stad of een soevereine 

staat naar een haven of handelsstad in het buitenland om er te waken over de 

privileges van de natie, om er de handel en de zeevaart te beschermen en om er 

uitspraken te doen over geschillen tussen landgenoten.104 

Nog volgens Ulbert ondergingen deze functies aan het einde van de 

Middeleeuwen een aantal wijzigingen. De functies van consul des marchands en 

consul de la mer smelten samen en ook de benamingen sur mer en d’outre-mer 

verdwijnen geleidelijk aan.105 

Uiteindelijk zal Ulbert tot volgende definitie komen : “Ce simple terme de consul 

désigne maintenant partout en Méditerranée le chef et magistrat d’une colonie, 

marchande ou non, dans une cité étrangère.” De vraag die men zich dan kan stellen is wat 

er bedoeld wordt met de term “magistrat”. Is dit een magistraat en dus iemand met 

enkel en alleen (onbeperkte) juridische bevoegdheden of is dit een overheidspersoon? 

Volgens D.B. Warden zijn er twee soorten consuls : “Le premier était commercial, et 

en quelque sorte diplomatique, et délégué par son souverain ou par son gouvernement, 

pour exercer une juridiction particulière sur ses compatriotes et sur leurs affaires de 

commerce, sans qu’il pût avoir d’autre caractère que celui de magistrat, de conseiller et 
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d’agent public.” 106 Hier wordt ook weer de term “magistrat” gebruikt. Mijns inziens 

wordt er in deze definitie wel een rechterlijk ambtenaar bedoeld, aangezien een agent 

public een ambtenaar of overheidspersoon is. De tweede soort consul was een handelaar 

wiens grootste bekommernis het vinden van bestaansmiddelen, onafhankelijkheid of 

fortuin was.107 In deze verhandeling gaat het om de eerste soort. 

De term consul op zich was zeker al bekend vanaf de 12de eeuw maar ze verscheen 

pas laat in de woordenboeken. In de 16de eeuw verwees het nog steeds naar de klassieke 

betekenis. Pas vanaf de 17de eeuw zal volgende betekenis in de woordenboek verschijnen 

: « un officier étably en vertu de commissions du roy dan toute les eschelles du Levant ou 

autres villes de commerce pour faciliter le négoce et protéger les marchands de la 

nation. »108 

Uit deze hierboven vermelde omschrijvingen en definities kunnen een aantal conclusies 

getrokken worden. Er zijn twee kenmerken die bij iedereen terugkomen : namelijk handel en 

rechtspraak. Over het juridische aspect zijn er verschillende meningen, waarover later meer. 

Opmerkelijk is dat slechts weinigen expliciet vermelden dat het om iemand gaat die in het 

buitenland gevestigd is.  

Mijns inziens is een consul een persoon die door een instantie benoemd wordt om in het 

buitenland aan het hoofd van een natie te staan. Hij moet er de handelsbelangen van de 

leden van de natie verdedigen en hieromtrent heeft hij juridische bevoegdheden.109 

3.2. Het ontstaan van de consulaire functie 

3.2.1. Voorlopers. 

Zoals eerder vermeld ontstond de functie niet in de middeleeuwen. Sinds de Klassieke 

Oudheid waren er al gelijkaardige functies, maar met een andere benaming. 

De oude Grieken hadden een “proxenos”. Volgens Warden moest hij vreemdelingen 

verwelkomen en beschermen en was hij daarnaast ook nog rechter en bemiddelaar in 
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geschillen tussen vreemde handelaars. Het grote verschil met de vroegmoderne consul 

was dat hij geboren was in het land waar hij zijn rechtspraak uitoefende en niet in het 

land van de vreemde handelaar.110 Hij moest ook de vreemdelingen helpen met de 

verkoop van hun lading, hun geld transfereren, hun leningen garanderen en hen steunen 

wanneer ze met het gerecht in aanraking kwamen. In ruil daarvoor genoot de proxenos  

een aantal privileges zoals immuniteit en onschendbaarheid.111  

Ook de Romeinen hadden een gelijkaardige functie, namelijk de Praetor peregrinus. 

Dit was een functie die speciaal voor de buitenlanders werd opgericht en het was zijn taak 

om de geschillen van buitenlandse handelaars te onderzoeken en te beoordelen. 112  

Een Visigotische wet uit het laatste kwart van de 6de eeuw stipuleerde dat de 

vreemdelingen van overzee het recht hadden om door eigen magistraten en 

overeenkomstig hun eigen wetten veroordeeld te worden indien ze een onderling proces 

verwikkeld waren, zonder dat er Visigotische rechters mochten tussenkomen.113 

Daarnaast beschikten de Visigoten over een handelsrechtbank waar er telonarii waren. 

Dit waren rechters die geïnstalleerd werden ten gunste van de buitenlandse 

handelaars.114 Maar Ulbert is van mening dat noch de Praetor Peregrinus, noch de 

telonarii voorouders waren van de consul. De enige directe voorouder van de 

vroegmoderne consul was volgens Ulbert de proxenos. Wanneer die verdween zou er pas 

in de 12de eeuw terug een gelijkaardig ambt ontstaan door de dynamiek van de 

kruistochten.115  

Een andere mening is die van J. Mees. Hij vermeldde dat  de consuls ontstonden in de 

periode van de kruistochten. Italiaanse steden richtten dan handelshuizen op in de Levant 

en verkregen er privileges om over geschillen tussen landgenoten te oordelen volgens 

hun wetten en rechters.116 De Genuezen hadden vanaf 1104 een vicomte  in Akko, maar 

zijn bevoegdheden wezen erop dat het in feite om een consul ging. In Europa werden 
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voor deze functie van consul verschillende termen gebruikt : in Aragón sprak men van een 

alcalde of in Venetië van een bailo.117 Langzaam aan zal deze functie zich over de rest van 

Europa verspreiden. Eerst langsheen de rest van de Middellandse zee : Marseille, 

Barcelona en Valencia. Vanaf de 15de eeuw verschijnen er ook consulaten in Engeland. 

Volgens Ulbert moet er tot ongeveer 1600 gewacht worden wanneer er in Holland (sic) of 

in de Hanzesteden consulaten verschijnen.118  In Vlaanderen en Brabant waren er wel al 

consulaten in de 15de eeuw. Het consulaatswezen werd gezien als het meest geschikte 

middel om handelaars in het buitenland te beschermen.119 

3.2.2. De vroegmoderne consul 

Verschillende auteurs menen dat de functie van vroegmoderne consul ontstaan is uit de 

handel. Door de toename van de factor - en commissiehandel ontstonden er kernen van 

buitenlanders met gemeenschappelijke belangen in belangrijke handelssteden. Wanneer 

door hun activiteiten de handelsoperaties in een stad stegen, deed die stad er veel aan om 

de buitenlandse handelaars te behouden. Dit werd gedaan door het toekennen van 

privileges aan de vreemdelingen. Eén van deze privileges was de officiële erkenning van de 

natie en de mogelijkheid dat de handelaars vertegenwoordigd werden tegenover de 

overheid van het land waar ze zich bevonden door middel van een consul.120 L. Beutin stelt 

een andere mogelijkheid voor. Schippers en handelaars die regelmatig een bepaalde haven 

aandeden, er verbleven of goederen verhandelden, stelden een persoon aan die vertrouwd 

was met de rechten en personen van dat land.121 Een derde mogelijkheid wordt beschreven 

door Warden. Namelijk het feit dat men nood had aan een persoon, op de plaats waar men 

buitenlandse handel dreef, die zou waken over het respecteren van de rechten en privileges 

van de zeelui en handelaars, die hun geschillen zou beëindigen en die de commerciële en 

politieke administratie zou leiden. 

Volgens E. Gacto Fernández waren er nog andere redenen om de functie van consul in het 

leven te roepen. Men had nood aan iemand die bescherming kon bieden tegen de  
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“buitenwereld” maar tegelijk ook de interne harmonie kon bewaren.122 A. Crespo Solana 

zegt dat het consulaat ontstond omdat de kenmerken van de handelsactiviteiten een eigen 

rechtspraak vereisten.123  

In een memoriaal van 1727 over Jacques Vermolen124 staat dat het consulaat is opgericht 

om de handel en de onderdanen van de vorst die de consul benoemd heeft te bevoordelen. 

Zo zouden er meer onderdanen naar het buitenland aangetrokken worden en er verblijven. 

In het buitenland vormen ze een aparte natie met bepaalde rechten die behouden en 

beschermd moesten worden door de consul die zijn autoriteit te danken had aan zijn 

soeverein.125  

Er mocht  geen consulaat gevestigd worden of een nieuwe consul aangesteld worden 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vorst van het gastland.  

3.3. Evolutie van de functie 

De functie van consul is geen statisch gegeven. Doorheen de tijd was er een evolutie 

merkbaar. Zo zou volgens E. Engelhardt een consul aanvankelijk een gevolmachtigde zijn van 

grote maritieme centra om buiten het moederland de handel te beschermen en om er te 

oordelen over geschillen tussen landgenoten. Later (dit wordt niet exact gespecifieerd) 

zullen consuls afgevaardigden zijn van hun natie die hun opdracht direct van de regering van 

hun moederland kregen. Ze mochten handelen in haar naam. Na het Verdrag van Westfalen 

(1648) zouden de bevoegdheden van consul nog verminderen. Hij mocht dan enkel nog 

waken over de handelsbelangen en had een aantal politionele bevoegdheden over de 

handelaars en zeelui uit zijn moederland.126 

Andere auteurs zoals J. Zourek en A. Girard zien een andere evolutie. Volgens Zourek kan 

men de bevoegdheden van het consulaatswezen in de 16de en de 17de eeuw indelen in drie 

fases.127  
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Een eerste fase liep tot de 16de eeuw, tot dat moment was een consul vooral 

rechter binnen zijn eigen kolonie. Girard is het daar niet mee eens en zegt dat een 

consul aan het hoofd van de natie stond, waarvan het oorspronkelijke doel was zijn 

landgenoten te beschermen tegen de willekeur van de lokale autoriteiten en justitie 

die vaak arbitrair was. Pas geleidelijk aan zou de consul juridische bevoegdheden 

krijgen en een arbiter zijn voor zijn landgenoten.128 Girard zijn mening wordt 

bevestigd door de bronnen. Een Spaans-Engelse bron uit de 16de eeuw zegt namelijk 

het volgende : “la ordinanca de consules es tan solamenta para el beneficio y buen 

govierno de los vassallos de su magestad y para amparar y defenderles contra las 

injurias y inovaciones que les pueden imponer los ministros ordinarios y inferiores 

destos reynos.” 129 Een compleet tegenovergestelde mening hierbij is die van A. 

Domínguez Ortiz. Hij zegt dat consuls namelijk helmaal geen eigen rechtspraak 

hadden, zelfs niet in de 17de eeuw.130  

Zourek’s tweede fase gaat tot aan het midden van de 17de eeuw. Een consul zal 

dan een staat vertegenwoordigen en dus een officiële gezant zijn van de regering. 

Deze evolutie wordt wel door Girard bevestigd. Doorheen de 16de en de 17de eeuw 

zal de consul volgens hem de neiging vertonen om een ambtenaar te worden. 

Hoewel hij nog geen diplomaat was, werdt het idee van een diplomatieke functie wel 

al ondersteund.  

De derde fase van Zourek begint vanaf de tweede helft van de 17de eeuw zullen. 

Vanaf dan zullen de bevoegdheden van de consul verminderen door het ontstaan van 

de permanente diplomatie. 

Mijns inziens is deze derde fase van Zourek niet helemaal correct en zal de consulaire 

functie net haar hoogtepunt kennen vanaf de tweede helft van de 17de eeuw. Voor die 

periode is ook het meeste bronnenmateriaal voor handen. 
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De oorzaak van deze evolutie ligt volgens A. Crespo Solana bij verschillende factoren. Het 

stijgende aantal vreemdelingen, het bereik van hun activiteiten, hun juridische situatie 

binnen de Spaanse monarchie maar vooral de evolutie van de eigenlijke buitenlandse 

politiek en de diplomatieke akkoorden die door de Europese mercantilistische naties 

gesloten werden, zullen er voor zorgen dat het consulaatswezen geleidelijk aan evolueert.131
 

3.4. Benoemingsprocedure 

3.4.1. Algemeen 

Er was geen eenvormige benoemingsprocedure voor de functies van consul. Meer zelfs, 

de benoeming was afhankelijk van de natie waar de consul tot behoorde en van de stad 

waar men gevestigd was. De verschillende mogelijkheden volgens Girard waren132 :  

1. Door de handelaars zelf. 

 2. Door de natie en door de soeverein van het moederland. 

3. Door de landgenoten met ratificatie van de soeverein van het moederland en van 

de vorst van het land waarin men gevestigd was. 

4. Door de soeverein van het moederland en  met  goedkeuring van de vorst van het 

land waarin men gevestigd was. 

 J. Soares de Azevedo voegt hier nog een vijfde mogelijkheid aan toe, namelijk alleen door 

de vorst van het land waarin met gevestigd was.133  

3.4.2. Benoeming van de Vlaamse consuls in Spanje 

De consul en de andere functies binnen het consulaat van de Vlaamse natie te Sevilla 

werden verkozen door de leden van de natie. Zo werden in 1682 de twee consuls, de twee 

mayordomos en de tesorero verkozen, verspreid over verschillende dagen.134 Hiervoor 

kwamen alle leden van de natie samen in het huis voor het collexio de Santo Tomas de 

Aquino om hun stem uit te brengen.135 Uit de verschillende kandidaten die zich aanboden 

kozen de leden de persoon die zij het meest geschikt achtten. Zo waren er bijvoorbeeld zes 
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kandidaten om mayordomo te zijn. De twee met het meeste aantal stemmen achter hun 

naam werden verkozen.136 

M. Bustos Rodríguez vermeldt dat  de Vlaamse consul in Cádiz benoemd werd door de 

koning. Hierna werd dit bevestigd door de gouverneur van de stad.137 Toch wijzen een aantal 

bronnen erop dat de consul benoemd werd door de meesters van de schepen en de 

handelaars. Daarna werd ook dit bevestigd door de koning.138 In Sanlúcar de Barrameda 

werd de consul gekozen door de plaatselijke heer.139 

Om consul te mogen zijn in Spanje waren er volgens A. Crespo Solana een aantal 

voorwaarden : de consul moest een oorspronkelijke onderdaan zijn van het land dat hem 

benoemde, hij moest zich richten tot de koning van Spanje en zijn raden door middel van 

een memoriaal waarin hij officieel zijn ratificatie en goedkeuring verzocht, daarnaast moest 

hij een certificaat voorleggen waaruit bleek dat er vroeger al consuls waren in de steden en 

omgeving waar hij benoemd werd en moest hij een authentieke kopie voorleggen van het 

patent van zijn soeverein, vertaald naar het Spaans.140 

3.5. De eerste Vlaamse consuls in Spanje 

De vroegste vermelding van Vlaamse consul in Spanje in de literatuur werd gevonden bij 

H. Sánchez de Sopranis. Hij vermeldt dat de familie de la Piedra (vermoedelijk Van der Steen) 

reeds geruime tijd voor en na 1596 het ambt van Vlaams consul te Cádiz uitoefende.141 De 

eerste consul voor Cádiz die in de geraadpleegde bronnen voorkwam, was inderdaad 

iemand van de familie de la Piedra, namelijk Juan. Hij was Vlaamse consul tot 1616.142 Maar 

Sánchez de Sopranis zegt dat in een Cabildo van 1600 stond dat hij op dat moment zijn 

vader, Cornieles de la Piedra die het ambt al vele jaren uitoefende, wilde opvolgen.143 
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De vroegste vermelding van een Vlaamse consul in Spanje in de geraadpleegde bronnen is 

1585.  Een document van 7 november 1625 zegt : « El consulado de Alemanas y Flamencos a 

quince años que lo usa el dicho Vicente Imerpial aviendo sucecido en el por nombramiento 

destas naciones a Christoval de Villa Real, abuelo de doña Nicolasa Digueri su muger que los 

posiyo en virtud de otro nombramiento semejante mas de veinte y cinco años. »144 Vicente 

Imperial was in 1625 al 15 jaar Vlaams consul te Cartagena, maar de grootvader van zijn 

vrouw was de 25 jaren voor hem consul, wat wil zeggen vanaf 1585. Voor de stad Sevilla was 

Servaas Coomas (vermoedelijk Coemans) de eerste consul vanaf 1610.  

3.6. Besluit 

Tot besluit kan men zeggen dat de consul iemand was die aan het hoofd van een 

handelsnatie stond in het buitenland. Daar moest hij waken over de handelsbelangen van 

zijn natie en de rechten van de leden van zijn natie beschermen. Daarnaast had hij ook 

bepaalde juridische bevoegdheden.  

De functie van consul ontstond niet voor het eerst in de vroegmoderne tijd. Al bij de oude 

Grieken en bij de Romeinen waren er gelijkaardige functies. De vroegmoderne consul in het 

bijzonder heeft haar ontstaan te danken aan de opkomst van de lange-afstandshandel. Door 

deze vorm van handel gingen handelaars zich in het buitenland vestigen. Zij hadden er nood 

aan een leidersfiguur die de handel moest vergemakkelijken en ervoor moest zorgen dat hun 

rechten gerespecteerd werden. 

De eerste Vlaamse consuls vestigden zich, op een aantal uitzonderingen na, in Spanje 

tijdens het eerste kwart van de 17de eeuw. 
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Hoofdstuk 4. De functies en bevoegdheden van de consul 

In dit hoofdstuk komen de verschillende functies van de Zuid-Nederlandse consul in 

Spanje tijdens de 17de eeuw aan bod. Om hier wat meer structuur aan te geven, werden ze 

gecategoriseerd. Voor een aantal functies lag dit voor de hand, voor een aantal andere 

functies was dit wat moeilijker. Een laatste paragraaf in dit hoofdstuk gaat over de 

bevoegdheidsconflicten die er waren tussen de consul en andere instanties. 

4.1. Functies 

4.1.1. Bestuurlijke-vertegenwoordigende functie 

De consul was het hoofd van de natie. Hij moest de belangen en interesses van de leden 

van zijn natie verdedigen ten opzichte van de (lokale) autoriteiten. Daarnaast was hij ook 

woordvoerder van de natie tegenover de openbare instellingen.145 Als hoofd van de natie 

stelde de consul ook een reglement op voor het beleid binnen de natie. 

4.1.2. Beschermende functie 

De beschermende functie van de consul bestond uit verschillende aspecten. Zo moest hij 

de leden van zijn natie beschermen tegen het autoritaire optreden van de lokale 

autoriteiten. Verder moest de consul er nog over waken dat de privileges die  de koning van 

het land waar ze gevestigd waren verleend had, gerespecteerd werden. 

4.1.2.1. Het ontstaan van de privileges 

Volgens Girard waren privileges een juridische bevestiging van de superioriteit van 

buitenlanders.146 Hij meende dat deze privileges ontstonden ten tijde van Filips II omdat 

Spanje geleidelijk aan overgeleverd werd aan de willekeur van bepaalde groepen 

buitenlanders. Groepen die al zo diep in het dagelijkse leven op het schiereiland waren 

doorgedrongen dat Spanje eigenlijk niet meer zonder hen kon en niet sterk genoeg was om 

zich hier tegen te verzetten.147  
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Het is zeker waar dat Spanje voor een groot deel afhankelijk was van buitenlanders 

omdat er nauwelijks sprake was van een industrie en zij bijgevolg vele producten moest 

importeren, maar de vreemdelingen superieur noemen zoals Girard doet, is misschien een 

beetje overdreven. Bovendien had Spanje nog steeds het monopolie op de handel met 

Amerika en daar hadden de buitenlanders het zeker niet voor het zeggen. 

Everaert heeft nog een andere verklaring voor het ontstaan van de privileges. In de loop 

van de 17de eeuw werden er vaak concessies afgedwongen van Spanje door middel van 

vredesverdragen na een oorlog indien Spanje tot het verliezende kamp behoorde.148 

4.1.2.2. Inhoud van de privileges 

Men kan de verschillende privileges, die werden toegekend door de koning van Spanje,  

indelen in twee categorieën op basis van hun inhoud. Ten eerste zijn er de commerciële 

privileges en ten tweede zijn er de privileges die betrekking hebben op het statuut van de 

persoon.  

De basis voor de vroegste handelsprivileges was eigenlijk een streven naar het verkrijgen 

van een zo groot mogelijke handelsvrijheid. Deze handelsvrijheid bestond uit verschillende 

aspecten. Eerst en vooral mochten vreemde schepen in alle havens aanleggen en afvaren. 

Hieraan gekoppeld hadden vreemdelingen in Spanje een onbeperkte bewegingsvrijheid. 

Verder mochten de schepen niet aan inspectie onderworpen worden. Dit had als gevolg dat 

men geen handelsgoederen meer in beslag kon nemen, enkel schepen. Indien men toch het 

vermoeden had dat er gesmokkeld werd, kon men wel iemand aan boord sturen, maar de 

kosten die eraan verbonden waren, werden verhaald op de autoriteiten.149  Men mocht ook 

geen controle uitoefenen op handelsoperaties en niet tussenkomen in het bepalen van 

prijzen. Dit laatste werd regelmatig geschonden door de invoering van de tasa.150 Een ander 

belangrijk privilege waren de belastings-en douanevoordelen. Zo moest er bijvoorbeeld geen 

belasting van 30% betaald worden op alle producten waarvan men kon bewijzen dat ze van 
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Zuid-Nederlandse afkomst waren.151 Handelaars die hun goederen niet allemaal verkocht 

kregen, mochten hun overschot terug meenemen nadat men de alcabala betaald had.152 

De privileges van de Vlamingen kenden een grote doorbraak in 1580. In dat jaar werd 

Portugal geannexeerd bij de Spaanse kroon. In Portugal waren ook al vroeg Vlamingen 

aanwezig en zij hadden op dat moment al verschillende privileges gekregen van de 

Portugese koningen. Daarom vroegen zij aan Filips II of het mogelijk was om deze privileges 

uit te breiden naar heel Castilië. De privileges waar de Vlamingen in Portugal over beschikten 

waren de volgende : vanaf 1452 werden Vlamingen, Duitsers, Fransen en Engelsen die 

gevestigd waren in Portugal vrijgesteld van de betaling van douanerechten, belastingen en 

vrije giften aan de vorst en ook van militaire dienst. Hun huizen mochten niet onderzocht 

worden en hun goederen konden niet opgeëist worden.  Het gastvrijheidsrecht (“droit 

d’hospitalité”) was voor hen niet verplicht en ze mochten het land ook vrij doorkruisen met 

een muilezel. In 1457 werd een privilege toegekend aan de Vlamingen betreffende de 

import van kostbare metalen en koper. In 1478 wordt er in een ander privilege gestipuleerd 

dat lakens en andere koopwaar die naar Portugal geïmporteerd worden enkel onderworpen 

zijn aan de betaling van de tiende. Daarna mochten de handelswaar teruggenomen worden 

en verkocht worden in alle steden van het koninkrijk. 153 In een privilege dat toegekend werd 

aan de Duitsers in 1509 wordt vermeld dat één artikel al voor de Vlamingen van toepassing 

was. Namelijk dat men geen inval mocht doen in de huizen van de handelaars of in het huis 

dat ze hadden laten bouwen in Lissabon, binnen of buiten de muren van de stad.154 Een 

laatste privilege dat werd toegekend is zonder datum. Het stond ook in een privilege dat 

werd toegekend aan de Duitsers met de vermelding dat het al eerder was verleend aan 

Vlamingen. Het betrof het feit dat  men zijn handelswaar vrij mocht meenemen en verkopen 

in het land, zonder andere kosten te moeten betalen.155 In 1589 werden alle privileges die 

werden toegekend aan vreemdelingen die in Lissabon verbleven nog eens extra bevestigd. 

Zoals al eerder vermeld waren er naast commerciële privileges ook privileges die 

betrekking hadden op het personenstatuut. Volgens een real cédula van 26 januari 1648 
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moesten de goederen van de personen die op zee of in deze koninkrijken [Spanje] gestorven 

waren geïnventariseerd worden door een Juez conservador, de consul van zijn natie en twee 

leden van de natie.156 Een andere real cédula  van 6 juli 1644 stipuleerde dat geen enkele 

rechtsinstantie (justicia) de huizen van Vlamingen mocht doorzoeken en papieren of boeken 

van hen mocht meenemen.157 

Een belangrijk privilege werd in 1683 aan de Vlamingen toegekend. Vanaf dat moment 

waren zij de meest bevoordeelde natie wat wil zeggen dat alle privileges die ervoor aan 

andere naties en later aan andere naties werden toegekend, automatisch ook voor de 

Vlaamse natie zouden gelden.158 

Het was de taak van de consul om ervoor te zorgen dat deze privileges niet geschonden 

werden. Toch lukte dit niet altijd even goed. In 1692 werd het privilege van de 

onschendbaarheid van de huizen zwaar met de voeten getreden. Verschillende Vlamingen in 

Cádiz werden ervan verdacht handel te voeren en te corresponderen met landgenoten in 

gebieden die door Frankrijk geannexeerd waren. Frankrijk was op dat moment in oorlog met 

Spanje. Dit was voor een controleur van de Audiencia159 een vrijgeleide om de huizen en 

bezittingen van de Vlamingen te doorzoeken. Pedro de Harau, die op dat moment Vlaams 

consul was, richtte daarom een schrijven aan de koning met de vraag of de Vlaamse 

privileges in de toekomst gerespecteerd kunnen worden.160 Dit werd bevestigd door de 

koning die in augustus 1692 een real cédula afkondigde waarin expliciet stond dat de 

privileges van de Vlamingen gerespecteerd moesten worden en dat ze dezelfde privileges 

kregen als de Engelsen en de Hollanders.161 

4.1.3. Administratief - controlerende functie 

Bij deze functie kwam het erop neer dat de consul de betrekkingen regelde tussen de 

schippers, kooplui en de havenautoriteiten.162 Everaert geeft hierover een goed relaas : 

Wanneer een schip met een vreemde lading aankwam in een Spaanse haven ging de 

schipper met het boordregister naar de nationale consul. De consul ontbood alle 
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geïnteresseerde firma’s op het consulaat en men kwam overeen hoeveel en welke pakken 

elkeen zou vertollen. Daarvan werd een globale en ruwe staat opgemaakt. Een klerk bracht 

de door de consul ondertekende aangiftelijst naar de douane voor registratie.163 Om te 

verhinderen dat er iets gelost zou worden zonder toestemming, zette de douane een 

bewaker aan boord van het schip, maar deze mocht pas aan boord gaan als hij een 

machtiging had van de consul. Om de smokkel ook een kans te geven, duurde het soms een 

aantal dagen voor deze toelating gegeven werd. Om van boord te mogen, had deze 

douanebewaker een ontruimingsbevel nodig.164 

De consul stond ook in voor het oplossen van de problemen die zich voordeden als er 

embargo’s waren of bij de dood van een schipper. Zoals hierboven al vermeld moest de 

consul ook een inventaris opmaken van de inboedel wanneer een Vlaming gestorven was. 

Andere administratieve functies die de consul nog had, was het verlenen van paspoorten 

en handelaars en schippers helpen als vertaler. Zij waren het Spaans niet altijd machtig en 

vaak waren ze ook niet vertrouwd met de lokale gewoontes. Dit zorgde ervoor dat de lokale 

bevolking hen makkelijk kon belazeren.  

4.1.4. Bemiddelende functie 

De consul moest vaak ook bemiddelen. Niet alleen tussen de handelaars onderling, maar 

ook tussen de handelaars en de lokale bevolking en de handelaars en de lokale autoriteiten. 

Zo moest hij bijvoorbeeld bemiddelen in geschillen over vrachtgeld en averijkosten.165 

4.1.5. Juridische functie 

Zoals al vermeld in het voorgaande hoofdstuk was de consul bevoegd met rechtspraak, 

maar deze was beperkt. In 1613 formuleerde de hertog van Medina Sidonia166 de 
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prerogatieven van de consul. Eén hiervan was oordelen over geschillen tussen de meesters 

van schepen en de handelaars over averij.167 

Volgens Soares de Azevedo moest de consul alle geschillen en twisten tussen meesters, 

bemanning en handelaars van zijn natie beslechten.168 Girard specifieert dit nog door te 

zeggen dat consuls tussenbeide kwamen in geschillen tussen handelaars onderling, tussen 

handelaars en de meesters van de schepen en tussen de meesters van de schepen en 

matrozen omtrent zaken over de vracht, averij aan handelswaren en lonen.169 

Gacto Fernández is van mening dat de consul mocht beslissen over geschillen die plaats 

vonden tussen landgenoten over commerciële relaties en contracten zonder dat de 

juridische instellingen van het land waar men zich bevond zich mochten inmengen.170 

Criminele zaken behoorden niet tot hun bevoegdheden.171 

Toch waren consuls niet altijd de arbiter bij handelsgerelateerde problemen volgens 

Crespo Solana. Vaak deden handelaars ook beroep op iemand anders zoals een notaris. 

Consuls waren volgens haar vooral bevoegd bij zaken zoals erfenissen en faillissementen.172 

Daarnaast bood hij ook juridische hulp aan leden van de natie die voor de Inquisitie moesten 

verschijnen.173 

Met andere woorden consuls hadden juridische bevoegdheden omtrent civiele zaken en  

handelszaken, maar enkel over de leden van zijn natie. Een zeldzame keer mocht de consul 

ook een oordeel vellen in zaken waarbij één van de beide partijen géén landgenoot van de 

consul was.174 Voor grotere conflicten werd er een juez conservador aangesteld.175 
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4.1.6. Overige functies 

Overige functies, die moeilijk onder voorgaande categorieën te klasseren vallen zijn : 

assistentie bieden aan schepen van de natie die aankwamen in verband met bevoorrading 

en herstel.176 Volgens Crespo Solana had de consul nog verschillende opdrachten omtrent 

navigatie, handel, informatie, spionage, recht, religie, bescherming van de boten, promotie 

van de buitenlandse handel, het openbaar bekrachtigen van gebeurtenissen, verdediging 

van de vrijheid van de persoonlijke verering en hulp bieden aan verdachten voor de 

Inquisitie. Volgens Bustos Rodríguez was de consul ook de penningmeester (gérant 

économique) van de kas en de gebouwen van de natie.177 J. Soares de Azevedo vermeldt nog 

een opmerkelijke functie : wanneer de koning nood had aan bemanning, materiaal of 

munitie van de natie, moesten de ministers van de koning onderhandelen met de consul 

over de prijs en de voorwaarden.178 Ook Gacto Fernández maakt vermelding van een aantal 

functies die niet direct bij een andere categorie thuis horen en minder van toepassing zijn op 

de Vlaamse consul : de teruggave van goederen die verloren waren gegaan bij een 

schipbreuk en het vrijkopen van handelaars die gevangengenomen waren.179 

4.1.7. Voorstellen voor functies 

In een bron, die vermoedelijk dateert van rond 1625, werd een voorstel gedaan om een 

consulair netwerk op te richten.180 In Sevilla zou men een soort consul-generaal moeten 

aanstellen die correspondeert met alle andere consuls van de natie die verspreid waren over 

Andalucía. Deze consuls moesten de consul-generaal informeren over het reilen en zeilen in 

de havens : welke schepen er aankwamen, welke ladingen ze bij zich hadden, van waar de 

bemanning was, uit welke haven het schip kwam, … Deze informatie zou de consul-generaal 

dan moeten doorgegeven aan de koning zodat ook hij op de hoogte kon blijven. De consul-

generaal mocht andere consuls benoemen en indien noodzakelijk ook meesters van 

schepen.   
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Daarnaast zou men, door een vriendelijkere ontvangst en door het naleven van de 

artikels die men was overeengekomen in vredesverdragen, ervoor kunnen zorgen dat er 

meer mensen en dan vooral mensen van de Republiek (“yslas desobedientes”) naar Spanje 

zouden emigreren omwille van de handel.181  

Dit systeem van consuls en onderconsuls werd vanaf 1648 gebruikt door de Republiek. Op 

28 mei 1648 werd er een resolutie goedgekeurd door de Staten-Generaal waardoor er vijf 

consuls benoemd werden in  Sevilla, Cádiz, Málaga, Alicante en San Sebastián. Korte tijd 

later kwamen daar nog de Canarische Eilanden, Bilbao, Vigo en Barcelona bij.182 Elk 

consulaat oefende een controle uit over een bepaald geografisch gebied door middel van 

een netwerk van onderconsuls. Zo had Sevilla een onderconsul te Sanlúcar. Perto Real, 

Puerto de Santa María en Jerez de la Frontera ressorteerden onder de bevoegdheid van 

Cádiz.183  

4.2. Bevoegdheidsconflicten 

Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal bleek dat de consul regelmatig een conflict had 

met een andere instantie over zijn bevoegdheden. Hieronder worden de verschillende 

conflicten besproken. 

4.2.1. Tussen de consul en de protector de naciones 

Vanaf het moment dat Rodrigo Jacome Vlaams consul werd in Cádiz (1632) ontstond er 

een conflict tussen hem en de protector de naciones.184 Dit conflict kende een hoogtepunt in 

1641. De benoeming van Rodrigo Jacome viel niet in goede aarde bij Antonio Suarez die op 

dat moment protector was. Hij stuurde een rekwest naar de hertog-graaf van Aramayona om 

die benoeming te betwisten en met de vraag of alle benoemingen die tegen hem in gingen 

overgeplaatst werden. Maar de hertog-graaf wees erop dat hij slechts protector was en geen 

protector consul  zoals in Málaga het geval was. Dit had als gevolg dat hij de consuls niet uit 
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hun ambt kon ontzetten of hun benoeming niet kan betwisten. Bovendien werden de 

consuls benoemd door de koning en die had Rodrigo Jacome benoemd in 1632, vier jaar 

nadat Antonio Suarez protector was geworden.185 

4.2.2. Tussen de consul en de konvooicommissaris 

De eerste vermelding van escorte-fregatten die een konvooi vanuit Oostende naar Spanje 

begeleidden dateerde van 1667. In totaal waren er zes fregatten ter beschikking voor deze 

opdracht. Maar door de concurrentie van Holland, de hoge rechten in Oostende en 

wrijvingen met de Brugse Koophandelskamer ging deze konvooivaart ten onder. Soms 

werden boten maar voor een kwart van hun capaciteit gevuld.186 In 1671 werd er een 

tweede poging ondernomen om nieuw leven in te blazen in de konvooivaart door de graaf 

van Monterey, die op dat moment landvoogd was in de Zuidelijke Nederlanden. Hij 

herorganiseerde het bestuur en de financiën, aanvankelijk met succes. Maar door het feit 

dat Spanje opnieuw oorlog voerde, kende de konvooivaart een terugval om uiteindelijk in 

1678 volledig weg te vallen. In 1683 deed de Markies van Grana opnieuw een poging, met 

succes. Vier schepen werden ter beschikking gesteld om konvooien te escorteren : de 

Doncella de Gante, Marques de Graña, San Francisco en Santa Maria.187 Ondanks het feit dat 

er nog steeds duchtig oorlog gevoerd werd, was de konvooivaart volledig hersteld in 1689. 

Grana liet de administratie over aan de Staten van Vlaanderen, maar zij bleven onder 

toezicht van de Raad van Financiën. In de Zuidelijke Nederlanden werd een directeur 

aangesteld die tegelijk ook financieel beheerder was, een intendant-regeringsinspecteur en 

later ook nog een economisch adviseur. In Cádiz werd er een comissario del comboy de 

Ostende aangesteld. Dit was Pedro de Harau, aangesteld op 31 augustus 1683.188 Hij moest 

een briefwisseling onderhouden met de commissarissen en intendant in Vlaanderen en 

toekijken op het laden en lossen van de schepen van het konvooi.189 Door de jaren heen 

waren er verschillende conflicten over hun ambtsbevoegdheden hoewel hun bevoegdheden 

duidelijk afgebakend waren. De consul had enkel bevoegdheden betreffende de handel, de 

konvooicommissaris ontfermde zich over de (oorlogs)schepen van het Oostends konvooi. 

Toen was dat blijkbaar niet altijd even voor de hand liggend want in 1685 liet de consul 
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kapitein Nicolas Laurens honderd zilverrealen betalen als consulair recht, terwijl het duidelijk 

was dat het om een oorlogsschip ging en dat dus onder de bevoegdheid van de 

konvooicommissaris viel. Hierop schreef Pedro de Harau een memoriaal naar de Consejo de 

Estado om dit ongedaan te maken.190 Om een einde te maken aan deze conflicten werden 

de functies van consul en konvooicommissaris met elkaar versmolten. Volgens Everaert 

gebeurde dit in 1699.191 Mijns inziens was dit reeds vroeger. Verschillende bronnen 

vermelden dat Pedro de Harau deze twee functies al combineerde : “Por quanto se halla 

vaco el puesto de comisario de los navios del comboy de Ostende en Cadiz, por haver muerte 

Don Pedro de Arau que sirvia este empleo y el de consul de las naciones flamenca y alemana 

(...).” 192 Het lijkt mij raar dat dit pas zou gebeuren in de laatste maanden van de periode 

waarin hij consul was. Logischer zou zijn dat hij vanaf het begin van zijn ambtstermijn als 

consul in 1690 deze twee functies combineert aangezien hij al konvooicommissaris was. Dit 

werd op dat moment ook reeds voorgesteld door de Consejo de Estado en andere personen, 

maar van een exacte datum is geen sprake.193 

4.3. Besluit 

De functies van de consul waren zeer uitgebreid en gevarieerd maar de nadruk lag vooral 

op bescherming, handel en rechtspraak. Hoewel er een poging gedaan werd om de functies 

te beschrijven kan men niet zeggen dat zijn functies en bevoegdheden duidelijk omschreven 

waren. Dit leidde er dan ook toe dat er verschillende bevoegdheidsconflicten ontstonden 

tussen de consul en andere instanties, vooral in Cádiz. 

In het volgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de vraag wie de consuls waren en 

waar ze gevestigd waren. 
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Hoofdstuk 5. Wie waren de Vlaamse consuls en waar waren ze 

gevestigd? 

Zoals reeds eerder vermeld verspreidden de consuls zich vooral over Andalucía. 

Daarbuiten waren er consulaten in Alicante, Cartagena, Valencia en Vigo (Galicia). In dit 

hoofdstuk volgt een overzicht van de verschillende consuls en indien mogelijk een woordje 

meer uitleg over de consul zelf. De consulaten buiten Andalucía worden onder een titel 

geplaatst wegens te summier om apart te behandelen. 

5.1. Consuls te Alicante, Cartagena, Valencia en Vigo194 

In een document dat over de consuls in het reyno de Valencia ging, werd een aantal keer 

melding gemaakt van een Vlaamse consul. Zo was er een Vlaams consul gevestigd in 

Alicante. De enige naam die vermeld werd, was Jacinto Boaero (volgens Stols : Boacio). Hij 

was er consul in 1624 en het is niet geweten of hij een privilege van de koning had of niet.195 

Volgens Stols mocht hij 20 realen heffen per Nederlands schip dat daar aanlegde.196 

In Valencia zaten er twee Vlamingen in 1624. Juan Juesa was er consul van de Vlaamse 

natie. Het privilege dat hij heeft, verkreeg hij niet van de Spaanse koning, maar van de vice-

koning.197 Ook hij mocht volgens Stols 20 realen heffen per Nederlands schip, maar 

aangezien het aantal schepen die daar aankwamen nooit boven de vijftig kwam, kon hij hier 

zeker niet van leven.198 De tweede Vlaming die er aanwezig was, was Juan Banobesquer 

(waarschijnlijk Vanoverscheer), maar hij was consul van de Engelse natie : “En dicha ciudad 

ay otro consul de la nacion ynglesa el qual es oy Juan Banobesquer de nacion 

flamenca.”199 Hij mocht 22 realen heffen per schip dat aankwam.  

Zoals reeds eerder vermeld vestigde de eerste Vlaamse consul zich in Cartagena. Dit was 

Christoval de Villa Real. Hij was consul vanaf 1585 en de man van zijn kleindochter, Vicente 

Imperial was Vlaams consul vanaf 1610.200 In 1625 wilde de Consejo de Estado hem 
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vervangen door Juan Goncalez de Sepulueda die regidor van de stad was. Daarop spande 

Vicente Imperial een proces aan en won het pleit met als gevolg dat hij Vlaams consul bleef 

en regidor werd.201 Verder was hij nog consul van de Engelse en de Genuese natie.202 

Volgens Stols was er elders in Spanje (buiten Andalucía dan) geen sprake van Vlaamse 

consuls, noch te Barcelona, noch in Noord-Spanje.203 Toch werd er in bronnenmateriaal  

informatie gevonden over een Vlaams consulaat in Vigo (Galicia). In 1661 werd Alexandro de 

Mendoca er aangesteld als consul van de Vlaamse natie. Opmerkelijk is wel dat hij door de 

Consejo de Guerra werd aangesteld en niet door de Consejo de Estado.204 Na zijn dood werd 

hij opgevolgd door Leonardo de Arin.205 Een exacte datum is niet gekend maar hij was zeker 

consul voor 1669. Zijn benoeming wordt namelijk in dat jaar aangeklaagd door Lorenco 

Vanderzipe. Hij zei dat Leonardo de Arin niet de geschikte persoon is voor dit ambt “por no 

saver escrivir y estar ocupado en oficios viles como el de mesonero y tabarnero en la ciudad 

de La Coruña”.206 Hierop schreef Leonardo de Arin een memoriaal om dit te ontkrachten. 

Volgens hem is Lorenco Vanderzipe jaloers omdat hij het ambt niet gekregen heeft : “pues 

esta oposicion que sele hace solo nace de no haver alguno de ellos conseguido la merced de 

este oficio”207 De Consejo de Estado besloot dat Lorenco Vanderzipe eerst moet nagaan of 

Leonardo de Arin niet kan lezen en schrijven. Zolang hij dat niet gedaan heeft blijft Leonardo 

de Arin consul. “Al consejo le parece que Don Lorenco Vander Zipe tiene obligacion de 

averiguar este hecho por las vias  ordinarias donde toca y que mientras no esta avesiguado, 

Leonardo de Arin deve ser mantenido en el puesto de consul, y continuar en el exercicio 

del.”208 

5.2. Consuls in Andalucía209 

De Vlaamse consul in Andalucía was zeker geen alleenstaand geval. Eén bron geeft een 

mooi overzicht van de verspreiding van deze consulaten.210 Er waren Vlaamse consuls in 
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Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Puerto de Santa Maria, Gibraltar, Málaga waaronder ook 

Veles Málaga [sic, nu Vélez Málaga] en Maravello [sic, nu Marbella] ressorteerden, Motril en 

Sevilla.  

In Gibraltar en Motril was de functie eerder een ere-functie aangezien daar jaarlijks maar 

een drietal schepen aanlegden. Van Motril zijn geen benoemingen bekend. In Gibraltar was 

Pablo Delscot (De Schot211) consul in 1594. Hij werd benoemd door de Vlaamse handelaars 

en dit verkreeg daarna een Koninklijke goedkeuring door middel van een cédula real.212 Zijn 

stiefzoon was er consul van de Franse natie.213 

Ook van Málaga en de havens die onder haar bevoegdheid ressorteerden zijn geen 

benoemingen bekend. Toch was Málaga  volgens Stols een belangrijk consulaat, jaarlijks 

kwamen er zeker vijftig schepen langs.214  

De eerste Vlaamse consul in Sanlúcar de Barrameda die in de bronnen vermeld werd, 

was Juan Baptista Jacarte. Hij was consul  van de nacion flamenca y alemana in 1624.215 Dit 

was niet de datum van zijn benoeming, vermoedelijk was hij al eerder consul. Aangezien hij 

vertaler van de Inquisitie was, werd hij gezien als una persona de calidad y de buenas 

partes.216 

Nog in 1624 was Juan Juanes consul van de Vlaamse natie in  Puerto de Santa María. Hij 

verbleef reeds lange tijd in de stad en was er getrouwd.217 Volgens M. Bustos Rodríguez was 

hier reeds een consulaat gevestigd vanaf 1590.218 

5.2.1. Consuls in Cádiz 

Het ambtsgebied van de consul van Cádiz lag niet enkel binnen de muren van de stad. Hij 

was consul van de Vlamingen en Duitsers die verbleven in “la dicha villa, ciudad y Bahia de 

Cadiz y su distrito”.219 
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Volgens Sánchez de Sopranis waren er al Vlaamse consuls in Cádiz voor de plundering van 

de stad door de Engelsen in 1596. Zo was Cornieles de la Piedra (Van der Steen) volgens hem 

de Vlaamse consul tot aan zijn dood in 1600. In dat jaar vraagt zijn zoon Juan aan het 

gemeentebestuur van de stad of hij de taak van zijn vader mag overnemen.220 Dit is meteen 

ook de eerste consul die in de door mij geraadpleegde bronnen voorkwam. Hij oefent het 

ambt uit tot aan zijn dood in 1616. Vanaf dat moment zal Joaquin Espranguer (Spranger221) 

consul zijn van “las naciones flamenca y alemana”.222 Aan elk schip van deze natie dat in de 

Baai van Cádiz aanlegt, mocht hij twee dukaten vragen bij wijze van salaris.223 In 1632 nam 

Rodrigo Jacomo (Jacobs) het roer over.224 Wanneer hij stierf in 1641 werd hij vervangen door 

Juan Rey.225  

Hierna blijven de bronnen voor lange tijd stil. Vandeginste vermeldt dat Pablos Bevers 

consul was van 1665 tot 1668. Zijn opvolging is nogal ingewikkeld. Volgens een memoriaal 

van Nicolas Cazier, van het jaar 1684, waarbij een kopie van zijn benoeming zit, overlijdt 

Pablos Bevers in 1668 en volgt Cazier hem in december van dat jaar  op als consul van de 

Vlaamse natie.226 Een consult van de Consejo de Estado uit 1690 naar aanleiding van de dood 

van Nicolas Cazier vermeldt dat één van de kandidaten om hem op te volgen Sebastian 

Banaquen (waarschijnlijk Van Aken) is. Over hem wordt het volgende gezegd : “Don 

Sebastian Banaquen, en haver sido nombrado por la nacion flamenca por consul principal el 

año de 68, (…)”.227  Vandeginste zegt dan weer dat Santos Pot Pablo Bevers opvolgde in 

1668. Hij zou in november 1668 verkozen zijn tot consul door tien Vlaamse kooplui die 

beweerden dat zij de Vlaamse natie vertegenwoordigden.228 Eén ding staat vast, op het 

einde van 1668 zal Nicolas Cazier consul van de Vlaamse natie zijn. Dit ambt zal hij 

uitoefenen tot 1690. 
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Na zijn dood waren er drie kandidaten om hem op te volgen.229 De hierboven vernoemde 

Sebastian Banaquen, Gil de Corue die vice-consul was van 1685-1688 en Pedro de Harau die 

vanaf 1683 konvooicommissaris was. Het was uiteindelijk deze laatste die in 1690 de taak 

zou overnemen.230 Na zijn dood in 1698 ontstond er een hele opvolgingskwestie. Datzelfde 

jaar nog vroeg Jacome Tasse om het ambt van consul te mogen uitoefenen omwille van de 

bewezen diensten in  “la Armada naval de Flandes”. Dit werd goedgekeurd door de Hertog 

van Albuquerque en de gouverneur van Cádiz op 24 oktober 1698. Hierop stuurden zowel 

Juan Hubin (Huwijn) en Guillermo Wint een memoriaal naar Madrid. De eerste met een 

benoeming als consul door de Staten van Vlaanderen, de tweede met een benoeming door 

de koning, maar eens de koning wist dat Hubin aangesteld was door de Staten van 

Vlaanderen trok hij zijn benoeming voor Wint in.231 Zo komt het dat Juan Hubin uiteindelijk 

in mei 1699 aangesteld werd als consul en konvooicommissaris van de Vlaamse natie te 

Cádiz.232 Hij was consul tot aan zijn dood in 1711.233  

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende consuls in tabelvorm. 

Jaar Consul 

?- 1600 
Cornieles de la 

Piedra 

1600-1616 Juan de la Piedra 

1616-1632 Joaquin Espranguer 

1632-1641 Rodrigo Jacome 

1641-? Juan Rey 

?-1668 Pablos Bevers 

1668 Sebastian Banaquen 

1668 Santos Pot 

1668-1690 Nicolas Cazier 

1690-1698 Pedro de Harau 

1698-1699 Jacome Tasse 

1699-1711 Juan Hubin 
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  5.2.2. Consuls in Sevilla 

Omtrent de vraag vanaf wanneer er Vlaamse consuls te Sevilla waren, bestaan er 

verschillende meningen. Een memoriaal uit 1683 zegt het volgende : “Constituciones 

hordenamos que la dicha capilla y casa pia se gobieren por un administrador, dos consules, 

dos mayordomos y un thesorero que es en la misma manera y forma que an thenido los 

dichos dos lugares desde su primera fundacion del año de mill y seis cientos y cuatro (…)”. 234 

Met andere woorden zouden er vanaf 1604 al Vlaamse consuls geweest zijn. De eerste 

consul die met naam bekend is, is Servas Coomas. Zowel volgens M. Moret als volgens Stols 

werd hij in 1610 benoemd tot consul van de Vlaamse natie door de Asistente van Sevilla en 

een jaar later werd hij door Filips III erkend.235 Op dat moment was er nog geen sprake van 

een tweede consul. Domínguez Ortiz houdt er een andere mening op na. Hij denkt dat 

Nicolás Antonio (Antheunis) en Roberto Marselis die door middel van een real cédula in 

1615 benoemd werden, de eerste Vlaamse consuls waren.236 Ook Bustos Rodríguez zegt dat 

het Vlaamse consulaat in Sevilla pas in 1615 is ontstaan.237 Deze stelling wordt duidelijk 

ontkracht door de bronnen. In 1613 kwam Servas Coomas namelijk in conflict enkele 

Vlamingen, met Juan Enquelmar (Stols : Hinquelman) in het bijzonder.238 Om dit probleem 

op te lossen, richtte hij zich tot de Aartshertog maar deze stuurde hem door naar de 

koning.239 Die stuurde een repliek naar zijn Asistente te Sevilla waarin hij bevestigde dat 

“ninguna persona de su nacion se embarace ni entrometa en lo que derechamente tocare al 

dicho Servas Coomas por razon de su officio de consul (…) ”.240 In 1614 vond er een nieuwe 

verkiezing plaats. Verschillende personen stelden zich kandidaat. De Consejo de Estado vroeg 

zowel aan de Asistente als aan de regente van Sevilla om vier handelaars voor te stellen die 

het meest geschikt waren om het ambt uit te oefenen. Volgens de regente waren dit : 

Francisco Coni[que], Francisco de Peralta, Pedro Francés (Françoys241) en Roberto Marselles 

(waarschijnlijk Marselis). Voor de Asistente waren Pedro Franchois (waarschijnlijk Françoys)  

Guillermo Jensen, Isayas Moamert en Francisco de Peralta het meest geschikt. De consejo de 
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Estado onthield de namen van Francisco de Peralta, Pedro Francés en Francisco Coni[que], 

maar wie uiteindelijk het ambt verkreeg is niet bekend.242 Wel is bekend dat Juan 

Hinquelman/Enquelmar rond 1616 consul was.243 Andere consuls volgens Stols waren : 

Francisco de Smidt, Roberto Marselis, Nicolas Antonio, Miguel en Vicente Galle, Juan en 

Miguel de Neve, Adriaan Stoart en Diego Coques (Cocx244). 245 Francisco de Smidt was consul 

te Sevilla in 1618, Nicolas Antonio de Jonge was consul voor 1638, in dat jaar overlijdt hij, 

maar wanneer hij exact consul werd, is niet geweten.  

De eerstvolgende consuls die in de bronnen voorkwamen, waren Balthasar Conrrado 

(volgens Stols : Coenrado246) en Alejandro Massi (Massis) in 1643. Zij ondervonden hinder 

van stedelijke ambtenaren die hun papieren en boeken doorzoeken. Dit ging in tegen de 

privileges die de koning aan hen had toegekend in 1610 en 1625 en daarom richtten zij een 

schrijven de Consejo de Estado met de vraag of hun privileges gerespecteerd kunnen 

worden.247 

In 1645 vroegen de Vlamingen en de Duitsers in Sevilla of ze een consulaat mochten 

oprichten met een eigen rechtspraak zoals in Burgos of Bilbao. Dit waren geen consulaten 

van buitenlandse naties, maar van “naturales”. Hun verzoek werd goedgekeurd middels 

twee reales cédulas in mei van dat jaar. Dit stuitte op groot verzet van het Consulado van 

Sevilla. Die vond namelijk dat het niet nodig was om twee consulaten in dezelfde stad te 

hebben. Bovendien waren de genaturaliseerde Vlamingen al lid van het Consulado.248 Voor 

zij die niet genaturaliseerd waren, zo redeneerde het Consulado, volstonden de twee consuls 

die er al waren.249 Ook de Consejo de Castilla en de Consejo de Indias waren geen 

voorstander van een Vlaams consulaat want “solo serviría de quitar la jurisdicción al de los 

naturales y causar daños y competencias y un sentimiento general a los comerciantes destos 

Reynos, viendo que en los negocios y pleitos que tubiesen contra los alemanes y flamencos 

mercaderes habían de yr a litigar ante su Consulado estando en su mismo patria, cosa que en 
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ningún otro reyno se permitiría”.250 Dit had als gevolg dat de twee toegekende reales cédulas 

ongedaan worden gemaakt. Later zullen ze wel nog een aparte rechtspraak krijgen door 

middel van een juez conservador.  

In 1647 werden Adrian Estoyarte (Stoart251) en Diego Coques benoemd tot consul van de 

Vlaamse en Duitse natie.252 Volgens Domínguez Ortiz worden zij allebei herverkozen als 

consuls in 1649.253 Een “libro de acuerdos” dat door iemand in de 18de eeuw geraadpleegd 

werd, vermeldde datDiego Coques in 1649 overleed en vervangen werd door Antonio 

Enrrique (waarschijnlijk Hendrickx).254 Wat ik hier uit opmaak is dat Diego Coques kort na 

zijn verkiezing kwam te overlijden en dat hij dan vervangen werd. Onmiddellijk hierna stond 

:  “y despues en acuerdo de sinco de enero de mill seissientos sinquenta y seis hecho por los 

mismos consules, tesorero mayordomo y administrador de la dicha casa pia y nasiones 

aviendose juntado para nombrar ajente de los fletamentso de los navios (…)”.255 Met andere 

woorden volgens dat “libro de acuerdos” waren Antonio Enrrique en Adrian Estoyarte nog 

steeds consul in 1656. Nog volgens dat boek waren zij nog altijd consul in 1664.256 Het lijkt 

me raar dat zij allebei zolang consul zouden zijn en dit vermoeden wordt ook bevestigd door 

andere bronnen. In 1651 werden Aran Paninique en Roberto Jacome benoemd tot consul.257 

Pas bij deze benoeming staat er expliciet vermeld dat ze voor twee jaar zijn aangesteld. Elf 

jaar later, in 1662, was Roberto Jacome nog steeds consul maar dan niet meer met Aran 

Paninique maar met Nicolas Cordes.258 Het kan natuurlijk altijd dat Antonio Enrique en 

Adrian Estoyarte rond 1664 allebei terug verkozen zouden worden, maar die kans lijkt mij 

relatief klein. 

Hierna blijven de bronnen weer voor lange tijd stil. De volgende consuls die mij bekend 

zijn, waren Enrique Lepin en Diego del Viarte. Zij waren consul in 1679, maar waarschijnlijk 

dateert hun benoeming van 1678. De bron uit 1679 is namelijk de benoeming van een 
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nieuwe juez conservador.259 Het zou ook logischer zijn in verband met de regel dat consuls 

om de twee jaar verkozen worden want in  1682 zal Enrique Lepin nog steeds consul zijn, 

deze keer met Pedro de Velgelstilter.260 Tot 1688 is er weer een hiaat in de bronnen. In dat 

jaar werden Guillermo Clarebout en Juan Hormohlen [sic, juister zal zijn Vermolen] benoemd 

tot consul.261 De volgende consuls die bekend zijn, zijn Carlos de Montefrio (Van 

Cauwenbergh) en Lorenzo Droques, zij waren consuls in 1694.262 De laatste consuls van de 

17de eeuw die bekend zijn, zijn Juan Moller en Pedro de Pelarte. Zij werden benoemd in 

1699.  

Hieronder volgt een overzicht : 

Jaar Consul 

 

Jaar Consul 

1610-1614 Servas Coomas 

 

1651-1662 
Roberto Jacome 
Aran Paninique 

1615-? 
Nicolás Antonio 

Roberto Marçolis 

 

1662-? 
Robert Jacome 
Nicolas Cordes 

1616-? Juan Enquelmar 

 

¿1664-? 
Adrian Estoyarte 
Antonio Enrrique 

1618-? Francisco de Smidt 

 

¿1678-1682? 
Enrique Lepin 

Diego del Viarte 

voor 1638 
Nicolás Antonio  

(de jonge) 

 

1682-? 
Enrique Lepin 

Pedro de Velgelstilter 

1643-? 
Balthasar Conrrado 

Alejandro Massi 

 

1688-? 
Guillermo Clarebout 

Juan Vermolen 

1647-1649 
Adrian Estoyarte 

Diego Coques 

 

1694-? 
Carlos de Montefrio 

Lorenzo Droques 

1649-? 
Adrian Estoyarte 
Antonio Enrrique 

 

1699-? 
Juan Moller/Recoller 

Pedro de Pelarte 

  

Deze overzichten zijn zeker niet volledig, maar ik ben er van overtuigd dat er in de lokale 

archieven in Sevilla en Cádiz zeker materiaal voor handen is om de hiaten die er zijn, op te 

vullen en verder te onderzoeken. 
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5.3. Besluit 

Aan het einde van dit hoofdstuk kan men enkele opmerkelijke conclusies trekken. Ten 

eerste dat de eerste consulaten niet ontstonden in steden die op dat moment het 

economisch centrum waren zoals Sevilla, maar in kleinere, minder belangrijke steden zoals 

Gibraltar, Cartagena en Cádiz.  Deze laatste stad zal haar hoogtepunt vooral kennen vanaf de 

tweede helft van de 17de eeuw en tijdens de 18de eeuw. Een tweede conclusie is dat er 

verschillende consulaten waren waar het eerder een erefunctie was zoals in Gibraltar of 

Motril. In die steden was er slechts een zeer beperkte aanwezigheid van Vlaamse handelaars 

en legden er zeer weinig schepen aan. Een derde conclusie is dat het zwaartepunt van de 

consulaten in het zuiden lag. Bovendien waren ze allemaal in havensteden gevestigd. In het 

Spaanse binnenland zoals in Madrid, was er geen sprake van consuls. 

Af en toe werd er in deze verhandeling gewezen op het bestaan van andere functies 

binnen het consulaat. In het volgende hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan. 
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Hoofdstuk 6. Andere functies binnen het consulaat 

Naast de consul waren er binnen het consulaat nog een hele reeks andere functies die 

vooral betrekking hadden op de organisatorische kant van de natie. De samenstelling 

hiervan verschilde van stad tot stad. Zo had Sevilla bijvoorbeeld een tesorero of 

penningmeester, terwijl in Cádiz de consul deze functie uitoefende. Wegens overlappingen 

of verschillende functies die door één persoon werden uitgeoefend, worden sommige 

functies tezamen besproken.  

6.1. De vice-consul en fletador 

In Sevilla en Cádiz was er sprake van een vice-consul. Dit ambt werd rond 1650 opgericht 

in Sevilla en op dat moment was Diego de Campo Viejo (waarschijnlijk Van Hautvelde263) er 

vice-consul.264  

Zijn functies waren de consul vervangen in geval van afwezigheid en wanneer de consul 

overleed, moest hij de lopende zaken afhandelen.265 

6.1.1. Sevilla 

Deze functie werd in Sevilla gecombineerd met het ambt van fletador of ajente de los 

fletamentos de los naos. Wat dit ambt precies inhoudt is niet helemaal duidelijk en het is ook 

niet geweten wanneer deze functie ontstaan is. Mijns inziens moeten ze erop letten dat het 

laden en lossen van de schepen die uit het noorden komen, gebeurt volgens de 

voorwaarden en artikels die zijn opgelegd, met andere woorden het is de Sevillaanse variant 

van de konvooicommissaris in Cádiz :  (…)para nombrar ajente de los fletamentos de los 

navios en lugar de Pedro de Mrid de comun acuerdo avian nombrado a Conrrado Moller para 

que en compania de Diego de Campo Viejo acudiesen a los fletamientos de las naos 

guardando los articulos y condisiones que para ello tenian ordenado.266  Pedro Mrid werd 

benoemd tot fletador op 11 augustus 1649.267 Bij zijn benoeming werd Diego de Campo 

Viejo nog niet vermeld. Hij werd pas voor het eerst vermeld in bovenstaand citaat over de 
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benoeming van Conrrado Moller die dateert uit 1656. Men kan zich afvragen of hij bij zijn 

aanstelling als vice-consul in 1650 meteen ook benoemd werd tot fletador. Eerder zou mij 

raar lijken, want dan zou hij ook vermeld moeten staan bij de benoeming van Pedro Mrid.  

Ergens tussen 1656 en 1664 was Juan Ruharte fletador. In 1664 verving Matias Brotehagen 

hem. Broteshagen werkte ook samen met Diego de Campo Viejo.268 Deze laatste overleed in 

1670 en wordt dan als fletador vervangen door Teodorio Ypermans.269 Matias Brushagen 

[sic] wordt op twee oktober, vermoedelijk van het jaar 1675 vervangen als fletador en vice-

consul door Lorenzo Dobbelars *sic+ : “(…) se halla acuerdo con fecha de dos de octubre sin 

expresar el año aun que segun las fechas antesedentes y siguientes parese corresponde a el 

de mill seiscientos y setenta y sinco (…) para efecto de nombrar viseconsul y fletador de 

navios de las nasiones septentrionales en lugar de Matias Brushaghen que lo avia sido por lo 

que de comun acuerdo avian nombrado a Lorenzo Dobelars (...).” 270 

Hieruit stel ik vast dat Diego de Campo Viejo tot aan zijn dood in 1670 vice-consul was en 

dat Matias Brushaghen hem na zijn dood opvolgde tot 1675. Op 5 mei 1678 wordt Andres 

Degreve aangesteld als vice-consul en fletador ter vervanging van Matias Brushagen en 

Lorenzo Dobbelaert [sic].271 Dit doet mij vermoeden dat Matias Brushagen tussen 1675 en 

1678 opnieuw fletador is geworden.  

Om het overzichtelijker te maken, werd alles in een tabel gezet : 

Jaar Vice-consul Fletador 

1649 / Pedro Mrid 

1650-1656 Diego de Campo Viejo 
Diego de Campo Viejo 

Pedro Mrid 

1656 Diego de Campo Viejo 
Diego de Campo Viejo 

Conrrado Moller 

Voor 1664 Diego de Campo Viejo 
Diego de Campo Viejo 

Juan Ruharte 

1664-1670 Diego de Campo Viejo 
Diego de Campo Viejo 

Matias Broteshagen[sic] 

  

 

                                                      
268

 AGS E. 7587. 
269

 AGS E. 7587. 
270

 AGS E. 7587. 
271

 AGS E. 7587. 



69 
 

Jaar Vice-consul Fletador 

1670-1675 Matias Brushagen 
Matias Brushagen [sic] 

Teodorio Ypermans 

1675 Lorenzo Dobbelaert Lorenzo Dobbelaert 

Voor 1678 Lorenzo Dobbelaert 
Lorenzo Dobbelaert 

Matias Brushagen [sic] 

1678 Andres de Greve Andres de Greve 

 

6.1.2. Cádiz 

Voor Cádiz zijn er twee namen bekend van vice-consuls. Gil de Corue was vice-consul van 

de Vlaamse natie van 1685 tot 1688. Wanneer Nicolas Cazier, consul van de Vlaamse natie, 

in 1690 overleed, “solliciteerde” hij ook voor de functie van consul.272  

David de Broes was vice-consul in 1696. Hij was dit niet alleen van de Vlaamse natie maar 

ook van de Deense, Hamburgse en Zweedse natie.273 

In andere steden was er geen sprake van een vice-consul. 

6.2. Mayordomo, administrador en tesorero 

Deze drie ambten werden samengenomen omdat ze mijns inziens nauw samenwerken en 

elkaar gedeeltelijk overlappen. 

De mayordomo ontfermde zich over de administratie van de natie, met andere woorden hij 

was verantwoordelijk voor de werking rond de kapel, het hospitaal en het steunfonds van de 

natie. Dit hield in dat hij de inkomsten en uitgaven moest controleren en de onroerende 

goederen van de natie moest beheren.274 Daarnaast beheerde hij ook alle boeken, papieren 

en documenten van de natie. Vanaf 1680 moest de mayordomo in Cádiz ook nog de 

administratie van het patronaat van Pedro de la O regelen. Daarnaast speelde hij nog een 

belangrijke rol in de vergaderingen van schuldeisers en bij de onderhandelingen tussen de 

consul en de Spaanse autoriteiten.275  
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Naast een administratieve functie had de mayordomo ook nog een juridische functie. Hij 

moest de leden van de natie verdedigen voor justitie.276 

6.2.1. Cádiz 

In Cádiz was er een mayordomo mayor  en een mayordomo menor. Volgens Vandeginste 

hield de plenaire vergadering op 1 januari een verkiezing voor de mayordomo van het 

volgende jaar.277 De mayordomo mayor liet zo de mayordomo menor kennis maken met de 

functie. In geval van afwezigheid van de mayordomo mayor was de vervanging verzekerd. In 

Sevilla werden er elke keer twee mayordomos gekozen en één tesorero. 

Vandeginste geeft een goed overzicht van de verschillende mayordomos die er waren in 

Cádiz van 1663 tot 1703 : 278  

Jaar Mayordomo 

 

Jaar Mayordomo 

1663 vermoedelijk Juan Baptista Cornelissen 

 

1686 Benito Carlos Potfliet 

1664 vermoedelijk Daniel Sloyer 

 

1687 Phelipe Cornelissen 

1665 vermoedelijk Pedro Verbist 

 

1688 Alejos Robillart 

1667 Engelberto Antonio de Tolenare 

 

1689 Bernardo Diaz 

1668 Cornelio Gelthof 

 

1690 Francisco Henkel 

1670 Antonio Everardo 

 

1691 Juan Lepin 

1671 Emberto Van Colen 

 

1692 Miguel le Maistre 

1672 vermoedelijk Juan Bey 

 

1693 Francisco Buysen  

1673 Diego Cornelissen 

 

1694 Livino Calderon 

1676 vermodelijk Paulo Boon 

 

1696 Paulo de Gusseme 

1677 Juan Boussemart 

 

1697 Pedro Francisco Coget 

1680 Mathias Daniels 

 

1698 Pedro Van Dam 

1681 David Bernardo 

 

1699 Juan Antonio Hendricx 

1682 David Bernardo 

 

1700 Adrian Guillermo de Noye 

1683 Gaspar de Coninck 

 

1701 Guillermo Hue 

1684 Justo Forchoudt 

 

1702 Carlos Francisco Van Susteren 

1685 George Baelde 

 

1703 Alejandro Julinet 
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6.2.2. Sevilla 

Van Sevilla zijn er slechts enkele mayordomos bekend.279 

Jaar Mayordomos 

1647 
Francisco Pannique [sic] 

Roberto Jacome 

1649 
Francisco Paninque 

Roberto Jacome 

1651 
Joseph Fran[cisco] de Peralta 

Gutierres Mahuysse 

1662 
Miguel de Virert  

Andres Pedro 

1682 
Francisco Suart 

Pedro Mahuis de Medina 

  

Domínguez Ortiz vermeldt dat Francisco Paninque en Roberto Jacome (Jacobs280) in 1649 

herverkozen werden als mayordomos.281 Het “libro de acuedos” dat in het vorige hoofdstuk 

al aangehaald werd, vermeldt enkel Francisco Paninque als mayordomo.282 Aangezien 

Domínguez Ortiz zegt dat ze herverkozen werden, lijkt het mij dat Roberto Jacome ook in 

1647 mayordomo was. 

Naast mayordomo was er in Sevilla ook nog sprake van een tesorero en een 

administrador. Wat de eerste functie precies inhoud is niet geweten, maar vermoedelijk zal 

het iets te maken hebben met het financiële aspect van de natie.  Ook hier zijn namen van 

bekend.283 

Jaar Tesorero 

1647 Phelipe Yacome [sic] 

1649 Conrado Moller 

1651 Conrad Moller  

1662 Alberto Alquesiman 

1682 Juan Vermolen 
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De administrator was een dominicaan, maar omdat het moeilijk was om dominicanen te 

vinden, kwam dit ambt geleidelijk aan in handen van de seculiere geestelijkheid. 284 Hun taak 

wordt als volgt omschreven : “sobre todo lo quales pertensciere y tocare  de hacienda y de 

posesion y distribucion della [casa pia] la qual distribucion a de hacer el administrador 

resiviendo el dinero por horden de los mayordomos y dando les despues quenta del quando 

se la pidieren los sobre dichos  para que la den ellos a la nasion quando le fuere pedida” 285 

Volgens Abadía Flores waren er vijf Vlaamse dominicanen die administrador waren.286 De 

eerste drie namen werden in de literatuur aangetroffen, de twee laatste namen kwamen 

voor in de bronnen.287 

Jaar Administrador Afkomst 

voor 
1640 

Enrique Condé 
Domingos de Bruselas 

Antwerpen 
Brussel 

1645 
Fernando de 

Revolledo 
Antwerpen 

1668 Juan Baptista Pluyms ? 

1672 Juan Baptista Pluyms ? 

1683 Mathias Bernardo ? 

 

Mogelijks was Fernando de Revolledo ook al administrador voor 1640. Volgens Stols 

wordt hij namelijk vermeld in een certificatie van 22-12-40 samen met Enrique Condé en 

Domingos de Bruselas.288 

6.3. Juez conservador 

Een andere belangrijke functie was deze van juez conservador. Deze functie kwam voor 

het eerst voor bij de Hanzeaten in 1607.289 Volgens Domínguez Ortiz is de functie ontstaan 

naar aanleding van de vredes-en handelsverdragen die tussen de verschillende landen 

werden gesloten.290 Hoewel dit een privilege was dat werd toegekend, is het opmerkelijk dat 

er enkel in Sevilla een juez conservador was voor de Vlamingen. Dit privilege gold ook de 
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Hollanders, de Engelsen en de Fransen en onttrok hen aan de gewone rechtspraak die vaak 

traag en duur was.291 Crespo Solana is van mening dat de juez conservador enkel de rechten 

verdedigde van personen die tijdelijk gevestigd waren in Spanje maar volgens Girard had hij 

jurisdictie over zij die ofwel tijdelijk in het land waren ofwel er volledig gevestigd waren. 292 

Nog volgens Crespo Solana werd er vooral een juez conservador benoemd wanneer de 

consul niet helemaal naar de zin was van de leden van de buitenlandse gemeenschap. Om 

die reden zal volgens haar het ambt van consul doorheen de 17de eeuw meer een erefunctie 

zijn aangezien de juez conservador een groot deel van zijn functies overnam.293 

Een juez conservador werd door de koning benoemd en was altijd een Spanjaard en een 

hoge ambtenaar. Hij moest namelijk een lid (oidor of alcalde) zijn van een hoge rechtbank : 

de Chancillería van Granada of de Audiencia van Sevilla of van een Consejo.  

Een juez conservador had exclusieve rechtspraak in eerste aanleg over civiele en criminele 

zaken waarbij een lid van de natie als verdachte werd beschouwd. Geen enkele andere 

rechtsinstantie mocht zich inmengen of tussenkomen bij het uitoefenen van dit ambt. 

Daarnaast moest hij ook waken over het naleven van de verdragen, voorrechten en 

uitbreidingen ervan die aan de Vlamingen waren verleend.294 Stols vermeldt wel dat 

burgerlijke en strafrechterlijke geschillen van betekenis of waarbij een autochtoon was 

betrokken, voltrokken werden voor de gewone rechtbanken van de Casa de Contratación, de 

Real Audiencia of de Corregidoria civil.295 

Van Sevilla zijn de volgende jueces bekend.296 

Jaar Juez Conservador Ambt bij  

1663-? Bartolome Velazquez Casa de Contratación 

1672-1674 Rodrigo Serrano y Frello Audiencia 

1674-? 
Carlos de Herrera Ramirez de 

Arrellano 
Audiencia 

Consejo de Castilla 

1679-? Juan Antonio de Heredia  Audiencia 

?-1688 Manuel de Arze ? 
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Van Gregorio de Zisneros y Mendoza zijn geen data bekend. Het enige dat geweten is, is 

dat hij juez conservador was voor Fernando Garzia Balzan omdat deze hem verving. 

Buiten Sevilla is er nog één juez conservador bekend, namelijk in Málaga. Daar vervulde 

Carlos de Villamayor y Usbero dit ambt voor de Hanzeaten, de Vlamingen en de Hollanders 

in 1677. Volgens Girard had de Franse natie ook nog een juez conservador in Cádiz, Madrid 

en Valencia. Dit doet mij vermoeden dat er voor de Vlamingen ook nog in andere steden 

buiten de reeds gemelde een juez conservador moest zijn, ook al is hier nog geen bewijs 

voor.  

6.4. Protector de las naciones 

Een laatste functie die in de bronnen vermeld wordt is de  protector de las naciones of 

protector de extranjeros.  

Sánchez de Sopranis is de enige die iets zegt over de functie van protector de extranjeros. 

Volgens hem kwam de functie neer op het bemiddelen tussen de vreemde naties en de 

gemeenteraad of lokale autoriteiten. Vanaf 1596 werd deze functie verloot onder de 

verschillende regidores van de stad.297 Door zijn functie als bemiddelaar kwam hij in het 

vaarwater van de consul terecht, wat in Cádiz tot een langdurig conflict leidde ten tijde van 

Rodrigo Jacome en Juan Rey.298  

Waarschijnlijk om zo’n conflicten te vermijden, werd in Málaga de functie van protector 

en de functie van consul verenigd onder één persoon en ook in Sevilla was er een 

protector.299 Volgens Girard was er ook een protector in Sanlúcar de Barrameda, maar noch 
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van Sevilla, noch van Sanlúcar de Barrameda is er een naam bekend.300 Van de twee andere 

steden zijn wel namen gekend. Van Málaga is slechts een naam gekend : Antonio de Paz was 

protector y consul de todas las naciones extrangeras in 1617.301 Voor Cádiz gaf dit het 

volgende resultaat302 :  

Jaar Protector 

1628 Antonio Suarez 

1634 Pedro de Ocampo 

1636 
Juan de Belasco y 

Castañeda 

1641 Antonio Suarez 

6.5. Besluit 

Na dit overzicht zijn er drie dingen die opvallen. Ten eerste het feit dat Sevilla de 

prominente aanwezige is in dit hoofdstuk. Een groot deel van de hierboven vermelde 

functies komt zo goed als alleen voor in Sevilla. Men kan zich dan de vraag stellen hoe dat 

komt. Was de Vlaamse natie zoveel groter dan in de andere steden en had ze daarom meer 

nood aan organisatie? Een opvallende afwezige in dit hoofdstuk is Madrid. Hoewel er daar 

sprake is van een broederschap van Sint-Andries met een kapel en hospitaal, wordt er 

nergens iets gezegd over bovenstaande functies. Opmerkelijk is ook dat grof genomen deze 

functies pas voorkomen vanaf de tweede helft van de 17de eeuw. Ook hier kan men zich dan 

afvragen of de groei van de Vlaamse natie ervoor zorgde dat het organisatorisch gezien niet 

meer haalbaar was voor de consul alleen. Dit kunnen mogelijk verdere onderzoekspistes zijn.  

Nu geweten is wie een functie uitoefende binnen het consulaat kan er dieper ingegaan 

worden op de persoon erachter.  
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Hoofdstuk 7. Het leven van de consuls 

Nu geweten is wie de consuls en de mayordomos waren, biedt de gelegenheid zich aan 

om dieper op hun achtergrond in te gaan. Hadden ze zich (goed) geïntegreerd in de Spaanse 

maatschappij? Hadden ze vermogen? Met wie trouwden ze? Allemaal vragen waarop ik 

tracht in dit hoofdstuk een antwoord te bieden. Ook hier ligt de nadruk op Cádiz en Sevilla. 

7.1. Algemeen 

Eerst en vooral een aantal algemene dingen over integratie en rijkdom. Er waren 

verschillende manieren die bewijzen dat men goed geïntegreerd was. Eén hiervan was een 

habijt van een militaire orde verwerven. Wanneer kooplui een bepaald niveau van rijkdom 

verwierven, wilden ze hier de nodige sociale prestige aan koppelen.303 Maar om tot een 

militaire orde te mogen toetreden, moest men bewijzen dat men van adel was en dat men 

zuiver bloed had. Dit vormde vaak een probleem voor de Vlamingen. De snelste manier om 

de status van edelman te verkrijgen, was het verwerven van landgoed en een gemeentelijk 

ambt in de dorpen rond  grote steden zoals Sevilla en Cádiz.304 De orde van Santiago werd 

het meest gekozen door de Vlamingen gevolgd door die van Calatrava en Alcántara. Het 

verwerven van zo’n habijt koos men niet voor de economische voordelen, maar voor de eer. 

Volgens Abadía Flores was het zelfs opvallend dat eenmaal men zo’n habijt verworven had, 

men van het commerciële toneel verdween. Ook hun kinderen stapten niet meer in de 

handelswereld.305 

Een andere manier om prestige te verwerven was een publiek ambt verwerven, zeker in 

Sevilla. Dit had verschillende redenen306 : men kon er economisch voordeel uithalen, men 

kon bepaalde beslissingen, vooral in verband met de handel, beïnvloeden en tenslotte 

verwierf men er bekendheid mee in de stad. Verschillende Vlamingen hadden een postje 

bemachtigd in de “veinticuatro” of “gemeenteraad” van Sevilla. Hieraan gekoppeld waren 

functies die gerelateerd waren aan de handel, bijvoorbeeld bij het Almirantazgo.  
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Ook een religieus ambt kon het sociaal aanzien verhogen, vooral indien iemand een hoge 

functie kon bekleden zoals in de kathedraal van Sevilla. Daarnaast zorgde het ervoor dat het 

familiale erfgoed minder verdeeld werd.307 Het is opvallend dat vooral  vrouwen voor een 

religieus leven kozen.  

Bovenstaande functies waren lang niet voor iedereen weggelegd. Twee andere dingen 

waren op iedereen van toepassing namelijk het huwelijk en de begrafenis. Hieruit kan ook 

veel informatie geput worden over de levensstandaard.  

Het huwelijk was één van de meest voor de hand liggende manieren om zich te 

integreren. Het liet toe om een familie te stichten en om zich met de Spaanse bevolking te 

mengen. Op basis van de persoon waarmee men trouwde kan het huwelijk voor de 

Vlamingen in Spanje op drie manieren ingedeeld worden.308 Ten eerste Vlamingen die reeds 

getrouwd waren in Vlaanderen en hun vrouw meenamen. Ten tweede Vlamingen die met 

een Spaanse vrouw trouwden en ten derde Vlamingen die trouwden met een vrouw die in 

Spanje geboren was, maar waarvan de (voor)ouders van Vlaanderen waren (jenízaro).  

Ook de begrafenis en de plaats waar men begraven werd, weerspiegelden de 

levensstandaard. In Cádiz waren er vier manieren om begraven te worden, afhankelijk van 

de financiële situatie. In dalende orde was dit : honras enteras, medias honras, cruz alta en 

cruz baja. De rijksten kozen voor het eerste, de armsten voor het laatste.309 

 De begraafplaats zei ook veel over de welstand van de persoon. Meestal werd men in de 

kapel van de natie of in een klooster begraven maar sommigen werden zelfs in de kathedraal 

van Sevilla begraven. In Cádiz werden de allerrijksten begraven in de kapucijnenkerk.310 

Een laatste manier om de rijkdom te meten was de deelname van de Vlamingen in de 

leningen aan de Spaanse overheid in de tweede helft van de 17de eeuw.311 Voor Cádiz zijn 

hier lijsten van beschikbaar voor de jaren 1664, 1665, 1693 en 1695. Volgende consul (c) en 
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mayordomos (m) werden hierin teruggevonden.312 Ze staan gerangschikt in grootteorde en 

de bedragen zijn in dukaten.  

Naam 1664 1665 

Juan Baptista Cornelissen (m) 300 100 

Pedro Verbist (m) 300 100 

Cornelis Gelthof (m) 250 100 

Diego Cornelissen (m) 150 100 

Engelberto Antonio de 
Tolenaere (m) 

100 50 

Pedro de Harau (c) 100 50 

 

Naam 1693 1695 

David Bernardo (m) 4000 4000 

Paulo en Guillermo Boon (m) 4000 4000 

Gaspar De Coninck (m) 4000 4000 

Phelipe Cornelissen (m) 4000 4000 

Miguel le Maistre (m) 2000 2000 

Justo Forchoudt (m) / 2000 

George Baelde (m) / 1000 

Livinio Calderon (m) / 1000 

Francisco Buysen (m) / 1000 

Benito Cornelis Potfliet (m) / 1000 

 

Een opvallende afwezige bij de leningen van 1693 en 1695 is Pedro de Harau die op dat 

moment consul was.  

7.2. Families en personen 

De families en personen hieronder staan gerangschikt op alfabetische volgorde. 

Nicolas Antheunis of Antonio (de oude) was consul in Sevilla in 1615. 

Op 16-jarige leeftijd kwam hij naar Sevilla.313 Volgens Abadía Flores was hij reeds in 

Vlaanderen getrouwd met Anna de Gomar.314 Samen kregen zij drie kinderen : Nicolas (de 

jonge), Juan en Mariana. Zowel Nicolas als Mariana huwden met iemand van een andere 
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belangrijke Vlaamse familie in de stad. Nicolas trouwde met Maria Nicolas en Mariana 

trouwde met Francisco de Conique. Juan werd een kanunnik in de kathedraal van Sevilla.315 

Naast consul was  

 

Nicolas Antonio (de jonge) was consul in Sevilla voor 1638. Daarnaast was hij ook nog 

juez administrador que fue por su Magestad del Almirantazgo Real.316 Hij trouwde met 

María Nicolás, een dochter van Vlamingen, maar geboren in Sevilla.317 Zij kregen samen zes 

kinderen. Eén ervan, Beatriz, trouwde met iemand van adel. Volgens Stols was dit Juan de 

Bernuy y Mendoza Quesada, een ridder van de orde van Santiago.318 Volgens Abadía Flores 

was dit José Diego de Bernuy y Mendoza, markies van Benamejí.319 Nicolas Antonio, 

vermoedelijk de jonge, werd begraven in de kapel van Sint-Andries in het college van de 

heilige Thomas.320 Ook hier gaat het om een belangrijke, welstellende Vlaamse familie in 

Sevilla. 

 

Pablos Bevers321 was consul te Cádiz van 1665 tot 1668. 

Hij werd geboren in Antwerpen maar een geboortedatum is niet bekend. Een eerste 

huwelijk werd voltrokken te Cádiz in 1639 met Maria del Yerro. Met haar had hij twee 

kinderen : Pablos en Juana. In 1655 trouwde hij voor een tweede maal met Margarita Campu 

Ossen. Pablos Bevers had twee huizen waarvan hij er één verkocht in 1664. Hij stierf voor 

februari 1669 en werd begraven in de kapel van Sint-Andries met honras enteras. Na zijn 

dood werden er nog 1200 zielenmissen voor hem opgedragen. 
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Nicolas Cazier322  was consul in Cádiz van 1668-1690. 

Rond 1625 werd hij geboren in Antwerpen. Vanaf 1653 woonde hij zeker in Cádiz. In 1664 

keerde hij terug naar Antwerpen om er te trouwen met Ana Van Hove. Haar bruidsschat 

bedroeg 3800 pesos. Samen kregen zij vier kinderen : Elena, Nicolas Norberto, Maria en Ana 

Paulina.  Cazier huurde ook het ambt van hoofdpostmeester voor 60 000 reales vellón per 

jaar, maar hier kwam verzet tegen omdat vreemdelingen dit ambt niet mochten uitoefenen. 

Daarom liet hij zich in 1677 naturaliseren en betaalde daarvoor 500 dukaten. Nicolás had 

ook nog vastgoed in Puerto de Santa Maria en Jerez de la Frontera voor meer dan 12 000 

dukaten. In 1689 werd hij ook notaris, maar hij besteedde dit ambt uit. Datzelfde jaar werd 

zijn zoon stadsbestuurder van Cádiz. Hij overleed in 1690 en werd begraven in het klooster 

van de Descalsas met honras enteras.  

 

Guillermo Claerebout oefende het ambt van consul uit in Sevilla in 1688. 

In 1686 kwam hij aan in Sevilla en trouwde er met María Teresa Tello de Eslava die van 

Écija afkomstig was.323 Haar vader was een ridder in de orde van Calatrava.324 Iets buiten 

Sevilla had Guillermo een wolwasserij en samen met een zekere Verhoeven vormde hij een 

firma in Sevilla.325 In 1686 verkreeg hij een naturalisatie.326 Ter compensatie van zijn werk in 

verband met maatregelen voor de sociale herwaardering van de arbeid en de mogelijkheid 

om titels te kopen onder de regering van Karel II vroeg hij in 1690 een militaire orde aan.327 

In Sevilla had hij ook een mayorazgo met een huis. In 1685 kreeg Guillermo een zoon Juan 

Félix.328 Deze verkreeg een habijt van de orde van Alcántara in 1693. Hij had een ambt 

verworven in de “veinticuatro” en was ook Inquisiteur.329  Daarnaast trouwde hij met de 

dochter van de markies van Carrión.330 
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Pedro de Harau was Vlaams consul in Cádiz van 1690 tot 1698. 

Hij werd rond 1641 geboren in Duinkerke. Volgens Stols was hij eerst actief in San 

Sebastián rond 1633-1638.331 Tegen 1660 leefde hij in Cádiz waar hij in 1672 trouwde met 

Anna Petronila Sanchez de Ordiales. Haar bruidsschat bedroeg 14 000 pesos.332 Samen 

hadden zij drie kinderen : Juan Antonio, Clara Jacoba Christobalina en Isabel Maria Ines 

Francisca. Zijn tweede dochter stierf in 1685 en werd in de Sint-Franciscuskerk begraven met 

honras enteras. Een jaar later stierf zijn vrouw en ook zij werd daar begraven met honras 

enteras. In 1691 trouwde Pedro de Harau voor een tweede maal met Isabel Patron 

Rodríguez de Herrera. In 1698 overleed hij en ook hij werd begraven in de Sint-

Franciscuskerk met honras enteras. Bij zijn dood had Pedro drie huizen in Cádiz, twee huizen 

in Rota, een huis dat nog in opbouw was niet ver van San Roque, een olijfgaard en andere 

landbouwgronden en nog vastgoed in Duinkerke.333 

 

Miguel De Neve was consul in Sevilla, maar de datum is niet bekend. 

Over hem is niet zo veel geweten. Volgens Stols vestigde hij zich voor 1570 in Sevilla en 

trouwde er met Francisca Pérez. Hij had twee zonen : Miguel en Juan.334 Vanuit Sevilla 

stuurde Miguel een kapitaal van 1600 gulden naar zijn geboortedorp Herenthout voor een 

stichting op het altaar van Sint-Pieter.335  

 

Francisco De Smidt was in Sevilla consul in 1618. 

Hij werd in 1576 geboren in Antwerpen en kwam rond 1592 naar Sevilla. Daar trouwde hij 

met Augustina vander Maten rond 1610. In dat jaar verkreeg hij ook zijn naturalisatie.336 

Samen hadden zij twee zonen en drie dochters. Zijn zonen stuurde hij terug naar de 

Nederlanden om hen te laten opleiden voor een hoge functie. Zelf was Francisco ook nog 
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juez en superintendente bij het Almriantazgo.337  Zijn dochters kwamen alle drie in een 

klooster terecht. Daarnaast kocht hij een olijfgaard genaamd “Pasos de Zoudín”.338 Kort voor 

1630 overleed hij in Sevilla.339 

 

Adrian Estoyarte of in het Nederlands Adriaan Stoart was 1647 tot 1651 consul te Sevilla. 

Volgens Stols kwam hij in 1630 naar Sevilla. Twaalf jaar later trouwde hij er met Juana 

Repete. Adrian verkreeg een naturalisatie in 1658.340 In Sevilla had hij een rijtuig met twee 

paarden, vier muilezels en daarbij een slaaf-koetsier.341 Naast een bibliotheek met zeker 200 

volumes, bezat hij ook nog landgronden en juros ter waarde van 40 000 dukaten en een 

veestapel van 600 stuks.342 

 

Miguel en Vicent Galle waren consuls te Sevilla, maar een datum is niet bekend. 

Veel is er niet geweten over hen. Stols vermeldt dat ze allebei rond 1620 in Sevilla waren 

met elk een compagnon. In 1644 overleed Vincent in Sevilla.343 

 

Juan Hubin of Huwijn  was in Cádiz consul van 1699 tot 1711. 

Hij werd in Brugge geboren. Volgens Vandeginste komt hij voor het eerst voor in de 

bronnen in 1697 maar was hij waarschijnlijk al eerder in Cádiz. Juan trouwde in 1700 met 

Maria Flora Herck die afkomstig was van Antwerpen.344 
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Rodrigo en Roberto Jacome waren consul in respectievelijk Cádiz (1632-1641) en Sevilla 

(1651-1662) 

De familie Jacobs of Jacome, waarvan ik vermoed dat zowel Rodrigo uit Cádiz als Roberto 

uit Sevilla deel van uitmaakten, kwam rond 1613 naar Sevilla dankzij Adriano Jacome. 345 Zij 

hadden een mayorazgo in Écija onder de vorm van een wolwasserij en ook nog een ander 

mayorazgo  in Sevilla.346 Adriano had nog een broer Hendrik die zich in Cádiz vestigde. Een 

zoon van Adriano Jacome verwierf een habijt van de orde van Calatrava. In Sevilla werd deze 

familie begraven in de kapel van Nuestra Señora de las Angustias in de kathedraal.347  

 

Roberto Marselis was consul in Sevilla in 1615. 

Over zijn achternaam is weinig eensgezindheid. Hij staat namelijk ook bekend als Roberto 

Marselles of Marçolis.348 Hij werd geboren in Antwerpen en woonde ongeveer vanaf 1588 in 

Sevilla. Daar  trouwde hij met Sara Morel. Roberto bezat zes paar huizen in de Alcazares 

Reales en in de Pajería en een wijngaard in de Paso de Saudín. Hij had een vermogen dat 

zeker groter was dan 20 000 dukaten.349 In 1609 verkreeg hij, na 22 jaar in Sevilla gewoond 

te hebben een naturalisatie.350 

 

Alejandro Massi of Alexander Massis was Vlaams consul in Sevilla in 1643. 

Over hem is alleen geweten dat hij in 1598 geboren is in Antwerpen en dat hij rond 1625-

1645 in Sevilla woonde.351 
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Santos Pot was in Cádiz consul in 1668. 

Hij werd geboren in Vlaanderen, maar waar of wanneer is niet bekend. Hij trouwde met 

Cathalina Fernandez de Lima die afkomstig was uit Sanlúcar de Barrameda. Een trouwdatum 

is niet bekend, maar waarschijnlijk trouwden ze vóór 1650 aangezien ze dan al twee zonen 

hadden : Bartholome en Gaspar. In 1653 kreeg Santos ook een buitenechtelijke zoon : Pedro 

Alejandro. Deze beweerde dat hij verschillende huizen bezat in Sanlúcar de Barrameda. Zelf 

zei Santos dat hij enkel wat huisraad en twee slavinnen had. Hij stierf in 1665 en werd 

begraven in de kerk van het klooster van de dominicanen met honras enteras.352 

 

Aan de hand van bovenstaande voorbeelden kan men stellen dat zij zeker tot de hogere 

klassen van de Spaanse maatschappij behoorden. Hun rijkdom hadden ze voor een groot 

deel te danken aan hun handel. Maar ze maakten ook nog gebruik van andere manieren om 

nog meer fortuin te vergaren : beleggingen verzorgen, een goede erfenis verkrijgen of een 

rijk huwelijk sluiten.353 Zoals uit de voorbeelden blijkt, hadden verscheidene consuls 

meerdere huizen en gronden, zowel binnen als buiten de stad die voor hen ook een bron van 

inkomsten betekenden. In verband met de erfenis hanteerden de Vlaamse families zowel de 

Spaanse als Vlaamse gebruiken. Sommige families deden beroep op het mayorazgo wat een 

Spaans gebruik was. Maar de meerderheid steunde op het principe van gelijke verdeling 

onder de erfgenamen, wat in de Nederlanden de gewoonte was. Een laatste manier om het 

fortuin te doen aangroeien was een huwelijk. De waarde van het huwelijk was gebaseerd op 

de bruidsschat die men inbracht.354 Zoals ook uit hierboven blijkt, waren de bruidsschatten 

zeker niet gering.  

 

7.3. Besluit 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt wel dat de consuls een hoge levensstandaard 

hadden.  Het ambt van consul was vaak maar één van de vele functies die ze uitoefenden. 

Verschillende personen oefenden nog een hoge functie uit bij de Inquisitie of het 
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Almirantazgo. Daarnaast genoten ze ook van een grote sociale prestige wat blijkt uit het feit 

dat ze toetraden tot verschillende militaire ordes. Vaak hadden ze ook een groot vermogen 

door vastgoed, zowel binnen als buiten de stad. Niet alleen zijzelf genoten van dit sociale 

aanzien, maar ook de rest van hun familie. Hun zonen traden vaak in hun voetsporen in die 

zin dat zij ook hoge functies uitoefenden. 
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Algemeen besluit 

Door de algemene evolutie van de handel tijdens de vroegmoderne tijd en vooral omwille 

van de handel met Amerika ondervonden (Zuid) Nederlandse handelaars de noodzaak om 

zich in het buitenland en meerbepaald in Spanje te vestigen. In verschillende steden 

groepeerden de Vlamingen zich in naties, hoewel dit niet strikt beperkt was tot Vlamingen. 

Vaak sprak men zelfs van de Vlaamse en Duitse natie. Deze naties bevonden zich vooral in 

havensteden maar ook in Madrid en op de Canarische Eilanden was er sprake van een 

Vlaamse natie. In Cádiz, Madrid en Sevilla was er een broederschap van Sint-Andries 

gekoppeld aan de natie.  

De meeste naties beschikten over een consul. In de literatuur was er weinig 

eensgezindheid over wat een consul nu precies was. Deze verschillende meningen werden 

samengebracht om dan uiteindelijk zelf een poging tot definitie te komen. Een consul was 

een persoon die door een instantie benoemd werd om in het buitenland aan het hoofd van 

een natie te staan. Hij moest er de handelsbelangen van de leden van de natie verdedigen 

en hieromtrent had hij juridische bevoegdheden. 

Deze functie was niet nieuw in de vroegmoderne tijd. Reeds vanaf de klassieke oudheid 

waren er gelijkaardige functies maar met een andere benaming. Maar zelfs binnen de 

vroegmoderne tijd was er een evolutie merkbaar in de functie van consul. Toch verschillen 

een aantal auteurs hier grondig met elkaar van mening. Bronnenmateriaal kon hier geen 

uitsluitsel over geven.  

Hoewel de consul een waaier aan functies had, lag de nadruk vooral de het commerciële 

en het juridische, al was deze laatste functie beperkt tot burgerlijke en handelsgerelateerde 

zaken.  

De Vlaamse consuls kwamen sporadisch voor vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw, 

maar kenden een groei vanaf het tweede decennium van de 17de eeuw. Zoals al eerder 

vermeld, vestigde de consul zich voornamelijk in handelssteden. Toch is het opvallend dat 

deze functie niet voor het eerst voorkwam – zoals men zou vermoeden – in grote en 

belangrijke steden zoals Sevilla, maar in kleinere havens zoals Gibraltar en Cartagena.  Hier is 

niet onmiddellijk een verklaring voor te vinden.  Hoewel Stols vermeldde dat er nergens 
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consuls te bespeuren waren in het noorden van Spanje en ook andere auteurs hier met geen 

woord over repten, werden er in de bronnen toch consuls aangetroffen in Galicia, 

meerbepaald in Vigo. Opmerkelijk is ook dat niet alle Vlaamse naties in Spanje over een 

consul beschikten. Zo had de Vlaamse natie in Madrid geen consul en ook op de Canarische 

Eilanden was er geen sprake van een consul.  

Aangezien de functies van de consul relatief uitgebreid waren, kon hij rekenen op de hulp 

van een aantal mensen : een vice-consul, een fletador, een administrador, een 

mayordomo¸een tesorero, een protector de las naciones, en een juez conservador. Enkel de 

vice-consul en de fletador hadden een commerciële functie. De andere personen 

ontfermden zich over het broederschap van Sint-Andries. Het is wel opvallend dat enkel de 

Vlaamse natie te Sevilla over al deze functies beschikte. In Cádiz was er enkel sprake van een 

vice-consul, een mayordomo, een protector de las naciones  en de konvooicommissaris. 

Málaga had enkel een protector de las naciones en een juez conservador en de overige 

steden waar er een Vlaamse natie was, moesten het enkel stellen met een consul. De vraag 

kan dan gesteld worden waarom enkel Sevilla over alle functies beschikte? Dit kan mogelijks 

een verdere onderzoekspiste zijn.  

Tot slot kan men zeggen dat consuls van de Vlaamse naties goed geïntegreerd waren in 

de Spaanse maatschappij. Ze hadden een hoge levensstandaard en een aanzienlijke sociale 

status. Verscheidene consuls traden toe tot de adel door een habijt van een militaire orde te 

verwerven of door te trouwen met iemand die tot de Spaanse adel behoorde. Daarnaast 

bleek dat zij vermogend waren. Vele consuls hadden verschillende onroerende goederen, 

zowel binnen als buiten de stad en ook de bruidsschatten waren hoog. Daarnaast oefenden 

ze vaak ook nog andere hoge functies uit zoals bij het Almirantazgo of bij de Cabildo van de 

stad waar ze gevestigd waren. 
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